การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อาคารพิทยพัฒน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Full Paper Proceeding
จัดทำโดย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เพื่อการใช้อ้างอิง
จัดทำโดย
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรณาธิการโดย
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม
รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล อุดมวิศวกุล

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

คำนำ
เนื่องด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิชาการผู้ศึกษาด้าน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้คนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่มีความสนใจ ได้มี
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และพร้อมกับการประชุมใหญ่สามัญแต่ละ
ครั้งได้จัดให้มีการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติขึ้น มีเพื่อเป็นเวทีวิชาการเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากผู้นาเสนอ
บทความที่มาจากสถาบันการศึก ษาต่างๆ จากทุกภูมิภาคในประเทศไทยในการประชุมวิชาการรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติครั้ งที่ ๑๐ นี้ มีบทความนาเสนอ จานวน ๘8 บทความ โดยแบ่งเป็นหัวข้อการนาเสนอ
บทความทางวิชาการเป็น ๗ หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ๑) การบริหารรัฐกิจ ๒) การบริการทรัพยากรมนุษย์ ๓) การ
บริหารองค์การ ๔)การคลังสาธารณะและการบริหารรัฐกิจ ๕) นโยบายสาธารณะ ๖) การบริหารงานท้องถิ่น
๗) บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจทั้งนี้ ในแต่ละห้องนาเสนอบทความยังได้รับเกียรติในการวิพากษ์เพื่อการ
พัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในแวดวงรัฐประศาสนศาสตร์มาอย่างยาวนาน การประชุ มวิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๐ นี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในเครือข่ายของสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้ความสนับสนุนทั้งงบประมาณบุคลากร สถานที่
และความช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบอื่ น ๆ ในการจั ด การประชุ ม วิ ช าการนี้ ได้ แ ก่ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สาขาวิชา
วิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถาบันพระปกเกล้า และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการร่วมนาเสนอบทความ
วิชาการและงานศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เวทีวิชาการนี้ยังเกิดขึ้นได้โดยนักวิชาการและผู้สนใจศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้ ง นี้ คณะผู้ จั ด งานขอขอบพระคุ ณ ที ม งานทุ ก คนและเจ้ า หน้ า ที่ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกฝ่ายที่มี ส่วนช่วยสนับสนุน เสียสละทั้งเวลาและแรงกายในการจัดงาน
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้เกิดขึ้นและดาเนินกิจกรรมได้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ที่นี้
คณะผู้จัดทา
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
มีนาคม ๒๕๖๓
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สำรจำกนำยกสมำคมรัฐประศำสนศำสตร์แห่งประเทศไทย

ปี นี้เป็นอีกปีหนึ่ง ที่สมำคมรัฐประศำสนศำสตร์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาการบริการสาธารณะด้าน
วิชาการและบริการสังคม เพื่อยกระดับสถานภาพและพัฒนาการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของ
ไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยผ่านกลไกการทางานของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เป็นเวที
กลางทางวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการและสังคมไทย
ในส่วนของกิจกรรมทางวิชาการนั้น สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ขยายเครือข่ายทาง
วิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกสถาบันมาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขยายความร่วมมือ
และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันในเครือข่าย ด้วยการจัดเวทีวิชาการระดับชาติในพื้นที่
ภูมิภาค ให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์และผู้สนใจได้เข้าถึงกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมได้อย่าง
ทั่วถึงในประเทศไทย
กิจกรรมหลักสาคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้จัดติดต่อกันมา
ทุกปีควบคู่ไปกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกปี คือ การประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา
อย่างกว้างขวาง สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงกาหนดจัดการประชุม
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร ะดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าว และได้รับ
ความร่ ว มมือทางวิช าการจากมหาวิทยาลั ยชั้นนาหลายแห่ งในประเทศไทย รวมไปถึงนักวิช าการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนเป็นองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ฐานะที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
หน่ ว ยงานและสถาบั น ต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น สมาคมรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ในการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ครั้งนี้ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ วิ ข ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยสถาบันในเครือข่าย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพระปกเกล้า และผู้ให้การ
สนับสนุนรายบุคคล ได้แก่ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ดร.วีร์อิส เพิ่มไพบูลย์ และนางสาวมณีชัชวาล มณีศรี ผู้ให้
การสนับสนุนงบประมาณ บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ที่มอบสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับแจกผู้เข้าร่วมประชุม
ซึ่งดิฉัน ในฐานะนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ต้องขอบพระคุณรายนามที่กล่าวมาข้างต้นที่
ให้การสนับสนุนสมาคมในการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้
นอกจากนั้น ดิฉันต้องขอขอบพระคุณบุคคลสาคัญที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการในปี พ.ศ.
๒๕๖๓ นี้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย คณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละที ม งานของสาขาวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม ประธานคณะกรรมการประจา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาเนียร ราชแพทยาคม ดร.สุวิดา นวมเจริญ ดร.พนมพัทธ์
สมิตานนท์ คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ในสาขาวิช าวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป อุปนายกสมาคม รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิร
ภัสสรศ์ วงศ์ทองดี กรรมการบริหารสมาคมทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ รวมถึงอาจารย์ สุรชัย
คงประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ คณรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ดารงพล แสงมณี อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาที่มาร่วมกันทดลองพัฒนากิจกรรมการให้บริการวิชาการหลักสูตรอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลสาหรับนัก
บริหารที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ งทางทีมงานได้เตรียมพัฒนาออกมาให้บริการ
อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
ในนามของสมาคม ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุ โ ขทัย
ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย ร ติ ม า ก ล่ า ว ต้ อ น รั บ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . วิ จิ ต ร ศ รี ส อ้ า น น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่
สละเวลามากล่าวปาฐกถาพิเศษในวันนี้ กรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกท่านที่
คอยให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์และมีค่ายิ่งแก่การบริหารกิจกรรมของสมาคมฯ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่กรุณารับมาแลกเปลี่ยนและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนาเสนอผลงานวิชาการในวันนี้
ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์วงการรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยตระหนักดีว่า ภารกิจ
ในการยกระดับคุณภาพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นภารกิจที่สาคัญและต้องใช้ความมุ่งมั่นและทุ่มเทจากทุกๆ
ภาคส่วนในการสร้างสรรค์งานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ดิ ฉั น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกสถาบันอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ จนประสบความสาเร็จ และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงให้การสนับสนุน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อให้การทางานของสมาคมพัฒนาอย่างมั่ นคงและเป็น
แหล่งความรู้ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านรัฐประศาสนศาสตร์ยุคพลิกผันให้แก่สังคมไทยต่อไป
ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สำรบัญ
คานา
สาสน์จากนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
สารบัญ
กาหนดการจัดการประชุม
ตารางการนาเสนอผลงาน
บทคัดย่อและบทความ
กลุ่มที่ 1 การบริหารรัฐกิจ 1
001 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: สถานการณ์และแนวทางการจัดสวัสดิการใน
ประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมประเทศไทย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
006 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่
014 แนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
015 โรงเรียนผู้สูงอายุ : นวัตกรรมสังคมเพื่อคนสูงวัย
022 องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของ
สานักงาน กศน.
025 ธุรกิจหวยปิงปอง: โครงสร้าง การจัดการและพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง
ในหมู่บ้านแห่งความหวัง
030 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดเชียงราย
031 ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติของ
จังหวัดอุบลราชธานี: ศึกษาเฉพาะกรณีการปลูกมันสาปะหลัง
088 การติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องถิ่นที่
หลักสูตรความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กลุ่มที่ 2 การบริหารรัฐกิจ 2
๐๓๔ เครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน
039 ความ (ไม่) โรแมนติกของ "ไฟ จาก ฟ้า" ปัญหาความไม่เสมอภาคทางสังคม
เชิงนโยบาย กรณีศึกษา การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของบ้านวังวน ตาบลหนองตาแต้ม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า
1
2
4
10
11
22
22
22
34
42
52
63
79
93
107
120

121
121
131
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041 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการบริหารปกครองพื้นที่ :
นอกศูนย์กลาง
046 ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุง
047 การช่วงชิงความหมายอานาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนา
ประชาธิปไตยผ่านเส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่
050 ข้อมูลเปิดภาครัฐ: มาตรฐานการพัฒนา และการใช้งาน
055 ความเหลื่อมล้าในสังคมเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา สังคมในโลกภาพยนตร์ เรื่อง
ซูโทเปีย (Zootopia)
056 แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้ต้องหาเพื่อให้สอดรับตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช : 2560 ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนใน
กองบังคับการตารวจนครบาล 9
กลุ่มที่ ๓ การบริหารรัฐกิจ ๓
065 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัย
ประธานาธิบดีบารัคโอบามา (ค.ศ. 2009-2016)
071 การประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
076 การศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์เรื่องราวเรื่องเล่าของชุมชน
หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลา
077 การจัดสรรอานาจระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นในกระบวนการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
078 ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562
ของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
082 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
083 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มที่ ๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๑
002 ทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
005 ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562
ของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

หน้า
144
146
159
172
186
197

209
209
219
233
244
255
268
276
294
294
305
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016 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน 18 ประเทศ: บทเรียนสาหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย
036 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร ในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา
๐๔๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
048 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค
Disruptive Change
049 ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์
068 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
กลุ่มที่ ๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒
๐๐๗ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตาบลหลวงเหนือ
อาเภองาว จังหวัดลาปาง
017 การสังเคราะห์ความรู้ด้านภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
035 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
053 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
062 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มสายงาน
รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
073 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยาบาลตารวจ
074 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :
กรณีศึกษา เปรียบเทียบสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดกับสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
079 สมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ของ
ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ห้องที่ ๖ การบริหารองค์การ
010 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุค
สื่อออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
011 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น

หน้า
318
330
341
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491
503
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037 การมีส่วนร่วม ความผูกพัน และการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การกับ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
038 ความสัมพันธ์ของความโปร่งใสกับผลการดาเนินงานของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
045 ระบบการออมและการทางานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
067 แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
(Disruption)
ห้องที่ ๗ การคลังสาธารณะ และบริหารรัฐกิจ
๐๐๙ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพ
ริมน้า ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
027 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้วกรณีสภาพความขัดแย้งเรื่องที่ดินในช่วงปี 2562-2557
051 ด้วยเหตุใดพันธบัตรท้องถิ่นจึงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย? : กรอบแนวคิด
สังคมวิทยาเศรษฐกิจและการวิจัยแบบผสม
080 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จก่อน
กาหนดเวลาของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๐๘๕ การจัดทางบประมาณที่คานึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
๐๘๖ ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๐๘๗ หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพสู่ความเป็นพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๑๕๖๐
ห้องที่ ๘ นโยบายสาธารณะ
004 ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เพื่อแสวงหาแนวทางและการวางนโยบายที่มีประสิทธิผล: บทเรียนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการแสวงหาแนวทางเพื่องานวิจัยในอนาคต
013 การประเมินผลภาพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีโครงการพัฒนาคุ้งบางกระเจ้า
020 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1
๐๓๒ นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง
052 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตกกับการนามาประยุกต์สาหรับ
ภาครัฐ ในประเทศไทย
063 การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี
072 ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลตารวจ

หน้า
517
529
530
531
532
532
541
554
572
581
582
585
587
587
597
624
635
643
660
671
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ห้องที่ ๙ การบริหารท้องถิ่น ๑
๐๖๙ การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
003 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับการศึกษาที่เท่าเทียม
008 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ
: 2561กรณีศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
012 ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาสภา
องค์กรชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
018 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี
026 การจัดการชุมชน: การพัฒนาระดับฐานรากในมิติรัฐประศาสนศาสตร์
028 ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
029 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๐๗๐ การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ห้องที่ ๑๐ การบริหารท้องถิ่น ๒
042 การเมืองภาคประชาสังคม กับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้ง
044 ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยกรณีศึกษา กลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอ (Clusters)
เทศบาลตาบลห้วยพลู อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
060 คุณภาพชีวิตของผู้อายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
061 ความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
064 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ผ้าทอมือหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
066 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้าในเขตพื้นที่ของ
ตาบลบางพระหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
075 ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ
081 ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ห้องที่ ๑๑ การบริหารรัฐกิจและเอกชน
021 Human Resource Transformation กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน :
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
024 ข้อจากัดของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มและการร่วมทุนกับเอกชน
ในประเทศไทย
033 การศึกษาปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
040 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะคา
จังหวัดลาปาง
057 ผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) ในกลุ่ม
สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย
058 แนวโน้มของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลในพื้นที่ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
059 การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของผู้ตามที่พยากรณ์ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
๐๘๔ การรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
กำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงรัฐประศำสนศำสตร์
วันพุธที่ 25 มีนำคม 2563 ณ อำคำรพิทยพัฒน์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
เวลำ
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
09.0๐-09.05 น.
๐๙.๐๕-๐๙.๑๕ น.
09.๑5-09.๒๐ น.
๐๙.๒๐-๐๙.๔๕ น.
09.๔5-10.๓0 น.
10.๓๐-11.๓๐ น.

11.๓๐-12.30 น.
๑๒.3๐-๑๓.3๐ น
๑๓.3๐-๑๖.๓๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กล่าวต้อนรับโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธารงลักษณ์
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่นในยุคผลิกผัน”
(Disruptive Local Governance)
โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่นในยุคผลิกผัน”
(Disruptive Local Governance)
วิทยากร : (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ศาสตราจารย์วฒ
ุ ิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ดาเนินการอภิปราย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
ประชุมสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยสามัญประจาปี ๒๕๖๓
โดยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธารงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบ่งกลุ่มตามห้องย่อย
ห้องที่ 1 - 3 การบริหารรัฐกิจ
ห้องที่ 4-5 การบริการทรัพยากรมนุษย์
ห้องที่ 6 การบริหารองค์การ
ห้องที่ 7 การคลังสาธารณะและการบริหารรัฐกิจ
ห้องที่ 8 นโยบายสาธารณะ
ห้องที่ 9-10 การบริหารงานท้องถิ่น
ห้องที่ 11 บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
กำรแบ่งห้องย่อย กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ครั้งที่ 10

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

1

การบริหารรัฐกิจ 1

ชื่อ – สกุล

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

001 นิภาพรรณ เจนสันติกุล คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: สถานการณ์และแนว รศ.ดร.จีระ ประทีป
ทางการจัดสวัสดิการในประเทศไทย ภายใต้การ รศ.สีดา สอนศรี
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
006 ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของ
สงครามเย็นครั้งใหม่
014 วิศท์ เศรษฐกร

แนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

015 สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
022 รัฐกิตติ์ กิตติธารงกุล

โรงเรียนผู้สูงอายุ : นวัตกรรมสังคมเพื่อคนสูงวัย
องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตยของสานักงาน กศน.
ธุรกิจหวยปิงปอง: โครงสร้าง การจัดการและ
พฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง ในหมู่บ้าน
แห่งความหวัง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในจั ง หวั ด
เชียงราย
ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ชีว ภาพสู่ การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี:
ศึกษาเฉพาะกรณีการปลูกมันสาปะหลัง
การติดตามและประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหาร
การปกครองท้องถิ่นที่หลักสูตรความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

025 ชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร
030 ประยูร อิมิวัตร์
031 พิชญา วิทูรกิจจา
088 พนมพัทธ์ สมิตานนท์
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

2

การบริหารรัฐกิจ 2

ชื่อ – สกุล
๐๓๔ เหมรัตน์ ศิริพงษ์

หัวข้อที่จัด

เครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน
039 ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ ความ (ไม่) โรแมนติกของ "ไฟ จาก ฟ้า" ปัญหา
ความไม่ เ สมอภาคทางสั ง คมเชิ ง นโยบาย
กรณี ศึ ก ษา การเข้ า ไม่ ถึ ง ไฟฟ้ า ของบ้ า นวั ง วน
ตาบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
041 วรัญญู เสนาสุ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค:
การบริหารปกครองพื้นที่นอกศูนย์กลาง
046 วิวัฒน์ ฤทธิมา
ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น พื้ น ที่ แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
047 วสันต์ ปวนปันวงศ์
การช่ ว งชิ ง ความหมายอ านาจสถาปนาใน
รัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตย
ผ่านเส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่
050 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ ข้อมูลเปิดภาครัฐมาตรฐานการพัฒนา และการ :
ใช้งาน
055 ชวดล จรุงวิภู
ความเหลื่อมล้าในสังคมเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา
สังคมในโลกภาพยนตร์ เรื่อง
ซูโทเปีย (Zootopia)
056 ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์
แนวทางในการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของพนั กงานสอบสวนด้า นการคุ้ ม ครอง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ของผู้ ต้ อ งหาเพื่ อ ให้ ส อดรั บ ตาม
บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ พุ ท ธศั ก ราช 2560 :
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนในกองบังคับ
การตารวจ
นครบาล 9

ผู้ประเมินประจำห้อง
รศ.ดร.เทพศักดิ์
บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร. ธันยวัฒน์
รัตนสัค
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

3

การบริหารรัฐกิจ 3

ชื่อ – สกุล

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

065 อดิญาดา ศรีบุญแสน ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า กั บ ศ.ดร. อัมพร ธารงลักษณ์
สาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัย
ผศ.ดร.บุษบง
ประธานาธิ บ ดี บ ารั ค โอบามา (ค.ศ. 2009- ชัยเจริญวัฒนะ
2016)
071 นฤพนธ์ ศรีโรจน์
การประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
076 วิชชาญ จุลหริก
การศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์เรื่องราว
เรื่องเล่าของชุมชน
หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลา
077 เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี การจั ด สรรอ านาจระหว่ า งส่ ว นกลาง ภู มิ ภ าค
และท้องถิ่นในกระบวนการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550
และพ.ศ. 2560
078 สิทธิชัย มีบุตร
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562
ของนั ก ศึ ก ษาศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
082 ปิยะวดี ปิยะเสถียร
การพัฒ นาการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลห้วย
กะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
083 ภควรรณ ไชยป๋าน
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีวิต ประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง
4

กลุ่มห้องย่อย
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 1

ชื่อ – สกุล
002 สุริยา เสนา

หัวข้อที่จัด

ทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้าย
งานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
005 เจษฎาภรณ์ รัตนะ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562
ของนั ก ศึ ก ษาศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
016 ธนากร มูลพงศ์
การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การภาครัฐและภาค
เอกชนใน 18 ประเทศ: บทเรี ย นส าหรั บ การ
บริหารงานบุคคลภาครัฐไทย
036 ใหม่ ปุยพรม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากร ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
๐๔๓ บุญธรรม บุญชูวงศ์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
048 กอบกุลณ์ คาปลอด การพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในยุค Disruptive Change
049 จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในการพัฒนา
ประเทศสิงคโปร์
068 กนกรัตน์ ท่าหลวง
ปั จ จั ย ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
พัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร

ผู้ประเมินประจำห้อง
รศ.ดร.ไตรรัตน์
โภพลากรณ์
รศ.ดร.เฉลิมพงศ์
มีสมนัย
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง
5

กลุ่มห้องย่อย
การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 2

ชื่อ – สกุล
๐๐๗ อรุณี เครือระยา
017 กิตติศักดิ์ ทัพน้อย
๐๓๕ มานิตา วนิชาชีวะ
๐๕๓ ชุลีพร รัมยะรังสิ
๐๖๒ สุภวิชญ์ ทะมังกลาง
๐๗๓ พิชชาวีร์ โอบอ้อม
๐๗๔ ภิรตา ประสงค์

๐๗๙ รัฐ กายปานิช

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

การพั ฒ นาการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง รศ.มานิต ศุทธสกุล
เทศบาลต าบลหลวงเหนื อ อ าเภองาว จั ง หวั ด รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์
ลาปาง
วงศ์ทองดี
การสังเคราะห์ความรู้ด้านภาวะผู้นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การ ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน
กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ หอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ โรงพยาบาล
ตารวจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พี่
เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ :
กรณีศึกษา เปรียบเทียบสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ปากเกร็ดกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
สมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ของผู้ประกอบการและผู้ ขับขี่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

6

การบริหารองค์การ

ชื่อ – สกุล

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

๐๑๐ ประวีณ ถาวรจิตร

ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการส่ งเสริมการ รศดร.เสน่ห์ จุ้ยโต.
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุคสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา รศ.ดร.นภเรณู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
011 สิริยา มิตรากูร
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
๐๒๓ ธัญวลัย ปิยทรัพย์กุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
ตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น
๐๓๗ เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ การมีส่วนร่วม ความผูกพัน และการรับรู้ถึงการ
สนับสนุนจากองค์การกับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
๐๓๘ วรวิทย์ เปรมสมบัติ
ความสัมพันธ์ของความโปร่งใสกับผลการ
ดาเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
๐๔๕ นิติพัฒน์ ถิรธนกุล
ระบบการออมและการทางานเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษาข้าราชการครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๐๖๗ สุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพของกอง
นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกผัน (Disruption)
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง
7

กลุ่มห้องย่อย
การคลังสาธารณะ
และบริหารรัฐกิจ

ชื่อ – สกุล

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

๐๐๙ ไพลิน เตชะเต่ย

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่น รศ.ดร.นพดล
ที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพริมน้า ตาบลในเมือง
อุดมวิศวกุล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ดร.ดารงพล แสงมณี
๐๒๗ วชิรศักดิ์
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขต
ติยะวิสุทธิ์ศรี
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว กรณีสภาพความ
ขัดแย้งเรื่องที่ดินในช่วงปี 2557-2562
๐๕๑ ภาวิณี ช่วยประครอง Why Does a Municipal Bond Market Not
Emerge in Some Developing Countries?:
A Conceptual Framework with Economic
Sociology and Mixed Methods
Methodology
๐๘๐ จันทร์จิรา โสภาวรรณ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อ
จัดจ้างสาเร็จก่อนกาหนดเวลา ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๐๘๕ นุชประภา
การจัดทางบประมาณที่คานึงถึงความเสมอภาค
โมกข์ศาสตร์
ระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
๐๘๖ อภิญญา ดิสสะมาน
ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลและการ
ขับเคลื่อยยุทธศาสตร์
๐๘๗ ธนาชัย
หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิสรีภาพ
สุนทรอนันตชัย
สู่ความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง
8

กลุ่มห้องย่อย
นโยบายสาธารณะ

ชื่อ – สกุล
๐๐๔ อิษฎา เกตุสุวรรณ

๐๑๓ มณีชัชวาล มณีศรี
๐๒๐ พรพรรณ
กิติสุธาธรรม
๐๓๒ วิสุทธิณี ธานีรัตน์
๐๕๒ พิเชษฐ พิณทอง
๐๖๓ เอกธนัช ทันจันทร์
๐๗๒ กีรติ ครุฑรา

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตรา ผศ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อแสวงหาแนวทางและการ
ดร.ณัฐภัทร์ รัดวงศ์วาน
วางนโยบายที่มีประสิทธิผล: บทเรียนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการแสวงหาแนวทางเพื่อ
งานวิจัยในอนาคต
การประเมินผลภาพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณี
โครงการพัฒนาคุ้งบางกระเจ้า
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน
กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตกกับ
การนามาประยุกต์สาหรับภาครัฐในประเทศไทย
การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาล
เมืองสระบุรี
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.
หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

9

การบริหารท้องถิ่น
๑

ชื่อ – สกุล

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

๐๖๙ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.นราธิป ศรีราม
ที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร
๒๕๖๑ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
วงศ์ธนวสุ
หนองมะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๐๐๓ ลภัสรดา เวียงคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับการศึกษา
ที่เท่าเทียม
๐๐๘ ปภาวดี มนตรีวัต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการ
ที่ดี ประจาปีงบประมาณ 2561 : กรณีศึกษา
เทศบาลนครภูเก็ต
๐๑๒ อนุสรณ์ พัฒนศาสติ์ ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเชิง
พื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ ตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาสภา
องค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
๐๑๘ สถาพร เสนาวงค์
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี
๐๒๖ ณัฏฐ์ดนัย
การจัดการชุมชน: การพัฒนาระดับฐานรากในมิติ
ประเทืองบริบูรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
๐๒๘ เบญจพรรณ บุญพยอม ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๐๒๙ วราภรณ์ รัตนวงค์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
๐๗๐ ธัญญรัตน์ คามูล
การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

10 การบริหารท้องถิ่น
2

ชื่อ – สกุล
๐๔๒ สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
๐๔๔ เมธาวี คมคาย

๐๖๐ พัทธ์ธีรา จันทรัตน์
๐๖๑ วงศกร ชาวป่า

๐๖๔ รณชัย ทองเที่ยง
๐๖๖ รสสุคนธ์ นุชรอด
๐๗๕ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
๐๘๑ จิดาภา แก้วกลิ่น

หัวข้อที่จัด
การเมืองภาคประชาสังคม กับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา กลุ่ม
พื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) เทศบาล
ตาบลห้วยพลู อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
คุณภาพชีวิตของผู้อายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ความต้องการและความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ผ้าทอ
มือหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตาบลเนินขาม
อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้าในเขตพื้นที่ของตาบล บางพระ
หลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ
ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ประเมินประจำห้อง
ผศ.ดร.จิรวัฒน์
เมธาสุทธิรัตน์
ผศ.ดร.อรทัย
เลียงจินดาถาวร

20

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ห้อง

กลุ่มห้องย่อย

11 บริหารรัฐกิจและ
บริหารธุรกิจ

ชื่อ – สกุล
๐๒๑ รักชาติ แจ่มจันทร์
๐๒๔ ภูมิ
เพชรกาญจนาพงศ์
๐๓๓ วิทวัส ศรีขวัญ

๐๔๐ สุภะรัฐ ยอดระบา
๐๕๗ พรนิภา รัตนบุษย์
๐๕๘ จักรกฤษ กมุทมาศ

๐๕๙ หทัยชนก แสงชัน
๐๘๔ ธีระวัฒน์ แก้วลังกา

หัวข้อที่จัด

ผู้ประเมินประจำห้อง

Human Resource Tranformation กับความ รศ.ดร.กิตติพงษ์
ได้เปรียบทางการแข่งขัน: กรณีศึกษา
เกียรติวัชรชัย
ธนาคารกรุงไทย
ว่าที่ร้อยเอก ดร.จารุพล
ข้อจากัดของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่ม
และการร่วมทุนกับเอกชนในประเทศไทย
การศึกษาปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง
ผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต
(Growth Mindset) ในกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจ
เครือข่าย
แนวโน้มของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลในพื้นที่ขอนแก่น
เมืองอัจฉริยะ
การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพ
ของผู้ตามที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
การรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดลาพูน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
กำรรวบรวมบทคัดย่อในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ครั้งที่ 10
กลุ่มกำรบริหำรรัฐกิจ 1
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ: สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรจัดสวัสดิกำรในประเทศไทย
ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
นิภาพรรณ เจนสันติกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email address: nipajen@kku.ac.th
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลกระทบและ
นาเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ และดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ พบว่า 1. สถานการณ์ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี และพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ 1) ระบบและรูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีขอบข่ายจากัด 2) ปัญหาจากการได้รับค่าตอบแทนน้อย 3) ลักษณะนโยบายของ
ผู้สูงอายุขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ 4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการ
รับรู้และขาดความเข้าใจในสิทธิของตน 2. แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
พบว่า 1) ควรมี การจั ดตั้งหน่ วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่ดูแลงานด้านผู้ สูงอายุ 2) การจัดสวัส ดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุควรครอบคลุมการมีสุภาพอนามัยที่ดี การมีการศึกษาที่ดี การมีที่อยู่อาศัย การมีงานทา การมีรายได้
และการมีสวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางรายได้ นันทนาการ และการบริการสังคมทั่วไป 3) รัฐบาล
ควรให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 4) ควรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ การพัฒนา
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ABSTRACT
The objectives of academic article were to present the situation of the elderly in
Thailand, and to present guidelines for appropriate welfare for the elderly to improve the
quality of life. By studying used data from academic documents and content analysis. The
analysis shows that 1 . The situation of the elderly in Thailand tends to increase every year.
The problems related to the elderly, namely 1 ) the system and forms of social welfare for
the elderly have limited scope 2) problems from receiving less compensation 3) the policy
characteristics of the elderly lacking integration and the lack of continuity in the
implementation of the policy. 4 ) The majority of the elderly lack awareness and lack of
understanding of their rights. 2 . Welfare guidelines for improving the quality of life of the
elderly found that 1) There should be a specific unit that is responsible for the elderly. 2)The
welfare for the elderly should cover politeness and good hygiene, having a good education,
having residence, employment, income and welfare, stability of income, recreation and
general social services. 3 ) The government should provide assistance to organizations that
employ the elderly. 4) The law on welfare systems for the elderly should review and improve.

Keyword: Quality of life, Elderly, Development
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บทนำ
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10%
หรื อมี ประชาชนที่ มี อายุ 65 ปี ขึ้ นไปมากกว่ า 7% ตั้ งแต่ ปี 2548 และคาดการณ์ ว่ าในอี ก 20 ปี ข้ างหน้ า
สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจากจานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปมากกว่า 20% หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปเกินกว่า 14% คาดว่าในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้
อายุเกิน 60 ปี 23.5% (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 1) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. สถานะด้านการคลั ง พบว่า ภาครัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุ ขและสวัสดิการ เพื่อดูแล
ประชากรสูงอายุที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นตามไป นาไปสู่การขาดดุลงบประมาณและเกิดหนี้สาธารณะ โดยงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ครอบคลุมเบี้ยยังชีพ (แบบขั้นบันได) กองทุนการออมแห่งชาติ กิจกรรมการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์จัดการศพ บานาญข้าราชการ และการประกันสังคม ซึ่งเมื่อศึกษาผลการประมาณการ
รายจ่ายสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในช่วงปี 2555-2564 พบว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด
โดยโตขึ้นเกือบสามเท่าในช่วงเวลา 10 ปี ซึ่งมีเหตุผลหลักเนื่องจากจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น รายจ่ายสวัสดิการ
ผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่ างมากคือเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุ ตามมาด้วยรายจ่ายเพื่อหลั กประกันรายได้อันได้แก่บานาญ
ข้าราชการ บ านาญประกันสั งคม และบ านาญกองทุนการออมแห่ งชาติ ทั้งนี้รายจ่ายในส่ วนที่อยู่อาศัยและ
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคณะ, 2555: 58)
2. ภาคการผลิตของประเทศ พบว่า ด้านอุปสงค์ คือ ระดับรายจ่ายเพื่อการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับระดั บ
รายได้ผู้สูงอายุ รูปแบบการบริโภคในสังคมผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และด้านอุปทาน คือ ข้อมูล
อาชีพผู้สูงอายุในที่ทางานที่มีทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ มีการค้า
ร้อยละ 16.7 พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านร้อยละ 16.4 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
ประมงร้อยละ 11.8 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการร้อยละ 10.6 สาหรับผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ใช้ฝีมือในด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 67.0 รองลงมา
เป็นพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าร้อยละ 19.9 และผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้า ร้อยละ 6.8 เป็นต้น ซึ่งภาครัฐบาลและเอกชนต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่มี
แนวโน้ มลดลง ภาครั ฐบาลควรมีมาตรการเพื่ อส่ งเสริ มการมีส่ วนร่วมในก าลั งแรงงานของประชากรในกลุ่ ม
ประชากรสูงวัย ให้ระบบการจ้างแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานและการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ สู งอายุ กลุ่ มที่ ต้ องการท างานเพื่ อเป็ นรายได้ ในการเลี้ ยงชี พ เช่ น การจ้ างงานภาคราชการโดยขยายการ
เกษียณอายุให้มีขอบเขตครอบคลุมกับกลุ่มลูกจ้างหลายกลุ่ม เป็นต้น สาหรับในส่วนภาคเอกชน พนักงานที่มีอายุ
มากอาจได้รับแรงกดดันให้เลิกทางานก่อนวัยเกษียณโดยเหตุผลอันเนื่องมาจากสภาพการทางานหรือเป็นเพราะ
ฐานเงินเดือนที่สูงซึ่งทาให้บริษัทมีความสนใจที่จะจ้างพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ (พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล,
ม.ป.ป.; ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556: 1)
3. ด้านนโยบายรัฐบาลที่มีจุดอ่อน คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงพบ
ปัญหาด้านความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ (พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระ
กุล, 2560: 111)
จากสถานการณ์และปั ญหาข้างต้นเป็นที่มาของบทความวิชาการเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ :
สถานการณ์และแนวทางการจัดสวัสดิการในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลกระทบและนาเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
สาหรับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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กรอบแนวคิดและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบำยด้ำนแรงงำนของกระทรวงแรงงำน: กรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
กระทรวงแรงงานได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนระยะ 5 ปี แรกของ
การพัฒนาประเทศ ในการนี้ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความ
ยั่งยืน” แบ่งการดาเนินการเป็น 4 ช่วง คือ
ช่ ว งที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็ น วางรากฐานด้ า นแรงงานที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล โดยการ ขจัดอุปสรรค เร่งพัฒนา เดินหน้าขับเคลื่อน เร่งรัดการรับมือกับปัญหาเติมทักษะใหม่
(re-skill) และเติ ม ทั ก ษะด้ า น STEM (ย่ อ จากภาษาอั ง กฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิ ช าได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ต ศาสตร์ (Mathematics)
หมายถึง องค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางาน) ให้แก่แรงงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่ านในโลกของการทางานที่ร าบรื่ น (smooth transition) ทางานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไปผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี 2 มิติ คือ
มิ ติ ค น: แรงงานไทยมี ผ ลิ ต ภาพสู ง มี ทั ก ษะหลากหลาย (multi-skill) มี ทั ก ษะใหม่ (re-skilled) มี
ทักษะด้าน STEM สามารถทางานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับ เคลื่ อนวงจรแรงงาน: มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิ วิช าชี พแห่ ง ชาติ ที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New Engines
of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานที่เป็นมาตรฐานสากล
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569) มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่
เป็นประชาชนของโลก (Global citizen) โดยการปรับปรุง สร้างระบบการจ้างงาน รวมทั้งการพัฒนาแรงงาน
ให้มีความพร้อมในการทางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการจ้างงานข้ามแดน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี 2 มิติ คือ มิติคน: แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ที่ส ามารถทางานในยุ คที่ภ าคเศรษฐกิจ ใช้เทคโนโลยีขั้นสู งและนวัต กรรมเต็ มรูปแบบได้ อย่างราบรื่น มิติ
มาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน: มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบเป็นระบบที่ยืดหยุ่นเหมาะสม
กับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท
ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2574) มุ่งเน้นทรัพยากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เพื่อสร้างความยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิต
ภาพ (Productivity) และมี ง านที่ มี คุ ณ ค่ า ถ้ ว นหน้ า (Decent Work) มี ทั ก ษะด้ า น STEM ทั ก ษะ R&D
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) มี
การจ้ า งงานที่ เ ต็ ม ที่ (Full Employment) มี ผ ลิ ต ภาพ (Productivity) และการมี ง านที่ มี คุ ณ ค่ า ถ้ ว นหน้ า
(Decent Work)
ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) มุ่งเน้นสั งคมการทางานแห่ งปัญญาโดยการเพิ่ม
จ านวนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ทั ก ษะด้ า น STEM และใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการท างานที่ มู ล ค่ า สู ง (High Value)
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ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap:
MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน
โดยสรุปกระทรวงแรงงานได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน ดาเนินการโดย 1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้
มาตรฐานสากล 2) ดาเนินการเชิงรุกควบคู่กัน 3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย 4) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษาฝีมือต่าและค่อนข้างต่า (Unskilled & Semi Skill) ใน
ระยะแรก และในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันไป 5) มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อรองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry) กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสร้างวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตและการ
ทางานที่เน้นให้มีผลิตภาพสูงตลอดช่วงวัยรวมถึงสานักงานประกันสังคมได้มีการศึกษาเพื่อการปฏิรูประระบบ
บานาญให้สามารถรองรับกับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น สิทธิประโยชน์กรณีรับเงินบานาญเพื่อให้
ผู้ที่รับบานาญได้รับเงินบานาญที่เพียงพอกับการยังชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระยะเวลาที่จะเกษียณอายุ ทั้งนี้
กลุ่มผู้สูงอายุควรมีการพัฒนาทักษะการทางานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและขยายโอกาสการสร้างงานที่
เหมาะสม การส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยควบคุม/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่กาหนด
สุขภาพ สร้างความตระหนักและรอบรู้เรื่องสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัย การสร้างสภาพแวดล้อม/นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสังคมสูงวัย และพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนาให้เป็นฐานในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพโดยสร้างความอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบรรทัดฐานในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนาใน
การส่งเสริมศีลธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2559: 2-3)
2. รูปแบบสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุในประเทศไทย
นักวิชาการไทยสรุปรูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไว้ ดังนี้
สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2557: 77-81) ได้อธิบายถึงรูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1. การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดารงชีวิตและ
คุ้มครองลูกจ้าง ปัญหาการขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุการทางาน สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวน้อยลง ปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังส่งผลให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
ระบบประกันสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ดังนี้ 1) กองทุนประกันสังคมกรณีชรา
ภาพ เป็นการส่งเสริมการออมสาหรับกลุ่มแรงงานที่เป็นลูกจ้างในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน 2) กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เป็นการออมภาคบังคับสาหรับกลุ่มข้าราชการ 3) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียน (กสจ.) ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ เงินบาเหน็จลูกจ้างและ
เงินที่สมาชิกส่งสบทบเข้ากองทุน 4) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการออมแบบสมัคร
ใจ 5) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นการออมแบบสมัครใจ สาหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีกาลังการออม
มาก 6) กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นเป็นการออมภาค
บังคับ 7) กองทุนทวีสุข เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริม
ให้เกษตรกรออมเงินไว้ใช้เป็นสวัสดิการแก่ตนเองและครอบครัว 8) กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการส่งเสริม
การออมในระดับชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และ 9) กองทุนการออมชราภาพ (กอช.) กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดตั้ง
กองทุน เป็นกองทุนการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานแบบสมัครใจ
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2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าสาหรับผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เนื่องจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคม และไร้ที่พึ่ง รูปแบบของสวัสดิการที่มีอยู่
คือ 1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจ่ายเงินแบบให้เปล่า ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69
ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาทต่อเดือน ผู้
ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ
1,000 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 2) กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่
ขาดที่พึ่ง โดยสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกรณีเดือดร้อนจากการ
ทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมายและถูกทอดทิ้ง การสนับสนุนการจัดการงานศพ
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย อาหาร
และเครื่องนุ่งห่ม 3) การได้รับคาปรึกษาในทางคดี การช่วยเหลือจากการทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง โดย
กระทรวงยุติธรรมให้คาแนะนา ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องในทางคดีสาหรับผู้สูงอายุ 4) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่
ของรัฐ โดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ ฯ ให้ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี 5) การช่วยเหลือ
ด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม โดยกระทรวงคมนาคม ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยรถไฟ/
รถไฟฟ้า/รถ บขส./ขสมก. ลดค่าโดยสารครึ่งราคาและการบินไทยลดค่าโดยสารภายในประเทศ ร้อยละ 15
3. การบริการสังคม (Social Service) เป็นระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนประกอบด้วยบริการด้าน ต่าง ๆ 5 ด้าน คือ
3.1 ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย 1) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนทุกคน ให้บริการครอบคลุมด้านการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ดาเนินงานโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2) การบริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขจาก พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) มี
การจัดช่องทางเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก 3) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล เป็นโครงการดูแลสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐาน
แนวคิด “หุ้นส่วนการดูแล” ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ สถานบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) การดูแลที่บ้ าน (Home Care) เป็นบริการส าหรับผู้ สู งอายุอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับผู้ ป่ว ย
ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าการไม่ รุ น แรงและไม่ ส ะดวกในการเดิ น ทางมารั ก ษาที่ โ รงพยาบาล การลดค่ า เดิ น ทางของ
ผู้ ใช้บ ริ การ และผู้ สู งอายุ ส่ ว นมากพึงพอใจที่จะรับการรักษาพยาบาลที่บ้าน 5) โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้ง ถูกละเลย
เพิกเฉย และผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง โดยอาศัยการสร้างอาสาสมัคร จากอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) หรือประชาชนในชุมชนที่สมัครใจทาหน้าที่เป็นผู้ให้การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้สูงอายุใน
ชุมชน
3.2 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 1) การศึกษา นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ส่งเสริม
การศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ได้พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสาหรับ
ผู้สูงอายุตามความต้องการและความสนใจของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
การเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับผู้สูงอายุ การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ เป็นต้น 2) การศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น “ชมรมการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Old
People Playing Young Club: OPPY)” เป็นชมรมที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องจ่ายค่าบริการเอง
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3.3 ด้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย การสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยและการดูแลเป็นบริการในสถานสงเคราะห์
สาหรับผู้สูงอายุที่ครอบคลุมความจาเป็นด้านปัจจัย 4 รวมทั้งบริการด้านการรักษา พยาบาล กายภาพบาบัด
ศาสนกิจ งานอดิเรก นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ของรัฐ 21 แห่ง
3.4 ด้านการมีงานทาและการมีรายได้ ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทาโครงการที่ยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นแกนนาในการกาหนดและตัดสินใจร่วมกัน
ในการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุกันเอง
3.5 ด้านบริการสังคมและนันทนาการ ประกอบด้วย 1) ชมรมผู้สูงอายุ รูปแบบบริการทางสังคมสา
หรับผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ชมรมผู้สูงอายุเป็นการรวมกลุ่มกันทางสังคมของผู้สูงอายุที่
มีความสนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพ
ทั้งทางกาย จิต และสังคม เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยมีสภา
ผู้สูงอายุและกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ แต่ผู้บริหารจัดการและดาเนินการหลัก คือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ การดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในลักษณะเครือข่าย ทาให้งานด้านผู้สูงอายุเข้มแข็งมากขึ้น 2) ศูนย์
อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมขององค์การ ชุมชน ผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพ สังคม จิตและปัญญา โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการ การดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุ และการจัดบริการแบบองค์รวม 3) ศูนย์ชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้สูงอายุ การบริการที่จัดให้ เช่น กายภาพบาบัด อาชีวบาบัด ออกกาลังกาย ศาสนกิจ กิจกรรมนันทนาการ
ตลอดจนกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ 4) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยมีวัดหรือสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรม และ 5) กองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนอุดหนุนโครงการสาหรับองค์กรของผู้สูงอายุหรือองค์กรที่
ทางานด้านผู้สูงอายุเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ มีความมั่นคง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
4. การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ของภาคประชาชน เป็ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมโดยกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เป็ น
ผู้ดาเนินการหลัก เช่น การจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย กลุ่มออมทรัพย์ ที่มีรูปธรรม
ก้าวหน้าชัดเจนทั้งเชิงองค์ความรู้ กลไก และพื้นที่ดาเนินการ ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจเอกชนที่เดิมมุ่งหวัง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้ปรับบทบาทเข้ามาช่วยเหลือร่วมรับผิดชอบปัญหาสังคมมาก
ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารโดยปั จ เจกชน อาทิ การซื้ อ ประกั น ชี วิ ต รู ป แบบต่ า ง ๆ ผ่ า นกิ จ การ
ประกันภัยของเอกชน ซึ่งเข้ามาช่วยเติมเต็มหรือยกระดับสวัสดิการในภาพรวมให้สมบูรณ์มากขึ้นอย่างมาก
3. กฎหมำยและนโยบำยด้ำนผู้สูงอำยุเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสุขภำพ
จากการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพในต่างประเทศ สามารถ
สรุป ดังตารางที่ 1
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ลักษณะกำรดูแล
โดยรัฐบำล
โดยลักษณะอื่น
สิงคโปร์ หลักประกันกองทุน Singapore’s Central ออมเงินเพื่อใช้ในยามชรา ฟ้องศาลเพื่อให้บุตร
Provident Fund: CPFพระราชบัญญัติการ ภาพโดยผู้มีรายได้จะต้อง ตนดูแลจ่ายเงินราย
ดูแลบิดามารดา (The Maintenance of
จ่ายเงินรายได้ 20 % เข้า เดือนหรือจ่ายเงินก้อน
Parents Act (Cap 167B)
กองทุน Central
จัดตั้ง Family
Provident Fund และ Medicine Clinics ที่
นายจ้างร่วมจ่ายเพิ่มอีก
รัฐเป็นเจ้าของแต่ผู้
16 % CPF
ปฏิบัติจากมาจาก
เอกชนได้
สหราช
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (The Human
เคารพสิทธิและการ
อาณาจักร Rights Act)
ให้บริการทางสาธารณสุข
และทางสังคม
สหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติผู้สูงอายุชาวอเมริกัน (the
ขยายโครงการโภชนาการ
Older Americans Act: OAA)
เพื่อผู้สูงอายุและจัดสรร
เงินทุนให้ระหว่างการ
บริการรัฐและท้องถิ่น
ประเทศ

กฎหมำย
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ประเทศ
ไทย

กฎหมำย
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564)

ไทย (ต่อ)

ลักษณะกำรดูแล
โดยรัฐบำล
โดยลักษณะอื่น
นโยบายการให้การ
รักษาพยาบาลฟรีแก่
ผู้สูงอายุ การจัดให้มีเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ
การนาร่องศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดย
ชุมชน การจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ
และการสนับสนุนให้มี
ชมรมผู้สูงอายุ การตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับงาน
ด้านผู้สูงอายุ เช่น
กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
สถาบันเวชศาสตร์ การจัด
ช่องทางเฉพาะสาหรับ
ผู้สูงอายุ

ที่มา: ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558: 53-54.
วิธีกำรศึกษำ
ผู้เขียนดาเนินการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เอกสาร โดยจาแนกตามที่มาของเอกสาร คือ 1) เอกสาร
ชั้นต้น ได้แก่ เอกสารที่เป็นข้อมูลหรือหลักฐานโดยตรงถือเป็นต้นฉบับ ประกอบด้วย นโยบายด้านแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน: กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 2)
เอกสารชั้นรอง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุที่ได้มาจากแหล่งอื่นที่มีผู้รวบรวมไว้
ผู้เขียนค้นหาและคัดเลือกโดยใช้คาสาคัญ คือ ผู้สูงอายุ และสวัสดิการ เพื่อนามาวิเคราะห์หรืออ้างอิง และ
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ เ อกสารด้ ว ยการจั ด กระท ากั บ ข้ อ มู ล การจั ด หมวดหมู่ การจ าแนกข้ อ มู ล และการ
เปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน (บุษกร
เชี่ยวจินดากานต์, 2561: 110)
บทวิเครำะห์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิชาการ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2561) ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี) อยู่ราว ๆ
11.3 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย) แบ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ
44.9 และผู้สูงอายุเพศหญิง ร้อยละ 55.1 (วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, 2562: 43) และเมื่อพิจารณาถึงสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่า 1) ระบบและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีขอบข่ายจากัด และ
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แผนการให้บริการก็ยังไม่เป็นระบบและรูปแบบที่ดีพอส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุเพียงบางกลุ่มเท่านั้น
ไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงและตอบสนองต่อความต้องการแท้จริงของผู้สูงอายุบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นยังมี
ลักษณะไม่กระจายตัว การดาเนินงานในส่วนขององค์การภาครัฐหรือเอกชนค่อนข้างจะจากัดทั้งในด้านปริมาณ
และรูปแบบ การให้บริการแก่ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงและไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง (สุชรินทร์ พีรยานันท์ และไพโรจน์ ภัทรนรากุล , 2559: 60)
สอดคล้ องกับ วนิ ดา ดุร งค์ฤทธิชัย และคณะ (2561: 105) ที่กล่ าวว่า ผู้ สู งอายุด้อยโอกาสยั งเข้า ไม่ ถึ ง
สวัสดิการสังคมตามนโยบายที่รัฐจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริการสุขภาพ เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อ
การยังชีพขาดหลักประกันด้านรายได้เพราะไม่มีอาชีพ นโยบายกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้ ผู้ สู งอายุ ด้อยโอกาสในเมืองมากกว่าชนบท นโยบายที่ดาเนินการโดยรัฐ ขาดการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการบางส่วนซ้าซ้อนทาให้รับสวัสดิการสังคมทั้งแง่มากเกินจาเป็นและน้อยกว่า
จาเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับได้รับการเสนอแนะจากหลายการศึกษาว่าควรทบทวนและปรับปรุง 2) ผู้สูงอายุ
ที่เป็นแรงงานในระบบส่วนใหญ่มีปัญหาจากการได้รับค่าตอบแทนน้อยร้อยละ 59.4 รองลงมา เป็นงานที่ทา
แล้วไม่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง ร้อยละ 14.5 การทางานหนัก ร้อยละ 14.0 ไม่มีสวัสดิการร้อยละ 4.2 เป็นต้น
สาหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่มีปัญหาการได้รับค่าตอบแทนน้อยเช่นเดียวกัน ร้อยละ
48.5 รองลงมาเป็ น การทางานหนั กร้ อยละ 24.1 งานที่ทาไม่ได้รับการจ้างที่ต่อเนื่องร้อยละ 13.8 ไม่มี
สวัสดิการ ร้อยละ 6.0 ไม่มีวันหยุดร้อยละ 4.9 และทางานไม่ตรงตามเวลาปกติร้อยละ 1.7 (พภัสสรณ์ วร
ภัทร์ถิระกุล , ม.ป.ป.) 3) ลักษณะนโยบายของผู้สูงอายุขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องในการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร 4) ด้านการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ขาดการรับรู้และขาดความเข้าใจในสิทธิของตนและการจัดบริการที่ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมทาให้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ (วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และคณะ, 2561: 98) โดยสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
เกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความรู้ สังคม สังคม จิตใจ ครอบครัว และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ สู งอายุ ตกอยู่ ในสภาพที่ต้องการผู้ดูแล สมาชิกของครอบครัว จึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวได้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยมีขนาดครัวเรือนลดลง ทาให้ครอบครัวมีความ
อ่อนแอจนไม่สามารถดูแล (กัญญาณัฐ ไฝคา, 2561: 21)
2. แนวทางการจั ดสวัสดิ การเพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุ พบว่า 1) ควรมี การจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุ 2) การจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุควรให้ความสาคัญกับ
การมีสุขภาพอนามัยที่ดี การมีการศึกษาที่ดี การมีที่อยู่อาศัย การมีงานทา การมีรายได้ และการมีสวัสดิการ
แรงงาน การมีความมั่นคงทางรายได้ นันทนาการ และการบริการสังคมทั่วไป สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์ มีชะนะ
และคณะ (2560: 259) ที่ระบุว่าควรส่งเสริมในเรื่องรายได้ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ ได้แก่ การฝึกอาชีพ
เสริม การเรียนรู้การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และประชากรก่อนวัยสูงอายุควรหาอาชีพเสริมทาก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุ ฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นประจา ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุ โดยสรุปคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน คือ การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ
(Psychological Well-Being) ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Competence) สิ่งแวดล้อม
ข อ ง บุ ค ค ล (Objective Environment) แ ล ะ ก า ร รั บ รู้ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต (Perceived Quality of Life)
(Rojanadhamkul, 2018: 229) ในขณะที่ Srithanee (2017: 290) ระบุเพิ่มเติมว่า อายุ ระดับการศึกษา
และสถานภาพสมรสมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 3) รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรที่มีการจ้างงาน
ผู้ สู งอายุ ด้ วยการพิ จารณามาตรการต่ าง ๆ เช่ น การลดหย่ อนภาษี การส่ งเสริ มการพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รหรื อ
สิ่ งแวดล้ อมที่เหมาะสมกั บ การทางานของผู้ สู งอายุ การเลื่ อนการเกษีย ณอายุ เป็นต้น (Zhang & Zhao,
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2012: 1) 4) ควรทบทวนและปรั บ ปรุ งแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระบบการจัดสวัส ดิการให้ เหมาะสม โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
และกฎหมายฝ่ายบริหารจานวน 1 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547
เรื่ อง กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่ งเสริม และการสนับสนุนผู้ สู งอายุในการ
ประกอบอาชี พ หรื อ อาชี พ ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาดี ลิ่ ม สกุ ล (2558: 28) ที่ ไ ด้ ท าการวิ จั ย เรื่อง
กฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า กฎหมายสวัสดิการของไทยมี
ข้อจากัดด้านบทบัญญัติเชิงบริหารจัดการ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
ใน 9 ประเด็น ได้แก่ เจตนารมณ์ของกฎหมายสวัสดิการสังคม โครงสร้างคณะกรรมการสวัสดิการสังคมใน
ระดับ ชาติและระดับ ท้องถิ่น อานาจหน้ าที่คณะกรรมการสวัส ดิการสั งคมในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
หน่วยงานและอานาจหน้าที่ด้านการปฏิบัติของรัฐ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริก าร การบริหารกองทุน
ด้านสวัสดิการสังคม การตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกฎหมายสวัสดิการสังคม ควรปรับปรุงทั้ง 9 ประเด็น ทั้งนี้ในงานวิจัยของฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2558:
149) ที่ได้อธิบายถึงกลไกการพัฒนานโยบายสาหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย มี 3 ระดับ คือ 1) ในระดับชาติ
มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามแนวทางการพัฒนานโยบายแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง 2) ในระดับกระทรวง กระทรวงที่เป็นหลั กในการจัดบริการสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงมนุ ษ ย์ และ 3) ในระดั บ
ปฏิบัติการ หน่วยงานส่วนภูมิภาคพัฒนาบริการตามกรอบและการสนับสนุนวิชาการ จากหน่วยงานส่วนกลาง
ภาพรวมจากกฎหมายสู่การจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต้องทาแบบองค์รวม และบูรณาการทั้งในมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง การจัดการความเข้มแข็งชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุโดยส่งเสริม
และพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
บทสรุป
ความเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์มีผลกระทบในระดับมหภาค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) การจ้างงาน/ผลิตภาพแรงงาน และผลกระทบในระดับจุลภาค ได้แก่ ขาดแรงงานในธุรกิจบริการ ขาด
แรงงานสาหรับชีวิตประจาวัน (เช่น แม่บ้าน คนขับรถ ก่อสร้าง เป็นต้น) ฯลฯ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมผู้กาหนดนโยบายควรมีการจัดทาทะเบียน
ผู้สูงอายุ กาหนดมาตรฐานการให้บริการ และจัดบริการที่สามารถตอบสนองการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ โดย
จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและขยายโอกาส
การทางานของผู้สูงอายุ ขยายอายุเกษียณการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ
โดยบูรณาการร่วมกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนทาการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายสวัสดิการ
ของไทยการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุ การศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุ
และปัญหาอุปสรรคในการนามาตรการต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษี การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรหรือ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทางานของผู้สูงอายุ การเลื่อนการเกษียณอายุมาใช้ในสถานประกอบการเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและนาไปสู่การกาหนดนโยบายและการนานโยบายด้าน
ผู้สูงอายุไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ
“องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่” เป็นการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียน
โดยมุ่งความสนใจไปที่ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 หลังจากการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียตในปี พ.ศ. 1991 จนนาไปสู่การยุติสงครามเย็น การประกาศระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา และ
การที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันทางทหารกับสหรัฐ โดยเฉพาะความร่วมมือกับรัสเซียใน
การก่อตั้ง “องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้”
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ1) พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 2)
กาเนิดพัฒนาการและโครงสร้างขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การความ
ร่วมมือ เซี่ยงไฮ้ในการต่อต้านการคุกคามของตะวันตก โดยมีสมมติฐานในการศึกษาอยู่ว่า อานาจของโลกมี
การกระจายตัวคล้ายกระดานหมากรุกแบบ 3 มิติอันซับซ้อน บนสุดเป็นอานาจทางการทหารของสหรัฐ ฯ
กระดานตรงกลางคือจีน กระดานล่างสุดเป็นบริษัทข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้าย เกิดการย้ายสนามดุลอานาจมาสู่
เอเชีย จีนกับรัสเซียก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ในขณะที่สหรัฐต้องการรักษาฐานะเจ้าโลก จะทาให้เกิด
สงครามเย็นครั้งใหม่
ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา จีนกับรัสเซียจะ
กลับมาเป็นมิตรต่อกันโดยโดดเดี่ยวสหรัฐ แต่ทั้ง 3 ประเทศก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน การขยาย
อานาจขององค์การนาโต้เข้าสู่ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ จีนและรัสเซียร่วมมือ
กันจัดตั้งองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เมื่อผนวกเข้ากับความได้เปรียบทางภู มิรัฐศาสตร์ของจีนและรัสเซีย “องค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จึงเป็นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ขึ้นมา”

คำสำคัญ สงครามเย็น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ระเบียบโลกใหม่ ดุลอานาจ นาโต้
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ABSTRACT
The study of the author’s attention to International Relations System in the 21st
Century. “After the fall of the Soviet conditions in 1991. leading to the end of the Cold War.
Ner World Order announcement of The United State of America And the People’s Republic
of China emerged as a military rival to the United States. In particular, cooperation with Russia
in the founding “Shanghai Cooperation Organization”
The opjectives of the stude are
1) To develop the relationship between China, Russia and the Unted States.
2) Origin, development and structure of the Shanghai Cooperation Organization
3) To analyze the role of the Shangthai Coopetation Organization in combating
the threat of the West.
There are assumptions in the study that the power of the world is scattered like a
complex 3D chess board The top is the Us military authority. The central board is China The
battom is a multinational company
Terrorist group Moving the balance of power to Asia. China and Russia establish
Shanghai Cooperation Organiztion while the US wants to maintain the status. Will cause a new
Cold War.
The study found that the development of relations between China, Russia snd the
United States, China vs. Russia to return friendly by US isolation but all three countries have
economic benefits. Expanding the power of NATO into Eastern Europe And Central Asia It is
the key foctor. China and Russia Collaborate to Extabish Shanghai Cooperation Organization
When combined with the geopolitical advantage of China and Russia.“The Shanghai
Coopernation Organization is an important variable that will bring about a new Cold War.”

Keywords: Cold War Cooperation Organization Shanghai New World Order Balanced of Power
NATO
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับได้ว่าเป็นศตวรรษของบรรดาองค์การระหว่างประเทศ
ทั้งหลาย ซึ่งจะเข้ามาแก้ไขปัญหาใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ การทูต การทหาร อาจกล่าวได้ว่าไม่มีประเทศใดอีก
แล้ว ที่จะอยู่ได้ในโลกโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
(ขจิต จิตตเสวี, 2553)
อาจกล่ า วในเบื้ อ งต้ น ได้ ว่ า การถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น ขององค์ ก ารความร่ ว มมื อ เซี่ ย งไฮ้ นั้ น มี เ หตุ
ปั จ จั ย พื้ น ฐานมาจากความพยายามแข่ งขั น ทางอ านาจและอิ ท ธิพ ลระหว่ างสาธารณรั ฐ ประชาชนจีนกับ
สหรัฐอเมริกาตามแนวทางสัจนิยมทางการเมือง แต่การแข่งขันทางอานาจดังกล่าวนั้นก็มีองค์ป ระกอบสาคัญ
ส่ ว นหนึ่ งเป็ น ความมุ่ง หวัง ที่จ ะสร้ างดุ ล แห่ ง อานาจเพื่ อ นามาซึ่งสั นติภ าพและความสงบเรีย บร้ อยในเวที
การเมืองโลก โดยให้สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งอภิมหาอานาจที่จะสามารถคานอานาจ
ของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจะบรรลุเป้าประสงค์อั นยิ่งใหญ่ในการสถาปนาระเบียบโลก
ใหม่ที่มีขั้วอภิมหาอานาจ 2 ขั้วดังกล่าวนี้ได้ สาธารณประชาชนจีนก็จาเป็นจะต้องอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันเพื่อสถาปนาระบอบความมั่นคงที่จะช่วยสนับสนุนสถานภาพของตนในฐานะอีกหนึ่งอภิมหาอานาจ
ของโลก และระบอบความมั่นคงดังกล่าวนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ นั่นเอง จะ
เห็นได้ว่าการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ นาไปสู่ภารกิจแฝงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบโลก
วัตถุประสงค์และสมมติฐำน
สาหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ ประการแรกคือ ศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง
จีน รัสเซียและสหรัฐอเมริกา ประการที่สองจะศึกษากาเนิด พัฒนาการและโครงสร้างขององค์กรความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้ ประการที่สามเมื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในการต่อต้านการคุกคามของ
ตะวันตก โดยที่มีสมมติฐานในการศึกษาอยู่ว่า จีนกับรัสเซียร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ในขณะ
ที่สหรัฐต้องการคงความเป็นเจ้าโลก จะทาให้เกิดภาวะสงครามเย็นครั้งใหม่ขึ้นมา
ขอบเขตของกำรศึกษำ
โดยจะศึกษาตั้งแต่จุดกาเนิดการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ จนถึงปัจจุบัน
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับในการศึกษานี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษาว่า บทบาทและภารกิจอค์การความร่วมมือเซี่ยง
ไฮ้จะส่งผลกระทบต่อดุลอานาจทางการเมืองโลก ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือดุลจนก่อให้เกิดสงครามเย็นครั้ง
ใหม่ขึ้นมา

36

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประโยชน์ในกำรศึกษำ
สาหรับนักวิชาการที่สนใจเรื่องจีนศึกษา รัสเซียศึกษา และ อเมริกาศึกษา และความสันพันธ์ของสามชาติ
พัฒนำกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำง จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกำ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามเย็นนั้น
แม้สหรัฐอเมริกาจะวางตาแหน่งของตัวเองให้เป็นชาติมหาอานาจที่ไม่มีใครท้าทายได้ และพร้อมที่จะตอบโต้
กับทุกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตน ซึ่งท่าทีเช่นนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ.
2544 และสหรัฐอเมริกาก็มีท่าทีที่หวาดระแวงมาเป็นเวลานานว่าทั้งคู่จะกลายมาเป็นประเทศคู่แข่งทาง
การทหารของตนในอนาคต แต่เมื่อในปัจจุบันทั้งสามประเทศยังต้องสัมพันธ์กันเพื่อสร้างผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจทาให้มีความพยายามในการรักษาทาทีที่สร้างสรรค์ระหว่างกันเองไว้ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2557)
สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถครองความเป็นเจ้าในปัจจุบันก็ดูประหนึ่งว่าจะมีความรู้สึกไปในทิศทาง
เช่นนี้ด้วยเหมือนกัน แต่ก็ต้องพยายามหาทางบอนไซอานาจของประเทศที่ตนคาดว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นหอก
ข้างแคร่ของตน จึงได้ดาเนินการในลักษณะที่เป็นทวิลักษณ์กับจีนและรัสเซีย กล่าวคือ แม้ในฉากหน้าจะมี
ความพยายามแสดงออกในเชิงสร้ างสรรค์ มีความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ หรือกระทั่งแม้นแต่ในทาง
การทหาร เช่น การเชิญให้รัสเซียมาเป็นพันธมิตรในนาโต้ก็ตาม แต่ในอีกทางหนึ่งก็ได้ดาเนินการปิดล้อมทั้งจีน
และรัสเซียเอาไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อผนึกไม่ให้ชาติทั้งสองสามารถดาเนิน การแผ่อิทธิพลได้สะดวกนัก เช่น
ทาสงครามการค้ากับจีน แซงชั่นทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย แต่การดาเนินการของสหรัฐบ่อยครั้งก็เกินเลยไปจะ
กลายเป็นลักษณะคุกคามอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้จีนและรัสเซียต้องหา
วิธีการตอบโต้สหรัฐอเมริกาในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็ต้องการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่แน่นแฟ้นเป็นอย่างยิ่ง ภายในชื่อองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
องค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : กำเนิด พัฒนำกำร โครงสร้ำง
องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นองค์การสร้างความร่วมมือของรัฐบาลระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในเบื้องต้นเพื่อมุ่งรักษาความมั่นคงร่วมกัน ประเทศแกนหลักในการก่อตั้งองค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้ก็คือ จีน และรัสเซีย
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 นี้ถือเป็นการประชุมสุดยอด
ผู้นาองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ครั้งแรก จากนั้นในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ประเทศสมาชิก
องค์ ก ารความร่ ว มมื อ เซี่ ย งไฮ้ ไ ด้ ด าเนิ น การร่ า งกฎบั ต รองค์ ก ารความร่ ว มมื อ เซี่ ย งไฮ้ ขึ้ น ที่ ก รุ ง อั ล บาต์
(Almatarg) ประเทศคาซัคสถาน โดยหลักการสาคัญในกฎบัตรดังกล่าว ได้แก่ (โกวิท วงศ์สุรวัตน์, 2554)
- ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
- การมีผลประโยชน์ร่วมกัน
- การมีความเท่าเทียมกัน
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- การปรึกษาหารือร่วมกัน
- การเคารพในอารยธรรมที่แตกต่างกัน
- การมีความมั่งคั่งร่วมกัน
กฎบัตรดังกล่าวได้รับการลงนามรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นาองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ นครเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Peterburg) ประเทศรัสเซีย กฎ
บัตรนี้ระบุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ โครงสร้างองค์การ และรูปแบบของการดาเนินงาน และตามกฎบัตรนี้
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยมีสมาชิก 8 ประเทศ คือ จีน รัสเซีย ดาซัดสถาน ก็ร์ก็ซสถาน ทาวิกิสถาน อุทบสถาน
อินเดีย และปากีสถาน
โครงสร้ างองค์การความร่ วมมือเซี่ ยงไฮ้ ที่ประชุมสภาประมุขแห่ งรัฐ (Council of Heads of
state) เป็นหน่วยงานที่มีอานาจตัดสินใจสูงสุดในโครงสร้างขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ สภาประชุมแห่ง
รัฐนี้จะมีการประชุมกันในช่วงของการประชุมสุดยอดประจาปี ซึ่งผู้เข้าร่วมในการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้นาสูงสุดของประเทศสมาชิก
หน่วยงานที่มีอานาจรองลงมาจากที่ประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ ก็คือ ที่ประชุมสภาหัวหน้ารัฐบาล
(Council of Heads of Government) สภาแห่งนี้ถือเอาการประชุมสุดยอดประจาปี เป็นเวลาในการประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับพหุพาคี ทั้งนี้ สภาหัวหน้ารัฐบาลนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มี
อานาจในการอนุมัติงบประมาณให้แก่องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วย
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ มีรอบการประชุมปกติในการประชุมสุดยอดประจาปี โดยจะประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน และจะเปิดประชุมอีกเมื่อองค์การความร่วมมือเซี่ยง
ไฮ้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญ ได้แก่ ที่ประชุมผู้ประสานงานระหว่างชาติ ทาหน้าที่
ประสานงานในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือตามกฎบัตรองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (โกวิท วงศ์สุรวัตน์, 2554)
เลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นผู้บริหารหลักขององค์การมีหน้าที่หลักในการตัดสินใจ
ทางด้านธุรการขององค์การ กาหนดกฎระเบียบภายในองค์การ ดาเนินการด้านเอกสารขององค์การ เช่น ร่าง
ประกาศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ จัดทาวาระการประชุม เป็นต้น จัดทากิจกรรมพิเศษให้แก่บุคลากร
ภายในองค์การ ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้ สานักงาน
เลขาธิการองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง
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ประเด็นทางวิชาการก็คือ โครงสร้างขององค์การ จะเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียทาง
การทหารและความมั่นคง เพื่อจะถาวงดุลกับตะวันตก โดยเน้นไปที่สหรัฐอเมริการเป็นสาคัญ
บทบำทขององค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นี้ มีการเติบโตขึ้นทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึก ในเชิงกว้าง คือ การที่
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ได้แสวงหาพันธมิตรเพื่อเติมในรูปของประเทศผู้สังเกตการณ์ในองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และประเทศคู่เจรจา
ส่วนการขยายในเชิงลึกขององค์การความร่ว มมือเซี่ยงไฮ้ คือ การขยายตัวด้านการกิจขององค์การ
ออกไป จากเดิมที่เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านพรมแดนของประเทศสมาชิกร่วมกัน การแก้ปัญหากลุ่มหัว
รุนแรง กลุ่มแบ่งแยกดินแดน กลุ่มก่อการร้ายสากล ตลอดจนขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ไปสู่ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านความมั่นคง กระทั่งมีการซ้อมรบร่วมกันของประเทศสมาชิก
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ภายใต้รหัส “ภารกิจเพื่อสันติภาพ” (Peace Mission) จนกระทั่งการซ้อมรบ
ทางทะเลร่วมกันภายใต้กรอบองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ของจีนและรัสเซีย
สาหรับการต่อต้านการคุก คามจากชาติตะวันตกนั้น หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ยุค
สงครามเย็นนั้น ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีปฏิสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียทั้งในฐานะที่เป็นมิตร และ
ในฐานะที่เป็นภัยคุกคาม สลับไปมาตามแต่ผลประโยชน์ของชาติจะเป็นตัวกาหนด แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะสิ้น
ยุคสงครามเย็นไปแล้ว สหรัฐอเมริกาก็ยังหวาดระแวงทั้งจีนและรัสเซีย พร้อมกับความพยายามในการสร้าง
แนวปิ ดล้ อมจี น และรั ส เซีย มาโดยตลอด ทางฝ่ ายของจีนและรัส เซียเองก็เช่นเดียวกัน ในยุคสงครามเย็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอาจจะเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างการเป็นมิตรและการเป็นศัตรู แต่เมื่อสิ้นสุดสงคราม
เย็นแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ทั้งจีนและรัสเซียต่างก็ตระหนักดีว่าการเป็นมิตรและ
การร่ ว มมือกัน เป็ นหนทางที่ดีกว่า เพราะอย่างไรเสี ยทั้งสองประเทศก็ล้ วนถูกปิดล้อมและกดดันจากชาติ
ตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นาเช่นเดี ยวกัน กระบวนการคุกคามและกดดันจากชาติตะวันตกนั้น ทาให้จีน
และรัสเซียต้องดาเนินการการตอบโต้ต่อการคุกคามนั้น
สรุป : บทบำทขององค์กำรควำมร่วมมือเซี่ยงไฮ้
ทาให้ทั้งจีนและรัสเซียได้มีโอกาสกระชับความร่วมมือในการตอบโต้ภัยคุกคามดังกล่าวได้มากขึ้น
รวมทั้งมีเวทีระหว่างประเทศในการแสดงท่าทีของตนต่อการดาเนินการของชาติตะวันตกด้วย
นอกจากนี้ การที่องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มีประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางเป็นสมาชิกและมี
แนวโน้มจะขยายประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้ออกไปอีก ก็เป็นการกดดันกลับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่ง
กาลังทหารเข้ามาในเอเซียกลางนับตั้งแต่มีการทาสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน
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อย่างไรก็ตามเมื่อประมวลปัจจัยต่าง ๆ แล้วจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั้น
มีพลานุภาพเพียงพอที่จะยืนหยัดต้านทานการแผ่อานาจอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรตะวันตก
เข้ามาในภูมิภาคเอเชียกลางและภูมิภาคใกล้เคียงได้ดีพอควร รวมทั้งการผนึกกาลังกันของชาติ สมาชิกองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ โดยเฉพาะชาติแกนนาได้แก่จีนและรัสเซีย ก่อให้เกิดอานาจต่อรองในภูมิภาคที่สูงขึ้นมาก
แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่นับปัจจัยด้านอาวุธนิวเคลียร์แล้ว ยังไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากนักว่าองค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นอภิมหาอานาจที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับสหรัฐอเมริกา แต่ก็เป็นมหาอานาจที่มีอัตราการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการทหารหรือกาลังรบของชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้มีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นเป็นอภิมหาอานาจในทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพราะ
ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาขัดความสามารถของกลุ่มให้มีความพร้อมในด้านกาลังรบเทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ
แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังเป็นอภิมหาอานาจขั้วเดียวในปัจจุบันแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ยุทธศาสตร์เชิง
รุกในภูมิภาคเอเชียได้อย่างง่ายดายเหมือนดังช่วงทศวรรษแรกหลังสิ้นสุดสงครามเย็น เพราะยุทธศาสตร์เชิง
รับ และความเป็นอภิมหาอานาจระดับภูมิภาคขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ กลายเป็นเสมือนหนึ่งกาแพง
เหล็ก ที่คอยต้านทางอานาจจากชาติตะวันตกและค้าจุนเสถึยรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอย่างมั่นคงขึ้น
เรื่อย ๆ
นอกจากนี้ ที่ตั้งขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จานวนมาก ก็จะเป็นปัจจัย
หนึ่ ง ที่ ท าให้ ม หาอ านาจตะวั น ตกต้ อ งกั ง วลกั บ “ศั ก ยภาพในการสร้ า งอ านาจ” และ “ศั ก ยภาพของจุ ด
ยุทธศาสตร์” ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ดั ง นั้ น แม้ อ งค์ ก ารความร่ ว มมื อ เซี่ ย งไฮ้ ใ นปั จ จุ บั น จะยั ง อยู่ ใ นฐานะก้ ากึ่ ง ของความเป็ น
อภิมหาอานาจแต่ก็มีความชัดเจนแล้วว่าองค์การแห่งนี้กาลังก่อตัวขึ้นสู่ความเป็นอภิมหาอานาจในอนาคตโดย
สามารถยกระดั บ จาก “อภิ ม หาอ านาจระดั บ ภูมิ ภ าค” ไปสู่ “อภิ ม หาอ านาจโลก” ที่ ถ่ ว งดุ ล อ านาจกับ
สหรัฐอเมริกาได้อย่างเท่าเทียมกัน และหากเวลานั้นมาถึงยุทธศาสตร์อานาจขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทาง โดยก้าวจากยุทธศาสตร์ตั้งรับดังเช่นในปัจจุบันไปสู่ยุทธศาสตร์ในเชิงรุกต่อไปได้
โดยเฉพาะเพื่อแข่งขันและถ่วงดุลกับนาโต้ (สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร, 2558)
การต่อสู้ ร ะหว่างจี น กับ สหรั ฐ เพื่ อ ดุล แห่ ง อานาจนี้จ ะต้ อ งดาเนิน ต่อ ไปอี กนาน เพราะสหรั ฐ มี
โครงสร้าง ที่แข็งแรงมากทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจ สหรัฐยังคงนาจีนทางด้านเทคโนโลยีไปอีกนาน
เทคโนโลยีนี้จะช่วยสหรัฐพัฒนาทางด้านอาวุธและทางด้ านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปและรักษาสถานะเป็น
อภิมหาอานาจไว้ได้ต่อไปอีกนาน การต่อสู้เช่นนี้จะดาเนินต่อไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะเสื่อมกาลังเองเพราะเหตุ
ภายในประเทศซึ่งอาจจะเกิดจากความแตกแยกภายในประเทศ ระบบสังคมเสื่อม ผู้นาอ่อนแอ ทาให้ประเทศ
อ่อนแอ หรืออาจจะมีสงครามเย็นครั้งที่สอง
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หากรัสเซียสามารถสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งพอที่จะแบกภาระทางด้านทหารไว้ได้ หรือหากสหรัฐ
ต้องย้ายศูนย์กาลังจากเอเชียกลับไปยุโรปใหม่ก็จะแสดงว่ารัสเซียได้กลับเป็นอภิมหาอานาจอีกครั้งหนึ่ง โดยจะ
มีอภิมหาอานาจ 3 ประเทศ สหรัฐ จีน และรัสเซีย และกลายเป็นสนามดุลแห่งอานาจสามขั้ว จีนจะกลายเป็น
ประเทศที่มีกาลั งอานาจมากที่สุ ดในสามอภิมหาอานาจเพราะจีนเป็นประเทศที่ มีขนาดใหญ่ที่สุ ด ในด้ า น
พลเมือง (Kissingcr, 2011) และจีนมีกาลังทางเศรษฐกิจ ที่แท้จริงเหนือกว่าสหรัฐ (สุรเกียรติ เสถียรไทย,
2553) และจากทั้งหมดที่กล่าวมาคือ สาเหตุปัจจัยของสงครามเย็น ครั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้ง
เอกสำรอ้ำงอิง
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แนวทำงกำรบริหำรงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Research Guidelines for Improving the Quality of Elderly Life of
Local Administrative Organization
วิศท์ เศรษฐกร1
ชนม์ธนัช สุวรรณ2
ธนวิทย์ บุตรอุดม3
วิยดา เหล่มตระกูล4
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัย
ผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลน้ าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยผู้ วิจัยใช้การประเมินแบบซิป ( CIPP
Model) เป็ น แนวทางการด าเนิ น การวิ จั ย มี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informants) จากการเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้สูงอายุของเทศบาลตาบล
น้าโจ้ ตัวแทนผู้สูงอายุ และนักวิจัยในโครงการ จานวนทั้งสิ้น 17 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหาร
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการออกแบบโครงการที่ไม่มี
ความซ้าซ้อนในประเด็น และวางแผนการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาการเก็บ
ข้อมูล ที่ส่ งผลกระทบต่อกลุ่ มเป้ าหมาย รวมถึงลดปัญหาการคลาดเคลื่ อนของข้อมูล บทบาทขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนสาคัญในการประสานงานร่วมกันกับผู้สูงอายุในพื้นที่ และสร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน กับ นั กวิจั ย ที่ส่ งผลต่อความสมบูรณ์ของข้อ มูล ของงานวิจัย รวมถึงส่ งผลที่ดีในการนาไปใช้
ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการให้บริ การสาธารณะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
2
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คำสำคัญ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Abstract
The objectives of Research Article " Research Guidelines for Improving the Quality of
Elderly Life of Local Administrative Organization" are to evaluate the performance and find
the ways to improve elderly quality of life in Nam Jo Sub-district Municipality, Mae Tha District,
Lampang Province, by using the CIPP model. Key informants from purposive sampling were
officers who involved in the elderly of Nam Jo Sub-District Municipality, elderly representatives
and researchers total of 17 peoples. The study found that guidelines for improving the quality
of life of the elderly must have a project design that does not overlap on the issues and plan
for data collection must be systematically to reduce problems in data collection. The role of
local government organizations is an important part in cooperating with the elderly and create
a learning process together with researchers that affects the integrity of the research data for
local government to develop of public services for improving the quality of elderly life.
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Keywords: Quality of Elderly Life, Local Administrative Organization
บทนำ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
ทาให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชี้หนึ่งที่
แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging Index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบ
โครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่มผู้สู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้น ไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่า
กว่า 15 ปี ) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ากว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจานวนเด็ก แต่
ในทางตรงข้ามถ้าดัชนีมีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจานวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจานวนประชากรเด็ก
สาเหตุสาคัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปัจจัยสาคัญ 2 ประการ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) กล่าวคือ 1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง
และการลดภาวการณ์ตายทาให้อายุคนไทยยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ ประชากรวัยเด็กลดลง
อย่างรวดเร็วจนนามาสู่การเพิ่มขึ้น ของสัดส่วนประชากรสูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (Aged Society) และในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
(Completed Aged Society) (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558)
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจกันเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับมหภาค
ได้ แ ก่ ผลต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ ต่ อ หั ว ของประชากร การออมและการลงทุ น
งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะด้ า นการเงิ น และด้ า นสุ ข ภาพ การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสาคัญที่ต้องการการวางแผนอย่างเป็นระบบและเริ่มดาเนินการ
ล่วงหน้า เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ หลายประการล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการ กว่าจะเห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไว้ว่า ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการออมส่วนบุคคล ได้แก่ 1) ส่งเสริมการทางานอย่างต่อเนื่องของ
แรงงานที่มีอายุมากให้สามารถพึ่งตนเองได้ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 3) ส่งเสริมสร้างจิตสานึกการออม 4) เพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกทางการเงิน ในการจัดทามาตรการส่งเสริมการออมแตกต่างกันตามกลุ่ มเป้าหมาย 5) พัฒนาระบบ
บานาญภาครัฐ เช่น นโยบายลดหย่อนภาษีด้านการสะสมเงิน สนับสนุนเพิ่มบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ เป็นต้น และ 6) การสร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายคุ้มครองทางสังคม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่สามารถ
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ออมได้หรือมีการออมต่า โดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนจัดสวั สดิการให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มดังกล่าวแทน
ส่ งเสริ มการออม (ชมพูนุ ช พรหมภักดิ์ , 2556) ซึ่งจากข้อมูล ดังกล่ าวจะพบว่า ประเด็นผู้ สู งอายุนั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงความสาคัญ ดังที่ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ
เช่น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ที่มุ่งเน้นติดตาม และประเมินผลเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
เทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นเขตพื้นที่หนึ่งในจังหวัดลาปางที่มีจานวนผู้สูงอายุ
สูงถึงร้อยละ 20.70 ของประชากรทั้งหมด 9,858 คน โดยจากการลงพื้นที่ของคณะนักวิจัยเพื่อส ารวจ
สภาพการณ์เบื้องต้นของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ในปัจจุบัน พบว่า ทางเทศบาลตาบลน้าโจ้ ต้องมี
การตั้งรับกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ประเด็นทางสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงการรวมกลุ่มทางสังคม
ของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการ
ดาเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมา พบว่า ยังขาดการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุ ณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากไม่มีระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่เพียงพอ และประสบปัญหาการเข้าร่วมสังคมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน คณะวิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ ทะ จังหวัดลาปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย
ได้แก่ การจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง การจัดทาแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว แต่ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่วิจัยได้มี
โครงการวิจั ย ที่ดาเนิ น การร่ ว มกัน เป็ น จ านวนมาก ส่ งผลให้ กระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ อาจจะพบ
อุปสรรค ปัญหา หรือข้อจากัดต่างๆ ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการสร้างแนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ร่วมกันจาก
ชุดโครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้า
โจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ การจัดทา
ฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง การจัดทาแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้
อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง วิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางในการทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อนาไปสู่การทางาน
วิจัยที่มีประสิทธิภาพในการทางาน และมีผลที่ดีในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถอธิบายระเบียบวิธีวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลกำรดำเนินงำนวิจัยผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปำง
ดาเนินการดังนี้
1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจัยแนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่ องนวัตกรรมการบริ ห ารจั ดการเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้จึงได้แก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลน้าโจ้ ผู้วิจัยได้ประเมินผลการดาเนินการวิจัยโดยใช้แนว
ทางการประเมิน แบบซิป (CIPP MODEL) เป็นแนวทางในการประเมินในครั้งนี้โ ดยใช้ผู้ ให้ ข้อมูล หลั กจาก
คณะวิจัยจากทั้ง 3 โครงการย่อย จานวน 6 คน เป็นผู้ประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าว
2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
(1) เอกสำร (Documents) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลน้าโจ้ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตารา
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ต่างๆ
(2) กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยการประชุมร่วมกันตามประเด็น
แนวทางการประเมินแบบซิป (CIPP MODEL) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) จากนั้นทา
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Inductive Analysis) เพื่อให้ทราบ
การประเมินผลการดาเนินการวิจัยโครงการย่อย
ขั้น ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานวิจัยผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ดาเนินการดังนี้
1) ประชำกร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลน้าโจ้ ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลน้าโจ้ จานวน 7 คน และแกนนาผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลน้าโจ้
หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็นจานวน 10 คน รวมถึงนักวิจัยในโครงการ จานวน 6 คน
2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
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(1)เอกสำร (Documents) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลน้ าโจ้ แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ สู ง อายุ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
องค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตา รา
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ต่างๆ
(2)กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยการประชุมร่วมกันตามประเด็น
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
3) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเริ่ มด้ว ยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) จากนั้นทาการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Inductive Analysis) เพื่อให้ทราบองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง
ผลกำรศึ ก ษำกำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนวิ จั ย ผู้ สู ง อำยุ ใ นเขตเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอแม่ ท ะ
จังหวัดลำปำง
การประเมินผลการดาเนินงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นแนวทาง
การประเมินผล สามารถอธิบายตามองค์ประกอบได้ดังนี้
1) ด้ำนบริบท (Context)
โครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย
ได้แก่ การจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง การจัดทาแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยทั้ง 3 โครงการย่อยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับบริบทขงพื้นที่ ทั้งในส่วนของ
โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ การจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เนื่องจากทางเทศบาลตาบลน้าโจ้มีความต้องการสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีในพื้นที่ ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า
“ตอนที่ทีมวิจัยเก็บข้อมูลเบื้องต้น เทศบาลตาบลน้าโจ้เห็นว่าสารสนเทศมีความสาคัญ เพราะ
เทศบาลมีพื้น ที่ครอบคลุ ม 10 หมู่บ้ าน การจัดเก็บข้อมูล ที่อัพเดตได้ ใช้งานได้ง่าย ช่ว ยให้ การทางานที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผู้สูงอายุง่ายขึ้น”
ในส่วนของโครงการวิจัยย่อยการจัดทาแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เทศบาล
ตาบลน้าโจ้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ เนื่ องจากทางเทศบาลตาบลน้าโจ้ยังไม่มีแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นในโครงการวิจัยย่อยดังกล่าวจึงเป็นส่วนสาคัญในการ
พัฒนากระบวนการจัดทาแผน งบประมาณของเทศบาลตาบลน้าโจ้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ
ได้ ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า
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“ทางเทศบาลตาบลน้าโจ้ ยังไม่ได้จัดทาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง รวมถึงการ
เก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แผนที่เป็นทางการ การทางานร่วมกันครั้งนี้ระหว่างนักวิจัยกับประชาชนในพื้นที่
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทาแผนชุมชนของผู้สูงอายุที่ด”ี
ทั้งนี้ การดาเนิ น การวิจั ย ที่มี ความสอดคล้ อ งกับบริ บทของพื้น ที่ ทางผู้ วิจัยได้เริ่มต้ น จาก
การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด มาเป็นกรอบในการออกแบบการวิจัย และนา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสารวจในพื้นที่ ส่งผลให้โครงการวิจั ยมีความสอดคล้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพื้นที่เป้าหมายได้
2) ด้ำนปัจจัยนำเข้ำ (Input)
ในด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ผู้วิจัยได้ประเมินในประเด็นความสอดคล้องของบุคลากรนักวิจัย
งบประมาณ สถานที่ ต่อความเหมาะสมในการดาเนินโครงการวิจัย โดยในส่วนของโครงการวิจัยบุคลากร
นักวิจัยได้มีความเหมาะสมในการดาเนินการวิจัย เนื่องจากการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นกระบวนการกลุ่ม ทาง
คณะวิจัยได้มีผู้ช่วยนักวิจัยร่วมเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่ง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแกนนาผู้สูงอายุ ส่งผลให้การเก็บข้อมูลสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว และได้
ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า
“ทางคณะวิจัยได้ใช้ผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนช่วยในการทางานวิจัยได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากมีส่วนในการสร้างกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล สามารถ
เก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน”
ในส่วนของความเหมาะสมของงบประมาณในการดาเนินงานของโครงการวิจัย สามารถใช้
งบประมาณที่วางแผนไว้ในข้อเสนอการวิจัยเพื่อดาเนินการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
3) ด้ำนกระบวนกำร (Process)
ในส่วนของกระบวนการดาเนินการวิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ถือว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่
เนื่องจากทางผู้วิจัยได้สารวจเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอการวิจัย ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ
งานวิจัยให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยส่วนสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้กระบวนการดาเนินการวิจัยมีความ
เหมาะสมมาจากการวางแผนการดาเนินงานของสถาบันวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎลาปางที่มี
ส่วนร่วมในการประสานงานสารวจพื้นที่ รวมถึงเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัย เช่นเดียวกับโครงการ
ย่อยเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ เทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง
ส่วนที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิจัย
ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ให้ข้อมูล ทาให้บทบาทของนักวิจัยเป็นเพียงผู้
สรุปประเด็นข้อมูลต่างๆ มากกว่าการเป็นคนบรรยาย ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรามีกระบวนการที่นักวิจัยมีบทบาทในการเป็นผู้ดาเนินรายการ ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระ ทาให้เราได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน และหลากหลาย”
4)ด้ำนผลผลิต (Product)
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เรื่ อ งนวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลตาบลน้ าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง สามารถดาเนินการวิจัย ได้ผ ลผลิ ต ตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 โครงการย่อย ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถแก้ไขข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ทั้งนี้ทางคณะวิจัยได้เก็บข้อมูลร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานสารสนเทศดังกล่าว พบว่า ทางหน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อผลผลิตการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายภารกิจ และเป็นผลผลิตที่มีส่ วนช่วยในการทางานด้านสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ดังข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย กล่าวว่า
“ระบบสารสนเทศหลังจากที่เราออนไลน์ให้มีการใช้งานแล้วนั้น สามารถจัดเก็บข้อมูลของ
เทศบาลตาบลน้าโจ้ได้ และมีโหมดการทางานที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพื่อรองรับ
การทางานภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะการสาธารณสุขของผู้สูงอายุได้”
รวมถึงผลผลิตเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตาบลน้าโจ้ นาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของโครงการวิจัยย่อยดังกล่าว ได้
ผลผลิตเป็นแนวทางทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
แต่ยังไม่ได้นาไปสู่การจัดทาแผนให้กับ เทศบาลตาบลน้าโจ้ เนื่องจากข้อจากัดในกลไกการบริหารงานของ
หน่วยงานที่มีแนวทางการปฏิบัติตามโครงสร้างการทางานของเทศบาล แต่ทั้งนี้ผลผลิตที่ได้ดังกล่าวจะเป็น
ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ และผลผลิตเป็นการ
จัดการเครือข่ายในการพัฒนาเครือข่ายของผู้สูงอายุ โดยอาศัยกระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการวิจัย
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิจัยผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง
ในส่วนของแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุ ในกรณีศึกษาเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้
อาเภอแม่ทะ จั งหวัดล าปาง ผู้วิจั ย ได้แบ่ งประเด็นแนวทางการพัฒ นาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การบ ริห าร
งานวิจัยของนักวิจัยและพื้นที่ และการบริหารงานวิจัยเรื่องประเด็นการวิจัย สามารถแสดงผลการศึกษา ได้ดังนี้
1) กำรบริหำรงำนวิจัยของนักวิจัย และพื้นที่
ในส่วนของการบริหารงานวิจัยของนักวิจัย และพื้นที่ จากการวิจัย พบว่า โครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ในปี พ.ศ. 2561 มีการจั ดโครงการวิจัยในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลน้าโจ้เป็นจานวนมาก และเป็น
ประเด็นเดียวกัน ได้แก่ ประเด็นผู้สูงอายุ ทาให้เกิดปัญหาในการประสานงาน เนื่องจากหลายโครงการวิจัยใน
งบประมาณดังกล่าวใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความซ้าซ้อน ในการลงพื้นที่ ส่งผลต่อความ
สับสนของผู้ให้ข้อมูล ดังข้อมูลจากการลงพื้นที่ กล่าวว่า
“เรามีโครงการวิจัยหลายเรื่องในพื้นที่ แต่ใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเดียวกัน ทาให้ลงพื้นที่บ่อย มีการเก็บ
ข้อมูลบ่อย ส่งผลต่อข้อมูลที่ได้อาจจะเกิดความสับสนของผู้ให้ข้อมูลได้”
จากสภาพปัญหาดังกล่าวสามารถหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยได้โดยการประสานงาน
การลงพื้นที่ โดยมีการประชุมกลุ่มนักวิจัย เพื่อระบุประเด็นที่เก็บข้อมูล แล้วนัดหมายการเก็บข้อมูลร่วมกัน
เพื่อช่วยให้การเก็บข้อมูลไม่ซ้าซ้อน และไม่สร้างภาระเรื่องเวลาให้กับผู้ให้ข้อมูล
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ในส่วนของนักวิจัยสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยได้โดยการพัฒนาองค์ความรู้ใน
การศึกษาวิจัยประเด็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการเก็บข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ควรจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อการดาเนินการลงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล ดังข้อมูลจา
การลงพื้นที่ กล่าวว่า
“ประเด็นสาคัญที่เรามักมองข้ามคือเทคนิคการเก็บข้อมูลที่เราจาเป็นต้องใช้ เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
มีความหลากหลายการได้มาซึ่งข้อมูลก็ต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมตามไปด้วย”
2) กำรบริหำรงำนวิจัยเรื่องประเด็นกำรวิจัย
จากการดาเนินการโครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่า โครงการวิจัยการศึกษาประเด็นผู้สูงอายุในพื้นที่
เขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2561 มี จานวนโครงการจานวน
มาก ส่งผลให้ประเด็นในการศึกษาวิจัยในแต่ละชุดโครงการอาจจะแตกต่างกันไป ไม่มีความเชื่อมโยงกัน รวมถึง
บางโครงการวิจัยอาจจะมีความซ้าซ้อนในประเด็นการศึกษาวิจัย ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถหาแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยโดยการรวมกลุ่มจัดหมวดหมู่ งานวิจัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีความชัดเจน และสามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นไป
สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ประเมินผลการดาเนินงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่า
จากกรณีศึกษาชุดโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เป็นชุดโครงการวิจัยที่ประกอบไปด้วย 3 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่ การ
จั ดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง การจัดทาแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง และการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่
ทะ จังหวัดลาปาง ทั้ง 3 โครงการย่อยสามารถเกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงโครงการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่ เนื่องจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และ
การลงพื้นที่สารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนข้อเสนอการวิจัยให้มีความเหมาะสม ในส่วนของการ
ประเมินปัจจัยนาเข้า พบว่า การดาเนินการมีประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้ผู้ช่วยนักวิจัยที่มีความคุ้นเคยกับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การทางานร่วมกับเทศบาลตาบลน้าโจ้ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและออกแบบการทางานใน
ช่วงเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินกระบวนการวิจัย พบว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ให้ข้อมูล ทาให้บทบาทของ
นักวิจัยเป็นเพียงผู้สรุปประเด็นข้อมูลต่างๆ ส่งผลให้ ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน และมีบรรยากาศในการแสดง
ความคิดเห็นที่ดี
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยผู้สูงอายุ ในกรณีศึกษาเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยควรมีการประสานงานการลงพื้นที่ โดยมีการ
ประชุมกลุ่มนักวิจัย เพื่อระบุประเด็นที่เก็บข้อมูล แล้วนัดหมายการเก็บข้อมูลร่วมกัน เพื่อช่วยให้การเก็บข้อมูล
ไม่ซ้าซ้อน และไม่สร้างภาระเรื่องเวลาให้กับผู้ให้ข้อมูล และการพัฒนาการบริหารงานวิจัยโดยการรวมกลุ่มจัด
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หมวดหมู่งานวิจัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพื่อให้ผลผลิต ที่ได้มีความชัดเจน และสามารถนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นไป
การประเมินผลการดาเนินงานวิจัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลน้าโจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
พบว่า มีความเหมาะสมตามองค์ป ระกอบตามการประเมิ นแบบซิป (CIPP Model) และผลที่ได้จากการ
ประเมิน นั้ น เป็ น ข้อเสนอแนะที่ส ามารถใช้ในการวางแผนการวิจัยได้ ซึ่ งมีความสอดคล้ องกับ โสภา แซ่ลี
(2558) กล่าวว่า แบบจาลองซิปป์ จะเป็นการประเมินในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ
1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ (Planning Decisions)
2) การประเมิ น ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input Evaluation) เป็นการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับโครงการสร้า งเพื่ อ
กาหนดรูปแบบของโครงการ (Structuring Decisions)
3) การประเมิน กระบวนโครงการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสิ นใจด้านการประยุกต์เ พื่ อ
ควบคุมการดาเนินการของโครงการไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสาเร็จของ
โครงการหรือทบทวนโครงการ (recycling decisions)
ทั้งนี้จากผลการศึกษาทางนักวิจัย และหน่วยงานสามารถนาผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน
ตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินสภาพแวดล้อม (Context
Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์ (Planning Decisions)
นั้น จากการดาเนินการวิจัย พบว่า ความสาเร็จในการดาเนินการวิจัยที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการเรียนรู้
บริบทของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกาหนดออกแบบงานวิจัยให้มีความเหมาะสมได้ และช่วยในการวางแผนการ
ทางานที่มีป ระสิ ทธิภ าพ รวมถึงผลการวัจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องในเรื่องระเบียบวิ ธีวิจัยของ สุ พร คูห า
(2552) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่เป็น
การศึกษาแนวทางการพัฒนาในมิติเชิงลึก เพื่อได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สะท้อนบริบทของ
พื้นที่ และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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บทคัดย่อ
“โรงเรียนผู้สูงอายุ”ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและภาคเครือข่ายต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นและมี
อายุยืนยาวขึ้นมีความสุข มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในช่วงสุดท้ายของชีวิต และถือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ที่ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ได้แสดงศัก ยภาพ ได้พบปะเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกัน
และได้ร่ ว มกัน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อันมีค่าของชุมชน การดาเนินงานโรงเรียนผู้ สูงอายุในแต่ละพื้นที่มี
องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ เนื้อหา (หลักสูตร) ผู้สอน ผู้เรียน การบริหารจัดการ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
และด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กิจกรรมการดูแล
สุ ขภาพ กิจ กรรมนั น ทนาการ กิจ กรรมพัฒ นาจิต กิจกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข และกิจกรรมด้ า น
เทคโนโลยีการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้ องการของ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ด้านวัน ระยะเวลาและสถานที่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถปรับให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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คำสำคัญ : โรงเรียนผู้สูงอายุ

Abstract

School of elders is one of the social innovations that cooperated by public sectors,
private sectors. The goal of school of elders is focusing on how to make a better life for the
elders who have been increasing rapidly in the next future. The better life is a set of several
social indicators such as housing, income, community, environment, health, life satisfaction,
safety and work-life balance. The school of elders is the most important learning resources to
enhance a fulfill life of elders. In additional, all student (elders) and staff to learn from each
other as they share wisdom, knowledge and experiences, as well as their language and
traditional skill. The main elements of the school of elders are curriculum (content), teachers,
learner (elders), management, school building and environment, learning media and
technology, and learning activities. Learning activities consists of 1) health care activity, 2)
recreation activity, 3) mental development activity, 4) happy life activity, and 5) technology
for the elders activity. All of these activity can be changing up to the elder’s needs. Moreover,
there are other factors, such as date, duration, and the place to manage all activity have
toward the quality of school of elders.
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บทนำ
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นเกณฑ์ในการนาเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (Older/Elderly Person) และยังได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป็นสัดส่วนเกิน ร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้น
ได้ก้าวเข้าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging Society) และจะเป็นสั ง คมผู้ สู ง อายุโ ดยสมบูร ณ์ (Aged Society) เมื่ อ
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร้อยละ 14 สาหรับ
ประเทศไทย มีการกาหนดนิ ย ามผู้ สู ง อายุ ไว้ ในพระราชบั ญญัติผู้ สู ง อายุ พ.ศ.2546 มาตรา 3 ผู้ สู งอายุ
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2557) ซึ่ง
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 65.9 ล้านคน ในจานวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน
8.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของประชากร (กรมการปกครอง,2560) ซึ่งจากคานิยามขององค์การ
สหประชาชาติ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว และคาดว่ า ภายในปี
2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) นอกจากนี้การก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลพบว่า จานวนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคือ จากประมาณ 2.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรทั้งประเทศใน
ปี 2523 เป็น 6.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 10.86 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2550 (สถาบันวิจัย
ประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล,2550) และคาดว่าในปี 2573 ประชากรวัยสูงอายุจะมีจานวนถึง 17.7 ล้าน
คน ซึ่งจะ เป็ น สั ดส่ ว นถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ (มูล นิธิส ถาบันวิจัยและพัฒ นาผู้สู งอายุไทย,
2558) เหล่านี้เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทาให้การป้องกันและดูแล
รักษาโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการมีมาตรฐานการดาเนินชีวิตสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมี
อายุยืนยาวขึ้น ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มบุคคลที่ควรให้ความสาคัญอย่างมาก
บทความนี้ได้รวบรวมกระบวนการพัฒนาและการให้ความสาคัญกับกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผ่านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมทั้งแนวคิด ปรัชญาและ
หลักการการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งตัวอย่างพื้นที่จริงที่จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนผู้สูง อายุ
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หรือกระบวนการพัฒนาในการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้สูงอำยุ
ปรัชญาการศึกษาผู้สูงอายุ เป็นสิ่งจาเป็นในการจัดการศึกษาทุกชนิด เพราะเป็นหลักการในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน โดย ศุภร ศรีแสน (2530) ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษา
สาหรับผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงความสุข และมีการชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 2 ) เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเอง ความถนัดตามธรรมชาติ ขีดจากัดของสมอง และมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นๆ 3)
เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักและเข้าใจถึงความจาเป็นของการศึกษาตลอดชีวิต 4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ก้าวหน้าไปตามขบวนการ วุฒิภาวะทั้งทางด้านจิตใจ และร่างกาย สังคม วัฒนธรรม การเมืองและอาชีพ และ
5) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการในไตรภาค (การอ่าน การเขียน และการคิดเลข) ได้ทักษะ
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อาชีพ และสุขอนามัย ที่ดี นอกจากนี้ พรเทพ มนตร์วัชรินทร์ (2547) กล่าวว่าปรัชญาการศึกษาผู้สูงอายุ
หมายถึง แนวทางในการจัดการศึกษาที่ต้องการให้ผู้สูงอายุนาไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพดี ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วย
ถ่ายทอดมรดกของแต่ละสังคมไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป สรุปได้ว่า ปรัชญาการศึกษาผู้สูงอายุ เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ ทุกเพศ ต้องจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ อัน
ผสมกลมกลืนกับทฤษฎีต่างๆ ของผู้สูงอายุ อันเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อช่วยพัฒนา ชีวิต
ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แนวคิดกำรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสาคัญและพลังของผู้สูงอายุ
โดยการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่น และ
ภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที 1 (พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
เวที ก ารประชุ ม สมั ช ชาผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ ชาติ ปี 2553 และ 2556 และแผนระดั บ ชาติ ห ลายฉบั บ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2558)
โรงเรียนผู้สูงอำยุคืออะไร
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทั ก ษะเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ แ ละกิ จ กรรมของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ จ ะเป็ น ที่ ผู้ สู ง อายุ ส นใจและมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่
สั่งสมมาแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน
โรงเรียนผู้สูงอายุ หลายแห่งตั้งขึ้นโดยใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการ หรือตั้งอยู่ในชมรม
ผู้สูงอายุ ภายในวัด บางแห่งใช้บ้านของผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ดาเนินการ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุใน
ระยะแรก อาจเป็ น เพีย งการรวมกลุ่ ม พบปะพูด คุย กั น แล้ ว จึงค่อย ๆ มีรูปแบบชัดเจนขึ้น มีกิจกรรมที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุหรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการดาเนินการอยู่ เช่น
ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคารความดี ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพ.อส.) เป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุสามารถมีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้น ที่ ความต้องการของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะกาหนด
ตารางกิจกรรมในแต่ล ะสัป ดาห์ ไว้ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปี หรือเปิดเป็นช่วงเวลาตาม
หลักสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน วิทยากรมีทั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและผู้สูงอายุในกลุ่มหรือนอกกลุ่มร่วมเป็นวิทยากร
กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอำยุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ดาเนินการภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ เพื่อให้ ผู้ สู งอายุ ได้เรี ย นรู้ พัฒ นาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมทาประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ
สาระการเรียนรู้จ ะต้องทาให้ผู้สูงอายุสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่มใน
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ลักษณะเครือข่ายและชุมชน ” การดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมสร้าง” และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุเพื่ อให้ผู้สูงอายุมีความสุข
เกิดทักษะในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โรงเรียนผู้สูงอำยุ สำคัญอย่ำงไร
สาคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุ เพราะทาให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ในเรื่องที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
ซึ่งการเรียนรู้นี้เองทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั กษะและพฤติกรรมอย่างถาวรหรือคงที่ การเรียนรู้จะทาให้เกิด
ความรู้ใหม่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพพึ่งตนเองได้ ไม่เป็น
ภาระต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม
โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนที่ไหน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารทาได้ตามศักยภาพของพื้นที่ สิ่งที่ต้องคานึงคือ 1) ความ
ใกล้/ไกลของผู้เรียนกับโรงเรียน 2) ความปลอดภัยในการเดินทาง และ 3) ความเหมาะสมของสถานที่เรียน
เช่น สภาพแวดล้อม ความร่มรื่น และขนาด ตัวอย่างสถานที่ตั้งโรงเรียนผู้ สูงอายุ เช่น 1) ตั้งอยู่ในชุมชน
เช่น วัด อาคารอเนกประสงค์ 2) ตั้งอยู่ในอาคารโรงเรียนเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว และ 3) ตั้งอยู่ในหน่วยงานที่
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ เช่ น เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ าต าบล
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น
โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนอะไร
เรียนรู้เนื้อหาที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพกายใจ 2) มิติด้าน
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิต 3) มิติด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ และ 4) มิติ
ด้านการศึกษา ซึ่งหมวดวิชาสาคัญในโรงเรี ยนผู้สูงอายุ เช่น หมวดวิชาสุขภาพกายใจ หมวดวิชาศาสนา/ภูมิ
ปัญญา หมวดวิชาสังคม และความรู้สิทธิต่างๆ หมวดวิชานันทนาการและกีฬา หมวดวิชาเศรษฐกิจ / อาชีพ
หมวดวิช าศิลปะ/ หัตถกรรม หมวดวิช าคหกรรม หมวดวิชาเกษตร หมวดวิช าสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิต และหมวดวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนอย่ำงไร
เป็นการเรียนแบบผสมผสานทั้งในและนอกห้องเรียนในลักษณะเรียนวิชาการ เรียนจากการปฏิบัติ
และเรียนจากการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ แต่มีข้อควรคานึง คือ ผู้สูงอายุเป็นผู้เรียนรู้ได้ดีที่สุ ดหากได้
เรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความจาเป็นต้องรู้
โรงเรียนผู้สูงอำยุเรียนบ่อยแค่ไหน
การจัดเวลาเรียนเดือนละ 3-4 ครั้งจะเป็นการดี โดยให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีและสะดวกต่อทุก
ฝ่ายทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้สนับสนุน แต่มีข้อควรคานึง คือ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เห็นคุณค่าของเวลา การจัดเวลาเรียน
ควรทาอย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนผู้สูงอำยุมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง
องค์ประกอบที่สาคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุ เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 เนื้อหา (หลักสูตร) มีหลักสาคัญคือ 1) ต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และมีความสาคัญ
ต่อการดารงชีวิต 2) ง่ายต่อการเรียนรู้ 3) นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 4) เหมาะสมกับผู้เรียน และ 5) ตรง
กั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นองค์ ป ระกอบที่ 2 ผู้ ส อน มี ห ลั ก ส าคั ญ คื อ 1) มี ก ารสอนที่ เ ป็ น กั น เอง ไม่
เคร่งเครียด 2) มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่สอน 3) มีความสามารถในการถ่ายทอด 4) มีการจัดทา
เนื้อหาให้ง่ายต่อผู้เรียน และ 5) ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 ผู้เรียน มีหลักสาคัญคือ 1) ต้องมีส่วนร่วมทากิจกรรม ระหว่างที่เรียนรู้ 2) ต้องนา
ความรู้ไปพัฒนาตนเอง 3) ตั้งใจและสนใจเรียนรู้ 4) เข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง และ 5) มีการทบทวนการเรียน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ มีหลักสาคัญ คือ 1) มีคณะกรรมการโรงเรียนที่มาจาก
ผู้เรียน ผู้สอนและผู้สนับสนุน 2) มีภาคีผู้สนับสนุน เช่น เทศบาล อบต. รพ.สต. วัด โรงเรียน ชุมชน และอื่นๆ
ตามบริบทของพื้นที่ 3) มีปฏิทินการเรียนการสอนให้ชัดเจน แต่สามารถยืดหยุ่นได้ 4) มีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อเนื่อง และ 5) มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุในท้องถิ่น
องค์ประกอบที่ 5 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหลักสาคัญคือ 1) บรรยากาศในห้องเรีย นเป็นกันเอง
ไม่เคร่งเครียด 2) สถานที่มีความสวยงามร่มรื่น 3) จานวนห้องเรียนเพียงพอต่อผู้อื่น 4) มีโต๊ะเก้าอี้และ
อุปกรณ์ในห้องเรียนเท่าที่จาเป็น และ 5) ที่ตั้งโรงเรียนไม่ควรไกลจากผู้เรียนมากนัก
องค์ประกอบที่ 6 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีหลักสาคัญคือ 1) ง่ายต่อการเรียนรู้ 2) เหมาะสมกับผู้เรียน
3) เหมาะสมกับเนื้อหา 4) ผู้สอนและผู้เรียนทาเอง และ 5) ใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลัก
ปัจจัยและเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
การดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้ประสบความสาเร็จ มีปัจจัยที่สาคัญดังนี้ 1) ผู้นาและกรรมการ
เข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละ มองการณ์ไกลผู้นามีความสาคัญเพราะต้องทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน ทางานร่วมกับกรรมการ ทั้งการวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรม มีข้อสังเกตว่า หากผู้นา
จากชมรมผู้สูงอายุจะทากิจกรรมได้ดี เพราะมีเวลาและเข้ าใจความต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
เป็นที่เคารพเชื่อถือของผู้สูงอายุ และหน่วยงาน ทาให้เกิดความร่วมมือได้ง่าย 2) ผู้สอน ทาหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีจิตอาสา มีการสอนแบบกันเอง สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 3) ผู้เรียน มีความสนใจ ตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมระหว่างการเรียนรู้
เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 4) ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่มี
ความสาคัญ ทาให้เกิดพลังในการสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล ความรู้ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงงบประมาณ
5) กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา
และมีความต่อเนื่องสม่าเสมอ 6) สถานที่ตั้ง มีข้อสังเกตว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดมีความร่มรื่น บรรยากาศ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ 7) ความสามัคคีและการมีจิตอาสาของทุกฝ่ายที่ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ยังพบว่ามีเงื่อนไขบางประการในการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย เงื่อนไขสาคัญ
ประกอบด้วย 1) ต้องมีองค์ประกอบด้านผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหา และผู้สนับสนุน 2) ต้อ งยึดผู้เรียน (ผู้สูงอายุ)
เป็ น ส าคัญ และ 3) ต้องทางานร่ ว มกัน เป็ นทีมระหว่างผู้ เรียน ผู้ ส อน ผู้ ส นับสนุน ไม่ควรให้ ห น่ว ยงานที่
สนับสนุนเป็นผู้ดาเนินงานฝ่ายเดียว และมีเงื่อนไขที่สาคัญมาก คือ 1) เรียนแล้วต้องมีความสุข และ 2) เรียน
แล้วต้องนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้ (พงษ์ศิริ ปรารถนาดี และคณะ,2559)
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ตัวอย่ำงรูปแบบกำรดำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุในจังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุโดยชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ วัด และสถาบันการศึกษา ไปแล้วไม่ น้อยกว่า 13 แห่ง (สาขาสมาคมสภาผู้สูงอา
ยะแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
,2560) ซึ่งผู้เขียนขอนาตัวอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดาเนินการอยู่ในขณะนี้มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จะดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ ดังต่อไปนี้
1) โรงเรี ย นผู้สู งอายุ วิทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธ รรมราช ถือว่าเป็นต้นแบบในการ
ดาเนิ น งานโรงเรี ย นผู้ สู งอายุ ในจั งหวัดนครศรีธ รรมราชและในพื้นที่ภ าคใต้ ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2556 จากแนวคิดเกี่ย วกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตร สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ อยู่ร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านอาจารย์จินดา ถิระพันธ์ (อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ) ซึ่งได้มอบบ้านให้จัดตั้ง
โรงเรียน โดยได้กาหนดผู้เรียนคือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเข้าชั้น
เรียนและร่วมกิจกรรมได้ มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเมื่อสาเร็จการศึกษา ทาการสอน 3 วันต่อ
สัปดาห์ คือ จันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ 2 ชั่ว โมง ซึ่งจะจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เน้นหลักสูตรการศึกษา
ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน ส่วนการบริหารจัดการโรงเรียน มีอาจารย์ยุพิน ทรัพย์แก้ว
เป็นครูใหญ่รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และมีกรรมการโรงเรียนอีก 8 คน จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชทาหน้าที่ คือ1) รับนโยบายจากผู้บริหาร 2) วางแผนดาเนินการ และ
3) กากับติดตามประเมินผล นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีองค์ประกอบด้านผู้เรียน ด้านผู้สอนและผู้สนับสนุน
ดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้สามารถช่วยเหลื อตนเอง และมีจิตอาสาในการดู แล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าสอบผ่านหลักสูตรและจะได้รับ
ใบประกาศนี ย บั ต ร 2) ด้ า นผู้ ส อน ประกอบด้ ว ย คณาจารย์ จ ากวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช นักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พระคุณเจ้าจาก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนศาลามีชัย และจิต
อาสาชาวต่างชาติ จากประเทศอังกฤษ 3) ด้านผู้สนับสนุนทั้งวิทยากร งบประมาณ สถานที่และความร่วมมือ
ดาเนินการ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้ าคณะตาบลจากชุ มชนศาลามีชั ย และส านักงานกองทุน การสร้า งเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ส่ ว นหลั กสู ต ร
กาหนดให้มี 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ 2) การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ของผู้สูงอายุ 3) นันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ 4) การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ และ 5) การศึกษาอิสระ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการประเมินผลและสอบถามความต้องการจากผู้เรียน (ยุพิน ทรัพย์แก้ว,2560)
2. ศูนย์สร้างสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลเมืองทุ่งสง เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT.)และแนวคิดในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุใ นทุกมิติของนาย ทรงชัย วงษ์วัชรดารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จึงร่วมกัน
ศึกษาและดาเนินการภายใต้ หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัยเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ สู งอายุ มีคุณภาพชีวิตทั้งกาย ใจ ปั ญญาและสั งคมที่ดีและเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้ สู งอายุและ
นโยบายการดาเนิ น งานของภาครั ฐ ในปั จ จุบัน โดยกาหนดให้ ผู้ เรียน คือผู้ สู งอายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป มี
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ภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความพร้อมทั้งกายและใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดหลักสูตร
กาหนดรุ่นละ 30 คน ทาการสอน 1 วันต่อสัปดาห์คือ ทุกวันอาทิตย์ จานวน 4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2
เดือน โดยมี นายปลอบ ชูช่วย เป็นครูใหญ่ นายวัชรพล มีคล้าย เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และ ดร.สุดารัตน์ สุด
สมบูรณ์ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ รับผิดชอบและวางแผนการดาเนินงานของศูนย์สร้างสุข นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีก
7 คนมาจากตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุ่งสง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และตัวแทนผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการดาเนิน งานของศูนย์แห่งนี้ นอกจากนี้การดาเนินงานตามหลั กสูตรยังมีเครือข่ายที่ร่ว มเป็น
วิทยากร ได้แก่ คณาจารย์ จ ากวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีภ าคใต้ เจ้าหน้าที่ตารวจจากสถานี ตารวจภู ธ รทุ่ ง สง
อนุศาสนาจารย์จากค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งสง ผู้สูงอายุจากชมรมรักษ์สุขภาพ
ผู้สูงอายุในห้องเรียน รวมทั้งมีผู้สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ วิทยากร ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
(SCT.) เทศบาลเมืองทุ่งสง สถานีตารวจภูธรทุ่งสง ค่ายเทพสตรีศรี สุนทร โรงพยาบาลทุ่งสง ชมรมผู้สูงอายุ
โดยหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะคนสูงวัย ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ 2) กิจ กรรมสร้ างอาชีพและรายได้ 3) กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 4)กิจกรรมภาษาและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 5) กิจกรรมสร้างสุขให้ชีวิต ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มาจากการสารวจความต้องการ
ของผู้สูงอายุในพื้นที่แล้วดาเนินการสร้างหลักสูตรบนพื้นฐานของความต้องการผู้สูงอายุอย่างแท้จริง (มลิวัลย์
รัตนพันธ์, 2560)
3) โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดธาตุน้อย อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิด จากแนวคิดของพระ
ราชพุทธิรังสี เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย ที่ว่า ผู้สูงอายุมาวัดแล้วมีความสุข จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในวัด ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของพระสงฆ์ หลักสูตร
ผู้สูงอายุของวัดธาตุน้อยให้ความสาคัญกับการภาวนาจิตและหลักพุทธศาสนา เป็นสาคัญ แต่มีวิชาอื่นๆ ด้วยซึ่ง
มุ่งเน้นการปฏิบัติได้จริงและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง สามารถสร้างเป็นรายได้ เช่น การทา
ดอกไม้จันทน์ การจัดแจกันดอกไม้แห้งหรือดอกไม้สด การทายาหม่อง การทาน้ายาเอนกประสงค์ การนวด
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการนวดเพื่อสุขภาพนี้ ทางวัดให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่าสามารถทาให้
ตัวเองได้แล้ว ยังสามารถทาเป็นอาชีพได้ด้ วย จึงกาหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรผู้สูงอายุแห่งนี้ ต้องเข้าอบรม
การนวดเพื่อสุขภาพไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง เพื่อไปสอบรับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากนี้ผู้สูงอายุต้องเข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ถ้าสอบได้ก็จะได้ประกาศนียบัตร หลักสูตรที่นี้จัดการเรียนการ
สอน 3 วัน คือ จันทร์ พุธ และศุกร์ ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง กาหนดระยะเวลาต่อรุ่นคือ 6 เดือน จานวน
ผู้สูงอายุต่อรุ่นคือ 25 คน โดยยึดหลักว่า “สอนอย่างไรที่ไม่ให้ผู้สูงอายุเครียด” กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง
คือ ช่วงแรกจะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพ และช่วงสุดท้ายจะเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเมื่อผู้สูงอายุผ่านการสอบ
ตามที่กาหนดจะได้รับปริญญาชีวิต ด้านผู้สอนได้แก่ พระในวัดธาตุน้อยและวัดใกล้เคียง แพทย์แผนไทยจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คณะครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัชฌาศัย
(กศน.) ด้านงบประมาณในการดาเนินงานมาจากวัดทั้งหมดซึ่งเป็นเงินบริจาคจากประชาชนที่มอบให้กับมูลนิธิ
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ด้านสถานที่เรียนนั้นใช้ศาลาหอฉันภายในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ (พระราชพุทธิรังสี,
2560)
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ
1) รูปแบบในกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
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1.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแกนนาหลักในการบริหารและขับเคลื่อน การดาเนินงานของ
โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ควรกาหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ และแบ่งงานให้ชัดเจน
1.2 ครูใหญ่หรือผู้อานวยการโรงเรียน ถือเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน ควร
เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหาร มีความสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
1.3 ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ควรมีการกาหนดระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เป็นข้อตกลงในทาง
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน แต่ไม่ควรมีการกาหนดข้อบังคับที่เคร่งครัดจนเกินไป ที่อาจทาให้สมาชิกมีความ
ยุ่งยากในการปฏิบัติ
2) หลักสูตร
2.1 ควรเป็นหลักสูตรที่มีการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาทักษะ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ การพัฒนาและกิจกรรมในหลั กสูตร ควรคานึงถึงบริบทในพื้นที่ ความ
ต้องการและความเหมาะสมในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นสาคัญ
2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณโดยคานึงถึงความสนใจของผู้สูงอายุ อันประกอบด้วยกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิต
ที่จาเป็นและมีความส าคัญต่อการดาเนินชีวิต ควรมีกิจกรรมที่เน้นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้สูงอายุสู่รุ่นลูก หลาน เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนภายใต้ทุนสังคมที่มีอยู่ ช่วยสร้างความมี
คุณค่าของผู้สูงอายุ
2.3 การกาหนดตารางกิจกรรมหรือแผนการสอน ควรมีการกาหนดไว้ให้ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.4 ระยะเวลาที่เปิดเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
ควรมีการจั ดกิจ กรรมให้ ผู้สูงอายุ ที่จบหลั กสูตรแล้ว ได้มีโอกาสเข้าร่ว มกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตอลดชีวิต
2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
3) ผู้สอน
3.1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เป็นผู้สอนด้วยกันเอง โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่ง
สมมาให้แก่บุคคลอื่น เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวผู้สูงอายุและชุมชน
3.2 ควรแสวงหาผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆจากในชุมชน หรือนอกชุมชน ซึ่งอาจเป็ น
ข้าราชการบานาญ พระสงฆ์ ผู้ชานาญการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
(รพ.สต.) อาเภอ เกษตร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัชฌาสัย (กศน.) ศูนย์พัฒนาแรงงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อร่วมเป็นผู้สอนในโรงเรียน
4) ผู้สนับสนุน
4.1 ควรมีการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทั้ง สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่น คงจั งหวัด (พมจ.) ศูน ย์ การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัชฌาสั ย (กศน.) อาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) วัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) และองค์กรเอกชน
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เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการขอรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับภารกิจของ
แต่ละเครือข่ายด้วย อาจเป็นในรูปของเงิน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ หรือวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
4.2 ควรมีการแสวงหาแหล่งทุน สาหรับการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ เช่น
การเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติทุนจากเครือข่ายระดับต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุน
ผู้สูงอายุ สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การทอดผ้าป่า การขอรับบริจาค เป็นต้น
สรุป
การดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้บรรลุวัตถุประสงค์ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่
ผู้นาที่มีความเข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละและมุ่งมั่นในการทางาน มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายและแผนการดาเนิน
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ลักษณะการดาเนินงานต้องใช้หลักการการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้สึก
การเป็นเจ้าของโรงเรียน การจัดหลักสูตรต้องเหมาะสมกับบริบทและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และ
มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ จากภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สู งอายุได้รับประโยชน์สูงสุด มีสุขภาพดี มีความสุข และสามารถดาเนิน
ชีวิตใช้ชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
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องค์ประกอบคุณลักษณะกำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองประชำธิปไตย
สำหรับกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
นายรัฐกิตติ์ กิตติธารงกุล5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email address: rattakitt@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ 1) เพื่ อวิ เคราะห์ องค์ ประกอบคุ ณลั กษณะการส่ งเสริ มความเป็ นพลเมื อง
ประชาธิปไตยสาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จานวน 7 คน โดยวิธีสุ่ม
แบบเจาะจง และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดสานักงาน กศน. จานวน 650
คน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามคุณลักษณะการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
คุณลั กษณะความเป็ นพลเมืองบนพื้นฐานตามหลั กปรัชญาประชาธิปไตยเกี่ยวกั บความรู้และทั กษะการเป็ น
พลเมือง ทัศนคติต่อความเป็นพลเมือง พฤติกรรมการเป็นพลเมือง และบทบาทการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยสาหรับเด็กและเยาวชน ความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตยสาหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน
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คำสำคัญ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
The Components Characteristics of Democratic Citizenship Promotion
of Non-Formal and Informal Education
Mr.Rattakitt Kittithamrongkul6
Thammasat University
Email address: rattakitt@gmail.com
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to analyze the components characteristics of
democratic citizenship promotion of Non-Formal and Informal Education, 2) to recommend
the policies for promoting democratic citizenship of Non-Formal and Informal Education. The
study was conducted on both qualitative and quantitative research methods. The samples of
the study consisted of 7 experts by purposive sampling, and 650 of administrative officials,
non-formal and informal provincial directors, teaching personnel by the stratified random
sampling. Qualitative data and quantitative data were collected through in-depth interview,
and questionnaires. The expected outcomes of the study should be the characteristics
components of civic education based on democratic philosophy regarding to knowledge and
skills of citizenship, attitude of citizenship, and behavior of citizenship as well as the role of
non-formal and informal education in promoting civic education for children, youth, adults
and community.
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Keyword: The Characteristics of Democratic Citizenship, Non-Formal and Informal Education

บทนำ
ในช่วงศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก พยายามผลักดันให้ประชาชนของตนมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาทางความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยปัจเจกบุคคล มีความเป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning Citizens)
โดยการผสานความสัมพันธ์กับทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาวิถีชีวิตของพลเมืองให้มีความพร้อมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง สังคม และพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น (ดุษณี คามี , 2557: 14) ซึ่งภายใต้ปฏิญญา
อิ น ชอนว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา ปี ค.ศ.2030 (Education 2030 Incheon Declaration) ได้ ก าหนดกรอบ
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญา (Cognitive
skill) ทั ศ นคติ (Attitude) และพฤติ ก รรม (Behavior) โดยถื อ เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผ่ า น
ประสบการณ์และการปฏิบัติที่ให้ประชาชนและผู้ใหญ่มีความพร้อมในสิทธิ ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน รวมถึงการส่งเสริมและสร้างการยอมรับพหุสังคมประชาธิปไตย (Alt, D. & Raichel, N., 2018: 21)
ถึงแม้ในหลายประเทศจะมีความเป็นประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน แต่มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าระดับ
การมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองมีระดับที่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และยังพบว่าในประเทศที่
อ้างว่าตนเองมีความเป็นประชาธิปไตย แต่กลับพบว่าความเป็นพลเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยกลับถูก
ลิดรอนในสิทธิและเสรีภาพ จึงได้มีการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่มีความพร้อม โดยการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติ และพฤติกรรมผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน (Ministry for Education and Employment, Malta, 2017: 1 - 3)
ส าหรั บ ประเทศไทย มีการส่ งเสริ มการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมือ งไว้ชัดเจนในแต่ล ะระดั บ
การศึกษา แต่ยังไม่สามารถทาให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โดยเฉพาะความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองและสังคม และปัญหาการเผชิญหน้าของกลุ่มสนับสนุนทางการเมืองต่างขั้วโดยปราศจากการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 45)
ดังนั้น บทบาทการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็นการให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ โดย
สามารถกระจายการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ซึ่งมีขอบเขต
ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย รวมทั้งบูรณาการความรู้สามัญและอาชีพทั้ง
หลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิตและประกอบอาชีพตามบริบทผู้เรียน เน้น
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ดีในความเป็นพลเมื อง
ประชาธิปไตย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 170)
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะการส่ง เสริมความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
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กาหนดนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เดียวกัน และเพื่อ
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบคุ ณลั กษณะการส่ ง เสริ มความเป็น พลเมือ งประชาธิ ปไตย ส าหรับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย สาหรับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วิธีกำรศึกษำ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยศึกษาทบทวนแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่สาคัญเกี่ยวกับคุณลั กษณะ
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย นาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จานวน 7 คน พิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบและตัวแปร เพื่อกาหนด (ต้นแบบ) องค์ประกอบคุณลักษณะการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยผู้วิจัยนาเนื้อหาที่ได้จากการ
สัม ภาษณ์ผู ้เ ชี ่ย วชาญทางการศึก ษามาวิเ คราะห์ จากนั ้น คัด เลือ กตัว แปรที ่ไ ด้จ ากการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา และได้ปรับปรุงแก้ไขตัวแปรให้เหมาะสมแล้ว นาไปสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดสานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 650 คน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploration Factor Analysis : EFA) เพื่อจัด
กลุ่มตัวแปร และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิด ทฤษฎี หลักกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.1 แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
แนวคิ ด ที่ เ พิ่ ม บทบาทและความส าคั ญ จากการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
เนื่องจากเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิ ตของบุคคลในสังคมที่มีขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นผ่านกระ
บวนการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีความซับซ้อนขึ้น โดยการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็น
ส่วนประกอบพื้นฐานสาคัญในการสร้างความเป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning Citizens)
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ยึดแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มุ่งจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต ที่เรียกว่าสี่
เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to know) การเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) และการ
เรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554: 511 - 512)
1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory)
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ มีความสามารถที่จะ
เป็นผู้ชี้นาตนเองได้ รวมถึงบทบาทของครูจะไม่เป็นผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ครูจะเป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ (Need analysis) วิเคราะห์
ปั ญหาของผู้ เรี ย น (Problem analysis) วางวั ตถุ ประสงค์ และออกแบบสร้ างประสบการณ์ เพื่ อการเรียนรู้
(Design learning experiences) (ศักรินทร์ ชนประชา, 2557: 14)
ดังนั้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของ
ผู้ ใหญ่ สิ่ งที่ควรคานึ งถึงหรื อลั กษณะเด่นของผู้ ใหญ่ที่มีผลทาให้ ผู้ ใหญ่เกิดการเรียนรู้ได้ อย่างสมบูรณ์ แบบ
ประกอบด้วยหลั กส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self-Concept) 2) ประสบการณ์ของ
ผู้ เ รี ย น (Experience) 3) ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย น (Readiness to Learn) และ 4) แนวทางการเรี ย นรู้
(Orientation to Learning) (ศักรินทร์ ชนประชา, 2557: 16 - 17)
1.3 หลักการมนุษยนิยม (Humanistic principles)
กรอบสะท้อนส าคัญเกี่ยวกับความรับผิ ดชอบในการจัดการเรียนรู้ได้ถูกแปรเปลี่ ยนไปภายใต้
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากเดิมรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักไปสู่ภาคประชาสังคม ชุมชน รวมถึงสถานที่
ปฏิบัติงาน และจากเดิมภายใต้โครงสร้างและสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม ไปสู่การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็น
หัวใจสาคัญของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและการจูงใจให้บุคคลตระหนักและ
เกิดการเรียนรู้ของตนเองได้ จึงเป็นความท้าทายในการส่งเสริมการศึกษา เนื่องจากแนวคิดเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ปรัชญาและอุดมคติพื้นฐานบนหลักการมนุษยนิยม (Humanistic principles) ซึ่งมีความแตกต่างกับหลั กการ
เสรีนิยมใหม่ (Neoliberal principles) ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแปรรูปและทุนมนุษย์
(Kapil Dev Regmi, 2015: 142)
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักการมนุษยนิยม (Humanistic
principles) จึงมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้สมาชิกในสังคมมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พวกเขาเองในกิจกรรมผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานซึ่งกันและกันที่มี
ลั กษณะเป็ น การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ กั น (Collective Learning) จากการแบ่ งปั นความรู้ ร่ ว มกั นจนน าไปสู่
สาธารณะประโยชน์ จึงเห็นได้ว่าเป็นการส่งเสริมคุ ณค่าความเป็นมนุษย์โดยการสร้างทุนทางสังคม (Social
capital) และการเพิ่มขีดความสามารถ (Capability Enhancement) ให้สูงขึ้น (Kapil Dev Regmi, 2015: 147)
จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและการกระทาของผู้เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคานึงถึงศักยภาพ
ความพร้อม ความสนใจ ความถนัด สภาพแวดล้อมชุมชน สังคม และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามหลักการมนุษยนิยม
2.บทบำทกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2.1 การจัดการศึกษานอกระบบ
67

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรนอก
ระบบโรงเรียน ได้แก่ ประชากรก่อนวัยเรียน ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนแต่พลาดโอกาสเข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ
ตลอดจนประชาชนที่ มี อายุ พ้ น วั ย เรี ย นในระบบโรงเรี ยนแล้ ว จนถึ งผู้ สู งอายุ การจั ดกิ จกรรมการศึ ก ษา
วัตถุประสงค์ในการเรียนที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่ นและสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในเรื่องหลักสูตร เวลาเรียน สถานที่เรียน วิธีเรียน
ในด้านผู้เรียน ไม่มีข้อจากัดในเรื่องอายุ อาชีพ พื้นฐานการศึกษา เน้นการเรียนเรื่องที่เป็นสภาพปัจจุบัน เพื่อ
แก้ ปั ญหาในชี วิ ตประจ าวั น เป็ น พื้ น ฐานในด ารงชี วิ ตและปรั บตั ว ได้ อย่ างเหมาะสมให้ เข้ ากั บสภาพสั งคม
สิ่ งแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา (สุมาลี สังข์ศรี, 2544: 2) ดังนั้น การจัดการศึกษานอกระบบจึ งมี
หลักการพื้นฐานที่สาคัญ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2557: 33 - 35) ดังนี้
1) การศึกษาที่เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่เฉพาะในระบบโรงเรียน
2) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
3) ความสอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการที่มีความแตกต่างหลากหลาย
4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเอง
และการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักการความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วม
2.2 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่ ที่ไม่แสดงออกหรือเปิดเผยออกมา
(Tacit Knowledge) และกระบวนการเรีย นรู้ที่แฝงอยู่ (Implicit Learning) เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ไม่
เป็นแบบแผน ไม่เป็นกระบวนการ เป็นลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละบุคคล การดาเนินชีวิตประจาวัน การ
แสวงหาความสนใจเฉพาะเรื่อง จึงทาให้การศึกษาตามอัธยาศัยมีความเฉพาะตัว (Uniqueness) (วีระเทพ ปทุม
เจริญวัฒนา, 2557: 40 - 43) ดังนี้
1) การศึกษาตามอัธยาศัยทาให้มีกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นภายนอกสภาพแวดล้อม การ
เรียนรู้ที่ถูกจัดไว้ รวมถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมและความสนใจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
2) การศึกษาตามอัธยาศัยอาจอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษา แต่เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ หรือการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในดารงชีวิต
3) การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการวางแผนและมีโครงสร้างอยู่แล้ว ในลักษณะหลักสูตรระยะ
สั้นที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน แต่มีวิธีการจัดแบบยืดหยุ่น และ
ด้วยวิธีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ว่าบทบาทการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคานึงถึงความเสมอภาค
ในการเข้าถึงและได้รับการศึกษา การกระจายอานาจแก่สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มี ความหลากหลาย นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา และการจัดกรอบหรือแนว
ทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน
3.แนวคิดควำมเป็นพลเมือง
พลเมืองในรัฐที่มีสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเห็นคุณค่าในการพัฒนาคนของรัฐให้เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะ
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เจ้าของอานาจอธิปไตย มีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะ และยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ทางการเมือง มีความรู้ ความรับผิดชอบและแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดที่สาคัญดังนี้
3.1 ความเป็นพลเมืองโลก
การส่ งเสริ มความเป็ น พลเมื องโลก ได้ ด าเนิ นการไปตามกรอบเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goal : SDG) ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยและ
ผ่ านการศึ กษาในทุ กระดั บ สู่ วัยผู้ ใหญ่อย่ างต่ อเนื่ อง ทั้งแนวทางที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ โดยมี
องค์ประกอบสาคัญของความเป็นพลเมืองโลก (UNESCO, 2015) ดังนี้
1) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) คือ เป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ประเด็นในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น จากทั กษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันของประชากรและพื้นที่
2) ด้านสังคม – อารมณ์ (Socio-Emotional) คือ ความรู้สึกถึงความเป็นมนุษยชาติที่แบ่งปัน
คุณค่าร่วมกัน จากการพัฒนาทัศนคติและทักษะทางสังคมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ จิตสาธารณะ
และเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral) คือ แรงจูงใจและการแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพในความ
รับผิดชอบที่สามารถดาเนินการได้ เพื่อสร้างความสงบสุขและยั่งยืนทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
3.2 ความเป็นพลเมืองตื่นรู้
การเสริมสร้างบทบาทความเป็นพลเมืองตื่นรู้ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ
สมาชิกของสังคมที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพความ
แตกต่ า ง มี ส านึ ก การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น การถ่ า ยทอดทางสั ง คม (Socialization) โดยมี
องค์ประกอบสาคัญความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550: 105) ดังนี้
1) ด้านความรู้ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐ อานาจรัฐ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง สิทธิเสรีภาพ ช่องทางการใช้อานาจของตน
หน้าที่ของตน ท้องถิ่น ชุมชนและสังคมโลก
2) ด้านการกระทา คือ การมีทักษะทางการเมืองที่ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้ง แต่รวมถึงทักษะ
ในการรวมกลุ่มการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผล การมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์
ไตร่ตรองและการค้นหา ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงและการเคลื่อนไหวทางการเมือง
3) ด้านความคิดและทัศนคติ คือ แนวโน้มทางความคิดที่ถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตยเกี่ยวกับ
การเคารพความแตกต่างและการยอมรับความเห็นต่าง การเคารพสิ ทธิของผู้อื่น ซึ่งนาไปสู่การแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นตามวิถีประชาธิปไตย
3.3 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
พลเมืองดิจิทัลถือเป็นแนวปฏิบัติที่สาคัญ เพื่อให้พลเมืองเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในโลกสมัยใหม่ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม และใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิง
บวก โดยมีองค์ประกอบสาคัญของความเป็นพลเมืองดิจิทัล (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561: 13 - 15) ดังนี้
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ คือ พลเมืองดิจิทัลต้องมีความรู้ความสามารถใน
การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ ประเมิน สังเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือดิจิทัล ดังนั้น
พลเมืองยุคใหม่จึงต้องมีความรู้ด้านเทคนิคในการเข้าถึงและใช้เครื่องมือดิจิทัล
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2) ด้านทัศนคติต่อจริย ธรรม คือ พลเมืองดิจิทัลใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ และมีจริยธรรมอย่างไร พลเมืองที่ดีจะต้องรู้จักคุณค่าและจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยี ต้อง
ตระหนักถึงผลพวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงรู้จักสิทธิ
และความรับผิดชอบออนไลน์ อาทิ เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื่น และการ
ปกป้องตนเองและชุมชนจากความเสี่ยงออนไลน์
3) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม คือ พลเมืองดิจิทัลต้องรู้จักใช้ศักยภาพของ
อินเทอร์เน็ตในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นได้ทั้งเครื่องมือเพิ่มการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบบออนไลน์
3.4 ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมีลักษณะเป็นตัวแทนของความเป็นพลเมืองผ่านการส่งเสริมทาง
การศึกษา โดยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอย่างหลากหลายด้วยตนเองได้ เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคมและการเมือง มีความเคารพต่อประชาธิปไตย ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ละเมิดต่อหลักการสิทธิ
มนุษยชน (Schulz, W. and Others (2010), อ้างถึงใน ศรัณยู หมั้นทรัพย์, 2557: 25) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) สิทธิพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม โดยเฉพาะความเท่าเทียมของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ
2) คุณค่าพลเมือง ได้แก่ การตระหนักรู้ต่อผู้ อื่น ความเป็นหนึ่งเดียว จิตสาธารณะ ใส่ ใจ
สิ่งแวดล้อม
3) ความรับผิดชอบ ได้แก่ รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง และการยอมรับและ
เคารพในกระบวนการประชาธิปไตย
4) ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความสนใจและความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ
ของการตัดสินใจทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
5) พฤติกรรมและทักษะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในกระบวนการประชาธิปไตย
และสถานการณ์ทางสั งคมการเมือง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และทักษะในการเข้าร่ว มในการ
ตัดสินใจ
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นพลเมือง พบว่ามีพื้นฐานสาคัญร่วมกัน คือ การส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดคุณลักษณะและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง การปกครอง
ตนเอง และพัฒนาสังคมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม (Behavioral) ดังแผนภาพที่ 1
แผนภำพที่ 1 สรุปองค์ประกอบความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
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พฤติกรรม

ความรู้

(Behavior
al)

(Knowled
ge)

ทัศนคติ
(Attitudes
)

ความเป็ นพลเมือง
ประชาธิปไตย
(Democratic
Citizenship)

ทักษะ
(Skill)

4.คุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองประชำธิปไตย
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย มีหน่วยงานและนักวิชาการหลาย
ท่านได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ดังนี้
Chi, B. and Others (2006) ได้ ท าการศึ กษาพั ฒ นาตั ว บ่ งชี้ และการวั ดผลลั พธ์ ความเป็ น
พลเมือง ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง (Knowledge) 2) ทักษะการคิดเกี่ยวกับพลเมือง (think skills) 3) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพลเมือง
(participation) และ 4) การแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง (civic dispositions)
Bobet, D. and Others (2009: 620 - 626) ได้ทาการศึกษาการวัดความยึดมั่นผูกพันกับ
ความเป็นพลเมืองโดยบูรณาการเข้ากับความรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความไว้ใจทางสังคมหรื อทุนทางสังคม (social trust and social capital) 2) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมือง (civc knowledge and skill) 3) ทัศนคติต่อความเป็นพลเมือง (civic attitudes) และ 4)
การมีส่วนร่วมของพลเมือง (civic participation)
Ekman, J. and Zetterberg, P. (2010) ได้ ท าการศึ กษาคุ ณลั ก ษณะที่ มี ผ ลต่ อความเป็ น
พลเมื อ งของผู้ เรี ยนในสถานศึ กษาของประเทศสวี เดน ผลการศึ กษาพบ 3 คุ ณลั กษณะ ได้ แก่ 1) ความรู้
(knowledge) 2) ทัศนคติ (attitudes) และ 3) พฤติกรรม (Behavioral)
Doolittle, A. (2013: 1 - 7) ได้ทาการศึกษาพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดความยึดมั่นใน
ความเป็นพลเมือง จากการศึกษาพบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทัศนคติ (Attitude) ความรับผิดชอบของตนเอง
และสังคม และ 2) พฤติกรรม (Behavioral) ในการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม
Bebiroglu and Others (2013: 153 - 168) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย จากการศึกษาพบว่า 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (civic
knowledge) 2) ทักษะเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (civic skills) 3) ทัศนคติความเป็นพลเมือง (civic attitudes)
และ 4) พฤติกรรมเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (civic behaviors)
Geboers, E. and Others (2009: 759 - 764) ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบคุณลั กษณะ
ความเป็ น พลเมื อ ง ของผู้ เ รี ย นชาวดั ต ช์ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา จากการศึ ก ษาพบ 2
องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) การปรั บ ตัว (orientations) ประกอบด้ว ย ทัศนคติที่เป็นส่ ว นหนึ่งของชุมชนและ
รับผิดชอบ (2) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (4) การแสดงออกถึง
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
การยึดมั่นในแนวคิดของตนเอง และ 2) ความรู้ (knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ทางสังคม และความรู้เพื่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Carretero, M. (2015: 295 - 300) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง เพื่อ
เสริมสร้างประชาธิปไตย จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill)
3) ค่านิยม (Values) และ 4) การกระทา (Action)
สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินสั มฤทธิ ผลการศึกษา (2016: 24 - 29) (The International
Association for the Evaluation of Educational Achievement : IEA) ได้พัฒนากรอบการประเมินนานาชาติ
ส าหรั บการศึกษาด้านหน้ าที่ และความเป็ น พลเมืองที่ เรียกว่า ICCS (International Civic and Citizenship
Education Study) โดยมี 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ความรู้ ค วามเข้ า ใจความเป็ น พลเมื อ ง (Civic and
citizenship cognitive domains) ประกอบด้ ว ย ความรู้ (Knowing) และการใช้ เ หตุ ผ ลและการน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Reasoning and applying) และ 2) ความรู้ สึ ก -พฤติ ก รรมความเป็ น พลเมื อ ง (Civic and
citizenship affective-behavioral domains) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ทั ศ น ค ติ ( Attitudes) แ ล ะ ก า ร ยึ ด มั่ น
(Engagement)
Webster, N. and Others (2018: 159 - 164) ได้ ท าการศึ ก ษาความพร้ อ มและการมี
ปฏิสัมพันธ์ความเป็นพลเมืองของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาพบว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
รับรู้ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ประจาชาติ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองของสังคม 2) การ
ปฏิบัติตนบนพื้นฐานประชาธิปไตย คือ การแสดงออกทางทางการเมือง การแสดงถึงการมีส่วนร่วม และ 3) การ
ยึดมั่นในระบบสังคม กฎหมาย และนโยบาย
ถวิลวดี บุ รี กุล และคณะ (2554) ได้ทาการศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย จากการศึกษาพบ 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ค่านิยมที่เน้นวัฒนธรรม (Traditional Values) 2) การมีความรู้ (Civic knowledge)
และ 3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation)
มิ่งขวัญ คงเจริญ (2555: 97 - 99) ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอานาจ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยเลือก 3 ชุมชนที่เป็นแบบหรือ
ได้รับรางวัล จากหน่วยงานภาครัฐที่มีการสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย จากการศึกษาพบ 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ด้านทักษะ 2) ด้านการมีส่วนร่วม และ 3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ (2557: 96 - 99) ได้ทาการศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้ความยึดมั่นผูกพัน
กับความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทย จากการศึกษาพบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2)
ทักษะ (Skill) 3) ทัศนคติ (Attitudes) และ 4) พฤติกรรม (Behavioral)
วิวัฒชัย หล่มศรี (2559: 295 - 297) ได้ทาการศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาพบว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) และ 3) ทัศนคติ (Attitudes)
วรรษกร คาพงพีร์ และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560: 178 - 183) ได้ทาการศึกษา
พัฒ นาองค์ป ระกอบและตัว ชี้วัดความเป็ น พลเมื องของนิสิ ตระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลั ยนเรศวร จาก
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การศึกษาพบว่ามี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีอิสรภาพและพึ่งตนเอง 2) ความเท่าเทียม 3) ยอมรับความ
แตกต่าง 4) เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 5) รับผิดชอบต่อสังคม 6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วน
ร่วม และ 7) มีวิจารณญาณตัดสินใจที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต
จากการศึก ษาค้น คว้า เอกสารทั ้ง ในประเทศและต่า งประเทศเกี ่ย วกับ องค์ป ระกอบ
คุณลักษณะความเป็น พลเมืองประชาธิป ไตย พบว่า มีองค์ประกอบที่เรียกชื่อแตกต่างกันแต่มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ดังตารางที่ 1






















รวม

วรรษกร คำพงพีร์ และเทียมจันทร์ พำนิชย์ผลินไชย (2560)

วิวัฒชัย หล่มศรี (2559)





ดำรุณี ทิพยกุลไพโรจน์ (2557)



มิ่งขวัญ คงเจริญ (2555)



ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2554)




Webster, N. and Others (2018)

Carretero, M. (2015)



ICCS (2009,2016)

Geboers, E. and Others (2015)

Doolittle, A. (2013)

Ekman, J. and Zetterberg, P. (2010)


Bebiroglu and Others (2013)

1. ควำมรู้เกี่ยวกับควำม
เป็นพลเมือง
1.1 หลักการประชาธิปไตย 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันและระบบ
โครงสร้างสังคม
1.3 ความรู้เกี่ยวกับชุมชน
2. ทักษะควำมเป็น
พลเมือง

2.1 คิดอย่างมี
วิจารณญาณ

Bobet, D. and Others (2009)

องค์ประกอบคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมือง
ประชำธิปไตย

Chi, B. and Others (2006)

ตำรำงที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
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2.2 การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
2.3 การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร
2.4 การเจรจาต่อรอง
2.5 การแก้ไขปัญหา
3. ทัศนคติควำมเป็น
พลเมือง
3.1 รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
3.2 ความเสมอภาคเท่า
เทียม ยอมรับความ
แตกต่าง
3.3 ความเชื่อมั่นทางการ
เมือง
3.4 คุณค่าทางสังคมและ
วัฒนธรรม
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รวม

วิวัฒชัย หล่มศรี (2559)



วรรษกร คำพงพีร์ และเทียมจันทร์ พำนิชย์ผลินไชย (2560)



ดำรุณี ทิพยกุลไพโรจน์ (2557)

มิ่งขวัญ คงเจริญ (2555)



ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2554)



Webster, N. and Others (2018)



ICCS (2009,2016)

Bebiroglu and Others (2013)



Carretero, M. (2015)

Doolittle, A. (2013)



Geboers, E. and Others (2015)

Ekman, J. and Zetterberg, P. (2010)

4. พฤติกรรมควำมเป็น
พลเมือง
4.1 ส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชนและสังคม
4.2 การแสดงออกทาง
การเมือง
4.3 การแสดงออกถึง
ความถูกต้องเป็นธรรม
4.4 ความเป็นผู้นา
4.5 การกุศลในสังคม

Bobet, D. and Others (2009)

องค์ประกอบคุณลักษณะ
ควำมเป็นพลเมือง
ประชำธิปไตย

Chi, B. and Others (2006)

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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สรุป
จากการสั งเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ได้คัดเลือกองค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยไว้ 4 องค์ประกอบ และได้มีการจัดตัวแปรให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมในทุกด้าน
รวมถึงได้อธิบายนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการเพื่ออธิบายคาจากัดความแต่ละตัวแปรในเบื้องต้น ได้แก่ องค์ประกอบที่
1 ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน และระบบโครงสร้างสังคม องค์ ประกอบที่ 2 ทักษะความเป็นพลเมือง
ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการทางานร่วมกับผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3
ทัศนคติความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความเสมอภาคเท่าเทียม
ยอมรับความแตกต่าง องค์ประกอบที่ 4 พฤติกรรมความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม การแสดงออกทางการเมือง การแสดงออกถึงความถูกต้องเป็นธรรม ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 สรุปองค์ประกอบ ตัวแปร และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
องค์ประกอบ

ตัวแปร

นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร

1. ความรูเ้ กี่ยวกับ
ความเป็นพลเมือง

1.1 หลักการประชาธิปไตย

ความรู้เกี่ ย วกั บการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข อ านาจอธิ ป ไตย การรู้ ถึ ง สิ ท ธิ เสรี ภ าพ อิ ส รภาพ
ความเสมอภาคเท่าเทียม หลักการปกครองเสียงข้างมากและ
หลักนิติธรรม
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม
สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทาง
สังคม
ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ที่มีความ
เหมาะสมและหลากหลาย จากการสืบค้น รวบรวม จัดระบบ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสเพื่อการตัดสินใจ ตามสิทธิขั้น
พื้นฐานและสิทธิมนุษยชน
ความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น สถานการณ์ จากการ
เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ โดยแยกแยะข้ อ เท็ จ จริ ง
นาไปสู่ข้อโต้แย้ง ตั้งคาถาม อธิบาย สรุปและตัดสินใจได้อย่าง
มีเหตุผล
ความสามารถในการทางานกลุ่ม กิจกรรมในสถานศึกษาและ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้อื่น เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่พลเมือง เกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมือง สังคม การยอมรับตนเองที่ทาหน้าที่พลเมืองที่ดี

1.2 สถาบัน และระบบโครงสร้าง
สังคม
2. ทักษะความเป็น
พลเมือง

2.1 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2.2 การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

2.3 การทางานร่วมกับผู้อื่น
3. ทัศนคติความเป็น
พลเมือง

3.1 ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
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3.2 และความเสมอภาคเท่าเทียม
ยอมรับความแตกต่าง
4. พฤติกรรมความ
เป็นพลเมือง

4.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
4.2 การแสดงออกทางการเมือง
4.3 การแสดงออกถึงความถูกต้อง
เป็นธรรม

การยึดมั่นสิทธิความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางความคิด
เกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้อพยพ และ
การยอมรับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่าง
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม ที่
เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน อนุรักษ์
วั ฒ นธรรม ศาสนา การส่ ง เสริ ม สาธารณสุ ข จิ ต อาสาเพื่อ
สาธารณะประโยชน์
การกระทาในกิจกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครอบครัวและผู้อื่น การเลือกตั้ง การเข้ารวมกลุ่ม
จัดตั้งกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
การกระทาที่ยึดมั่นความถูกต้อง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามเมื่อเกิดความไม่
เป็นธรรม โดยการแสดงออกอย่างหลากหลายและเป็นสันติ
วิธี

ผู้วิจัยนาสรุปองค์ประกอบ ตัวแปรความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
ที่ได้ ไปสั มภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทางการศึ กษา เลื อกวิธีการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จานวน 7 คน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อพัฒนา (ต้นแบบ) องค์ประกอบคุณลักษณะการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แล้วนาผลสรุป
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา มาสร้างแบบสอบถามแล้วนาไป
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาย
งาน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดสานักงาน กศน. สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random Sampling) จานวน 650
คน ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แล้วนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) เพื่อจั ดกลุ่ มตัวแปร และวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยื นยัน (Confirmatory
Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ผลการศึกษาที่จะได้รับจากการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
สาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 1) หน่วยงานและผู้ บริ ห าร
การศึกษาในส่วนกลาง สามารถนาไปกาหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางนโยบายของรัฐบาลและแผนระดับชาติ ทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2) หน่วยงานและผู้บริหารการศึกษาในส่วนภูมิภาค สามารถนาไปกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
ส่ งเสริ มความเป็ นพลเมื องประชาธิ ปไตยร่ ว มกั บสถานศึ กษาในสั งกัด รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้ อง 3)
สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนาไปพัฒนาหลั กสูตรหรือกิจกรรมตามสภาพของชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อม เพื่อการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
4) ข้าราชการครู ร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
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ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่าง ศักยภาพ ความสนใจและความถนัด ของกลุ่มเป้าหมาย
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บทคัดย่อ
บทความฉบั บ นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายโครงสร้าง การ
บริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง การศึกษานี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และการสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแยกแยะเนื้อหาสาระ
ผลการศึกษา สามารถสรุ ป ออกเป็ น (1) โครงสร้างการบริห าร มีลั กษณะโครงสร้างองค์กรแบบ
เครือข่ายที่ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ เจ้ามือ คนจดหวย และลูกค้า (2) การจัดการธุรกิจ เจ้ามือกาหนดเวลา
การออกรางวัล ทุกวัน วันละ 4 เวลา โดยกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ (3) พฤติกรรมและ
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อหวย ผู้ซื้อและผู้ขายมีความด้านโชคลางอันนาไปสู่พฤติกรรมการทานายเลข (4) การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ ม เจ้ามือจะมีการสร้างความสั มพันธ์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานพิธีส าคัญ
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นกลุ่มก้อน
79

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

คาสาคัญ : หวยปิงปอง การพนัน หวย
PING PONG BALL LOTTERY BUSINESS: STRUCTURE, MANAGEMENT, AND CUSTOMER
BEHAVIOR OF “PING PONG BALL LOTTERY” IN KWAM-WANG VILLAGE
Chisanhupong Punchayatorn
Master of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
Email address: c.punchayatorn@gmail.com
ABSTRACT
The objective of this article is to study the operation of Ping Pong Ball Lottery and
explain its structure, management, and the customer behavior. This study is done by the
qualitative data collection techniques, interview, observation, and analyzing by content
analysis.
According to the study, it is found that (1) the organizational structure, a network
pattern, consists of 3 main parts which are host of the lottery gamble, salesman, and
customer. (2) In business operations, the hosts of the lottery gamble sets daily lottery draw
time slots, 4 times a day. Most of the customers are low-income people. (3) Moreover, the
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customer behavior and attitude towards are that the host and customer considered
themselves exceptionally lucky and this belief leads to lottery numbers guessing. (4) To build
relationship with groups, the host will help customers in their important event or ceremony
including organizing activities to increase groups unity.

Keyword: Ping Pong Ball Lottery, Gambling, Lottery
บทนำ
การเล่นหวยในประเทศไทยเริ่มแรกเป็นที่นิยมกันในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า “ฮวยหวย” ก่อนจะได้รับ
ความนิ ย มในสั ง คมไทยในเวลาต่อ มา โดยมี ก ารดั ด แปลงรู ปแบบการเขี ยนตัว หวยจากรู ป ดอกไม้ เ ป็นตัว
อักษรไทยเรียกว่า “หวย ก ข”7 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการออกรางวัล
(ลอตเตอรี่) ครั้งแรกเพื่อเป็นการบารุงสาธารณกุศล ก่อนรัฐบาลไทยจะมี การแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2562) อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
หวยกับสังคมไทยถูกมองว่าเป็นของคู่กัน สืบเนื่องมาจากพื้นฐานความเชื่อในโชคลางที่ส่งผลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน (ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ พงศ์กรรังศิลป์ , 2557) ไม่ว่าจะเป็นการ
ทานายความฝันหรือการตีความเลขจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ตลอดจนการเล่นการพนันใน
รูปแบบอื่นๆ ระหว่างงานประเพณีสาคัญ เช่น การพนันไก่ชน วัวชน บั้งไฟ เรือยาว บ่อนงานศพ เป็นต้น (วิเศษ
สุจินพรัหม และคณะ, 2557)
ความนิยมการเล่นพนันของสังคมไทยสะท้อนได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนันที่พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เคยเล่นการพนันประมาณ 40,693 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 76.3 (ศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนัน, 2562) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2560 กับ 2562 จะพบว่าคนไทยมี

“หวย ก ข” นาวิธีเล่นหวยของคนจีนมาปรับเปลี่ยนจากการเขียนแผ่นป้ายรูปคนและชื่อชาวจีน อักษรจีน มาเป็นตัวอักษรไทย ใช้พยัญชนะไทย
ตั้งแต่ ก ถึง ฮ โดยตัดบางตัวออกเหลือ 36 ตัว จึงเรียกว่า “หวย ก ข” (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552)
7

81

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
แนวโน้มการเล่นการพนันสูงขึ้น (ตารางที่ 1) นับเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมเล่นการพนันของคน
ไทยเป็นอย่างดี
ภำพที่ 1 สถำนกำรณ์กำรพนันในสังคมไทย ปี 2560 และ 2562 (หน่วย : ร้อยละ)
สลากกินแบ่งรัฐบาล

79
76.4
74

หวยใต้ดิน
พนันไพ่

38.1

ไฮโล โปปั่น น้าเต้าปูปลา พนันทายผลฟุตบอล
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ที่มำ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2560 และ 2562
“หวยใต้ดิน” และ “หวยปิงปอง” แม้จะมีการเล่นที่ใกล้เคียงกัน แต่การซื้อขายหวยใต้ดินจะซื้อจาก
เจ้ามือหวยและอิงผลการออกรางวัล จากเลขท้ายรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัวของสลากกินแบ่งรัฐ บาล
(เรียกว่า “หวยบนดิน”) ตรงข้ามกับหวยปิงปองที่เจ้ามือจะเป็นผู้กาหนดกติกาการออกรางวัลด้วยตนเอง
พร้อมกันนี้
การเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการพนันของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้รวมหวยปิงปองกับ
“จับยี่กี” (หวยยี่กี)
ไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว จะพบว่า “จับยี่กี
และหวยปิ ง ปอง” เป็ น การพนั น ที่ ค นไทยนิ ย มเล่ น ติ ด หนึ่ ง ในสิ บ ในปี 2562 ที่ พ บว่ า มี ค นเล่ น ประมาณ
104,615 คน (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2562) (ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 ประมำณกำรจำนวนนักพนันในสังคมไทย ปี 2560 และ 2562 จำแนกรำยประเภท (หน่วย :
คน)
ประเภทกำรพนัน

ประมำณกำรจำนวนนักพนัน

เพิ่มขึ้นจำกปี 2560

สลากกินแบ่งรัฐบาล

22,749,180

1,315,076

หวยใต้ดิน

17,737,383

413,273

พนันไพ่

4,446,213

327,626

พนันทายผลฟุตบอล

3,463,506

986,864

ไฮโล/โปปั่น/น้าเต้าปูปลา

1,980,872

893,438

วัวชน/ไก่ชน

1,360,080

193,732

มวยหรือมวยตู้

1,069,125

463,912
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หวยหุ้น

556,972

n/a

พนันบิงโก

147,634

n/a

จับยี่กี/หวยปิงปอง

104,615

n/a

78,578

n/a

308,699

n/a

เฉลี่ย 2 ประเภท/คน

สูงสุด 13 ประเภท/คน

สลาก/หวยต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น ม้าแข่ง ตู้ม้า ตู้เกม ทายผลกีฬาอีสปอร์ต

ที่มำ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2562
พร้ อมกัน นี้ จากการทบทวนผลงานวิช าการที่เกี่ยวข้องกับการพนันจากฐานข้อมูล งานวิจัย หรือ
เว็บไซต์ “ThaiLIS” พบว่ามีผลงานการศึกษาเรื่อง “หวยใต้ดิน” เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ
การพนันในรูปแบบอื่น บทควำมฉบับนี้จึงมุ่งศึกษำและทำควำมเข้ำใจธุรกิจหวยปิงปอง เพื่อ
นำเสนอให้เห็นถึงโครงสร้ำง กำรจัดกำรและพฤติกรรมกำรซื้อขำยหวยปิงปองในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีการเล่น
อย่างกว้างขวาง
โดยผู้เขียนจะใช้ชื่อสมมติว่า “หมู่บ้านแห่งความหวัง”
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายโครงสร้าง การบริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อ
ขายหวยปิงปอง
กำรทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้ได้ดาเนินการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันและ
ธุรกิจหวยใต้ดินมาใช้ประกอบการศึกษาและอภิปราย ประกอบด้วย แนวคิดและประเภทของการพนัน แนวคิด
เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม และโครงสร้างการดาเนินธุรกิจหวยใต้ดินของไทย ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับกำรพนัน
สั งศิต พิริ ย ะรั งสรรค์ และคณะ (2546) ได้ศึกษารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพนัน โดยจาแนก
ออกเป็น 5 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการพนันแนวอนุรักษ์นิยม แนวคิดการพนันแนวหน้าที่นิยม แนวคิดการ
พัฒนาแนวการบริหารสังคม แนวคิดการพนันแนวทางเลือกสาธารณะ และแนวคิดการพนัน อาชญาวิทยาและ
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
จากการศึกษาทบทวนพบว่าแนวคิดการพนันแนวหน้าที่นิยมมองการเล่นพนันเป็นเพียงกิจ กรรม
เพื่อการผ่อนคลายความเครียดเท่านั้น ทาให้รัฐบาลอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจเพื่อผลักดันการพนันให้เป็นสิ่งที่
ถูกต้องตามกฎหมาย อันนาไปสู่การจัด เก็บภาษีเข้าสู่รัฐ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดนี้มีมุมมองตรงกันข้ามกับ
แนวคิดการพนันแนวอนุรักษ์นิยมที่มองการพนันนอกเหนือไปจากมุมมองทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มองการพนัน
เป็นสาเหตุของปัญหาและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม จึงเป็นแนวคิดที่คัดค้านการผลักดันข้อเสนอให้ การ
พนันเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่แนวคิดการพัฒนาแนวการบริหารสังคมจะมองในเชิงวิชาการที่
มองการพนันเป็นประเด็นทางสังคมที่จะนาไปสู่การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมเท่านั้น
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จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าแต่ละแนวคิดมีมุมมองต่อการพนันที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
การพนันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติย่อมเป็นผลมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมของ
แต่ละสังคมที่นาไปสู่การกาหนดกฎหมายที่ใช้บังคับว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับการพนันประเภทใด
กฎหมำยกำรพนันและกำรจำแนกประเภท
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันมี 4 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554) บทความนี้จะจาแนกประเภทของการพนันในมิติทางด้านกฎหมายซึ่งแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ (1) การพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการพนันที่มีกฎหมายรองรับให้สามารถเล่นได้อย่าง
เปิดเผย เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล การแข่งม้า มวย การขันวัว การขันไก่ และการเล่นไพ่บางประเภท เป็นต้น
และ (2) การพนันที่กฎหมายห้าม เป็นการพนันที่รัฐห้ามเล่นโดยถือว่าผิดกฎหมาย เช่ น การเล่นหวยใต้ดิน
ไฮโลว์ สลากกินแบ่งในอินเตอร์เน็ต หวยหุ้น การพนันฟุตบอล และสล๊อตแมชีน8 เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ำยสังคม
แนวคิด “เครือข่ายสังคม” (Social Network) เป็นระบบสังคมที่เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มบุคคลหรือตัวแสดง กลุ่มที่อธิบายคุณลักษณะของแต่ละบุคคล และจุดเชื่อมโยงที่บอกความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ดังนั้น เครือข่ายสังคมจึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ
การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจหวยปิงปองนี้ ได้นาเอาผลการศึกษาของจันทะลา วรรณหงส์
และ ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2561, น.127-148) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ กล่าวคือ จันทะลาและธน
พฤกษ์ได้ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมโดยใช้กลุ่มแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุ ดรธานี เป็น
กรณีศึกษาซึ่งพบว่ากระบวนการสร้ างเครื อข่ ายประกอบไปด้ว ย 4 ขั้นตอน คือ การมีความสั มพันธ์และ
ประสบการณ์ร่วมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน การประสานผลประโยชน์ และการขยายตัวของเครือข่าย
โครงสร้ำงธุรกิจหวยใต้ดิน
จากการทบทวนแนวคิดและรายงานด้านการศึกษาในขอบข่ายการพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็น "หวยใต้ดิน" ส่วนใหญ่จะมีการอ้างอิงผลงานของผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543, น.156163) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงนาเอาผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ประกอบการอภิป ราย กล่าวคือ ผาสุกและ
คณะได้ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้ามือหวยใต้ดินในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกแห่งหนึ่ง
รายงานดังกล่าวสรุปให้เห็นถึงภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจหวยใต้ดินซึ่งมีการจัดองค์กรเป็นชั้นปีรามิด
4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับยอดสุด คือ “เจ้ามือใหญ่” เป็นผู้ควบคุมธุรกิจหวยใต้ดินรายใหญ่ที่อาจมีอิทธิพล
และเครือข่ายระดับจังหวัดหรือมากกว่าหนึ่งจังหวัด รวมถึงอาจมีบทบาททางการเมืองในระดับท้องถิ่น ถัดลง
มาเป็นเจ้ามือย่อย หรือ “ยี่ปั๊ว” ดาเนินธุรกิจในระดับรองลงมา โดยขนาดของกิจการจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับ
จานวนลูกค้าและความมั่นคงทางการเงิน (เรียกว่า “สายป่าน”) โดยเจ้ามือย่อยแต่ละคนจะมีเครือข่ายอยู่ลาดับ
รองลงมา คือ ผู้ขาย หรือ “กั๊ก” มีหน้าที่ขายหวยแล้วส่งต่อไปยังเจ้ามือรายย่อยในเครือข่ายของตนขึ้นไป และ
ในระดับล่างที่สุดคือ คนขายทั่วไป หรือ “เอเยนต์รายเล็กรายน้อย” เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเจ้ามือย่อยหรือ
ผู้ขายหวยซึ่งจะช่วยเก็บเงินมาส่งให้กับผู้ขาย นับว่าเป็น “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง”
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นอกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงแล้ว การศึกษาของนพนันท์ วรรณเทพสกุล (2554, น.6-7)
ได้กล่าวถึงกลุ่ม “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง” ที่มีบทบาทเกี่ยวโยงกับธุรกิจหวยใต้ดิน ประกอบด้วย ข้าราชการ
ชุมชน ชาวบ้าน ตารวจ และนักการเมือง โดยประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ตารวจ (บางกลุ่ม) ถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมาย
จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างธุรกิจหวยใต้ดินที่ประกอบด้วยเจ้ามือใหญ่อยู่บนระดับ
ยอดเป็นเจ้าของธุรกิจหวยซึ่งมีอิทธิพลในระดับจังหวัดและบางกรณีอาจเข้าสู่สนามการเมืองในระดับต่างๆ
ทั้งนี้ เครือข่ายระดับรองลงมาจะเป็นเจ้ามือซึ่งมีผู้ขายแตกแขนงออกมาเป็ นเครือข่ายระดับย่อยลงมาสู่ผู้ขาย
รายเล็ก รายน้อย โดยรายได้จะถูกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นจากยอดขายที่จะต้องนาส่งเครือข่ายในระดับเหนือขึ้นไป
วิธีกำรศึกษำ
บทความฉบับนี้ดาเนินการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 โดยกาหนดพื้นที่
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล โดยในที่นี้ผู้เขียนจะใช้นายสมมติว่า “หมู่บ้านแห่งความหวัง”
กรอบการศึกษา ผู้ศึกษาได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแนวคิดจากรายงานการวิจัยใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการพนัน โครงสร้างธุรกิจหวยใต้ดิน และแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบ
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Method) โดยเริ่ม
จากศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ( Documentary Research) รายงานการวิจัย บทความ และรายงานประจาปี
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( Interview) กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ คนจดหวยหวย
และลูกค้า ในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการซื้อขาย และพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย แบ่งเป็นคนจดหวย
คน 3 คน และลูกค้า 3 คน รวมจานวน 6 คน และการสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ในขั้นตอนการซื้อขายและการออกรางวัล
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการแยกแยะเนื้อหาสาระ ( Content Analysis)
เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการดาเนินธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อขาย
ผลกำรศึกษำ
บทความฉบับนี้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ “เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายโครงสร้าง
การบริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อขายหวยปองปอง” ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาสาระเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ออกเป็น 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โครงสร้ำงธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง
การดาเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง มีลักษณะการทางานแบบครอบครัว โดยมีกลุ่ม
บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้ามือ คนจดหวย และกลุ่มลูกค้า ดังนี้
1) เจ้ามือ คือ เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยกลุ่มเจ้ามือนี้ประกอบด้วยสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องการคนที่สามารถไว้วางใจได้ เพราะจะทาหน้าที่กากับดูแล
ทางด้านการเงินและดูแลบรรดาคนจดหวย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดขาย เก็บรวบรวมเงิน และจ่ายเงิน
ค่านายหน้าขาย (ค่าคอมมิชชั่น) ให้กับคนจดหวย ทั้งนี้นอกจากจะดาเนินธุรกิจหวยปิงปองแล้วยังประกอบ
ธุรกิจการพนันในระดับหมู่บ้านชนิดอื่นด้วย เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ตู้ม้า เป็นต้น
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2) คนจดหวย คือ ผู้ ที่มีห น้ าที่ในการขายหวย หรือเรียกว่า “คนจดหวย” หรือ “คนเขียนหวย”
ปัจจุบันมีคนจดหวยประมาณ 10 คน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวโดยตรงแต่จะเป็นคน
ใกล้ชิดกับเจ้ามือซึ่งเจ้ามือให้ความไว้วางใจ มีหน้าที่ขายหวยแล้วส่งต่อไปให้กับเจ้ามือ โดยมีค่าตอบแทนจาก
ยอดขายที่เจ้ามือกาหนดไว้ คือ ร้อยละ 15 ในกรณีมียอดขายต่ากว่า 2,000 บาท และร้อยละ 20 สาหรับ
ยอดขายมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ดังนั้น คนจดหวยจึงมีความสาคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะหากคน
จดหวยสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ก็จะรักษาลูกค้าในเครือข่ายของตนเองต่อไปได้ ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อรายได้ของคนจดหวย
3) ลูกค้า คือ กลุ่มคนซื้อหวยโดยซื้อจากคนจดหวย จากการสัมภาษณ์คนจดหวย และการสังเกตการณ์
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่นิยมซื้อหวยปิงปองจะเป็นลูกค้าประจาที่ประกอบอาชีพค้าขาย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
และผู้สูงอายุ เป็นต้น (ส่วนลูกค้าอีกกลุ่ม คือ ลูกค้าขาจรที่ซื้อไม่บ่อ ยนัก) ส่วนใหญ่คนจดหวยกับลูกค้าจะเป็น
คนรู้จัก สนิทสนม เชื่อใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง

จากภาพที่ 2 พบว่าการดาเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง มีลักษณะโครงสร้างองค์การ
อย่างไม่เป็นทางการแต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์การแบบเครือข่าย ประกอบด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ เจ้ามือ
คนจดหวย และลู กค้าที่เกี่ย วพัน กันไม่ตายตัว เริ่มจากมี “เจ้ามือ ” เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ เจ้ามือในที่นี้
นอกจากจะเป็นแหล่งเงินทุนแล้วยังหมายรวมถึงเครือญาติและสมาชิกในครอบครัวที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ เปรียบเสมือนฝ่ายธุรการที่ทาหน้าที่ประสานงานกับ “คนจดหวย” เรื่องรายรับรายจ่าย ควบคุม ดูแลการ
ซื้อขาย ยอดขาย และจ่ายเงินค่านายหน้าขาย (ค่าคอมมิชชั่น) ให้กับคนจดหวย
คนจดหวยจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเองที่สร้างความสัมพันธ์อันดีไว้ ถึงกระนั้น ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลง
หรือเลือกซื้อขายหวยกับคนจดหวยคนอื่นได้ตามความต้องการ ขณะเดียวกันคนจดหวยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันอาจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน) ด้วยการโอนยอดขายของตนให้แก่คน
จดหวยอีกคนที่มียอดขายน้อยกว่า (สัมภาษณ์นายเอก (นามสมมติ) เมื่อ 8 สิงหาคม 2562)
2.กำรบริหำรงำนของธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง
การซื้อขายหวยปิงปองจะดาเนินการโดย “คนจดหวย” เป็นหลัก ซึ่งสามารถเห็นพฤติกรรมการซื้อ
ขายอย่างเปิดเผย การซื้อขายหวยปิงปองจะดาเนินไปในทุกๆ วัน วันหยุดประจาที่ถือปฏิบัติกันมาจะมีเพียง
วั น หยุ ด สงกรานต์ และวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ค ราวละไม่ เ กิ น 3 วั น อย่ า งไรก็ ต าม ระหว่ า งปี อ าจมี ก ารหยุ ด
นอกเหนือไปจากวันดังกล่าวบ้างขึ้นอยู่กับภารกิจสาคัญของเจ้ามือ เช่น หยุดงานฌาปนกิจญาติบุค คลสาคัญใน
ครอบครัว
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จากการศึกษาสามารถสรุปการบริหารงานและขั้นตอนการซื้อขายหวยปิงปองได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก การซื้อขายหวยปิงปอง เริ่มขึ้นก่อนเวลาหวยออกประมาณ 1 ชั่วโมง กลุ่มคนจดหวยจะขับ
รถจักรยานยนต์ไปตามแหล่งชุมชนหรือจุดต่างๆ ที่มีลูกค้าประจา การซื้อขายหวยปิงปองจะนิยมซื้อขายกันต่อ
หน้าและซื้อขายผ่านโทรศัพท์เป็นหลัก โดยคนจดหวยจะเขียนรายละเอียดประกอบด้วย “วันที่ซื้อ” “ผู้ขาย”
“ผู้ซื้อ” “รายการที่ซื้อ” และ “รอบเวลาออกรางวัล ” ลงในสมุดจดหวย ที่มีลักษณะเป็นกระดาษคาร์บอน
(กระดาษก๊อบปี้) เรียกว่า “ใบหวย” (ภาพที่ 3) โดยคนจดหวยจะเก็บต้นฉบับ (แผ่นสีขาว) เรียกว่า “ใบขาว”
เอาไว้และมอบสาเนา (แผ่นสีเหลือง) เรียกว่า “ใบเหลือง” ให้กับลูกค้าที่ชาระเงินสด ส่วนลูกค้าที่ไม่ชาระเงิน
คนจดหวยจะไม่แจกสาเนาใบหวยให้กับลูกค้า โดยเงินรางวัลที่จะได้รับคิดในอัตรา “1 ต่อ 70” เช่น ลงทุนเลข
ท้าย 2 ตัว ในราคา 10 บาท จะได้รางวัล 700 บาท เป็นต้น
ภำพที่ 3 โพยหวยปิงปอง

ต้นฉบับแผ่นสีขาว (ใบขาว)

สาเนาแผ่นสีเหลือง
(ใบเหลือง)

ขั้นที่สอง การออกรางวัล “เจ้ามือ” กาหนดให้มีการออกรางวัลวันละ 4 รอบ ได้แก่ เวลา 09.00 น.
12.00 น. 16.00 น. และ 19.00 น. โดยใช้พื้นที่สาธารณะหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม การออก
รางวัลแต่ละครั้ง จะมีชาวบ้านมารวมตัวกันสังเกตการณ์ และติดตามรอลุ้นผลรางวัลไม่ต่ากว่า 20 คน
การออกรางวัลจะดาเนินการภายหลังการส่งมอบใบขาว (ใบต้นฉบับ) ให้กับเจ้ามือ (หากมีตกหล่น
เจ้ามือจะไม่รับผิดชอบ) วิธีการจับรางวัลเริ่มจากการนาลูกปิงปองที่จะใช้ในการออกรางวัลมาแสดงให้กับลูกค้ า
ที่มารอฟังผลรางวัล ลูกปิงปองสาหรับใช้ออกรางวัลจะมีจานวน 10 ลูก เขียนหมายเลข 0-9 ใส่ลงในภาชนะ
พลาสติกส์ที่
ปิดทึมด้วยกระดาษกาวสีดาทาให้มีลักษณะทึมแสง ก่อนจะจับขึ้นมา 3 ครั้ง โดยชาวบ้านใน
บริเวณนั้นหมุนเวียนกันจับครั้งละ 1 ลูก (ก่อนใส่ลูกที่จับได้ลงไปในกล่องภาชนะทึบแสง) โดยเริ่มนับเลขจาก
ซ้ายไปขวา เช่น ครั้งที่หนึ่ง จับได้หมายเลข “3” ครั้งนี้สองจับได้หมายเลข “3” และครั้งที่สามจับได้หมายเลข
“5” รางวัลที่ออก คือ “3-3-5”
ขั้นที่สาม การแจ้งผลรางวัลแก่ลูกค้า หลังจากการออกรางวัล ลูกค้าสามารถทราบผลการออกรางวัล
ได้โดยการโทรศัพท์สอบถาม หรือได้ยินมาโดย “ปากต่อปาก” ของคนจดหวยหรือบรรดาผู้ที่ดูการจับรางวัล ซึ่ง
จากการสังเกตการณ์ช่วงเวลาหลังการออกรางวัลจะพบคนจดหวยขับรถจักรยานยนต์ไปยังแหล่งชุมชนที่มี
ลูกค้าของตนอาศัยอยู่แล้วร้องบอกเลข ตลอดจนการแจ้งผลรางวัลผ่านทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชันไลน์ เป็นต้น
ขั้นที่สี่ หลังออกรางวัล เจ้ามือจะสรุปยอดขายโดยคานวณจาก “ใบขาว” ที่รับมาจากคนจดหวย เพื่อ
สรุปยอดการซื้อขายของคนจดหวยเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การสรุปยอดขายจะนายอดขายจากคนเขียนหวยมา
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คานวณเปอร์เซ็น (ร้อยละ 15 ของยอดขายต่ากว่า 2,000 บาท และร้อยละ 20 สาหรับยอดขาย 2,000
บาทขึ้นไป) เพื่อจ่ายให้กับคนจดหวย และหักลบจานวนเงินที่มีผู้ถูกรางวัล จากนั้นคนจดหวยจะส่งมอบเงินหลัง
หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับเจ้ามือและมอบให้กับผู้ถูกรางวัล
3.พฤติกรรม ทัศนคติ และผลกระทบของกำรซื้อขำยหวยปิงปองในหมู่บ้ำนแห่งควำมหวัง
เนื้อหาสาระในส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการบริหารงานธุรกิจหวย
ปิงปอง ทัศนคติและค่านิยมการซื้อขายหวยปิงปอง และปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการซื้อขายหวยปิงปอง ดังนี้
ประเด็น แรก พฤติกรรมการบริ หารงานธุรกิจหวยปิงปอง การซื้อขายหวยปิงปองดาเนินไปอย่าง
เปิ ดเผย และเป็ น เรื่ องปกติของชาวบ้ านระแวกนั้น โดยการซื้อขายส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนเวลาหวยออก
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาก่อนการออกรางวัล 10-15 นาที จะเป็นเวลาเร่งด่วนที่ลูกค้าจะ
ติดต่อเพื่อซื้อเลขจากคนจดหวยทั้งจากการโทรศัพท์ ไลน์ ตลอดจนการซื้อขายซึ่งหน้า ทั้งนี้ ในมุมของคนจด
หวยช่วงเวลาเร่งด่วนนี้นับเป็นช่วงสาคัญที่จะได้ยอดขายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่จะเกิดในเวลาเร่งด่วนนี้เอง คนจดหวยรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “...ลูกค้าชอบโทร. มาซื้อหวยก่อนเวลาหวย
ออก บางทีก็ลืมจด จดผิดบ้าง เพราะต้องรีบเอาใบขาวไปส่ งให้ เจ้ามือ ถ้าส่งไม่ทันหรือตกหล่น เราก็ต้อง
รับผิดชอบ...” (สัมภาษณ์นายเอก (นามสมมติ) เมื่อ 8 สิงหาคม 2562)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นช่วงหลักของการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม
ความเร่งรีบในช่วงเวลานี้ก่อให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง ส่งผลให้คนจดหวยจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากมี
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้ามือกับคนจดหวยว่าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดเลขผิด ไม่ส่งใบ
ขาว (ลื มส่ ง) ก่อนจั บ รางวัล หากมีลู กค้า ถูกรางวัล เจ้ามือจะไม่รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลั งจากนั้น
อย่างไรก็ตาม แม้การซื้อขายอย่างรีบเร่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเสี่ยงต่อความผิดพลาด แต่การปฏิเสธขายส่งผล
ให้ยอดขายลดน้อยลง ทาให้คนจดหวยส่วนใหญ่ยินยอมรับความเสี่ยงเพราะต้องการรักษาเครือข่ายลูกค้าของ
ตนเองเอาไว้ ตามคาบอกเล่าของคนจดหวยรายหนึ่งว่า “...คนจดมีเยอะ เค้าจะซื้อกับใครก็ได้...” (สัมภาษณ์
นายโท (นามสมมติ) เมื่อ 10 สิงหาคม 2562)
ประเด็นที่สอง ทัศนคติและค่านิยมการซื้อขายหวยปิงปอง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ซื้อและ
กลุ่มผู้ขาย ดังนี้
(1) ผู้ซื้อ การซื้อขายหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งนี้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มี
อาชีพค้าขายในพื้นที่ ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นนี้จะมาจากกลุ่มแม่ค้าเป็นหลัก กล่าวคือ จาก
การสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการซื้อหวยของกลุ่มผู้ซื้อพบว่าผู้ ซื้อส่วนใหญ่มีความเชื่อโชคลาง การ
ทานายความฝัน หรือการตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว สะท้อนจากความตื่นตัวของกลุ่มผู้ซื้อเมื่อในพื้นที่มี
อุบัติเหตุในพื้นที่ โดยจะมีกลุ่มผู้ซื้อหวยไปเฝ้าสังเกตการณ์ สอบถามหมายเลขทะเบียนรถที่เกิดเหตุ หรือการ
เล่ น หวยจากหมายเลขบั ตรคิว เลขท้ายบิ ล ค่าไฟฟ้ า เป็นต้น จากนั้นจะนามาวิเคราะห์ เ พื่ อซื้ อหวยต่ อ ไป
(สัมภาษณ์นางวัน (นามสมมติ) เมื่อ 1 กันยายน 2562)
พร้อมกันนี้ กลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อหวย โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อหวยรายหนึ่ง
ซึ่งมีอาชีพค้าขายได้กล่าวถึงการซื้อขายหวยปิงปองในแง่บวกที่มองว่าการซื้อหวยเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง
นอกเหนือไปจากการค้าขาย ซึ่งนางวีได้กล่าวในช่วงที่มีการตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจและทหาร ทาให้
ต้องพักการซื้อขายเป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน ว่า “...ถ้าหวยออก ยังพอมีรายได้เพิ่มหน่อย...” (สัมภาษณ์นางวี
(นามสมมติ) เมื่อ 4 กันยายน 2562) เพราะฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ซื้อมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อหวยปิงปอง
เพราะคนกลุ่ มนี้ มองว่าหวยปิ งปองเป็ น แหล่งรายได้ เป็นความหวังในการหารายได้นอกเหนือไปจากการ
ประกอบอาชีพค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอน
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นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบพฤติกรรมร่วมของกลุ่มผู้ซื้อที่แสดงออกถึงความภูมิในในการซื้อหวย
เช่น
การพูดคุยในกลุ่มคนรู้จักกันว่าใครซื้อหวยจานวนมากและถูกรางวัลบ่อยครั้ง กล่าวคือ กลุ่มผู้
ซื้อมักมีพฤติกรรมการพูดคุย การถามไถ่กันและกันในกลุ่มผู้ซื้อด้วยกันว่าถูกรางวัลหรือไม่ หรือ “ได้-เสีย กี่
บาท?” บ่อยครั้งที่ผู้ซื้อบางส่วนจะกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “...รอบเช้าเสียไปเกือบพัน...” (สัมภาษณ์
นางสาวเดือน (นามสมมติ) เมื่อ 28 สิงหาคม 2562) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มคนเล่นหวยคนอื่น
(2) ผู้ขาย หรือ “คนจดหวย” การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้เขียนเริ่มจากการสอบถามถึงเหตุผลใน
การประกอบอาชีพคนจดหวยจากคนจดหวยรายหนึ่ง พบว่าก่อนธุรกิจหวยปิงปองจะเกิดขึ้น นายโท (นาม
สมมติ) (สัมภาษณ์ เมื่อ 10 สิงหาคม 2562) ประกอบอาชีพค้าขายซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก แต่ภายหลังเข้ามีรับ
จดหวยให้แก่เจ้ามือทาให้ มีร ายได้เพิ่มขึ้น อย่างมาก จึงตัดสินใจเลิกค้าขายแล้วรับจดหวยเพียงอย่างเดียว
เช่นเดียวกันกับนายตรี (นามสมมติ) (สัมภาษณ์ เมื่อ 13 สิงหาคม 2562) เดิมทีประกอบอาชีพคนขับรถตู้
โดยสาร ภายหลังมีญาติผู้ใหญ่แนะนาให้รู้จักกับเจ้ามือจึงได้จดหวยทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหวยปิงปองทาให้คนจดหวยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมีชั่วโมง
การทางานที่น้อยลง คนที่มีโอกาสได้เข้ามาในธุรกิจหวยปิงปองจึงตัดสินใจเลิกกิจการที่ตนเคยทา ยิ่งไปกว่านั้น
หากคนจดหวยเป็นที่รู้จักในชุมชนจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้ ประเด็นการกระตุ้นยอดขายนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน กล่าวคือ จากการสัมภาษณ์และ
การสังเกตจะพบว่าคนจดหวยมีพฤติกรรมการทานายเลข หรือ “บอกเลข” ที่ตนคาดว่าจะออกรางวัลในรอบ
ต่อไปให้กับกลุ่มผู้ซื้อ (สัมภาษณ์นางวี (นามสมมติ) เมื่อ 4 กันยายน 2562)
ยิ่งไปกว่านั้น ในกลุ่มครอบครัวของเจ้ามือ ได้สร้างความสัมพันธ์กันชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในงานสาคัญในคนในกลุ่ม เช่น งานสังสรรค์ประจาปี การ
ให้ความช่วยเหลือภายในงานบุญและงานศพ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดมุมมองที่ดีต่อกันระหว่าง
กันในกลุ่มธุรกิจ
สรุปได้ว่ากลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายมีความเชื่อในเรื่องความเชื่อโชคลางเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มผู้ซื้อ
และผู้ขายมีพฤติกรรมทีช่ ่วยส่งเสริมให้ธุรกิจหวยปิงปองขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการมีทัศนคติที่
ดีต่อการซื้อหวยเช่นเดียวกัน เพราะมองว่าหวยเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยจะไม่ได้คานวณกาไร-ขาดทุน
จากการลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมการพูดคุยกันกลุ่มผู้ซื้อที่มักถามไถ่ซึ่งกัน และกัน รวมถึงการบอกเล่าให้
ผู้อื่นได้ทราบถึงยอดการซื้อหวยด้วยความภาคภูมิใจได้ส่งผลให้ผู้ซื้อบางส่วนมีห นี้สินผู กพันซึ่งจะกล่ าวใน
ประเด็นต่อไป
ประเด็นที่สาม ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการซื้อขายหวยปิงปอง การซื้อขายหวยปิงปองได้ก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้สินตามมาเช่นเดียวกับพฤติกรรมการเล่นการพนันในรูปแบบอื่นๆ จากการสัมภาษณ์นายเอก (คนจด
หวย) (สัมภาษณ์นายเอก (นามสมมติ) เมื่อ 8 สิงหาคม 2562) สรุปได้ว่าจากประสบการณ์มีลูกค้าหลายคนที่
มักจะขอซื้อหวยก่อน แต่ยังไม่ชาระเงิน กล่าวคือ กรณีลูกค้าไม่ถูกหวย เมื่อลูกค้าไม่ชาระเงิน แต่ด้วยความ
ต้องการยอดขาย ทาให้คนจดหวยต้องรับซื้อ แต่จะไม่ส่งมอบ “ใบเหลือง” ให้จนกว่าจะมีการชาระเงิน ถ้าผู้ซื้อ
ถูกรางวัลคนจดหวยจะหักเงินที่ติดค้างก่อนจะมอบส่วนที่เหลือให้กับผู้ซื้อ ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าไม่ถูก
รางวัลอาจมีพฤติกรรมหลีกเลี้ยงไม่ยอมจ่าย ซึ่งจากการสัมภาษณ์นายโท (นามสมมติ) (สัมภาษณ์เมื่อ 10
สิงหาคม 2562) พบว่ามีประสบการณ์ให้ลูกค้าติดค้างเงินมากกว่า 1 หมื่นบาท และไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้
ทาให้ตนต้องรับใช้ให้กับเจ้ามือแทน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ยิ่งไกว่านั้น พฤติกรรมการพูดคุยด้วยความภาคภูมิใจเกี่ยวกับยอดการซื้อขายของกลุ่มผู้ซื้อที่มีต่อกันผู้
ซื้อรายอื่น ได้ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้กล้าที่จะซื้อหวยด้วยเงินจานวนมากส่งผลให้หลายรายต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
ในประเด็นนี้เองได้ส่งผลกระทบให้ต้องเข้าสู่การกู้เงินนอกระบบต่อไป
สรุปและอภิปรำยผล
บทสรุป
“หวยปิงปอง” เป็นการเล่นการพนันในลักษณะเดียวกันกับการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาล คาว่า “หวย
ปิงปอง” ถูกเรียกอย่าง “ติดปาก” มีที่มาจากการใช้ลูกปิงปองเป็นอุปกรณ์หลักในการออกรางวัล ซึ่งหาก
พิจารณาจากความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 9 ที่ได้นิยามเอาไว้ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 จะพบว่าแม้จะไม่ได้มีการระบุคาว่า “หวยปิงปอง” ไว้อย่างชัดเจน แต่มี
ลักษณะการเล่นเข้าลักษณะต้องห้ามตามบัญชี ก. ส่งผลให้หวยปิงปองเข้าข่ายการเล่น “การพนันที่กฎหมายห้าม”
โครงสร้างการบริหารธุรกิจหวยปิงปอง มีลักษณะโครงสร้างองค์การอย่างไม่เป็นทางการแต่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับองค์การแบบเครือข่าย ประกอบด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ เจ้ามือ คนจดหวย และลูกค้า ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่ตายตัว
การจัดการธุรกิจหวยปิงปอง เจ้ามือกาหนดเวลาการออกรางวัลทุกวัน วันละ 4 เวลา โดยกลุ่ มผู้ซื้อ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน ดังเช่น แม่ค้า พ่อค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
และผู้สูงอายุ เป็นต้น การซื้อขายจะดาเนินการผ่าน “คนจดหวย” ที่จะเดินทางไปในแหล่งชุมชนต่างๆ จากนั้น
จะรวบรวมเอกสารการซื้อขาย หรือเรียกว่า “ใบขาว” ส่งมอบให้กับเจ้ามือก่อนการออกรางวัล ภายหลังการ
ออกรางวัลคนจดหวยจะนาเงินไปจ่ายให้กับผู้ที่ถูกรางวัล ก่อนจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้ามือภายหลังการ
ออกรางวัลรอบสุดท้ายของทุกวัน
พฤติกรรมการซื้อขาย ทัศนคติ และผลกระทบของการซื้อขายหวยปิงปอง พบว่าการซื้อขายหวย
ปิงปองดาเนินไปอย่างเปิดเผย การทานายเลขหรือการเลือกซื้อเลขเป็นผลมาจากความเชื่อด้านโชคลางของทั้ง
กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมการพูดคุยกันของผู้ ที่นิยมเล่นการพนันทั้งหวยใต้ดินและหวย
ปิงปอง ที่มักพูดคุย ถึงยอดการซื้อขายในจานวนมากๆ จะปลุกเร้าให้ผู้ซื้อนิยมซื้อหวยด้วยเงินจานวนหลายร้อย
บาท ทาให้เกิดปัญหาการขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ปัญหาความเครียด และปัญหาหนี้สินตามมา
กำรอภิปรำยผล
จากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ “เพื่อศึกษาการดาเนินธุรกิจหวยปิงปองและอธิบายให้เห็นถึงโครงสร้าง
การบริหารงาน และพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง” สามารถอภิปรายผลโดยจาแนกสาระสาคัญออกเป็น 4
ประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างธุรกิจ “หวยใต้ดิน” กับ “หวยปิงปอง”
การดาเนินธุรกิจหวยปิงปองในหมู่บ้านแห่งความหวัง มีลักษณะการทางานแบบธุรกิจครอบครัวซึ่ งมี
โครงสร้างองค์กรแบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้ามือ คือ
เจ้าของธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุน (2) คนจดหวย มีหน้าที่ในการขายหวยโดยมีค่าตอบแทนจากยอดขาย และ (3)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ครอบคลุ ม หลายกลุ่ ม ส่ ว นมากจะเป็ น พ่ อ ค้ า -แม่ ค้ า มอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า ง และผู้ สู ง อายุ โดย
องค์ประกอบทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กันแบบไม่ตายตัว กล่าวคือ คนจดหวยแม้จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นของ
9

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้นิยามความหมายของ “การพนัน” (Gambling) หมายถึง เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความ
ฉลาด ความชานาญ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามด้วยการเสี่ยงโชคหรือสิ่งของเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า โดยตกลงให้ผู้เสียพนันใช้หนี้แก่ผู้ได้พนั น สิ่งเดิมพัน
เป็นเงินหรือทรัพย์สินของมีค่าก็ได้
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ตนเอง ในทางกลับกันลูกค้าสามารถเลือกซื้อกับคนจดหวยอื่นๆ ตามความต้องการ และเหตุผลส่วนตัว อาทิ
ความรวดเร็วในการจ่ายเงินเมื่อลูกค้าถูกรางวัล โชคลาง และความรวดเร็วในการจ่ายเงินเมื่อถูกรางวัล
ประเด็นโครงสร้างธุรกิจหวยปิงปองมีบางประเด็นที่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผาสุก พงษ์ไพจิตร
และคณะ (2543, น.156-163) กล่าวคือ การศึกษาของผาสุกและคณะ พบว่าโครงสร้างธุรกิจ “หวยใต้ดิน”
มีการจัดองค์กรเป็นชั้นปีรามิด โดยมี “เจ้ามือใหญ่” อยู่ยอดบนสุดของปีรามิด ถัดมาเป็นเจ้ามือย่อย (ยี่ปั๊ว)
ผู้ขาย (กั๊ก) และคนขายทั่วไปแต่ในการศึกษาโครงสร้างธุรกิจ “หวยปิงปอง” จะมีการดาเนินงานเป็นแบบ
เครือข่าย โดยมีเจ้ามือเป็นจุดศูนย์กลาง และกระจายหน้าที่กันออกไปให้กับคนจดหวยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างของทั้งสองโครงสร้างธุรกิจนั้นอาจเป็นผลมาจากขนาดของธุรกิจ กล่าวคือ “ธุรกิจหวยใต้ดิน” จะ
มีขนาดใหญ่ มีแหล่งเงินทุนและบุ คลากรจานวนมาก และอาจมีเครือข่ายกว้างขวางในระดับจังหวัด ส่วน
“ธุรกิจหวยปิงปอง” มีขนาดเล็กเพียงระดับหมู่บ้านเท่านั้น
นอกจากนี้ ประเด็นการมีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นของผู้ควบคุมธุรกิจหวยใต้ดินนั้น จากศึกษาของ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543, น.156-163) พบว่าเจ้ามือใหญ่อาจมีบทบาททางการเมือง ในทาง
ตรงกัน ข้ามการศึกษาโครงสร้ างธุร กิจ หวยปิง ปองในหมู่บ้า นแห่ ง ความหวัง เจ้ามือจะไม่ได้มีบทบาททาง
การเมืองในระดับท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี การดาเนินธุรกิจ “หวยใต้ดิน” กับ “หวยปิงปอง” ยังมีความสอดคล้องกันในเรื่องการ
เจรจาผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนพนันท์ วรรณเทพสกุล (2554, น.67) ที่กล่าวถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจเนื่องจากมีบทบาทในการบังคับใช้
กฎหมาย
ประเด็นที่สอง ทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อการซื้อหวย
ผู้ ซื้อและผู้ ขายมี ทั ศนคติ ที่ดี ต่ อ การซื้ อ ขายหวยปิง ปอง กล่ าวคือ ทั้งสองกลุ่ มมองว่ าหวยปิ ง ปอง
เปรียบเสมือนความหวังในการสร้างรายได้ที่อีกแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม “คนจดหวย” ที่มีโอกาสเข้า
มาอยู่ในเครือข่ายธุรกิจหวยปิงปองแล้วตัดสินใจเลิกประกอบอาชีพเดิมของตนเพราะมีรายได้สูงและทางาน
น้อย ขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าหลักในธุรกิจหวยปิงปอง ประกอบด้วย พ่อค้า-แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ
ผู้สูงอายุ ต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อหวยเช่นเดียวกัน
ประเด็นการมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อขายหวยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของปิยวรรณ กองแก้ว (2542,
หน้า 126-128) ที่พบว่าการซื้อหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขาดโอกาสในการ
แสวงหารายได้อย่างเพียงพอ ทาให้การเสี่ยงโชคจึงเป็นเสมือนหนทางและความหวังที่จะร่ารวย ขณะเดียวกัน
กลุ่มผู้ซื้อหวยปิงปองนิยมการเล่นการพนันในรูปแบบอื่นๆ ด้วย ดังเช่นสลากกินแบ่งรัฐาลและหวยใต้ดิน จึงมี
ความเสี่ ย งที่จ ะต้ องประสบปั ญหาอัน เกิด จากการเล่ น การพนั น ไม่ว่ าจะเป็ นปั ญหาการขาดเงิน ใช้จ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน ความเครียด และหนี้สิน
ประเด็นที่สาม ความเชื่อโชคลางและพฤติกรรมการซื้อขายหวยปิงปอง
พฤติกรรมการซื้อขายหวยปิ งปองของผู้ซื้อและผู้ขายที่ปรากฎออกมานั้นเป็นผลมาจากความเชื่ อ
พื้นฐานของผู้ซื้อ จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจเลือกหมายเลขที่จะซื้อหวยปิงปองนั้นมาจากความเชื่อด้าน
โชคลาง (superstition belief) โดยการเลือกซื้อเลขนั้นบ่อยครั้งมีที่มาจากการวิเคราะห์ความฝัน การทานายเลข
จากเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน อาทิ เลขท้ายของบัตรบิลเงินสด ใบแจ้งหนี้ ป้ายทะเบียนรถ ฯลฯ
ประเด็นความเชื่อด้ านโชคลางดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์
พงศ์กรรังศิลป์ (2557) ที่ได้ศึกษาบทบาทของความเชื่อในเรื่องโชคลางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน กล่าวคือ กลุ่มผู้ซื้อจะอาศัยโชคลางมาใช้ในการจัดการกับความไม่แน่ นอนจากการ
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ซื้อผ่านการบริโภควัตถุมงคล เพราะฉะนั้ น จึงสรุปได้ว่าความเชื่อด้านโชคลางของกลุ่ มผู้ ซื้อจะสะท้ อ นถึง
พฤติกรรมการวิเคราะห์และตัดสินใจมากกว่าการตัดสินใจตามหลักเหตุผล
ประเด็นที่สี่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
การดาเนินธุรกิจหวยปิงปองที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็น พ่อค้า -แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู้สูงอายุ
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ดังนั้น เจ้ามือและครอบครัวจึงมีบทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าในเครือข่ายเป็นอย่ างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพิธีสาคัญ ดังเช่น งานศพหรืองาน
บุญต่างๆ ของญาติลูกค้าและทีมงาน ยิ่งไปกว่านั้น ทุกๆ สิ้นปีจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับทีมงานและลูกค้า
ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร (โต๊ะจีน) ดนตรี รวมถึงการจับฉลากแจกรางวัล และการแจกฉลากกินแบ่ง
รัฐบาลให้ กับผู้ร่วมงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของกลุ่มผู้มีความชื่นชอบการซื้อรางวัลเป็นอย่างมาก
กล่าวได้ว่าเจ้าของกิจการได้ให้ความสาคัญกับการสร้างและรักษาเครือข่ายของธุรกิจผ่านการให้ความช่วยเหลือ
ในงานพิธีต่างๆ ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายธุรกิจนี้สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนของจันทะลา วรรณหงส์ และธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2561, น.127-148) ที่ได้ศึกษากระบวนการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม (กรณีการย้านถิ่นของแรงงานสตรีลาวย้ายจังหวัดอุดรธานี) ที่พบว่าการสร้างเครือ ข่าย
จะต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยน การประสานผลประโยชน์ ตลอดจนการ
ขยายเครือข่าย โดยสรุปดังนี้
การดาเนินธุรกิจหวยปิงปองจะเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ขายกับกลุ่มผู้ซื้อผ่านการ
ให้ความช่วยเหลือ การเข้าร่วมงานในพิธีต่างๆ รวมถึงการจัดงานสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม ส่งผล
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังนั้น เมื่อกลุ่มผู้ขายได้กาไรจากยอดขาย ส่วนกลุ่มผู้ซื้อได้เสี่ยง
รางวัลและถูกรางวัล นับว่าเป็นการสานผลประโยชน์ร่วมกัน (เพราะกลุ่มลูกค้าโดยปกติจะไม่ได้พิ จารณาถึง
กาไร-ต้นทุนจากการซื้อหวย) และนาไปสู่การขยายเครือข่ายพื้นที่การขายและขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวาง
มากขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจหวยปิงปองถูกต่อต้านจากชุมชนน้อย สะท้อนจาก
การไม่ได้รับการร้องเรียนจากต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากนัก ซึ่งในประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของชัย
ยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ (2556) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการ
ต่อต้านจากชุมชนในพื้นที่
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แบบวัดการประเมิน 3 แบบ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมรับการประเมิน จานวน
145 หน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวั ดเชียงราย
ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมทุกหน่วยงานร้อยละ 74.29 หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มี
คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป) จานวน 41 หน่วยงาน (ร้อยละ 28.28) และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน 104 หน่วยงาน (ร้อยละ 71.72) โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คือ หน่วยงานต้องมีการจัดทาแผน การกาหนดมาตรการ และการรายงานผลการตรวจสอบการ
ทุจริตอย่างสม่าเสมอ และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ คือ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน การ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ มารับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต
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ABSTRACT
This article aims to assess the Integrity and Transparency Assessment (ITA) of public
sectors agencies in fiscal year 2019. An evaluation research used tools which are 3
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
assessment forms, i.e. Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT), External Integrity
and Transparency Assessment (EIT) and Open Data Integrity and Transparency Assessment
(OIT). There are 145 public sector agencies participating in the assessment.
The overall results of the assessment of morality and transparency in operations of
government agencies in Chiang Rai province show that the average scores of all departments
are 74.29 percent. There are 41 government agencies (28.28 percent) that passed the
evaluation criteria (with scores from 85 points or more) and 104 agencies (71.72 percent)
that did not pass the evaluation criteria. Policy recommendations on prevention and
suppression of corruption are that agencies must have a plan for preventive measures and
regular reporting of the fraud investigation. Suggestions at operational level are that the
agencies should disseminate information to the publics via information technology systems
so that people have knowledge and understanding about services of the agencies. The
agencies should also strengthen the corporate culture of the staff to have an attitude, values,
and honest work.

Keyword : assessment, integrity, transparency, public sectors
บทนำ
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) โดยสานัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นออกแบบเกณฑ์ระเบียบวิธีและขั้นตอนประเมินอย่างเป็นระบบ
ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดั ชนี การรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions.Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัย
เรื่ อง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และแนวการพัฒ นาเครื่ องมื อ การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดั ชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้
สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
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2560 – 2564) รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือ
ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกับเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วย เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้าซ้อนของการ
ดาเนินการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (สานัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช., 2562)
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกากับติดตามการประเมินได้อย่าง
ทันสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะทาให้ก ารประเมินผล
สามารถทาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การ
ปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมินและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ส าหรั บ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้หน่ว ยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางเครื่องมือการประเมินและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการประเมินของสานักงาน ป.ป.ช. โดยสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (สานักงาน ก.พ.ร.) และคณะผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวคิดกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐก็เพื่อประโยชน์สาธารณะ หากจะให้การดาเนินการใด ๆ ของรัฐ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องอาศัยอานาจมหาชน ซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้อานาจเหนือปัจ เจกชน โดย
อาจสร้างความกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายต่อประชาชนได้ และเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ จาต้องมีระบบการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการดาเนินกิจกรรมของรัฐ
หลักนิติรัฐ หลักควำมชอบด้วยกฎหมำย และกำรควบคุมควำมชอบด้วยกฎหมำย
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หลักนิติรัฐ เป็นหลักการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครอง (หยุด
แสงอุ ทั ย , 2538 : 123 – 124) โดยการใช้ อ านาจทางปกครองหรื อ การที่ รั ฐ จะเข้ า ไปมี นิ ติ สั ม พั น ธ์ ต่ อ
ประชาชนได้นั้น จะต้องมีกฎหมายเป็นรากฐาน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538 : 52) ภายใต้หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางนิติบัญญัติต้องชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครองและการใช้อานาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ถึงความถูกต้องชอบธรรม ภายใต้หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางตุลาการ (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2540 : 6) การทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐนั้น
จะเกี่ยวกับการใช้อานาจทางปกครองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการดาเนิน
กิจกรรมของฝ่ายปกครองนั้น สามารถจาแนกโดยใช้เกณฑ์องค์กรในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การดาเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ได้เป็น 2 ระบบใหญ่ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2555 : 472 – 478) ได้แก่
1) การควบคุมภายใน (controle interne) เป็นการให้ องค์กรฝ่ ายปกครองนั้นได้ควบคุม
กั น เอง โดยแบ่ ง เป็ น (ก) การควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา (controle hierarchique) ซึ่ ง สามารถควบคุ ม ได้ ทั้ ง
ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสม (ข) การกากับดูแล (tutelle administrative) เป็นกรณีที่ตัวแทน
ของรัฐเข้ามาดูแลกิจกรรมขององค์กรมหาชนอื่น ซึ่งเป็นการควบคุมที่มีเงื่อนไข (un pouvoir conditionne)
ตามกรณีและในรูปแบบที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านั้น ไม่อาจควบคุมถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ได้
2) การควบคุมภายนอก (controle externe) เป็นการให้องค์กรภายนอกฝ่ายปกครองมีส่วน
ในการควบคุมการดาเนิ น กิจ กรรมของฝ่ายปกครอง โดยแบ่งเป็น (ก) การควบคุมโดยองค์กรพิเศษ ซึ่งใน
ประเทศไทยองค์กรประเภทนี้อยู่ในรูปแบบขององค์กรอิสระ (ข) การควบคุมทางการเมือง (political control)
เป็นการใช้อานาจบนพื้นฐานของการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ (ค) การ
ควบคุมโดยศาลซึ่งจะควบคุมเฉพาะความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองเท่านั้น
หลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรทุจริตในภำครัฐ
การใช้อานาจรัฐไปในทางมิชอบนั้น อาจจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ใช้อานาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และใช้อานาจชอบด้วยกฎหมาย แต่ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือประมวลกฎหมายอาญา ที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวเนื่องกับการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐแล้ว การใช้อานาจรัฐในทางมิชอบนั้น บางกรณีเกิดขึ้นจากเจตนาที่สุจริต โดยอาจ
เกิดจากการประเมินการณ์ที่ผิดพลาด คลาดเคลื่ อน การที่มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการที่สาคัญก็ได้
บางกรณีเกิดจากเจตนาทุจริตก็ได้โดยการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐที่เกิดจากการทุจริตเท่านั้น มีรายละเอียด ดังนี้
1) หลักการเกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลผู้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตวัตถุประสงค์
สาคัญของการตรวจสอบการทุจริต ก็คือ การป้องปราม กระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น และที่จะเกิดในอนาคต ซึ่ง
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจาก (ก) นโยบายที่ชัดเจน โดยรัฐบาลต้อง
เอาจริงเอาจังกับการขจัดปัญหาการทุจริตในทุกระดับชั้น ทุกสังคม ทั้งต้องสร้างรัฐบาลที่ปราศจากการทุจริต
เต็มไปด้วยคุณธรรม (ข) ผู้ทาหน้าที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ในการดารงตาแหน่ง (ค)
การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการใช้อคติ การครอบงา ความกลัว มีการทางานที่รวดเร็ว
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คล่องตัว มีการร่วมกันทางานกับหลายภาคส่วน ทั้ง การปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นกลาง และโปร่งใส และ (ง)
ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีมาตรฐานในการคัดเลื อกผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมมีความโปร่ งใส
ปราศจากการทุจริต ทั้งจะต้องสามารถตรวจสอบผลการทางาน และมีการปรับปรุงระบบการทางานเพื่อลด
โอกาสในการเกิดการทุจริตเป็นระยะ
2) หลักการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในการตรวจสอบการทุจริต การจะนาตัวผู้กระทาการทุจริต
มาลงโทษได้นั้น จาเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย ที่สามารถเอาผิดได้ทั้งผู้กระทาผิด และสามารถติดตามเอาคืนกับ
ทรัพย์สินจากการทุจริตนั้นได้ ซึ่งเป็นจะการสร้างความเสี่ยงต่อผู้จะทาการทุจริต แต่ทั้งนี้การตรวจสอบทุจริตก็
หาใช่แต่เพียงแต่มุ่งจะนาตัวผู้ที่กระทาผิดมาลงโทษเท่านั้น โดยจะต้องคานึงถึงการคุ้มครองและประกั นสิทธิ
เสรีภาพผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวคดีทุจริตนั้นจะใช้ระบบ
ไต่สวน อันเป็นวิธีพิจารณาที่เน้นการค้นหาความจริงในทางเนื้อหา สามารถรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เป็นคุณ
และโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา และไม่เคร่งครัดต่อกฎหมายวิธี พิจารณาความมากนัก ซึ่งสร้างความรวดเร็วและเป็น
ธรรมให้แก่สังคมกว่าการพิจารณาในระบบกล่าวหาที่ใช้ในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรข้อมูลภำครัฐแบบเปิด (Open Government Data)
หลักการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government data) เป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสานของสอง
แนวความคิดตั้งต้น คือ หลักการรัฐเปิด (Open Government) และหลักการข้อมูลเปิด (Open Data) โดย
หลั ก การรั ฐ เปิ ด เป็ น หลั ก การที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ ส งครามครั้ ง ที่ ส องได้ ยุ ติ ล ง พลเมื อ งของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาในสมัย นั้น มีความรู้สึ กว่ารัฐ บาลสหรัฐฯ ยังมีข้ อมูล ที่ปกปิดประชาชนอยู่อีกมาก โดยข้อมูล
เหล่านั้นล้วนมีความสาคัญที่เกี่ยวโยงกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพลเมือง ซึ่งวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
ณ ขณะนั้น ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพลเมือง ดังนั้น หลักการรัฐเปิดนี้จึงถือเป็นความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ ในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อประชาชน หาใช่แต่เพียงให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
เหมือนดังเช่นอดีตไม่ ซึ่งต่อมาองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ให้ความหมายของ
“หลักการรัฐเปิด ” ว่าหมายถึง ความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ ความสามารถในการเข้ าถึงการ
บริการของภาครัฐ และการตอบสนองต่อข้อมูลและความต้องการของประชาชน การเพิ่มศักยภาพด้านคุณภาพ
ลดโอกาสการทุจริตและการสร้างความไว้วางใจในภาครัฐ ส่วนในหลักการข้อมูลเปิด (Open Data) นั้น จะเป็น
แนวคิดที่เกิดจากการที่ระบบอินเตอร์เน็ตได้มีความแพร่หลายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทาให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นอิสระ ซึ่งทาให้เกิดการร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ประชาชนแต่ละคนสามารถ
ที่จะคิด วิเคราะห์ และมีส่วนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และในท้ายที่สุดกลายเป็นกลุ่มสังคมขึ้นมา ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตหลักการข้อมูลเปิด (Open Data) เป็นความคิดที่ว่าข้อมูลที่ควรจะใช้ได้อย่าง
อิสระสาหรับทุกคนในการเข้าถึง การใช้งาน และเผยแพร่ตามที่ต้องการ สามารถตีพิมพ์โดยไม่มีข้อจากัดใน
ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือกลไกอื่น ๆ ผลที่ได้จากข้อมูลภาครัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักการของข้อมูล
เปิด (Open Data) นี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถทาให้เกิดโครงสร้างและเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชน
ควำมหมำยของหลักกำรข้อมูลรัฐแบบเปิด
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เมื่อแนวคิดรัฐเปิด (Open Government) และแนวคิดข้อมูลเปิด (Open Data) เมื่อได้มาบรรจบกัน
จึงทาให้เกิดรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government Data) โดยผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยมีการสร้างโปรแกรมหนึ่งมาเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยมีข้อจากัดในการเปิดเผยข้อมูล
ภาครั ฐ ที่น้ อยที่สุ ดเท่าที่จ ะเป็ น ไปได้ โดยจะให้ ความส าคัญที่ข้ อมูล ภาครัฐ ที่เปิดเผยมานั้นจะต้องทันต่ อ
เหตุการณ์ มิใช่แต่ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลแต่เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสร้าง
วัฒนธรรมที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาขึ้นในสังคม จึงเห็นได้ว่า หลักการข้อมูลรัฐเปิด หมายถึง แนวคิด
ที่เสริมสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และคุณค่าจากข้อมูลภาครัฐทั้งหมด โดยเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่
จะต้องเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณะเพื่อนาไปสู่การนาไปใช้งานอย่างกว้างขวางและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางชุดข้อมูลและหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการนี้
แนวคิดข้อมูลภาครัฐแบบเปิดนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายและการพิจารณาด้านเทคนิค หากสามารถจัดการ
ข้อมูล รั ฐ ได้ตามแนวคิดนี้ จะก่อให้ เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก อันรวมไปถึง 1) ความโปร่งใส เนื่องจาก
ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยต้องการรู้ถึงสิ่งที่รัฐบาลกาลังดาเนินการ ดังนั้น ประชาชนจะต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล เพื่อวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ และมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล
2) ประสิทธิภาพ ทาให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
จุ ด ประสงค์ ต่ อ การประสานงานและความมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาล และ 3)
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญทั้งในด้านสังคมและพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมูลของ
ภาครัฐจะสามารถช่วยผลักดัน การสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมและการบริการ นอกจากนี้บรรดากฎระเบียบต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่เดิมนั้น จะต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะถูกเปิดเผย แต่สาหรับ
หลักการของข้อมูลภาครัฐแบบเปิดแล้วข้อมูลของทางราชการที่เป็นสาธารณะจะถูกเผยแพร่ โดยจะมีการ
รวบรวมก่อนที่จะมีการขออนุญาต ซึ่งข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งช่วยให้ทั้งประชาชนและ
ภาครัฐเองสามารถที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การศึ ก ษาโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับว่ามีความสาคัญ
ต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างยิ่งเพื่อประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เป็นการบ่งชี้ให้หน่วยงานทราบผลการดาเนินงานในด้านดังกล่าวว่ามีส่วนใดเป็นจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงและเป็นจุดแข็งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้ น และถือว่าเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ
เกณฑ์ระดับผลกำรประเมิน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น และการรายงานผลการประเมิ น เป็ น การรายงานในลั ก ษณะ
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน
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ค่ำคะแนนเฉลี่ย

ระดับผลกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน

95.00 – 100

AA

ผ่าน

85.00 – 94.99

A

ผ่าน

75.00 – 84.99

B

ไม่ผ่าน

65.00 – 74.99

C

ไม่ผ่าน

55.00 – 64.99

D

ไม่ผ่าน

50.00 – 54.99

E

ไม่ผ่าน

0 – 49.99

F

ไม่ผ่าน

ตัวชี้วัดกำรประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย
(จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ใช้เกณฑ์ในการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดซึ่งประกอบ
ไปด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery Fraud)
2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)
3. การใช้อานาจ (Power Distortion)
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation)
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement)
6. คุณภาพการดาเนินงาน (Service Quality)
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency)
8. การปรับปรุงระบบการทางาน (Procedure Improvement)
9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
10. การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice)
หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมิน
หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย
จานวน 1 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จานวน 1 หน่วยงาน เทศบาลนครเชียงราย จานวน
1 หน่วยงาน เทศบาลตาบล จานวน 72 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้น จานวน 145 หน่วยงาน
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
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ประชำกร
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คือ บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/
หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมิน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล
1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายใน คื อ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห าร
ผู้อานวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม
การประเมินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวนร้อ ยละ 10 ของ
จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ภายในจ านวนน้อย (น้ อยกว่า 30 คน) ให้ เก็บข้อมูล จากผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่ว นกรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในจานวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
2) กลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินในปีง บประมาณ พ.ศ.
2562 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวนร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่
จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนน้อย (น้อยกว่า
30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จานวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนไม่น้อยกว่า 100
ตัวอย่าง
การกาหนดวิธีสุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า ระดับชั้น (Strata) แล้วสุ่ม
หน่วยตัวอย่างจากทุกระดับชั้น เนื่องจากทราบความแตกต่างของประชากรตามประเภท การติดต่อ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ (1) งานหลั กของหน่ วยงาน (2) งานจั ดซื้ อจั ดจ้ างหรื อการจั ดหาพั สดุ (3) งาน
สนับสนุน (4) งานอื่น ๆ ในฐานข้อมูลของประชากรในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในระบบ ITAS โดยการกาหนด
สัดส่วนในแต่ละประเภทการขอรับบริการได้วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ ITAS รวมถึงสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้สัดส่วนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวแทนที่ดี ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการขอรับบริการในแต่ละประเภทของงานบริการ
สัดส่วนในกำรเก็บข้อมูล
ประเภทงำนบริกำร
1. งานหลักของหน่วยงาน

ร้อยละ 60 ของจานวนตัวอย่างขั้นต่าที่ต้องเก็บในหน่วยงาน
นั้น
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2. งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ร้อยละ 20 ของจานวนตัวอย่างขั้นต่าที่ต้องเก็บในหน่วยงาน
นั้น
3. งานสนับสนุน

ร้อยละ 15 ของจานวนตัวอย่างขั้นต่าที่ต้องเก็บในหน่วยงาน
นั้น

4. งานอื่น ๆ

ร้อยละ 5 ของจานวนตัวอย่างขั้นต่าที่ต้องเก็บในหน่วยงานนั้น

เครื่องมือกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ ใช้ตามที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด ประกอบด้วย เครื่องมือ 3 แบบ
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT
) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทั้งหมดที่ทางานในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี เป็นผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
เพื่อเป็ น การประเมินระดับการรั บรู้ ของผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิ น ในตัว ชี้วัด
คุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทางาน โดยให้บุคคล นิติบุคคล
หรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ที่ ม ารั บ บริ ก ารหรื อ มาติ ด ต่ อ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว
3) แบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ ที่เข้าร่ว มการประเมิน ที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption
Practice)
วิธีกำรประเมิน
วิธีการประเมินใช้หลักการวิจัยเชิงประเมิน แบบประเมินผลสรุปการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวิธีการดังนี้
1) การสารวจวิจัยเอกสาร มุ่งเน้นสาระสาคัญที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2) ทาความเข้าใจระบบและการเข้าใช้งานระบบ ITAS
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3) การคั ดเลื อกกลุ่ มตั ว อย่ าง และเทคนิ คการเลื อ กกลุ่ มตั ว อย่ า ง เพื่ อแสดงถึ งการเป็ น
ตัวแทนที่ดีของประชากร
4) การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล เป็นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิที่
มุ่งเน้นหาข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
5) การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
หาข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานภาครัฐ
สรุปผลกำรประเมิน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเชียงรายใน
ภาพรวม จานวน 145 หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 74.29 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ C
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินจาแนกตามประเภทของหน่วยงาน ตาม Rating Score
Rating
ประเภทหน่วยงำน
รวม
AA
A
B
C
D
E
F
ค่ำคะแนน

95.00100

85.00–
94.99

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลนคร

3

องค์การบริหารส่วนตาบล

รวม

65.00 –
74.99

55.00–
64.99

50.00–
54.99

0–
49.99

1
1

จังหวัด

เทศบาลตาบล

75.00–
84.99

3

1
20
17
38

9
23
34

14
16
30

16
11
27

6
1
7

4
2
6

1
1
1
72
70
145

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินจาแนกตามประเภทของหน่วยงานตาม Rating Score จานวน 145
หน่วยงาน ประเภทหน่วยงานที่มีผลการประเมินตาม Rating Score มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตั้งแต่ 85.00 คะแนนขึ้นไป จานวน 41 หน่วยงาน (ร้อยละ 28.28) และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน
104 หน่วยงาน (ร้อยละ 71.72)
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์คะแนนรายข้อในแต่ละตัวชี้วัด
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ประเภทหน่วยงำน
เทศบำล
นคร(1)

เทศบำล
ตำบล(72)

องค์กำร
บริหำรส่วน
ตำบล(70)

ผล

จังหวัด(1)

องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด(1)

1.การปฏิบัติหน้าที่

89.61

79.87

84.10

89.32

89.50

89.34

2.การใช้งบประมาณ

80.06

70.24

74.46

81.60

81.88

81.66

3.การใช้อานาจ

82.41

72.62

78.13

83.48

84.17

83.74

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ

78.48

70.14

73.61

79.97

80.16

79.99

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต

78.79

69.42

69.26

80.84

80.33

80.51

6.คุณภาพการดาเนินงาน

81.88

82.43

95.10

87.10

84.33

85.71

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร

84.52

79.62

96.40

86.24

77.83

82.08

8.การปรับปรุงระบบการทางาน

78.64

82.75

94.99

85.15

78.70

81.98

9.การเปิดเผยข้อมูล

69.85

97.78

83.50

59.77

66.51

63.34

10.การป้องกันการทุจริต
ผล

61.61
75.36

86.61
83.10

87.50
85.62

51.50
73.02

65.60
75.47

58.65

ตัวชี้วัด

74.29

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ คะแนนหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมรายข้อแต่ล ะตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนนเฉลี่ยรวม 89.34) รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน (คะแนนเฉลี่ยรวม 85.71) และตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่าสุด
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนนเฉลี่ยรวม 58.65)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเชียงรายใน
ภาพรวมส่วนใหญ่มีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน 3 ด้าน ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 58.65 สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากหน่วยงานไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง
ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่ อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ขาดความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ดังนั้น หน่วยงานควรจะต้อง (1) จัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยต้องนาข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน
เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดาเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม และต้องมีการ
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ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทาช่องทาง E Service ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่ านช่อ งทาง
เว็บไซต์ได้ (2) ด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือคามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจาปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 63.34 สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
หน่วยงานไม่ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้ (1) หน่วยงานไม่จัดทาเว็บไซต์องค์กร ไม่นาข้อมูลหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน อาทิ ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอานาจหน้าที่ ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (2)
หน่วยงานไม่มีช่องทางให้ผู้รั บบริ การสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสั ย โดยหน่วยงานสามารถตอบข้ อ
สอบถามผ่านช่องทางเว็บ ไซต์ของหน่วยงานได้ (3) หน่วยงานไม่มีมีช่องทางเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายสั ง คม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter ผ่านเว็บไซต์ทางของหน่วยงาน
ดังนั้น หน่วยงานต้องดาเนินการ ดังนี้ (1) จัดทาเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ
ลงในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน (อาทิ ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอานาจหน้าที่ ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ) โดยดูว่าข้อมูลใดยัง
ไม่ลงในเว็บไซต์ กรณีเว็บไซต์ของหน่วยงานหมดอายุ หน่วยงานต้องต่ออายุเว็บไซต์โดยทัน (2) มีช่องทางให้
ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือ ข้อสงสัย โดยหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานได้ทันที (3) มีช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook
Twitter ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมร้ อยละ 79.99 สาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากหน่วยงานไม่ได้จัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในกาปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
ดังนั้น หน่วยงานต้องดาเนินการจัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นา
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
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1) ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบว่า การดาเนินงานของหน่วยงานในส่วนนี้
ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงขอเสนอแนะให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องตระหนักในการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ อีกทั้งต้องมี
การจัดทาแผนป้องการและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกาหนดแผนปฏิบัติการ การจัด
กิจ กรรม/โครงการที่ให้ ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุ จริตอย่างจริงจัง มีการกาหนด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายรับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดจนการกาหนดให้
มีการรายงานผลการประเมินผลการตรวจสอบการทุจริตอย่างสม่าเสมอ
2) ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า การดาเนินงานของหน่วยงานในส่วนนี้ ยัง
ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ หน่วยงานยังไม่มีระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทาให้
มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและสาธารณชนทราบ เพื่อการ
มีส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ทรั พย์ สิ นของทางราชการ รวมทั้งมีการกาหนดมาตรการในการก ากั บ
ตรวจสอบดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้ ต้องกาหนดให้มีการรายงานการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการด้วย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
1) ประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้อง
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้มา
รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยต้องมีการ
มอบหมายบุ คลากรให้รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบติดตามข้อมูล ที่เผยแพร่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบจะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อกับหน่วยงานหลายช่องทางด้วย เพื่อใช้ในการส่งคาติชม ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการ
ให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนการเป็นช่องทางสาหรับส่งคา
ชี้แจงของหน่วยงานต่อสาธารณชนรวมถึงการกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานในส่วนนี้ต่อผู้บริหารสูงสุด
ทราบเป็นระยะด้วย
2) ประเด็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ตรวจสอบ และการประเมินผล
การทางานของหน่วยงาน แม้ว่าจะมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าวจึงเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานไม่มากนัก หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
กั บ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงาน อี ก ทั้ ง หน่ ว ยงานต้ อ งพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) ประเด็ น มาตรการจั ดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นส่ ว นหนึ่งของตัว ชี้วัดย่อยเรื่อง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พบว่า หลายหน่วยงานจะนาลงข้อมูลเรื่องมาตรการในการจัดการเรื่อง
ร้ องเรี ย น/ร้ องทุกข์ ทั้งการกาหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วิธีการ/ขั้นตอนการพิ จารณาของ
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หน่วยงาน ไม่มีข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่มีข้อมูล
ในส่วนของการกาหนดว่ามีการมอบหมายให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จึงขอเสนอแนะว่ าหน่วยงานต้องแยกข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริตออกมาต่างหากกับเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4) ประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พบว่า หลายหน่วยงานจะลงภาพกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมอื่น ๆ แต่ยังขาดการระบุวัตถุประสงค์ของ
กิ จ กรรมและผลลั พ ธ์ ข องกิ จ กรรมนั้ น จึ ง ขอเสนอแนะว่ า หน่ ว ยงานต้ อ งแสดงข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ถึ ง การ
ดาเนินงานหรือกิจกรรมต้องแสดงออกถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
5) ประเด็นการกากับตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า บางตัวชี้วัดไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้หรือข้อมูลไม่ตรงกับประเด็นที่กาหนด จึงขอเสนอแนะว่า หน่วยงานต้องมีระบบตรวจสอบ (Check
List) เพื่อการยืนยันว่าผู้รับผิดชอบได้นาเข้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
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Factors Affecting the Driving of Bioeconomy Policy into Implementation in Ubon
Ratchathani Province: A Study of Cassava Cultivation
นางสาวพิชญา วิทูรกิจจา Pichaya Witoonkitja12
บทคัดย่อ
การศึกษาชิ้นนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติของใน
พื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดอุบลราชธานี (อาเภอสว่างวีรวงศ์ พิบูลมังสาหาร นาเยีย และวารินชาราบ) โดย
อาศัยการวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (เน้นที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกร
ในพื้นที่) ผลการศึกษาชี้ให้ เห็นว่า เนื้อหาสาระของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่งผลต่อแผนปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
ระหว่ า งนโยบายของรั ฐ นโยบายของกระทรวง และยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด ไม่ ส อดคล้ อ งและยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อันเนื่องมาจากปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้ อมของนโยบาย กล่ าวคือ ความร่ว มมือระหว่างผู้ ที่เ กี่ยวข้ อ งได้ช่ว ยกั นผลั ก ดันนโยบาย
นอกจากนี้ จะพบว่ า นโยบายดั ง กล่ า วยั ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ โครงการเดิ ม ในพื้ น ที่ ในท้ า ยที่ สุ ด ผู้ เ ขี ย น
มี ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายคื อ (1) ภาครั ฐ ต้ อ งก าหนดเนื้ อ หาสาระของนโยบายให้ มี ค วามชั ด เจน
(2) ภาครัฐต้องกาหนดหลักเกณฑ์และทิศทางของนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรให้เข้มข้น
(3) ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์ (4) ภาครัฐควรปรับบทบาท
การช่วยเหลือให้สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร (5) ภาครัฐควรมีการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง (6) ภาครัฐควรเรียนรู้เกี่ยวกับระบบตลาดของมันสาปะหลังมากขึ้น
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This article aims to study the factors which affect the implementation
of bioeconomy policy in 4 districts (Sawang Weerawong, Pibul Mangsaharn, Nayear,
Warin Chamrap) of Ubon Ratchathani Province. The study employs documentary analysis and
deep interview as research methods (focus on executives, office workers and cultivators). This
essay proposes that the contents of bioeconomy policy – objectives, indicators, policy means,
and responsible agency – are unclear. The result is that the state policy, provincial strategy
and action plan are inconsistent and ineffective. However, this paper finds that the policy is
fantastically continued because there is cooperation between stakeholders.
Another reason is this policy is related to the former state agricultural policy that activated for
long time in the areas. Finally, the author would recommend in 6 points: (1) State sectors
must formulate the clear policy content. (2) State sectors must formulate the regulations and
guidelines of policy about chemical using. (3) State sectors should adjust
the cultivator’s attitude about organic agriculture. (4) In appropriate with the cultivator’s
potentiality, the state sectors should develop their own roles. (5) State sectors should identify
their own lesson learned about bioeconomy policy implementation. (6) State sectors should
learn more about the market of cassava.

Keywords: bioeconomy policy, organic agriculture, policy implementation
บทนำ: เศรษฐกิจชีวภำพ จำกบริบทโลก สู่บริบทกำรกำหนดนโยบำยเศรษฐกิจชีวภำพของประเทศไทย
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หลายประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัญหานี้ได้เชื่อมโยงกับการขาดแคลน
ทรัพยากรทางพลั งงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการนาแนวทาง
“เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)” มาใช้ในการกาหนดนโยบายรวมทั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ( European Commission, 2 0 1 2 ) โ ด ย แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ คื อ
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน กระทั่งพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้ อาหารและยารักษาโรคเฉพาะบุคคล และ
พลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น จึงมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจชีวภาพจะช่วยแก้ปัญหาสาคัญระดั บโลกด้วยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกบนฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สาหรับบริบทของประเทศไทยในแง่ของการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ พบว่า ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติจะยังมีอยู่จานวนมาก แต่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า ประกอบกับการ
กาหนดนโยบายรั ฐ ที่ให้ ความส าคัญ ต่อผู้ บ ริห ารมากกว่ าบริบ ทเชิง พื้น ที่ (Top - Down) จึงไม่ส ามารถน า
ทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเป็นไปด้วยความล่าช้า
ประกอบกับรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
โดยตรง ดังจะเห็นว่าในขณะนี้รัฐบาลกาลังดาเนินนโยบาย Thailand 4.0 โดยเร่งผลักดันให้มีการสนับสนุน
การลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมมากชีวภาพมากขึ้น และบรรจุแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพในร่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกทั้ง รัฐบาลได้กาหนดแนวทางการ
ขับ เคลื่ อนผ่ านแผนการดาเนิ น งานต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 2) โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งมีแผนงาน (Roadmap) สาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (รัฐบาลไทย, ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารสาคัญของโลก
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่มีมูลค่าเพิ่มไม่มาก (พิจารณาตารางที่ 1) แต่กระนั้น ภาคการเกษตรไทยยังต้อง
ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรโลกผันผวน รวมถึงสภาวะโลกร้อนที่ทาให้ผลผลิ ตลดลง ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการนาเข้าผลิตภัณฑ์สารเคมี วัสดุ และพลังงานรวมกันเป็นจานวนมาก หาก
ประเทศไทยต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ จาเป็นจะต้องพัฒนาวัตถุดิบทาง
การเกษตรให้มีมูลค่าสูง ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง แนวโน้มในอนาคตอาจเห็น
ภาพการนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกในการการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจชีวภาพมากขึ้น

ตำรำงที่ 1: มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร ปี 2558 – 2560
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เพิ่ม/ลด
ปี
รำยกำร

ปี 59-60
2558

2559

2560

(ร้อยละ)

อัตรำกำร
ขยำยตัว ปี
59-60
(ร้อยละ)

อันดับ
ในไทย

อันดับ
โลก

1. ยำงธรรมชำติ

193,938 167,182

216,054

29.23

-6.92

1

1

2. ข้ำวและผลิตภัณฑ์

172,778 172,554

193,370

12.06

7.5

2

2

98,560

95,395

97,392

2.09

0.85

5

2

115,738 101,593

93,061

-8.4

-0.002

7

3

3. น้ำตำลและ
ผลิตภัณฑ์
4. มันสำปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์

ที่มา: ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
อย่ า งไรก็ ต าม ในแง่ ก ารผลั ก ดั น นโยบายเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ จะพบว่ า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต มั น
ส าปะหลั ง ไทยนั บ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง ในอนาคตได้ ไ ม่ ย าก
เนื่องจากเกษตรกรเริ่มขยายการเพาะปลูกมันสาปะหลังอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกมัน
สาปะหลังรายใหญ่ของโลก แต่ในช่วงปี 2559 - 2560 ราคาหัวมันสาปะหลังสดของไทยมีแนวโน้มลดต่าลง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ราคาตกต่าที่สุดในรอบ 7 ปี โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่
1.31 บาทต่อกิโลกรัม คู่แข่งสาคัญ เช่น เวียดนามและกัมพูชา มีการผลิตมันสาปะหลังเส้นที่มีคุณภาพ สะอาด
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่าไทย ทาให้ความต้องการซื้อมันสาปะหลังเส้นจากไทยชะลอลง รวมทั้ง
ปัญหาผู้ส่งออกของไทยขายตัดราคากันเอง ดังนั้น การพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์จะสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถการต่อรองทางการตลาดและจาหน่ายได้ในราคาไม่ผันผวน (สุภัทร ธนบดีภัทร, 2561)
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลังของไทย รัฐบาลได้พิจารณาพื้นที่อีสานตอนล่างว่ามีความ
พร้อมสูงเนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบขั้นต้นที่สาคัญ (มันสาปะหลัง อ้อย ข้าว และยางพารา) รวมกันมากกว่าปีละ
4 ล้านตัน มีพื้นที่การเพาะปลู กมันสาปะหลั งถึง 4,493,000 ไร่ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่
เพาะปลูก 445,649 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 10 ของภูมิภาค และภาคเอกชนมีศักยภาพในการลงทุนต่อยอด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก (ประชาชาติ, 2561) โดยรัฐบาลได้เร่งผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นคลื่นลูกใหม่ทางเศรษฐกิจไทย ดาเนินการภายใต้ “โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมัน
สาปะหลัง” หรือ “อุบลโมเดล” เริ่มจากเกษตรกรในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อาเภอนา
เยีย อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอสว่างวีระวงศ์ และอาเภอวารินชาราบ โดยมีมันสาปะหลังเป็นพืชนาร่อง
เนื่องจากในระยะ 3 - 4 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมปลูกมันสาปะหลังมากขึ้น (อุบลไบโอ
เอทานอลกรุ๊ป, 2560) เพราะได้รับการประกันราคาจากโรงงานและมีตลาดรับซื้อแน่นอน เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และมีความปลอดภัยในสุขภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่
จังหวัดและประเทศ
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การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพผ่านโครงการอุบลโมเดล เริ่มต้นจากภาคเอกชนคือ กลุ่ม
บริ ษั ท ไบโอเอทานอลโดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ คื อ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมวิ ช าการเกษตร และ
กรมส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557
นับเป็นการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกมันสาปะหลัง โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
คิดค้นวิจัยพัฒนาพันธุ์มันสาปะหลัง และส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ เช่น ปรับปรุงพันธุ์พืช ปรังปรุงคุณภาพดิน
ปรับปรุงช่วงเวลาเพาะปลูก พัฒนาเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจเรื่องต้นทุนการรับ
ซื้อและการแปรรูป (มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย, 2559) โดยใช้หลักคิด 3 ด้านคือ “ดิน
ดี รายได้ดี สุ ขภาพดี ” ดิน ดี คือ การไม่ใช้ส ารเคมีจะส่ งผลให้ ดินกลั บมาอุดมสมบูรณ์ รายได้ดี คือ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ทั้งผู้ผลิตและตลาด เนื่องจากเกษตรกรได้รับการประกันราคา ทาให้มีรายได้แน่นอนและเพิ่มขึ้น
จากการปลู กแบบทั่ว ไป สุ ขภาพดี คือ ผู้ ผ ลิ ตและผู้ บริโ ภคมั่นใจในกระบวนการผลิ ตที่ปราศจากสารเคมี
ปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งเกษตรกรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ยิ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
เมื่อเปรียบเทียบด้านการตลาดระหว่างการผลิตมันสาปะหลังในระบบดั้งเดิมและระบบอินทรีย์พบว่า
ในระบบอินทรีย์เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 13,500 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิเท่ากับ 2,575 บาทต่อไร่ มี
กาไรอยู่ที่ 1,565 บาทต่อไร่ หรือ 0.35 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 11,935 บาทต่อไร่ คิดเป็นต้นทุน
2.65 บาทต่อกิโลกรัม ได้กาไร 0.35 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาขาย 3 บาท ที่ปริมาณแป้งร้อยละ 25) ส่วนการ
ผลิตในระบบเคมี เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 9,000 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิเท่ากับ 1,600 บาทต่อไร่ มี
กาไรอยู่ที่ 590 บาทต่อไร่ หรือ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิต 8,410 บาทต่อไร่ คิดเป็น 1.87 บาท
ต่อกิโ ลกรั ม ได้กาไรเพีย ง 0.13 บาทต่อกิโ ลกรัม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ ว ต้นทุนของการปลู ก มั น
สาปะหลังอินทรีย์จะสูงการการปลูกมันสาปะหลังทั่วไป แต่ผลผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ ได้รับการยอมรับใน
มาตรฐานการผลิตมากกว่า จึงมีราคารับซื้อสูงกว่าและโอกาสทางการตลาดจึงสูงกว่า โดยเฉพาะตลาดในตาง
ประเทศ เช่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา (โสภิตา สมคิด และคณะ, 2561)
เมื่อเกษตรกรทาตามกระบวนการที่กาหนดไว้อย่างถูกต้อง กระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจ
รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐานของ USDA Organic13 Organic Thailand14 หรือ EU Organic15
นั่นหมายถึงเกษตรกรสามารถดาเนิ นการผลิตได้ตามเป้าหมาย ผลผลิตอาจสูงถึง 4.5 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศคือ 3.5 ตันต่อไร่ (บางรายได้ผลผลิตสูงถึง 7.63 ตันต่อไร่ และอาจมีปริมาณแป้งสูงถึง
ร้อยละ 27 -31) (ประชาชาติ, 2561) ในการตรวจรับรองมาตรฐานนี้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก 3.20 บาทต่อ
กิโลกรัม บริษัทเอกชนจะเป็นผู้แบกรับต้นทุน และทาให้บริษัทเอกชนขาดทุนในส่วนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
ในช่วงระยะแรก แต่ในระยะยาวบริษัทก็คาดหวังให้ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมดีขึ้น และมี
แนวโน้มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการผลิตให้ต้นทุนลดลงกว่าเดิม รวมถึงคาดหวังว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นและเข้ามาสนับสนุน แบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในด้านการส่งออกของตลาดมันสาปะหลัง (โสภิตา สมคิด และคณะ, 2561)
จากที่กล่าวมา บทความนี้ต้องการจะศึกษาว่า “ปัจจัยใดที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีการปลูกมันสาปะหลัง” ผู้วิจัยเห็นว่าผลการศึกษาดังกล่าว
นี้จะช่วยเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายมองภาพของการนานโยบายไปปฏิบัติได้
13

USDA Organic เป็ น ตรารั บ รองอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค ของสหรั ฐ อเมริ ก า โดยกระทรวงเกษตรของสหรั ฐ ฯ (United States
Department of Agriculture: USDA) ได้กาหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้าออร์แกนิคจากที่ต่าง ๆ ที่นาเข้าในประเทศ
14 Organic Thailand เป็ นเครื่อ งหมายรับ รองปั จ จั ย การผลิต แหล่งการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์เกษตรอิ นทรีย์ ที่ได้รับ การรับ รองจากหน่ว ยตรวจ
รับรองเฉพาะหน่วยงาน (Certification Body: CB) ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
15 EU Organic (European Union Organic) คือ ตราเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป ผู้ผลิตไทยสามารถยื่นขอกับ สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(มกท.) เพราะมาตรฐาน มทก. ผ่านการประเมินแล้วว่าเท่าเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป
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อย่างชัดเจนขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้นโยบาย
ดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจะสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพให้ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขในแง่ของการนาปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อเกษตรกรไทยผู้ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพมาโดยตลอด
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีในกำรวิเครำะห์
เพื่อที่จะตอบจุดมุ่งหมายดังกล่าว ผู้วิจัยจะใช้กรอบทฤษฎีในการวิเคราะห์ (Analytical Framework)
เรื่องการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นเครื่องมือในการศึกษา และเลือกวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิ ด ของ Merilee S. Grindle (1980) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ และล้ ม เหลวของ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย (Content
of Policy) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย (Context of Policy) ดังนั้น บทความนี้จึงแบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 2 หัวข้อตามโครงสร้างทฤษฎีของ Grindle มาใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย และชี้ให้เห็นว่า
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการขับเคลื่อนนโยบายนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง และท้ายที่สุดแล้วปัจจัย
ใดที่เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนในเรื่องของระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ (Research Method) ผู้วิจัยใช้การศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Research) โดยจะแบ่งงานที่ศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การนานโยบายไปปฏิบั ติ 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะใช้ก าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนานโยบายเศรษฐกิจชีวภาพไป
ปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรม
พัฒนาที่ดิน กลุ่มเจ้ าหน้าที่จากภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และกลุ่มเกษตรกรจาก 4
อาเภอ คือ อาเภอนาเยีย อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอสว่างวีระวงศ์ และอาเภอวารินชาราบ รวมทั้งสิ้น 20
ราย ในจานวนเหล่านี้มาจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่
กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจชีวภำพของจังหวัดอุบลรำชธำนี
จากที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และระเบียบวิธีในการวิจัย ในส่วนนี้
ผู้เขียนได้แบ่งการนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือ 1. ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย (Content
of Policy) และ 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโครงการหรือนโยบาย (Context of Policy)
1. ปัจจัยด้ำนเนื้อหำสำระของนโยบำย (Content of Policy) การกาหนดเนื้อหาสาระของนโยบาย
จากผู้บริหาร เปรียบเสมือนเข็มทิศให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทาง
ของนโยบาย และมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จากการศึกษาข้อมูล
พบว่า นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพมีลักษณะบอกเป็นแนวทางปฏิบัติในภาพกว้าง ปราศจากความชัดเจน ตั้งแต่
การกาหนดวัตถุป ระสงค์ ตัว ชี้ วัด แนวทางปฏิบัติ รวมถึงหน่ว ยงานรับผิดชอบหลั ก ส่ งผลให้ เกิดความไม่
สอดคล้องระหว่างการกาหนดนโยบายระดับชาติและแผนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม และ
จังหวัด หน่วยงานผู้ขับเคลื่อนนโยบายจึงไม่สามารถตีความและแปลงนโยบายไปเป็นแผนปฏิบัติได้ถูกต้อง
รวมถึงไม่สามารถทุ่มเททรัพยากรเพื่อรับผิดชอบนโยบายได้อย่างเต็มความสามารถ
เมื่ อ พิ จ ารณาตามรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้กาหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ อีกทั้งรัฐบาลได้บรรจุนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพลงในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564 แต่เมื่อศึกษาจากยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
กลับไม่พบข้อมูลเกีย่ วข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเหล่านั้นให้เหตุผลว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
และไม่มั่นใจว่านโยบายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง แม้ว่าจะมีข้อมูลปรากฏในเว็บ ไซต์ของหน่วยงาน
รัฐบาล ระบุว่าหน่วยงานเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพก็ตาม ปัญหาความไม่
ชัดเจนเช่นนี้เกิดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานใดบ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
นโยบาย ยกตัวอย่างเช่น กรณีนโยบายด้านการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น นโยบายส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรในพื้นที่ นโยบายขยายระบบเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือ
กระทั่งโครงการอุบลโมเดล หน่วยงานส่วนกลางมักจะกาหนดนโยบายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคนาไปปฏิบัติ แต่
ไม่กาหนดแน่ชัดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งความไม่
ชัดเจนของการกาหนดนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขับเคลื่อนนโยบายเป็นอย่างมาก สามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบำยขำดกำรสื่อสำรไปยังหน่วยงำนระดับล่ำง เมื่อแนวทางปฏิบัติและเจ้าภาพหลัก
ของนโยบายไม่ชัดเจน จึงยากที่จะระบุว่าหน่วยงานใดจะต้องรับผิดชอบในเรื่องใดในการขับเคลื่อนนโยบาย
ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้บริหารบางส่วนรับรู้ข้อมูลนโยบายแต่ยังไม่เข้าใจนโยบายอย่างถ่องแท้ ส่วนผู้
ที่เข้าใจนโยบายอย่างถ่องแท้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้อานวยการ (หน่วยงานละ 1-2 คน) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
แม้จะทราบข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถผลักดันนโยบายได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการระบุถึงความรับผิดชอบและ
การสื่อสารลงมาจากหน่วยงานส่วนกลางให้ชัดเจน จึงยากแก่การทุ่มเททรัพยากรให้เต็มที่ เพราะหน่วยงานต้อง
จัดสรรทรัพยากรไปที่นโยบายอื่นด้วย ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าโครงการอุบลโมเดลอยู่ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ แม้
ผู้ปฏิบัติงานจะทางานภายใต้โครงการอุบลโมเดล ทว่าเป็นการทางานในลักษณะให้ความสาคัญเฉพาะงาน
ประจาของตนเองเท่านั้น โดยไม่พยายามเชื่อมโยงงานของตนเองกับงานส่วนอื่นในลักษณะการบูรณาการ ทา
ให้ งานแต่ล ะส่ ว นแยกขาดออกจากกัน เจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานส่ ว นใหญ่ ใช้ความรู้ พื้นฐานในนโยบายด้ า น
การเกษตรที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นความรู้ชุดเดิม และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมักจะไปแก้ปัญหาหน้างาน เพราะมองว่า
เป็ น ปั ญหาเล็ ก ๆ น้ อย ๆ ไม่ส่ งผลต่อกระทบมากนักต่อการปฏิบัติตามนโยบาย สถานการณ์เช่นนี้ทาให้
เจ้าหน้าที่ขาดความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา รวมถึงไม่เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญ
1.2 กำรซ้อนทับกับนโยบำยด้ำนเกษตรอื่น ๆ เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพมีแนว
ทางการส่งเสริมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายคลึงกับนโยบายด้านเกษตรอื่น ๆ เช่น นโยบายเกษตรอินทรีย์
และนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจึง สั บ สนว่า นโยบายเหล่ านี้ คื อ นโยบายเดี ย วกั นกั บ นโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพ การปฏิบัติงานจึงกระทาในแนวทางเดิมที่คล้ายคลึงกับงานด้านเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ทาให้
การปฏิบัติงานผิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย อย่างไรก็ดี ภาพรวมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแม้จะมี
ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่ก็เป็นเพียงความรู้
พื้นฐานที่ใช้ปฏิบัติในนโยบายด้านเกษตรทั่วไป ไม่ใช่เป็นความรู้เฉพาะด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ประกอบกับ การ
ที่นโยบายขาดแนวทางและการสื่อสารที่ไม่เพียงพอ ยิ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถมองภาพ
ทั้งห่วงโซ่การผลิตได้ชัดเจน โดยผู้ปฏิบัติงานมักจะมองเฉพาะภาระงานของตนเองและขาดการเชื่อมโยงกับงาน
ส่วนอื่น
1.3 กำรกำหนดนโยบำยไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ หน่วยงานส่วนกลางมักจะกาหนด
เป้าหมายให้หน่วยงานระดับภูมิภาคไปปฏิบัติโดยไม่คานึงถึงปัญหารากฐานสาคัญในพื้นที่ เช่น ต้องการให้
เกษตรกรทั้งจังหวัดเปลี่ยนไปเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ แต่เกษตรกรยังขาดแคลนปุ๋ยอินทรีย์ ขาดระบบจัดการ
น้าที่เหมาะสม รวมถึงขาดแรงงานในระบบการผลิต ประกอบกับภาครัฐยังขาดการวิเคราะห์ตลาด ขาดความรู้
ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง นอกจากนี้ รูปแบบการทาเกษตรอินทรีย์มีมิติที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน
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หลายมิติ แต่ภาครัฐดูเหมือนจะให้ความสาคัญเพียงแค่มิติด้านเศรษฐกิจ ยังขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงในมิติอื่น
ๆ เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
1.4 ควำมย้อนแย้งของนโยบำยที่เ กี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วนโยบายด้านการเกษตรของ
ภาครัฐมักจะขาดความเชื่อมโยงและมีความขัดแย้งกันเองสูง สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากกรณีที่
รัฐบาลต้องการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางสาคัญของนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพนั้นต้องไม่ใช้สารเคมีในระบบการผลิต แต่ในขณะเดียวกันภาครัฐกลับมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ใช้สารเคมีในระบบการผลิต เช่น นโยบายการขึ้นทะเบียนสารเคมี นอกจากนั้น การควบคุมช่องทางการ
จาหน่ายสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานของภาครัฐยังหละหลวมและไม่มีทิศทางการกากับดูแลที่แน่ชัด ดังจะเห็นได้
จากในพื้นที่ยังมีการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตรเกินจริง ทาให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีและ
สารกาจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ในเมื่อภาครัฐไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องนโยบายสารเคมีที่ชัดเจน ก็ยิ่งทาให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วจึงยากที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการให้เกษตรกรเปลี่ยนไปเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ตามคาอธิบายข้างต้น จะพบว่าผลกระทบเชิงลบของการขับเคลื่อนนโยบายอันเนื่องมาจาก
เนื้อหาสาระของนโยบายที่ขาดความชัดเจนนั้น ปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนมีความเชื่อมโยงและส่ งผล
กระทบซึ่งกันและกันทั้งสิ้น พิจารณาจากการที่ภาครัฐต้องการให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติทาตามเป้าหมายที่กาหนด
แต่ในเมื่อนโยบายขาดการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงนโยบายในทุกระดับและทุกมิติ
อย่างเพียงพอ ตลอดจนขาดการกาหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน หน่วยงานผู้ปฏิบัติจึงไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของนโยบาย และไม่มั่นใจว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร นอกจากนี้ การที่นโยบายมีความไม่สอดคล้องกันกับ
บริบทในพื้นที่และยังขัดแย้งกันเองในนโยบายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานจึงเต็มไปด้วยความสับสนและไม่
สามารถมองภาพร่วมกันได้ทั้งระบบ จึงยากแก่การขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ ประเด็นความไม่ชัดเจนด้านเนื้อหาสาระของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ จากการทบทวน
เอกสารที่เกี่ย วข้อง พบว่า สภาพการณ์เช่นนี้มักพบได้ทั่วไปของการนานโยบายด้านเกษตรไปปฏิบัติของ
ประเทศไทย กล่าวคือ การกาหนดนโยบายและตัวชี้วัดไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมและวิถี
เกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
(ปรารถนา ยศสุ ข, 2559) ประเด็น นี้ ส ะท้อนถึงกระบวนการการกาหนดนโยบายของภาครัฐ ที่มักจะตั้ง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายโดยยึดจากผู้บริหารระดับสูงเป็นสาคัญ ขาดการพิจารณาถึงบริบทใน
พื้นที่ ภาครัฐมักจะคาดหวังว่าจะให้บริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรในชนบท และกระจายอานาจให้
ท้องถิ่น เข้ามามีส่ ว นร่ ว ม อีกทั้งยั งมุ่งหวังให้ การนานโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และ
ประหยัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้นาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง รู้จักพึ่งตนเอง ด้วยการเข้ารับการอบรมและ
มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิดเห็ น จะเห็ นว่าความมุ่งหวังของภาครัฐ ในด้านต่าง ๆ นี้ไม่เพียงแต่จะดูไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั น แ ต่ ยั ง ขั ด แ ย้ ง กั น เ อ ง อ ย่ า ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ ช่ น ก า ร เ น้ น ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น พึ่ ง ต น เ อ ง ไ ด้
แต่ขาดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและต้นทุนที่หน่วยงานหรือเกษตรกรจะต้องแบกรับ รวมถึ งการจัดสรร
งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เน้นเพียงการอบรมเป็นหลัก ในขณะที่ภาครัฐต้องการขยายพื้นที่การทาเกษตร
อิ น ทรี ย์ และจ านวนของเกษตรในระบบอิ น ทรี ย์ ก็ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ง บประมาณกลั บ ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตาม
ทั้งยังไม่มีนโยบายเพิ่มจานวนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อีกด้วย
2. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมของโครงกำรหรือนโยบำย (Context of Policy) ดังที่กล่าวไปแล้วว่า
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของจังหวัดอุบลราชธานี อุปสรรคสาคัญคือปัจจัยด้านเนื้อหาสาระที่ไม่
ชัดเจน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ปัจจัยดังกล่าวกลับไม่ใช่
เงื่อนไขหลักอันสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ปัจจัยด้านความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ในพื้นที่ต่างหากที่เป็นเงื่อนไขสาคัญทาให้นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น
แม้ว่าตัวเนื้อหาสาระของนโยบายจะไม่ชัดเจนก็ตาม เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้:
2.1 ควำมร่วมมือระหว่ำ งหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรของหน่ว ยงาน
ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีพื้นฐานด้านการเกษตรที่
คล้ายคลึงกัน จบการศึกษาจากคณะเดียวกันหรือสถาบันเดียวกัน มีความสนิทสนมกันทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และมีประสบการณ์ทางานร่ วมกันในนโยบายด้านการเกษตรอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเข้าใจในวิถี
การทาเกษตรและเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน เมื่อปฏิบัติงานร่วมกันจึงสื่อสารและประสานงาน
กันง่าย ส่งผลต่อการเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายของนโยบายสูง ประกอบกับจานวนของหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานจึงมีจานวนไม่มาก จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งหรือลดการติดต่อสื่อสารที่
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
2.2 กำรสนับสนุนของเกษตรกร เพื่อให้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการอุบลโมเดลจึงมีความตั้ง ใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุก
ขั้นตอนการผลิต ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตีถึงรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร
ในอนาคต อย่างไรก็ดี เกษตรกรยังประสบกับปัญหาด้านปัจจัยการผลิตบางประการ ได้แก่ ขาดวัตถุดิบการทา
ปุ๋ยอินทรีย์ ขาดเครื่ องมือในการกาจัดวัชพืช ขาดระบบจัดการน้า และขาดแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
พบว่าเกษตรกรบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานในการเลือกซื้อปุ๋ยให้ถูกต้องตามมาตรฐาน แม้หน่วยงานรัฐจะมี
การอบรมวิธีการเลือกซื้อปุ๋ย รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารให้สอบถาม เช่น กลุ่มไลน์ ก็ยังพบว่า มีการซื้อปุ๋ยที่
ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอยู่เสมอ ทาให้เกษตรกรเหล่านั้นไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบ
เกษตรอินทรีย์ ปัญหาในส่วนนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็พยายามแสวงหาทางออกร่วมกัน เช่น หมั่น
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรเพื่อตรวจเช็คมาตรฐาน ระหว่างการตรวจเยี่ ยมแปลงจะมีการให้คาแนะนารวมถึงให้
กาลังใจแก่เกษตรกร การเก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบ และเน้นการสื่อสารให้ข้อมูลผ่านการอบรมและส่งข้อมูล
ในกลุ่มไลน์อยู่เสมอ รวมถึงใช้เครือข่ายหมอดินช่วยกันดูแลเกษตรกรในชุมชนอย่างใกล้ชิด จึงสามารถจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ภาพของการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
เกษตรกร และมองว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการดูแลเอาใจใส่และมุ่งหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
แท้จริง
2.3 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน แม้ว่าภาพลักษณ์ของภาคเอกชนในสายตาของเกษตรกร
ในช่วงแรกจะมองว่าภาคเอกชนมุ่งเข้ามาแสวงหากาไรเพียงอย่างเดียว ทาให้เกษตรกรไม่มั่นใจที่จะเข้าร่วม
โครงการ แต่ด้วยการสื่อสารของภาคเอกชนซึ่งมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการรับประกันราคา การันตีเรื่อง
รายได้ และการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการหาตลาดในการรับซื้อ จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น อีกทั้งภาคเอกชนยังร่วมมือกับภาครัฐช่วยกันคิดค้นและวิจัยหาพันธุ์มันสาปะหลังและวิธีการปลู กที่
เหมาะสม เพื่อช่วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงกล่าวได้ว่า ภาคเอกชนนับเป็นตัว
แสดงหลัก (Key actors) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งการสนับสนุนนี้ครอบคลุมตั้งแต่งบประมาณ
ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ และการอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง บางครั้งภาคเอกชนก็
เสนอเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และเป็นผู้รวบรวมงบประมาณ ตลอดจนช่วยจัดสรรทรัพยากรให้
อย่างเหมาะสม ซึ่งการที่ภาคเอกชนยังมีความพร้อมในด้านทรัพยากรสูง จึงพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิมอยู่เสมอ ทาให้สามารถดูแลเอาใจใส่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ทั้งการให้คาแนะนาและเข้า
ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกมันสาปะหลังอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนให้แก่เกษตรกร
เช่น กากมันสาปะหลังเพื่อใช้ทาปุ๋ย เครื่องจักรกาจัดวัชพืช อีกทั้งยังเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนในการตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เมื่อเกษตรกรได้รับการดูแลก็ยิ่งจูงใจให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ไม่
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กล้าที่จะออกนอกมาตรฐาน และเข้าร่ วมโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จะอาศัยการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานความคืบหน้าอยู่เสมอ
2.4 นโยบำยได้รับกำรต่อยอดจำกโครงกำรเดิมในพื้นที่ นอกจากปัจจัยด้านความร่วมมือที่
สนับสนุนให้นโยบายดาเนินการต่อเนื่องแล้ว ยังมีอีกปัจจัยในแง่ของนโยบายนั้นได้รับการต่อยอดจากโครงการ
เดิมที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้ว กล่าวคือ โครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสาปะหลัง
หรือ โครงการอุบลโมเดล เป็นโครงการในลักษณะการบูรณาการร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผู้ปลูกมันสาปะหลัง โครงการดังกล่าวดาเนินการตั้งแต่ปี 2557
ในขณะที่รัฐบาลเริ่มกาหนดนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2560 ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นเรื่องใหม่และเกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อแนวทางของนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพได้สอดคล้องกับโครงการอุบลโมเดลที่กาลังดาเนินอยู่ รัฐบาลจึงผลักดันโครงการอุบลโมเดล
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ ดาเนินการผ่านแนวทางประชารัฐและแนวทางเศรษ ฐกิจ
กระแสใหม่ ภาพของการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของรัฐบาลจึงได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน
พื้นที่ผ่านโครงการอุบลโมเดล ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นการปฏิบัติงานต่อ
ยอดจากงานเดิมที่ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ ทางานในลักษณะเดิม เพื่อตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการเดิม นโยบายจึงได้รับการขับเคลื่อนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนโยบำย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพในข้างต้นนั้น ชี้ให้เห็นว่า
เนื้อหาสาระของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ส่งผลในเชิงลบต่อความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในทุกระดับ อย่างไรก็ดี จะพบว่านโยบายดังกล่าวยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไป
ได้ เนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย นั่นคือ นโยบายดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับโครงการ
เดิมในพื้นที่ ที่สาคัญคือความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย นับเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้นโยบาย
เศรษกิจชีวภาพของจังหวัดอุบลราชธานีดาเนินไปอย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง เงื่อนไขสาคัญของความ
ร่วมมือดังกล่าวคือ ความสัมพันธ์ดั้งเดิมของหน่ว ยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกัน หน่วยงานเหล่านี้ต่างมีพื้นฐานองค์
ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกัน ตลอดจนระบบการสื่อสารและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้วภาคเอกชนนับเป็นกาลังหลักในการสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมืออันดีกับ
ภาครัฐมาโดยตลอด รวมถึงทัศนคติของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนการ
ผลิ ต ผลการศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ เจษฎา มิ่ ง ฉาย (2552) พบว่ า ปั จ จั ย การ
ประสานงานและความร่วมมือ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางตรงกับประสิทธิผลของนโยบายเกษตรอินทรี ย์ที่
อยู่ในรูปของกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) และเครือข่ายความร่วมมือ (Network) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันในชุมชน ท้องถิ่น และจากกระแสสังคม เป็นภาพของการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมผลักดัน
ตามบทบาทและความรั บ ผิ ดชอบของแต่ล ะภาคส่ ว นที่มี ความสั ม พันธ์ซึ่ ง กั นและกัน ด้ว ยเหตุนี้ นโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพที่ดาเนินการผ่านโครงการอุบลโมเดลจึงปรากฏผลผลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากความ
ร่วมมือที่สามารถผลักดันให้นโยบายเกิดความต่อเนื่อง และยังสามารถต่อยอดเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการ
ผลิตมันสาปะหลังอินทรีย์ กระทั่งผลักดันให้เกษตรกรจานวนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ จากผลการศึกษา
ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนโยบาย ดังต่อไปนี้
1. ภาครั ฐ ต้ อ งก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละกรอบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพให้ เ ป็ น เอกภาพ และ
ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงกาหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัด ตลอดจนกาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน และที่สาคัญต้องมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติรูปเศรษฐกิจชีวภาพที่รัฐบาลแต่งตั้ง
ขึ้น เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและรับผิดชอบในการสั่งการโดยตรง ซึ่งในกรณีจังหวัดอุบลราชธานี
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ควรกาหนดให้ กรมวิช าการเกษตรเป็นผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ และสามารถประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
2. ภาครัฐต้องกาหนดหลักเกณฑ์และทิศทางของนโยบายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรให้
เข้มข้น ในลักษณะที่สามารถบังคับให้เกษตรกรลดหรือเลิกใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย เช่น ทบทวนการอนุญาต
ให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล ตลอดจนกาหนด
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ผ่านการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่เกษตรกรในการเปลี่ยนมาปลูกในระบบอินทรีย์ และสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการอุบลโมเดลมากขึ้น สิ่งแรกที่ภาครัฐควรดาเนินการคือการ
เปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้หันมาเปลี่ยนวิถีการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ อาจกระทาผ่าน 2 วิธีการ
ได้แก่ 1) สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อแสดงถึงความสะดวกในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต เช่น จัดตั้งกองทุน
พัฒนาแหล่งน้าและระบบจัดการน้าเพื่อการเพาะปลูก ในระดับครัวเรือน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต จัดตั้งกองทุนสาหรับวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และวิธีการปลูก และ 2) ภาครัฐควรใช้วิธีการ
เปรียบเทียบระหว่างระบบเคมีและระบบอินทรีย์ให้เห็นภาพชัดเจน โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของระบบ
เคมีอย่างจริงจัง อาจจะกระทาในลักษณะประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในแง่นี้ควรกระทาควบคู่ไปกับนโยบายการใช้
สารเคมีที่ได้กล่าวไปข้างต้น
3. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรปรั บ บทบาทในการช่ว ยเหลื อ เกษตรกรให้ ส อดคล้ อ งตามศั กยภาพของ
เกษตรกร เช่น ในระยะแรกจะเป็น การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยให้ ความรู้พื้นฐานและส่ งเสริมปัจจัยการผลิ ต
เบื้องต้น ระยะต่อมาเมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตแล้วจึงให้ความรู้ชุดใหม่ที่สู งขึ้น
รวมถึงส่งเสริมปัจจัยการผลิตก็ต้องเหมาะสมด้วยเช่นกัน ระยะต่อมาเมื่อเกษตรกรเริ่มพึ่งพาตนเองได้ภาครัฐก็
ยังคงควบคุมดูแลอยู่เพื่อไม่ให้ออกนอกมาตรฐาน และอาจให้เกษตรกรช่วยเป็นพี่เลี้ยงแก่เกษตรกรรายอื่นใน
รูปแบบของเกษตรกรตัวอย่าง (Role Model)
4. เพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญ และมักแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า หน่วยงานภาครัฐควรมีการสรุปถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เนื่องจากการถอดบทเรียนจะนาไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาใน
การปฏิบัติงานครั้งต่อไป และการพัฒนาครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายรัฐ ที่สาคัญ
ผลประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาย่อมตกอยู่ที่ตัวของเกษตรกรผู้เป็นกาลังหลักในห่วงโซ่การผลิต
5. เนื่องจากการขายผลผลิตของเกษตรกรขึ้นอยู่กับระบบกลไกตลาด ภาครัฐควรมีแนวทางรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันระบบกลไกตลาด อีกทั้งยังต้องศึกษา
ข้อมูลของคู่ค้าและคู่แข่งสาคัญในอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง เพื่อพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดและยังเป็นการลดความสูญเสียด้านการค้า
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เกษตรและสหกรณ์. (2 กันยายน 2562). สัมภาษณ์
นายสถาพร ใจอารีย์. รองอธิบดีด้านวิชาการ. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . (2 กันยายน
2562). สัมภาษณ์
นายอรรถยา ลาพ้น. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ. สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี. (22
พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นิรุตต์ ไชยโกฎ. นักวิชาการเกษตร. สานักวิจัยและพัฒ นาการเกษตรเขตที่ 4. (25 พฤศจิกายน 2562).
สัมภาษณ์
พันมหา ทองบ่อ. ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .
(26 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
โสภิตา สมคิด. ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการสานักวิจัยและวิชาการเกษตร. สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
4. (24 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
อภิวัฒน์ ดียิ่ง. จ้างเหมาบริการ. สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4. (25 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นายพีระวัส คากระจาย. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบและลานมันออแกนิคไทย. กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล .
(22 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นางสาวอุทิ ศ า นามวิจิ ตร. ผู้ ช่ว ยงานบู ร ณาการหน่ว ยงานภาครัฐ . กลุ่ มบริษัทอุ บลไบโอเอทานอล . (22
พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นายวัฒนา โสภาพรม. เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังจังหวัดอุบลราชธานี. (25 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นายคาดี ศุภนานัย. เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังจังหวัดอุบลราชธานี. (25 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นางสมพิศ นารัตน์. เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังจังหวัดอุบลราชธานี. (25 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นางสาวจารุณี ใจสุข. เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังจังหวัดอุบลราชธานี. (25 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นางสมใจ พละพงษ์. เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังจังหวัดอุบลราชธานี. (25 พฤศจิกายน 2562). สัมภาษณ์
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี. (8 มกราคม 2563). สัมภาษณ์
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กำรติดตำมและประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
วิชำเอกกำรบริหำรกำรปกครองท้องที่หลักสูตรควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร ราชแพทยาคม
รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ อาจารย์ปรีชา วัชรภัย
อาจารย์นิพัทธา อมรรัตนเมธา อาจารย์สุจริต ปัจฉิมนันท์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร รป.บ. แขนงวิชา
บริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ที่ดาเนินการอยู่นั้นด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงาน และ
ผลผลิตของการใช้หลักสูตร โดยข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ2) เสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร 5
กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจา และเจ้าหน้าที่ มสธ.โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจานวน 730 คน กลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยสูตรทาโร ยามาเน่ ได้ 265 คน ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถามคืน
562 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพบว่า (1) ทุกองค์ประกอบที่ประเมินมีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพในระดับมากถึงระดับมากที่สุด กล่าวคือ 1) ด้านบริบท ทั้งนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์
ประจาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบัณฑิต และความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในระดับมากถึงมากที่สุด พร้อมกันนี้นักศึกษา บัณฑิต และ
อาจารย์ประจาเห็นว่าชุดวิชาในหมวดวิชาต่างๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมที่จัดไว้โครงสร้างของหลักสูตร
ในระดับมากถึงมากที่สุด สาหรับสาหรับชุดวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะทั้งนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์เห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีความเหมาะสมที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรในระดับมากถึงมากที่สุด ผล
การประเมินด้านบริบทผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 2) ด้านปัจจัยนาเข้า นักศึกษา บัณฑิต และเจ้าหน้าที่ มสธ. เห็นว่าเอกสารการ
สอน แหล่งการเรียนรู้ และคุณภาพของสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมและคุณภาพในระดับมาก ในขณะเดียวกันอาจารย์
ประจาเห็นว่าศักยภาพและความพร้อมของผู้สอนมีอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 3)
กระบวนการดาเนินงานซึ่งเป็นการนาหลักสูตรไปใช้ดาเนินการด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการ
และการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ประจา และเจ้าหน้าที่ มสธ.เห็นว่ามีเหมาะสมและมี
คุณภาพในระดับมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 4) ด้านผลผลิต ทั้งบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า
บัณฑิตบริหารรัฐกิจมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับที่มากถึงมากที่สุด ผลการประเมินด้านผลผลิตผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (2)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ควรปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร โดยในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจกาหนดได้ดังนี้ (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงในด้าน
บริหารรัฐกิจให้เพียงพอและตรงกับความต้องการขององค์กรภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด (2) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ วิธีการและเทคนิคการบริหารภาครัฐอันจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในหน้า ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษาะในการเขียนโครงการและการบริหารโครงการของรัฐ เป็นต้น (3) เพื่อขยายโอกาสให้
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาสมรรถนะและศึกษาวิชาการด้านบริหารรัฐกิจ เพื่อยกระดับการ
ทางานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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คำสำคัญ: การติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริการการปกครองท้องที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กลุ่มกำรบริหำรรัฐกิจ 2

เครือข่ำยนโยบำย กรณีศึกษำเปรียบเทียบศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของภำคธุรกิจ จังหวัดรำชบุรี และจังหวัดน่ำน
นางสาวเหมรัตน์ ศิริพงษ์16
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email address: hemarat.siripong@gmail.com
บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจส่วนใหญ่
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นไปในรูปแบบของการบริจาคช่วยเหลือหรือการปลูกป่า
ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ตอบสนองประโยชน์ต่อองค์กรแทนที่ จะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์ ต่อสั งคม ในมุมมองภาพรวมของประเทศไทยยังไม่มีห น่ว ยงานหรือองค์กรใดทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและการดาเนินมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการทาซีเอสอาร์ อย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจ และ
ในส่วนของภาคธุรกิจแม้จะมีการรวมตัวกัน แต่ยังไม่มีเวทีกลางและช่องทางรวบรวมเครือข่ายและองค์กรธุรกิจ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ จนกระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันมาตรการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในบริบทของภาครัฐที่ยังไม่เคยดาเนินการมาก่อน บทความนี้จึง
เป็นการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการดังกล่าวในลักษณะของการบริหารกิจการแบบเครือข่ายเพื่อ
ดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจในการบริหารจัดการโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน จากการศึกษาพบว่าภูมิหลังและบริบทของสถานการณ์นาไปสู่การจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเกิดจากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนในด้านสิทธิและความยุติธรรม และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจ และมีการขับเคลื่อนแผนงานในระดับจังหวัดก่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือหลาย
ภาคส่วน

16

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ E-mail : wasanbu@gmail.com
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คำสำคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ, เครือข่ายนโยบาย
Policy network: A case study of the comparison of corporate social responsibility
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ABSTRACT
Most corporate social responsibility activities in Thailand are for publicizing
organizations to be more widely known. They have been organized in the form of donation
or forest growing and become a business tool responding to the benefits of organizations
rather than activities to respond and make benefits to the society. Overall, in Thailand there
has not been any agency or organization that performs its duty to formulate a policy and
implement a promoting and mobilizing measure to carry out corporate social responsibility
widely. Though there has been agglomeration of the business sector, no center stage and
channels are provided to gather business networks and organizations for the purpose of
knowledge sharing until the Ministry of Social Development and Human Security pushed
forward a measure to promote corporate social responsibility under state context that has
never been implemented before. This article then aims to study the implementation of such
measure in terms of network administration to mobilize the mission in the administrative
management of the corporate social responsibility promoting center project in Ratchaburi and
Nan provinces. The findings from the study revealed that the background and situation context
leading to the establishment of the corporate social responsibility promoting center were from
the work plan in establishing ASEAN Socio-Cultural Community on rights and justice and the
strategy to promote corporate social responsibility was approved in accordance with the
Cabinet resolution. Provincial work plans have been mobilized and become collaboration
networks of various sectors.
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บทนำ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยองค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสาคัญและตื่นตัว
เกี่ยวกับกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) สาหรับ
งานด้านCSR ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเป็นไปในรูปแบบของ
การบริจาคช่วยเหลือหรือการปลูกป่า นอกจากนี้แล้วหลายๆ องค์กรดาเนินงานด้านนี้เพื่อลดผลกระทบและ
ความเสี่ยงต่อธุรกิจ เนื่องจากการประกอบธุรกิจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทาให้ถูกต่อต้าน
จากประชาชนจนเป็นอุปสรรคในการดาเนินงาน จึงเกิดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในพื้นที่นั้นๆ เพื่ อให้องค์กร
ธุรกิจได้รับการยอมรับจากสังคม (ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2550) ทาให้ CSR กลายเป็น
เครื่องมือทางธุรกิจที่ตอบสนองประโยชน์องค์กรแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ประกอบกับ
สังคมส่วนหนึ่งยังสับสนระหว่างการทาธุรกิจแบบถูกกฎหมายกับการทาธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นอย่างไร ใน
ความเป็ น จริ งแล้วงานด้านความรั บผิ ดชอบต่อสั งคมนอกจากคานึงถึงสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงการคุ้มครอง
แรงงาน การยึดหลักสิทธิมนุษยชน การดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม โปร่งใส และต้องคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย18
ความน่าสนใจของการศึกษานี้ คือ การทา CSR ในบริบทของภาครัฐ เนื่องจากภาพรวมระดับประเทศ
ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดทาหน้าที่ในด้านการกาหนดนโยบายและการดาเนินมาตรการส่งเสริมและผลักดันให้
เกิดการทา CSR อย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจ ในส่วนภาคธุรกิจแม้จะมีการรวมตัวกัน แต่ยังไม่มีเวทีกลางและ
ช่องทางรวบรวมเครือข่ายและองค์กรธุรกิจในการแลกเปลี่ยนความรู้ 19 จนกระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จัด ทายุทธศาสตร์
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน CSR ในระดับประเทศเพื่อเกิดการ
ทางานร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการใช้ทรัพยากรที่จากัดให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในลักษณะของการบริหารกิจการแบบ
เครือข่าย เป็นการศึกษาภูมิหลังของร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการบริหารงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้แนวคิดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบเครือข่าย (Network Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน (collaborative governance) จึงนามาสู่การเขียนบทความวิชาการนี้
ขึ้น ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง เครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์ส่ งเสริมความ
18

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดทางสังคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์. โครงการสารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส
เรื่อง ภารกิจร่วมของเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม : CSR และ Social Enterprises.
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รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน
วิธีกำรศึกษำ
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เน้นการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
analysis) ในการศึกษานี้ ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.) การวิ จั ย เอกสาร เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เอกสารจากงานวิจัย วิ ท ยานิ พ นธ์ หนั ง สื อ
วารสาร บทความ เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับความรั บผิดชอบต่อสังคม เครือข่ายนโยบาย รวมไปถึงข้อมูล
จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด ราชบุรี
และจังหวัดน่าน 2.) การวิจัยภาคสนาม (Field research) เป็นวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยการสั ม ภาษณ์ ซึ่ งผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informant Interview) ได้ แ ก่ คณะท างานที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐระดับนโยบาย เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวั สดิการสังคมแห่งชาติ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐระดับปฏิบัติการ ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
เป็นต้น ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างในการศึกษา โดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่คานึงถึงความน่าจะ
เป็น ใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จะเป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วผู้ถูก
สัมภาษณ์ที่ได้รับการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นผู้แนะนาผู้ถูกสัมภาษณ์คนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และเพียงพอ ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และอภิปรายผลต่อไป
ข้อจำกัดในกำรศึกษำ
ในการศึกษาเครือข่ายนโยบาย กรณีศึกษาเปรียบเทียบศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุ ร กิ จ จั ง หวั ด ราชบุ รี และจั ง หวั ด น่ า น จะพบกั บ ข้ อ จ ากั ด ในการศึ ก ษา คื อ โครงการศู น ย์ ส่ ง เสริม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นโครงการที่เพิ่งก่อตั้งในระยะเวลาไม่กี่ปี ทาให้ข้อมูลของโครงการที่ได้
อาจยังไม่เป็นผลสาเร็จ ประกอบข้อจากัดของหน่วยงานราชการที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการโอนย้ายหน่วยงาน
ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการ ทาให้ผู้รับผิดชอบที่มาแทนอาจไม่ได้เข้าใจบริบทของโคงการที่
ชัดเจน และการลงพื้น ที่เพื่อ ศึก ษาข้ อมูล และสั มภาษณ์ อาจได้ ข้อ มูล ที่ ไ ม่ครบถ้ว นเนื่ อ งจากอาจไม่ ไ ด้ พ บ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดควำมเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
Word Business Council on Sustainable Development (WBCSD) (2015) ให้ ค วามหมายว่ า
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นความมุ่งหมายขององค์กรต่อการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการ
ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีจริยธรรม เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาเศร ษฐกิจ
ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ง งานตลอดจนชุ ม ชนและสั ง คม (อ้ า งใน ศั ก ดิ์ ด า ศิ ริ ภั ท ร
โสภณ,2560)
สถาบั น ไทยพั ฒ น์ ให้ ค วามหมายว่ า CSR เป็ น ค าย่ อ จากภาษาอั ง กฤษว่ า Corporate Social
Responsibility หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึงถึง
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ผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากร
จากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาจานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจ รวมถึงงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ โดยพบว่า งานศึกษาของวรวุฒิ ไชยศร เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่ อสังคม 6 บริษัท กล่าวว่าในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทต้องดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและดูแลผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่าบริษัทจะต้อง
ไม่เป็ น ภาระของสั งคมและไม่สร้ างความเสียหานให้ แก่ผู้มีส่ว นได้เสีย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องทาให้สังคมเจริญก้าวหน้าด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
บริษัทและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลั กธรรมาภิบาล (Sustainable CSR Model) สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ เรื่อง การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
ระยะที่ 1 : การศึกษาคุณลักษณะ องค์ประกอบ และเครื่องมือสาหรับการพัฒนา เป็นการศึกษาคุณลักษณะ
และองค์ประกอบของ CSR ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า การเสริมสร้างความยั่งยืน
ของธุรกิจอาจไม่ได้เกิดจากการผนวกกิจกรรม CSR เข้ากับกระบวนการภายในธุรกิจ แต่ต้องทาให้กิจกรรมนั้น
กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการความคิ ด คิ ด ต้ อ งท าในระดั บ จิ ต ส านึ ก ของคนในองค์ ก ร ท าให้ เ ป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร คือเน้นไปที่คนมากกว่ากระบวนการ
แนวคิ ด กำรบริ ห ำรกิจ กำรบ้ ำ นเมื อ งในรู ป แบบเครื อ ข่ ำ ย (Network Governance)และกำรบริ ห ำร
กิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือกันหลำยภำคส่วน (collaborative governance)
Stephen Glodsmith and William D. Eggers (2004) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า โครงการ
ริเริ่มต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดาริให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวัดเป้าหมาย
ของผลงานได้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้กาหนดโครงสร้างการไหลของ
สารสนเทศไว้ เป้าหมายบั้นปลายของการทุ่มเทดาเนินงานก็คือเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด เป็น
คุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่าของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถทาได้ตามลาพังโดยปราศจากการ
ประสานความร่วมมือ
จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552) กล่าวถึงการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
ภาครัฐ เป็นการดาเนินงานของภาครัฐที่สร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
คุณค่าทางสังคมของประชาชนประกอบด้ว ย การให้บริการ (service) คุณภาพของการบริการ และความ
น่าเชื่อถือของกระบวนการและผลการบริการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันหลายภาคส่วน จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ หรือกิจการสาธารณะให้บรรลุ
เป้าหมายในการตอบสนองต่อปัญหาและอานวยประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ โดยอาศัยกลไกความสัมพันธ์ใน
แนวราบ และมี รู ป แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ในลั ก ษณะภาคี หุ้ น ส่ ว น (Partnership) หรื อ เครื อ ข่ า ย
(Network) ครอบคลุมตั้งแต่การร่วมมือกันทางานระหว่างหน่ วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมไปถึงความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานในลักษณะตัดข้ามอาณาเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับตัวแสดงในภาค
ส่วนอื่น ๆ เช่น องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น ในงานศึกษาของศศิธร ทองจันทร์ เรื่อง
การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไทย กรณี ศึกษาความร่วมมือเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การทางานในลักษณะเครือข่ายเกิดขึ้นจากการประสาน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
บทบาทระหว่างทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและชุมชน และภาควิชาการ มีความสัมพันธ์เป็นไปแบบ
เกื้อหนุนพึ่งพาอาศัยกันมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมาย
โดยงานศึกษาของศิริรักษ์ สิงหเสม เรื่อง เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิ บัติจากอุทกภัย กรณีศึกษา
เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ให้แนวคิดแบบเครือข่ายนโยบายไว้ว่า เพื่อให้ตัวแสดงได้รับหน้าที่
ตามภารกิจที่กาหนด โดยใช้ทรัพยากรเป็นเงื่อนไขหลักในการกาหนดบทบาทหน้าที่ตัวแสดง ตัวแสดงจะอยู่ใน
เครือข่ายโดยใช้การเจรจาหารือเป็นหัวใจสาคัญในการกาหนดกิจกรรมการพึ่งพาอาศัยกัน ตัวแสดงต้องประสาน
นโยบายกันและมองเป้าหมายและสาระสาคัญของนโยบายแบบองค์รวมนาไปสู่การจัดการเดียวกัน ทาให้ตัวแสดง
รับรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ตลอด ตัวแสดงจะเรียนรู้ที่จะปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองให้สอดคล้องกับการ
ทางานร่วมกันนาไปสู่เป้าหมายในการจัดการร่วมกัน
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่งานศึกษาใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครัฐ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจในบริบทของการดาเนินงานโดยหน่ วยงานภาครัฐจะเป็นไปในรูปแบบใด มีส่วนช่วยผลักดันการทางาน
ด้าน CSR ของ
ภาคธุรกิจอย่างไรจนก่อเกิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
โดยเลือกศึกษาจังหวัดราชบุรี หรือ ศูนย์ CSR@Ratchaburi เพราะเป็นจังหวัดนาร่องและเป็นจังหวัดเดียวที่
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.25582560) จนสามารถเป็นต้นแบบในการกาหนดรูปแบบและทิศทางการขับเคลื่อนให้แก่จังหวัดอื่นได้ และ
จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ถูกกาหนดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในเวลาต่อมา ประกอบกับเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่มีการจัดตั้งโรงงานงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในพื้นที่ โดยในจังหวัดมีเพียง 2 บริษัทที่ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ จึงมี
ความน่าสนใจที่ว่าจังหวัดน่านสามารถจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นได้อย่างไร และมีการ
ดาเนินงานอย่างไร
กำรขับเคลื่อนโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ส าหรั บ สถานการณ์ข องการส่ งเสริมความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมของภาคธุรกิจนั้น การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นในรูปแบบกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือ การ
บริจาค กิจกรรมสังคมตลอดจนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่สะท้อน
การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อกีดกันทางการค้าในภาคเอกชนที่จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่สะท้อนปัจจัยอิทธิพลในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมอง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเป็นการเพิ่มต้นทุนการดาเนินการ แต่ปัจจัยเงื่อนไขทางการค้า
โดยเฉพาะในการส่งออกและการเรียกร้องจากลูกค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ และเน้นย้าความสาคัญของวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจะให้ความสาคัญกับมิติของความคุ้มค่าเป็นอันดับแรก ขณะที่บริษัทมหาชนจะสะท้องถึงวิสัยทัศน์หรือกล
ยุทธ์องค์กรและภาวะผู้นาเป็นอันดับแรก ทั้งนี้การขับเคลื่อนในระดับสากลเพื่อให้ตอบรับกับนโยบายและแผน
ยุ ทธศาสตร์ ช าติสะท้อนให้ เห็ นถึงความรั บผิ ดชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจมีความจาเป็นและต้องทาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สะท้อนออกมาในมิติหลัก 2 มิติ คือ มิติที่ 1 องค์กรธุรกิจต้องได้รับการยอมรับจากสังคม การ
ทาความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจที่ถูกจะนามายังการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากสังคม อัน
ได้แก่ การพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลกันและกัน และมิติที่ 2 ธุรกิจจะมีการเติบโตร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างยั่งยืน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2562)
จากมาตรฐานและแนวปฏิบัติของสากลมาสู่การกาหนดนโยบายที่สอดรับของภาครัฐ และการบูรณาการความ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง และภาคสังคมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ภูมิหลังโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015) ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีการผลักดันให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุ ร กิ จ (Corporate Social Responsibility : CSR) ไว้ ใ นวาระการด าเนิ น งานขององค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ จะได้
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
ภายหลังจากแผนงานดังกล่าวประเทศไทยได้ดาเนินมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนของหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านสั งคมและวัฒนธรรม โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ.2553 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงาน
ปฏิบัติในการผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาอาเซียน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้ร่วม
รับรองเอกสารวาระใหม่แห่ งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ซึ่งอยู่ภายใต้ “เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ โดยการปฏิบัติด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆนั้นต้องคานึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งมุ่งเน้ น ให้ ภ าครั ฐ บู ร ณาการความร่ว มมือกับทุกภาคส่ ว น เพื่อเร่งพัฒ นาและยกระดั บ
รากฐานสังคม ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการดาเนินงานเป็นระดับจังหวัด มอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นผู้นายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เนื่องจากแต่ละจังหวัดประสบปัญหาที่แตกต่างกัน
กลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจสู่กำรปฏิบัติระดับจังหวัด
ปี พ.ศ.2559 จังหวัดราชบุรี ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจจัดทา
โครงส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อสังคม มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีการบริการจัดการ
โดยภาคธุรกิจ และมีภาครัฐเป็นผู้ส นับสนุน โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีโครงสร้างองค์กรโดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีตามคาสั่งจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นกลไกใน
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรี กับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลไกการบริหารงานของโครงการเริ่มต้นจากการที่
ภาครัฐสารวจข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัด
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน โดยการสอบถามข้อมูลจากสานักงานธุรกิจการค้าจังหวัด
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หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด และสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจั ง หวัด เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และเกิ ด การบู ร ณาการจั ด การกิ จกรรมส่ งเสริ ม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการแต่งตั้งคณะทางานโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นาการขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ
ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และมีการประชาสัมพันธ์โ ครงการ
เพื่อสร้างความรับรู้ และเกิดการตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคม เกิดการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และการ
สร้างคุณค่าทางจิตใจของตนเอง
ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนดนโยบายประจาปี พ.ศ.2561 ตาม
นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ข้อ 5.1.9 การส่งเสริมพลังประชารัฐเพื่อสังคม โดยกาหนดให้จังหวัดน่าน
ต้องจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ตามข้อ 3 ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดและจัดตั้งศูนย์ CSR ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น จังหวัดน่านจึง
อนุ มัติ โ ครงการส่ งต่ อ ความรั ก ด้ว ยส านึ กความรับผิ ดชอบต่ อสั ง คม (CSR) และจัดตั้งศูนย์ส่ งเสริม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน
รวบรวมข้อมูลขององค์กรภาคธุรกิจที่มีการดาเนินกิจกรรม CSR และสารวจสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้องค์กร
ที่ประสงค์ดาเนินกิจ กรม CSR ให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เป็นรูปธรรม กาหนดขอบเขตของศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด น่านให้รวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมและรัฐวิสาหกิจ มีโครงสร้าง
คณะทางาน โครงสร้างองค์กรตามมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
น่านแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน เพื่อก่อตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ และภาคประชาชน ด้ ว ยกลไกของคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ฯ อั น
ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม การจัด
สวัสดิการสังคม และมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาภูมิหลังของร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการบริหารงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่ายโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ พบว่า
โครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัด โดยมีภาครัฐเป็น
ผู้สนับสนุน ผลักดันโครงการ เป็นผู้ประสานงานในการทา Macthing ระหว่างผู้เดือดร้อนกับผู้ที่ต้องการใช้
ความช่วยเหลือ เนื่องจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่
ขาดแคลน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลขององค์กรธุรกิจในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
เดียวกันในการประสานงาน ในส่วนของภาคเอกชนเป็นผู้ที่ทาธุรกิจในพื้นที่นั้นๆจะเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ มี
การจัดตั้งคณะทางาน การประชุมร่วมกันถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจว่า เมื่อภาครัฐ
ประสานงานเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการทา CSR บริษัทหรือองค์กรใดมีความประสงค์จะเป็น
ผู้ลงมือทากิจกรรม ทั้งนี้ การทา CSR จะอยู่ภายใต้ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง และ
ในส่วนของภาคประชาชน จะเป็นผู้ชี้เป้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ คนเดือดร้อน เป็นต้น ที่ต้องการให้ภาครัฐ
เข้ามาช่ว ยเหลื อ ในบริ บ ทของโครงการศูนย์ส่ งเสริม ความรับผิ ดชอบต่อสั งคมของภาคธุรกิจ จึงเป็นการ
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เชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน โดยมีภาคประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือโดยการบริจาคเงิน หรือสิ่งของในพื้นที่เดิมๆ
รวมถึงการดาเนินกิจกรรม CSR อื่นๆ การดาเนินงานของโครงการนี้จึงเป็นเหมือนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับ
ผู้รับที่ไม่สูญเปล่า อย่างน้อยจึงเป็นการทา CSR ที่เกิดผลดีกับประชาชนในพื้นที่ เป็นความร่วมมือกันหลายภาค
ส่วนเกิดเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานงาน จึงเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือของโครงการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และจังหวัดน่านนั้น เกิดขึ้นจากปัจจั ยด้านอุปสงค์ และอุปทาน สาหรับปัจจัยด้านอุป
สงค์ ได้แก่ การที่ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบาย และยุทธศาสตร์
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เกิดการผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุร กิจ ภายใต้กรอบความร่ ว มมือด้านสวัส ดิการสังคมและพัฒ นาอาเซียน โดยให้ องค์กรธุรกิจมุ่ง
ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการดาเนิน
นโยบายและมาตรการสู่ การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
จังหวัดเป็น ผู้รับผิดชอบ และประสานงานโครงการ จากนโยบายและมาตรการดังกล่าวประกอบกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ ความต้องการความช่วยเหลือ หรือขาดแคลนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งเงิน
อุปกรณ์การเรียน บ้าน ถนนหนทางชารุดเสียหาย เป็นต้น เนื่องจากหลายๆองค์กรภาคธุรกิจมีการทา CSR ใน
แต่ละพื้นที่ของจังหวัดแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการทา CSR ซ้าซ้อน เช่น การ
บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับพื้นที่ขาดแคลน หลายครั้งที่ได้รับข้อมูลแต่เมื่อเดินทางไปถึงกับพบว่าข้อมูลที่ได้รับไม่
ตรงกับความเป็นจริง ชาวบ้านได้รับของบริจาคเต็ม บ้าน เป็นต้น ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นส่วนเติมเต็มความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการชี้เป้าของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยประชาชนใน
พื้นที่เป็นผู้แจ้งแก่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในการจัดทาข้อมูล ประกอบกับ
ภาคเอกชนที่ประสงค์ทา CSR ในพื้นที่นั้นๆสามารถดาเนินงานด้าน CSR ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
สาหรับปัจจัยด้านอุปทาน กล่าวคือ รูปแบบความร่วมมือในแต่ละพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัด
ราชบุรี กับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่จังหวัดน่านเป็นรูปแบบความ
ร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดเป็นจังหวัดเล็กคุยกันง่ายๆตามบริบทของ
พื้นที่ มีการถ้อยทีถ้อยอาศัย การขอความร่วมมือต่างๆเป็นไปด้วยความสมัครใจ และมีความสัมพันธ์อันดี
ประกอบกับ คณะทางานรู้จั กกัน หมดทุกคน และในส่ ว นของทรัพยากรของตัวแสดง กล่ าวคือ การดาเนิน
กิจกรรม CSR ของภาคเอกชน เป็นการดาเนินงานตามวิสัยน์ ภารกิจขององค์กร องค์กรใดมีความสนใจ และ
ความถนัดในการทา CSR แบบใดจะดาเนินกิจกรรมแบบนั้น เข่น บริษัทก่อสร้าง จะดาเนินการสร้างถนน สร้าง
ทางเข้าหมู่บ้าน เป็นต้น
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ควำม (ไม่) โรแมนติกของ “ไฟ จำก ฟ้ำ” ปัญหำควำมไม่เป็นธรรมทำงสังคมเชิงนโยบำย:
กรณีศึกษำ กำรเข้ำไม่ถึงไฟฟ้ำในตำบลหนองตำแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์20
บทคัดย่อ
บทความนี้ ต้ อ งการศึ ก ษาปั ญ หาการเข้ า ไม่ ถึ ง ไฟฟ้ า ( electricity inaccessibility) ซึ่ ง เป็ น
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้ในฐานะ “สิทธิ” ของชาวบ้านในพื้นที่ตาบลหนองตาแต้ม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) เพราะการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึง
พลังงานไฟฟ้านี้เป็นผลมาจากข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างชุมชนกับศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ กองทัพบก
ศูนย์การทหารราบให้เหตุผลที่น่าสนใจว่า หน่วยงานรัฐไม่จาเป็นต้องให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่
ทาผิดกฎหมายจากบุกรุกที่ดิน สถานะของคนในพื้นที่ได้ถูกลดจากการเป็นพลเมืองที่มีสิทธิพึงได้รับบริการจาก
ภาครัฐมาสู่การเป็นผู้ที่ทาผิดกฎหมายที่ไม่สมควรเรียกร้องสิทธิและได้รับบริการสาธารณะ
จากสถานการณ์และความจาเป็นข้างต้นนี้กลุ่มชาวบ้านพื้นที่ได้ถูกผลักให้ พึ่งพาตนเองผ่านการใช้
พลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
แคมเปญ “ไฟ-จาก-ฟ้า” อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคนี้ “ถูกทาให้ไม่กลายเป็น
ปัญหา”ผ่านกระบวนการทาให้โรแมนติกนาเสนอภาพของการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน แต่ในอีกทาง
หนึ่ง “ไฟ จาก ฟ้า” ก็อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคทางสังคมทางนโยบายที่ซึ่งประชาชนกลายมา
เป็นผู้แบกภาระด้วยตนเอง
บทความชิ้นนี้จึงได้ใช้แนวคิด “ความเป็นธรรมทางสังคม” (social equity) ในการศึกษานโยบายว่า
เพื่อเน้นย้าถึงสิทธิและเสรีภาพอันล่วงละเมิดไม่ได้ (inalienable rights) ของประชาชนที่ต้องรับรู้ในตลอดช่วง
ของกระบวนการนโยบาย และเพื่อเน้นย้าถึงที่มาความชอบธรรมของรัฐหรือเหตุผลในการมีอยู่ของรัฐตาม
ทฤษฎีสัญญาประชาคม
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คำสำคัญ ความเป็นธรรมทางสังคม การเข้าถึงไฟฟ้า สิทธิ พลังงานแสงอาทิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่
The (not) Romantic of “Fai Jak Fah” Campaign: The Social Inequity in Policy: The Case
study of Electricity (in)accessibility of Nongtatam subdistrict
Thasita Supatanarungsan21
Abstract
This paper studies the (in) accessibility of electricity in Nongtatam subdistrict, Prachuap
Khiri Khan province applying social equity approach. In general, electrical access has been
considered as right and one of primary public services which state is obligated to provide.
However, the people of Nongtatam subdistrict have been excluded from the service due to
the conflict with Thanarat Military Camp over the land ownership. Unfortunately, as a result
of the administrative court’s judgement, the people were legally excluded from electricity.
Their status as citizen, a right holder, were reduced to transgressor who do not deserve the
public services.
As difficulty continues, the people were pushed to rely on themselves. The innovation
of self-reliant solar energy has been introduced and executed by Nontatam Subdistrict
Administration Organization (SAO) and the locals. In 2019, this project was rewarded “United
Nations Public Service Awards” in Developing effective and responsible public instructions. In
consequence of this credit, Nongtatam bitter-sweet experience has been publicly promoted
as one of the main narrators in “Fai-Jag-Fah” [Energy-from-sky] campaign. In this campaign,
their predicamental situation was commercialized and romanticized. This paper argued that
this romanization depoliticized the problem of electricity (in) accessibility.
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บทนำ
การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า (access to electricity) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการมาตรฐานขั้นต่าของการดารงชีวิตทางวัตถุนิยมที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน
กล่าวคือ พลังงานไฟฟ้าในที่นี้จึงไม่ใช่ “สิ่งฟุ่มเฟือย” แต่เป็น “สิ่งจาเป็น” เพราะความเป็นอยู่ในโลกสมัยใหม่
นั้นการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้ามีความสาคัญอย่างมากเพราะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกิจกรรม
จากความสาคัญดังกล่าว องค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายการเข้าถึง
พลังงานไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเป็นธรรม มีการระบุให้การเข้าถึงไฟฟ้า คือ สิทธิพื้นฐานในการได้มาซึ่งมาตรฐาน
ของการดารงชีวิต เช่น อังกฤษ บราซิล และแอฟริกา เป็นต้น (Tully, 2006, p. 31) และจากการสารวจของ
สานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) พบว่า ใน ค.ศ. 2018 เป็นครั้งแรกที่จานวน
ผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้มีจานวนต่ากว่า 1 ล้านล้านคน เป็นผลมาจากการขยายตัวของการเข้าถึง
พลังงานในเอเชียและแอฟริกา อีกทั้งสถานการณ์การเข้าถึงไฟฟ้าของไทยจากข้อมูลของธนาคารโลกยังระบุว่า
ไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนอัตราการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับจานวนประชากรโดยสมบูรณ์ตั้งแต่
ค.ศ. 2016 (World Bank, 2019)
อย่างไรก็ตาม ความสาคัญของไฟฟ้าในฐานะสิ่งจาเป็นและสถานการณ์การเข้าถึงไฟฟ้าที่ดีขึ้นข้างต้น
กลับ “ย้อนแย้ง” กับประสบการณ์ของชาวบ้านบ้านวังวน ตาบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า
400 ครัวเรือน (NongtatamSAO, 2019) ที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดจากการ “ถูกปฏิเสธ” การ
เข้าถึงไฟฟ้ามานานกว่า 60 ปี ด้วยสาเหตุเรื่องข้อพิพาทในที่ดินระหว่างชุมชนกับศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะ
รัชต์ กองทัพบกที่ 2 ด้วยเหตุนี้แม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะตระหนักถึงสิทธิของพวกตนในการได้มาซึ่งการบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้เรียกร้ องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
พื้นที่เพื่อดาเนินการขยายเขตติดตั้งเสาพาดสายระบบจาหน่ายไฟฟ้า แต่การดาเนินการดังกล่าวกลับถูกยับยั้ง
โดยศูนย์การทหารราบในฐานะที่เป็นผู้ถือสิทธิในที่ดิน เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อเรียกร้องของชาวบ้านในพื้นที่นั้ น
ไม่ได้อ้างสิทธิเหนือที่ดินของชุมชนแต่พวกเขาเรียกร้องถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณะ
กำรกลำยลงของผู้ทรงสิทธิ
ความจาเป็นในการเข้าถึงไฟฟ้าของคนในชุมชนที่ไม่สามารถประนีประนอมกับศูนย์การทหารราบได้
นั้นก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาของศาลปกครองตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด22 ชาวบ้าน
ในพื้นที่ได้ยื่นฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจานวน 6 ราย คือ 1) กรมธนารักษ์ 2) กองทัพบก 3) ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้ม 5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และ 6) การประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตั้งไฟฟ้าและประปา และการที่
22
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ศูนย์การทหารราบในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 2 ปฏิเสธการขยายเขตปักเสาพาดไฟฟ้าระบบจาหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่หมู่ 8 ตาบลหนองตาแต้มนั้นเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ตัวแทนชาวบ้านในฐานะผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีเนื่องจากกรรมสิทธิใน
ที่ดินเป็นคนละกรณีกับการได้มาซึ่งการเข้าถึงไฟฟ้าที่เป็นหน้าที่ของรัฐต้องจัดหาและให้บริการ
... ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีและราษฎรหมู่ที่ 8
ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (กองทัพบก
- ผู้เขียน) เป็นคนละกรณีกับกำรที่จะได้รั บบริ กำรไฟฟ้ำจำกทำง
รำชกำร อั น เป็ น สำธำรณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐำนที่ รั ฐ จะต้ อ งเป็ น ผู้
ให้บริกำร ประกอบกับการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีมาตราการ
ทางกฎหมายที่ทางราชการพึงเลือกใช้ได้หลายวิธี (น. 14)
(ตัวหนาโดยผู้เขียน)
นอกจากนี้คาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมีต่อไปถึงการขัดขวางการปักเสาพาดสายไฟของศูนย์
การทหารราบว่าเป็นการขัดขวางการให้บริการไฟฟ้า
... การกระทาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ศูนย์การทหารราบที่ไม่ยินยอมให้
มีการปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ 8 ตาบลหนองตาแต้ม...
เป็นกำรขัดขวำงกำรให้บริกำรของรัฐโดย ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร
และเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (น. 15)
(ตัวหนาโดยผู้เขียน)
และศาลปกครองได้มีคาพิพากษาต่อไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 5 ดาเนินการจัด
ให้มีการเข้าถึงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจากมีการขยายเขตวางเสาพาดระบบไฟฟ้า รวมทั้งห้ามมิ
ให้ศูนย์การทหารราบในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 2 ไม่อนุญาตและขัดขวางการเข้าไปขยายเขตปักเสาเพื่อวางระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ในฐานะผู้ที่ถูกร้องที่ 2 ได้ยื่นอุธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด ข้อโต้แย้งที่ได้ยกขึ้นมาประกอบ คือ พื้นที่ดังกล่าวมีไว้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐ ทั้งเป็นพื้นที่
ฝึกของทหารราบซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในฐานะที่เป็น “ราชินีแห่งสนามรบ” และการที่เขตพื้นที่ ข อง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเป็นพื้นที่แคบที่สุดของประเทศ พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ล่อแหลมและอันตราย
ส่งผลต่อความมั่นคง นอกจากนี้ที่น่าสังเกตประการต่อมา คือ การที่ศูนย์การทหารราบได้โต้แย้งชาวบ้านว่า
“ไม่ใช่ผู้ฟ้องร้อง” เพราะไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะชาวบ้านเป็น “ผู้ที่กระทาผิดกฎหมาย” จึงไม่
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สมควรได้รับบริการตั้งแต่แรก การขัดขวางไม่ให้มีการขยายเขตปักเสาพาดระบบไฟฟ้าของศูนย์การทหารราบ
จึงเป็นการกระทาที่ถูกกฎหมาย
.....ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้บุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ...ผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงไม่ใช่ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรื อ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนได้โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมาย
....หน่วยงำนของรั ฐ จึ งไม่มีหน้ำ ที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องอำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดหำไฟฟ้ำหรือน้ำประปำให้แก่ผู้ที่บุกรุก ... อีก
ทั้งการอานวยความสะดวกดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้
ที่กระทาการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย... (น. 19)
(ตัวหนาโดยผู้เขียน)
และแม้ชาวบ้านในฐานะผู้ ฟ้องคดีจะโต้แย้งโดย 1) ยืนยันหลักการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่า ด้ว ย
แนวนโยบายแห่งรัฐว่าการกระทาของศูนย์การทหารราบเป็นการกระทาที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ ขัดต่อ
หลักการพื้นทางสังคม และเป็นการกระทาที่ผิดต่อกฎหมาย 2) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่นอกเหนือจากความ
มั่นคง เพราะพื้นที่ตั้งศูนย์การทหารราบครอบคลุมพื้นที่กว่าหมื่นไร่ ทาให้มีพื้นที่บางส่วนไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อ
ประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ แต่มีการปล่อยให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่กล่าวอ้าง และ 3) การประกาศเขตปลอดภัยทางการทหารได้ทับซ้อนกับพื้นที่ทา
สวนทาไร่ของชาวบ้านที่มีการหักร้างถางพงก่อนที่จะมีการประกาศเขตปลอดภัย23
ศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาข้อโต้แย้งทั้งสองฝ่ายแล้ว มีคาพิพากษา “ยกฟ้อง” โดยการที่ศูนย์
การทหารราบไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดาเนินการขยายเขตปักเสาพาดระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นการ
กระทาที่มีเหตุผลและชอบด้วยกฎหมาย
...แม้ รั ฐ จะมี อ านาจหน้ าที่ ใ นการจัด ให้ มี ไ ฟฟ้ า หรื อ ประปาซึ่ งเป็น
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานอั น จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ...(แต่ )
บุคคลย่อมอ้ำงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภำพของ
ตนได้เท่ำที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอื่น ...ฉะนั้น กำรใช้ของ
ผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ใต้กรอบของกฎหมำย กำรปักเสำพำดสำยไฟ...
เพื่อกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ..จึงกระทบต่อสิทธิกำรใช้ที่ดินของ
ผูถ้ กู ฟ้องที่ 2
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...อี ก ทั้ ง ผู้ ถู ก ฟ้ อ งที่ 2 ไม่ มี ห น้ ำ ที่ โ ดยตรงในกำรจั ด ให้ มี บ ริ ก ำร
สำธำรณะแก่ผู้ที่เข้ำมำอยู่อำศัยในที่ดินซึ่งอยู่ในควำมครอบครอง
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญำต… (น. 28-31)
(ตัวหนาโดยผู้เขียน)
แคมเปญ “ไฟ-จำก-ฟ้ำ” กับกำรถูกทำให้ไม่เป็นปัญหำ
ผลจากคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุด ใน พ.ศ. 2556 นี้ ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 400 ครัวเรือน
ต้องตกอยู่ใน “สภาวะจายอม” ต่อการถูกปฏิเสธการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนต้องเผชิญ
กับข้อจากัดที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงพลังงานไฟฟ้า (NongtatamSAO, 2019) ความมืดได้กลายมาเป็นอุปสรรค
ในการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานคนในชุมชน ในปี
พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้มในและชาวบ้านในพื้นที่จึงทางานร่ว มกันเพื่อผลั กดัน
นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานเอกชนในการให้ความรู้และเซลล์พลังงาน รวมไปถึงมีการตั้งกองทุน
พลังงานทดแทนพึ่งตนเองเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงพลังงานให้แก่คนที่ยากจนในชุมชน ต่อมาโครงการ
ดังกล่าวได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์การสหประชาชาติด้านการให้บริก ารสาธารณะ (United Nations
Public Service Awards : UNPSA) ใน พ.ศ. 2562 (ไทยพี บี เ อส, 2562) เนื่ อ งจากนวั ต กรรมดั ง กล่ า ว
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 7 ที่มุ่งเน้นการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้
ยั่งยืน (United Nations Thailand, 2015)
จากความสาเร็จข้างต้นนี้ พื้นที่ชุมชนหนองตาแต้มกับนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายมาเป็น
“เรื่องเล่าหลัก” ของโครงการ “ไฟ จาก ฟ้า” โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กพพ.) ร่วมมือกับ
บริษัทด้านความบันเทิงขนาดใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด (ชนากานต์ ปานอ่า, 2562) มีการ
ผลิตรายการเพลงเชิงสารคดีท่องเที่ยวที่มีเบิร์ด ธงไชย นักร้องชื่อดังเป็นผู้ดาเนินเรื่อง ประสบการณ์ของหนอง
ตาแต้มถูกฉายภาพให้เต็มไปด้วยความน่ายินดีและความโรแมนติก อย่างไรก็ตามแคมเปญที่ฉายภาพความโร
แมนติกนี้ได้ทาให้สิ่งที่เป็นปัญหาการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคนี้ “ถูกทาให้ไม่กลายเป็นปัญหา”ผ่านกระบวนการ
ทาให้โรแมนติกผ่านนาเสนอภาพของการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทน
มากไปกว่านั้นอาจกล่าวได้ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ “ไฟ จาก ฟ้า” สะท้อนอาจเป็น “ความไม่เสมอภาค
ทางสังคม” ทางนโยบายที่ซึ่งประชาชนกลายมาเป็ นผู้แบกภาระด้วยตนเอง หรือคนเหล่านี้ “ถูกผลัก” ให้ต้อง
“พึ่งพาตนเอง” ผ่านพลังงานทางเลือก อีกทั้งการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หนองตาแต้มแยังมีข้อจากัด
หลายประการ คือ มีความเข้มข้นของพลังงานต่า และไม่มีความเสถียรเพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (สานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, มปป.) ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าการพึ่งพาพลังงานดังกล่าวจึงไม่อาจ
สามารถเติมเต็มต่อมาตราฐานการดารงชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างเพียงพอและเสมอภาค
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ว่ำด้วยควำมเป็นธรรมทำงสังคม
ผลจากคาพิพากษาของศาลสูงสุดใน พ.ศ. 2556 นี้ ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 400 ครัวเรือนต้อง
อยู่ในสภาวะ “จายอม” จากถูกปฏิเสธการเข้าถึงไฟฟ้าอันมีสาเหตุเพราะคนเหล่านี้ถูกลดสถานะจากการเป็น
พลเมืองที่มีสิทธิพึงได้รับบริการจากภาครัฐตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ที่ระบุว่า
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวยังให้ความสาคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ทางถิ่ น ก าเนิ ด เชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา สถานะของบุ ค คลทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม สถานะและ
หลักประกันดังกล่าวนี้ได้สูญสลายไปเมื่อชาวบ้านได้กลายมาเป็น “ผู้กระทาผิดกฎหมาย” ที่ไม่สามารถอ้างสิทธิ
ในการได้มาซึ่งการรับบริการจากหน่วยงานรัฐดังที่ปรากฎในข้อโต้แย้งของศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
หากพิจารณาภายใต้มุมมองตามกรอบของกฎหมายแล้ว คาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้นย่อม
ถือเป็นที่สิ้นสุด แต่ในอีกด้านหนึ่งเราอาจต้องตั้งคาถามให้ไปไกลกว่าข้อถกเถียงด้านกฎหมาย โดยเฉพาะหาก
พิจารณาปัญหาด้วยสายตาของรัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) ซึ่งเป็นการผสานความเป็น
ศาสตร์และศิลป์ของการเมืองและการบริ หารจัดการ Frederickson (1990, pp. 228-229) ระบุว่าการ
ทางานของของรัฐประศาสนศาสตร์ต้องตอบสนองต่อเสาหลัก 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (efficiency)
ประสิทธิผล (efficiency) และความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) โดยสองเสาแรก คือ ประสิทธิภาพ
และความประหยัดเป็นเป้าหมายที่หยิบยืมมาจากศาสตร์ของการบริการจัดการ24 ส่วนเสาที่สาม คือ ความเป็น
ธรรมทางสังคม ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของความเป็นการเมือง และเสาที่สามนี้เองที่ทาให้รัฐประศาสนศาสตร์
แตกต่างไปจากการทางานของเอกชน
นอกจากนี้ รัฐประศาสนศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองผ่านการนานโยบายไปปฏิบัติ การทาหน้าที่ทา
ให้รัฐประศาสนศาสตร์ต้องอาศัยฐานความชอบธรรมจากการรับใช้ประชาชน (public servant) ความเกี่ยว
เนื่องกันระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับการเมืองที่ยึดโยงด้วยแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม เกิดขึ้นจาก
ฐานคิดเรื่ อง “สั ญญาประชาคม” (social contract) ที่ยืนยั นถึงฐานความชอบธรรมของรัฐ ที่ มาจากการ
ยินยอมของประชาชน หน้าที่ของรัฐจึงผูกพันกับประชาชนที่ต้องปกป้องและรักษาไว้ซึ่ง “สิทธิ” ของประชาชน
กล่าวคือ สิทธิไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงแรงให้ได้มาอย่างมีความหมาย (Arendt,
1951 อ้างใน Guy and McCandless, 2012, p. s9) และแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมในทางหนึ่ง
เป็นการยืนยันและรับประกันสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคนนั้นจะเป็นคนที่เสียประโยชน์ในสังคมก็ตาม กล่าวคือ

24

เป้าหมาย 2 ประการแรกของรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้กลายมาเป็นเป้าหมายหลักที่ครอบงาการทางานของรัฐ
ประศาสนศาสตร์จากการที่มีความพยายามแยกศาสตร์ดังกล่าวออกจากการเมือง หรือความเป็นกลางทางการเมือง แต่ในเวลาต่อมาเกิดการวิจารณ์
ว่ า การครอบง าดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค วามพยายามจากบรรดานั ก วิ ช าการจากการประชุ ม
Minnowbrook ใน ค.ศ. 1969 เพื่อให้ความสาคัญของความเสมอภาคทางสังคม และนี่เป็นที่มาของยุครัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public
Administration: NPA)
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ข้อเรียกร้องให้นาแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมมาใช้ในการศึกษาและการทางานของรัฐ ประ
ศาสตร์นั้นเกิดขึ้นภายใต้บริบทของสหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ. 1960 ที่ต้องเผชิญกับปัญหารอยแยกทางสังคม
(social cleavage) อันเกิดจากความขัดกันระหว่าง 2 สิ่ง คือ การดาเนินเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ต้องอาศัย
ความเหลื่อมล้า (inequality) ในการอยู่รอด กับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความสาคัญกับ
ความเท่าเทีย มระหว่า งบุ ค คล (equality) ภายใต้ความเท่า เที ยมตามกฎหมาย (Guy and McCandless,
2012, p. s5) หรือความเท่าเทียมทางโอกาสที่เอื้อต่อการล่าฝันของคนอเมริกัน (Americans dream) ความ
ขัดกันระหว่างสองสิ่งนี้ทาให้เกิดช่องว่างระหว่ าง “คนมี” และ “คนไม่มี” ที่ต้องเผชิญกับการไม่ถูกนับรวมให้
ร่วมฝัน ความขัดกันนี้ไปถูกแปรเปลี่ยนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจากกลุ่มผู้คนที่เสียเปรียบในสังคม
เช่น ผู้หญิง คนผิวสี เป็นต้น ผลของเหตุการณ์ทาให้เกิดความพยายามใช้แนวคิดเรื่อง “ความเป็นธรรมทาง
สังคม” เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่าเทียมดังกล่าว (Gooden, 2015, p. 372)
ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับเรื่องการกระจาย-แจกจ่ายความยุติธรรม
(distribution of fairness) ของกลุ่ มคนที่เสี ยเปรียบในสั ง คมโดยคานึง ถึง ปัจจั ยที่ เป็ น อุ ปสรรคของความ
เสี ย เปรี ย บดั ง กล่ า ว (Gooden, 2015, p. 373) ความเป็ น ธรรมทางสั ง คมจึ ง พุ่ ง เป้ า หมายไปที่ ปั ญ หา
“ความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่าเทียม” ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างความเสมอภาค (equality) และความ
เป็นธรรม (equity) เป็นสองคาที่มักถูกใช้สลับไปมา อย่างไรก็ตามสองคานี้มีความต่างที่ชัดเจน คือ ความเสมอ
ภาค (equality) จะมีลักษณะของความเหมือนกัน (one size fits all) เช่น การที่คนทุกคนความเท่าเทียมใน
สายตาของกฎหมาย ขณะที่ความเป็นธรรมไม่ได้มีนัยยะของความเหมือนกันดังกล่าว แต่ให้ความสาคัญกับการ
ท้าทาย “ความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่าเทียม” ในสังคมโดยยึดโยงความสาคัญกับบรรดาผู้ที่เสียเปรียบใน
สังคม25 อีกทั้ง ความเป็นธรรมยังมีลักษณะของ “การทับซ้อน” (intersection) ระหว่างปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
เช่น เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น ศาสนา สถานะทางสังคมและสังคม เป็นต้น26 (Guy and McCandless, 2012, p.
s10) ฉะนั้น หากพิจารณาในทางปฏิบัติแล้ว การได้มาซึ่งความเสมอภาคอาจเป็นสิ่งที่ทาได้ง่ายกว่าความเป็น
ธรรม (Guy and McCandless, 2012, pp. s5 - s6) แต่นั่นก็ไม่สามารถปฏิเสธความสาคัญของความเป็น
ธรรมทางสังคมไปได้
ความเป็ น ธรรมทางสั งคมจึ ง มีความส าคัญ อย่า งมากกั บ รัฐ ประศาสนศาสตร์ ในฐานะที่ต้ อ งรั บ ใช้
ประชาชน ทั้งส่วนการก่อร่างนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และให้บริการโดยคานึงถึงผู้ที่ได้รับกระทบและ
ผู้ที่เสียเปรียบในสังคม (Frederickson, 2010, Gooden, 2015, p. 377) จากกรณีการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของ
ชาวบ้านหนองตาแต้มจากการถูกปฏิเสธสิทธิในการรับบริการสาธารณะที่พึงได้จากรัฐภายใต้ข้อโต้แย้งว่าการที่
ชาวบ้านรุกล้าพื้นที่ของค่ายธนะรัชต์เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ชาวบ้านจึงไม่มีสามารถอ้างสิทธิเพื่อขอรับ
25

เช่น การเข้าศึกษาในโรงเรีย นของที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ในสายตาของความเสมอภาคอาจทาได้โดยเปิดโอกาสให้ เด็กได้เข้า ศึก ษา
เหมือนกันทุกคนโดยอาจไม่คานึงถึงอุปสรรคทางภาษา แต่ในสายตาของความเป็นธรรม เด็กคนดังกล่าวจาต้องได้รับการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้เขาพู ด
ภาษาไทยได้และเข้าใจการเรียนการสอนทัดเทียมกับนักเรียนคนอื่น
26 เช่น ปัญหาการเข้าเข้าโรงเรียนของลูก “แรงงานข้ามชาติ” ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ สะท้อนถึงความทับซ้อนกันระหว่างปัญหาความไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเชื้อชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
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บริ การดังกล่ าวได้ และแม้ว่าชาวบ้ านและ อบต. หนองตาแต้มจะเยียวยาตนเองเบื้องต้นด้ว ยการพัฒนา
โครงการพลังงานทางเลือกในชุมชนก็ตาม แต่จากความยากลาบากกว่า 60 ปีของชาวบ้านที่ไม่สามารถใช้
ไฟฟ้าได้นั้นทาให้เกิดคาถามว่า อะไรคือหน้าที่ของรัฐที่พึงกระทาเพื่อรับประกันสิทธิของประชาชน
กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำในฐำนะ “สิทธิ”
การเข้าถึงไฟฟ้า (access to electricity) หมายถึง การที่สามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่ า งที่
เกิดขึ้นจากการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่การเข้าถึงไฟฟ้าโดยตัวมันเอง (Tully, 2006) เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กันว่าการเข้าถึงไฟฟ้ามีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ในบริบทของความเป็นอยู่
แบบสมัยใหม่ การเข้าถึงไฟฟ้าจึงเป็น “สิ่งจาเป็น” ไม่ใช่ “สิ่งฟุ่มเฟือย” จึงมีความพยายามขยายการเข้าถึง
ไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเป็นสากลตามที่ระบุในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goal: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations Thailand, 2015) อย่างไรก็ตามมีการถกเถียง
ต่อไปว่า การเข้าถึงไฟฟ้าควรถูกนั บ ว่าเป็ น “สิ ทธิ ” หรือไม่ และหากนับว่าเป็นสิ ทธิควรเป็นสิ ทธิแบบใด
(Löfquist, 2019, p. 1) และไปไกลได้ถึงสิทธิมนุษยชนหรือไม่ (Tully, 2006, p. 1)
จากประโยชน์ที่กว้างขวางจากการเข้าถึงไฟฟ้า ทาให้เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงการมีชีวิตอยู่ใน
สั ง คมสมั ย ใหม่ โ ดยปราศจากไฟฟ้ า แม้ จ ะมี ผู้ วิ จ ารณ์ ว่ า การเข้ า ถึ ง ไฟฟ้ า อาจไม่ ไ ด้ มี ส่ ง ผลต่ อ การอยู่ ร อด
เช่นเดียวกับการได้มาซึ่งอาหารและน้า แต่สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) ได้จัดความสาคัญของการเข้าถึงพลังงานเทียบเคียงกับน้าและอาหาร
มนุษย์ย่อมมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าถึงไฟฟ้า
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งเสริมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิด “สมรรถภาพของมนุษย์”
(Capabilities Approach) ของ Amartaya Sen และ Martha Nussbaum คือการตระหนักถึงเสรีภาพของ
ผู้คนในการเลือกว่าจะเป็นและทาอะไร เสรีภาพที่จะใช้ศักยภาพของผู้คนนี้เองจะเกิดขึ้นได้นั้นมนุษย์ทุกคนควร
มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี รัฐจึงควรทางานเพื่อเพิ่มทางเลือกในการดารงชีวิตและปรับปรังคุณภาพชีวิตของผู้ คน
(ความเหลื่อมล้าฉบับพกพา, 2017)
ฉะนั้น เมื่อเราพูดถึงความยากจน ความยากจนจึงไม่สามารถวัดจากเพียงฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความมั่งคั่ง แต่ความยากจนในแนวคิดเรื่องสมรรถภาพของมนุษย์หมายถึงการลิดรอนเสรีภาพที่จะใช้สมรรภาพ
ของผู้คน (ความเหลื่อมล้าฉบับพกพา, 2017) “ความยากจนทางพลังงาน” (energy poverty) จากการถูก
ปฏิเสธในการเข้าถึงไฟฟ้าของชาวบ้ านในหนองตาแต้ม นอกจากจะเป็นปัจจัยที่ทาให้ พวกเขายากจนใน
ความหมายทางเศรษฐกิจ แล้ ว ยั งนั บ ว่าเป็นความยากจนทางโอกาสในความหมายที่ พ วกเขาถูก ลิ ด รอน
สมรรถภาพของมนุษย์และสิทธิในการพัฒนา (right to development) เพราะการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าส่งผลอย่าง
มากต่อผู้คนที่เปราะบางในสังคม เช่น ผู้หญิงที่มักมีปัญหาด้านสุขภาพจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ และเด็กเพราะการ
ไม่มีไฟฟ้าใช้ย่อมกระทบต่อโอกาสทางการศึกษา (Tully, 2006)
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การเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงานจึงควรถูกนับรวมว่าเป็น “สิทธิ”27 และควรได้รับการยอมรับในระดับ
ของ “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก จ ากั ด ไว้ เ พี ย งแค่ ป ระชาชนภายในรั ฐ ใดรั ฐ หนึ่ ง เท่ า นั้ น เพื่ อ ตอกย้ าถึ ง
ความสาคัญของสวัสดิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นวิธีการสาคัญและเป็นเงื่อนไขทางวัตถุที่จะนาไปสู่
การได้มาซึ่งสิทธิอื่น ๆ เช่น สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย (Löfquist, 2019) การเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีความ
เสถียรอย่างไฟฟ้าไม่ควรถูกเหมารวมว่าเป็น “สิ่งฟุ่มเฟือย” หรือของทั่วไปที่ผู้คนในสังคมที่พัฒนาแล้วใช้อย่าง
ไม่รู้ค่า แต่การเข้าถึงพลังงานควรถูกนับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับการปกป้องและเคารพในทุกสถานการณ์
ทั้งในยามสงบและยามสงคราม (Ngai, 2012)
อย่างไรก็ตาม จากกรณีของหนองตาแต้มที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงไฟฟ้าจากสาเหตุเรื่อ งการ
กรรมสิทธิ การทาผิดกฎหมายนั้นสามารถใช้เพื่อปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิในการได้รับการบริการจากภาครัฐ
หรือไม่นั้น อาจสามารถเทียบเคียงได้กับสถานการณ์การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสลัมซึ่งมีปัญหา
เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ซิ ง ห์ แ ละคณะ (Singh, Wang, Mandoza, & Ackom, 2019) ศึ ก ษาการเข้ า ไม่ ถึ ง ไฟฟ้ า อั น
เนื่องมาจากขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในประเทศที่ยากจนและกาลังพัฒนา 7 ประเทศ และคาดการณ์ว่า
80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในประเทศเหล่านี้จะเป็นพื้นที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่ง
เกินกว่าความสามารถที่รัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติจะขยายสาธารณูปโภคเพื่อรองรับได้ทัน ผู้คนกลุ่มนี้ต้อง
เผชิญกับปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการสารณูปโภคอันเนื่องมาจากการไม่มีซึ่งสิทธิในที่ดิน
ข้อเสนอที่สาคัญของการศึกษานี้ คือ ประการแรก การเข้าถึงไฟฟ้าควรถูกให้ความสาคัญในฐานะสิทธิ
มนุษยชน และควรมีแนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่าการข้อจากัดทางกฎหมาย กล่าวคือ รัฐออกเอกสารเพื่อให้
บริการไฟฟ้าได้โดยที่ไม่กระทบกับกรรมสิทธิที่ดิน (Singh et al., 2019, p. 342) และประการสุดท้ายต้องให้
ความสาคัญกับ “การเป็นส่วนหนึ่งในสังคม” (social inclusion) ของบรรดาผู้คนในสลัมที่มีสถานะของความ
เป็นชายขอบแม้จะอยู่ในพื้นที่เมืองศูนย์กลาง คือ ไม่ปฏิเสธหรือละเลยสิทธิที่พวกเขาพึงได้และนับรวมว่าคน
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม
ควำมขัดกันของคุณค่ำและรัฐรำชกำรไทย
หากเทียบเคียงกับกรณีศึกษานี้กับกรณีของหนองตาแต้มจะพบกับคาถามสาคัญ คือ เพราะเหตุใด
สถานการณ์ของการไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าของชาวบ้านกลับกลายมาเป็นประเด็นฟ้องร้องในศาล และการ
แก้ไขปัญหานั้นมีโอกาสที่จะมีแนวทางที่ยืดหยุ่นมากไปกว่าข้อจากัดทางกฎหมายหรือไม่ ซ้าร้ายไปกว่านั้นคือ
กลุ่ ม ชาวบ้ า นหนองตาแต้ม พยายามที่ จ ะไปพู ด คุ ย กั บตั ว แทนของศู นย์ ก ารทหารราบ แต่ ก ลั บ เกิ ด ปั ญหา
27

Burgess และคณะ (2019) โต้แย้งว่า บรรทัดฐานทางสังคมที่ให้สิทธิในการเข้าถึงไฟฟ้าจะกลายมาเป็นภาระของรัฐที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและ
กลายเป็นข้อจากัดต่อการขยายพื้นทีจ่ าหน่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ การให้นิยามการเข้าถึงไฟฟ้าในฐานะสิทธิของผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าทุกคนนั้ นจะ
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรี แต่สิทธิดังกล่าวหมายถึงผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างสมเหตุสมผล คือ มีราคาที่
สมเหตุสมผล
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เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายตาแหน่งนายทหารที่รับผิดชอบตลอดอยู่ต ลอดทาให้ไม่มีความต่อเนื่องใน
ประเด็นที่พูดคุย สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงการที่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ถูกให้ความสาคัญในฐานะที่เป็นปัญหาก็เป็นได้
ข้อสังเกตอีกประการ คือ และการที่คนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการต่อสู้กับศูนย์การทหารราบจากกรณีเรื่องกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แต่เป็นสิทธิในการได้รับบริการจากภาครัฐยิ่งกลายมาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง “การมองเห็น” บรรดาชีวิตของ
ผู้คนจากสายตาของรัฐหรือไม่ รวมไปถึงแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมที่ให้ความสาคัญกับการตระหนัก
ถึงบรรดาผู้ ที่เสี ยเปรีย บถูกน ามาปรั บ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้านรัฐประศาสนศาสตร์และกระบวนการนโยบาย
สาธารณะมากเพียงใด
อย่ า งไรก็ ต าม ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปั ญ หาการเข้ า ไม่ ถึ ง ไฟฟ้ า ของหนองตาแต้ ม ก็ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง ความ
เหนือกว่าของชุดคุณค่าบางประการในสังคมไทย กล่าวคือ ทางานของระบบราชการและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะนั้นมีความซับซ้อนแตกต่างจากองค์กรเอกชนที่มีเป้าหมายเพื่อองค์กรเท่านั้น (Hoggett, 2006, p.
175) แต่การทางานระบบราชการและนโยบายสาธารณะคือพื้นที่ของการช่วงชิง (contested space) ที่เต็ม
ไปด้วยการขัดแย้งกันระหว่างชุดคุณค่า (completing value) ของตัวแสดงต่าง ๆ (Frederickson, 2010)
ฉะนั้น จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็ นกลางทางคุณค่า (not value neutral) เพราะการตัดสินใจและการ
ไม่ตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นย่อมสะท้อนถึงการเลือกรับและกดทับชุดคุณค่าอยู่เสมอ ในทางอุดมคติแล้วนั้นการ
ตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจของรัฐนั้นจะต้องให้ความสาคัญกับความเป็นธรรมทางสังคม แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนถึงความเหนือกว่าของคุณค่าของความมั่นคงที่ความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ถูก
นั บ รวมไว้ด้ว ย โดยเฉพาะหากพิจ ารณาถึงบริบทของสั งคมไทยที่การเมืองถูกครอบงาด้ว ยระบบราชการ
(bureaucratic polity) ที่การเมืองถูกครอบงาด้วยระบบราชการเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งการที่กองทัพได้
กลายมาเป็นตัวแสดงทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างมากในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมามีส่วนสาคัญทาให้เกิด
การการครอบงาทางอานาจของระบบราชการต่อการดาเนินนโยบายสาธารณะและรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้
บริ บ ทสั ง คมการเมื อ งที่ ถู ก ครอบง าด้ ว ยระบบราชการอย่ า งยาวนานเช่ นนี้ ย่ อ มต้ อ งส่ ง ผลต่อ สถานะของ
ประชาชนผู้ทรงสิทธิ เพราะความชอบธรรมทางการเมืองจากที่มีประชาชนเป็นแหล่งอ้างอิง กลับถูกพรากไป
โดยการทารัฐประหารที่กินเวลายาวนากว่า 10 ปีที่ผ่านมา
บทส่งท้ำย
ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2427 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) เป็นเวลากว่า 136 ปี (เว็บ
ความเหลื่อมล้าฉบับพกพา, 2017) แต่ปัญหาการเข้าไม่ถึงไฟฟ้าใช้ก็ยังคงเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน ปัญหา
การเข้าไม่ถึงไฟฟ้าของหนองตาแต้มสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาดังกล่าวในลักษณะที่การเข้าไม่ถึงไฟฟ้านั้น
ไม่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์เรื่องของความไกล แต่กลับฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมทาง
สังคมที่ถูกผลิตซ้าผ่านการดาเนินนโยบาย กรณีที่คล้ายคลึงกันนี้ คือ ชุมชนบ่อแก้ว จังหวัดชัยภูมิ ที่ถูกปฏิเสธ
การเข้าถึงไฟฟ้าปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซาผักหนามซึ่งถูกใช้ประโยชน์โดย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) และในที่สุดมีคาตัดสินศาลฎีกาให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ดังกล่าว (เครือข่าย
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ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน, 2562) และหลังจากการประกาศใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าตามคาสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังมีอีกหลายกรณีที่เผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ การศึกษาปัญหาการเข้าไม่ถึง
ไฟฟ้าของหนองตาแต้มจึงเปรียบได้กับเป็นยอดของภูเขาน้าแข็ง การมองเห็นแต่เพียงความสาเร็จและความโร
แมนติกของแคมเปญ ไฟ-จาก-ฟ้า จึงเป็นการเพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้น
เอกสำรอ้ำงอิง
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ราชการแผ่นดินของไทย โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยพบว่าการ
พิจารณาโครงสร้างการบริหารราชการผ่านโครงสร้างทางการที่วางกรอบโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินไม่เพียงพอต่อการอธิบายการขยายตัวของราชการส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ รูปแบบ
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีการจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางเข้าไปในพื้นที่ภูมิภาคมีจานวนมากขึ้น
ซึ่งทาให้เกิดความซ้าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐ และความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ ทาให้การ
บริหารปกครองในพื้นที่นอกศูนย์กลางมีลักษณะทับซ้อนและยุ่งเหยิง ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบทความนี้เน้นอธิบายการขยายตัวของของหน่วยงานส่วนกลางที่ไป
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พึ่งพิงกันเป็นครั้งคราว ปราศจากโครงสร้างที่เป็นทางการ
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ABSTRACT
This article analyzes the actual role of the Central Administration under Thailand’s
administrative structure. By using policy analysis framework to analyze the relationship
between government agencies, it has been found that considering public administration
structure through official instrument, forming by State Government Administration Act
The pattern of Government in Thailand has established many regional offices of the
Central Administration, creating duplication to the mission of the state, and the unity of area
management. Governacing in sub-national governance is overlapping and duplication, effecting
the relationship between Central Administration and Provincial Administration.
This article focuses on the expansion of the Central Administration, establishing office
to provide services as the field agencies of the Ministry of Digital Economy and Society, and
The Ministry of Natural Resources and Environment, also found that many of the Central
Administration offices established in regional are greater in number than Provincial
Administration, and the pattern of working as intergovernmental network, depending on each
other from time to time, without formal structure.
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บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขา
บรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง โดยดาเนินการศึกษาจากข้อมูลแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิง
ลึกนักวิชาการหรือปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาท้องที่ ตลอดจน
ประชาชนและผู้แทนจากองค์กรชุมชนจานวน 175 คน การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการที่ดินทากิน การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นาท้องถิ่น
และผู้นาท้องที่ ประชาชนและผู้แทนจากองค์กรชุมชนจานวน 17 ครั้ง รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการเข้ามาจับจองที่ดินของประชาชนเพื่อทากินและอยู่อาศัย และอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล
ของประชาชน ต่อมาภาครัฐได้เข้ามาดาเนินการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของการกาหนดเป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ที่ซึ่งไม่ได้ดาเนินการสารวจและกาหนดแนวเขตอย่างชัดเจน จึงก่อให้เกิดการทับซ้อนกับที่ทากินและที่
อยู่อาศัยของประชาชน และนามาสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินจะต้องนาไปสู่การเกิดดุลยภาพของ
แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการที่ดินทากินโดยมุ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และความคงอยู่แห่งวิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
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Arable land problems in Banthat Range Phatthalung Province Area
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ABSTRACT
This article aims to show Arable land problems in Banthat Range Phatthalung Province
Area. This study was conducted by reviewing related literatures, conducting deep interview
with scholars and local philosophers, government officials and forestry officers, local leaders
and chiefs along with local residents and community organization representatives with 175
participants, unofficially interview with some individuals related with land conflict problems,
27 meetings with participation of government officials and forestry officers, local leaders and
chiefs, local residents and community organization representatives, including participatory
observation in the area.
To show that Arable land problems in Banthat Range Phatthalung Province Area was
started from the entry occupy land by local people to arable and living land,that lived and
was bound balanced well with the forest. Then, the government took the action to manage
the lands by forest conservation which was not clearly explored and determined boundary
line, led to the overlapping with local people’ arable and living land and inevitably brought
about land conflict problems between government, residents and community organizations.
Solution to Arable land problems lead to balanced problem solving and Arable land
management. The most important thing is that this model has to take the abundance of
forests and the persistence of the way of life of local residents in the area into consideration.
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บทนำ
พื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นเป็นอีกหนึ่งที่ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการที่ดิน
จากการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างสิทธิในฐานะพลเมืองของประชาชนและสิทธิชุมชนขององค์กรชุมชนกับอานาจรัฐ
ตามกฎหมายของภาครัฐจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งการบริหารจัดการที่ดินระหว่า งภาคประชาชนและองค์กร
ชุมชนกับภาครัฐ เนื่องจากพื้นที่ป่าแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งต้นน้าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงมีก่อตั้งชุมชนต่าง ๆ ขึ้นในพื้นที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขต จังหวัดพัทลุง และมีการดาเนินชีวิตของประชาชนที่พึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ใน
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุคแรก ๆ เป็นการเข้าแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อจับจองที่ดินทาไร่
ปลูกข้าวและพืชผักต่าง ๆ พร้อมทั้งทาสวนปลูกผลไม้และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ต่อมาเมื่อจานวนผู้คนเพิ่มมากขึ้นจึง
ได้มีการขยายบ้านเรื อนและเกิดการขยายตัวของชุมชนจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้น ที่แ ถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยกระแสแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐจึงเข้ามาดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัด
พัทลุงปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจ ต่าง ๆ จึงเกิดการปลู กยางพาราขึ้นในพื้นที่แต่การปลู กยางพาราใน
ช่วงแรกนั้นเป็นการปลูกยางพาราร่วมกับพืชชนิดต่าง ๆ ในลักษณะของป่าสมรม แต่เมื่อยางพารากลายเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญการปลู กยางพาราร่ว มกับพืชชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของป่าสมรมได้ผลผลิตของยางไม่ดี
เท่าที่ควร ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางพาราจากรูปแบบป่าสมรมมา
เป็นการปลูกยางพาราในรูปแบบพืชเชิงเดี่ยวและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกยางสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราด้วยการอนุญาตให้มีแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้เพิ่มโดยไม่ได้มีการควบคุมอย่างชัดเจน
พร้อมทั้งกาหนดพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503 ขึ้น จึงก่อให้เกิดการแผ้วถาง
ทาลายพื้น ที่ป่ าไม้เพื่อขยายพื้น ที่ป ลู กจ านวนมาก ส่ งผลให้ พื้นที่ป่าไม้ ล ดลงอย่างรวดเร็ว นามาสู่ การเกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ด ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละจ ากั ด การบุ ก รุ ก แผ้ ว ถางพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ข อง
ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐจึงเข้ามาดาเนินการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ ด้วยการกาหนดให้พื้นป่าสงวน ตาม
ความในมาตราที่ 10 และมาตราที่ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 กาหนดให้เป็น
พื้นป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตราที่ 5 และมาตราที่ 6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 และต่อมากาหนดบริเวณที่ดินป่าเขาบรรทัดในบางส่วนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตาม
อาศัยตามความมาตราที่ 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และกาหนดให้ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่าตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งไม่ได้ดาเนินการสารวจและกาหนดแนวเขตของพื้นที่อย่างชัดเจน การกาหนด
เขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติที่พัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขต
อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านั้นทับซ้อนที่ทากินและอยู่อาศัยของประชาชนจึงส่งผลให้ประชาชนในพื้ นที่ซึ่งไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินต้องกลายเป็นกลุ่มคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้และอยู่อาศัยในพื้นที่ป่า
ไม้อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ได้อยู่อาศัยและทากินมาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาดาเนินการบริหารจัดการที่ดิน
การบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงตามแนวทางของภาครัฐนั้นได้
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งไม่สามารถดารงชีพตามวิถีของระบบการทาสวนยางได้อย่าง
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ปกติ รวมทั้งถูกจับกุมดาเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ภาคประชาชนและขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐลงมา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและนาไปสู่ความยั่งยืน
ในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาความความขัดแย้งด้านที่ดินในพื้นที่ ประกอบกับการดาเนินการของ
ภาครัฐมุ่งบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งนโยบาย
และแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขาดการคานึงถึงบริบทของพื้นที่และ
ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งถิ่นฐานและชุมชน จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาจากการบริห าร
จั ดการที่ดิน ได้อย่ างเป็ น รู ป ธรรมและน าไปสู่ การเกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกั บภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการที่ดินและ
ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในเขตจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนได้นั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและ
ทาความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่
วิธีกำรศึกษำ
บทความเรื่องปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นใช้
เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการพรรณนาเชิงเนื้อหาเพื่อสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึ ง สภาพของปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น พื้ น ที่ แ ถบเทื อ กเขาบรรทั ด ในเขตจั ง หวั ด พั ท ลุ ง โดยมี
วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพของการบริหารจัดการที่ดิน
ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดิน รูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินและแนวทางในการบริหารจัดการที่ดิน
ตลอดจนปัญหาและผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
2. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากพื้ น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น การจั ด เก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาด้วยรูปแบบการสังเกต การเข้าร่วมประชุมและทากิจ กรรมต่าง ๆ
ในพื้นที่ ตลอดจนการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการที่ดินและการ
บริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
3. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบไป
ด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาท้องที่ ผู้แทนองค์กรชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการที่ดินและรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัด
พัทลุง จานวน 175 คน
4. การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของการจัดประชุมระดมความคิดและเวทีสาธารณะใน
พื้นที่ซึ่งเป็นการดาเนินการจัดประชุมภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและเสนอรูปแบบในการ
บริหารจัดการที่ดินที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและนาไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง จานวน 17 ครั้ง
ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 175 คนและ
การสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
จานวน 17ครั้ง ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมและทากิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ พบว่าการบริหารจัดการที่ดินและ
นาไปสู่การเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง โดยจุดเริ่มต้อน
ของปัญหานั้นเกิดขึ้นจากการเข้ามาจับจองที่ดินของของภาคประชาชนด้วยการเข้ามาแผ้วถางพื้น ที่ป่าที่มีความ
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อุดมสมบูรณ์เพื่อทากินและอยู่อาศัยตามวิถีของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและต่อมามีการบุกรุกแผ้วถาง
พื้นที่ป่ามากขึ้นเมื่อภาครัฐส่งเสริมการทาสวนยางพาราด้วยการปลูกในรูปแบบพืชเชิงเดี่ยวตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ปี พ.ศ. 2503 จากความผิดพลาดเชิงนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการปลู ก
ยางพาราเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการทาลายพื้นที่ป่าไม้อย่างมหาศาล จึงพยายามดาเนินการ
นโยบายแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ จ ากั ด การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า และอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ซึ่ ง พื้ น ที่ ป่า ที่ ยั ง คงอุ ด มสมบู รณ์ ด้ ว ยการ
กาหนดให้พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตป่าสงวน เขตป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่
การกาหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
ซึ่งนามาสู่ปัญหาเพิ่มเติมเนื่องจากเกิดและการทับซ้อนกับพื้นที่ทากินและอยู่อาศั ยของประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่
เป็ น ที่ ดิ น เดิ ม และที่ ดิ น บุ ก รุ ก ใหม่ จ ากการส่ ง เสริม ให้ มี ก ารปลู ก ยางพาราของภาครั ฐ พร้ อ มทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อการดารงชีพของประชาชน อีกทั้งแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นก็ไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน จึงนาไปสู่การเกิดการอ้างสิทธิ์
แห่งความชอบธรรมระหว่างสิทธิความเป็นพลเมืองของประชาชนนาไปสู่การรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนใน
ฐานะของผู้ซึ่งได้ทาการจับจองและครอบครองที่ดินเพื่อทากินและอยู่อาศัยมาก่อนกับอานาจรัฐตามกฎหมาย
ของภาครัฐในการบริ หารจัดการที่ดิน ทั้งนี้เมื่อมุมมองในการบริหารจัดการที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมีความต่างกันโดยต่างฝ่ายต่างอ้างในความชอบธรรมของสิทธิลอานาจที่พึงมี
จึงนาไปสู่การเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่ดินขึ้นและพัฒนาความรุนแรงมากระทั่งปัจจุบั นที่ไม่สามารถหาจุด
สมดุลในการจัดการที่ดินและบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ได้
กำรบริหำรจัดกำรที่ดินของภำคประชำชน
สาหรับการบริหารจัดการที่ดินของภาคประชาชนในพื้นที่นั้นเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแถบ
เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงด้วยการเข้ามาแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์หรือพื้นที่ป่าไม้ที่มี
ความเสื่อมโทรมเหมาะสาหรับการตั้งถิ่นฐานและทากิน นาไปสู่การจับจองที่ดินเพื่อใช้ในการทาไร่และทาสวน
ในลักษณะของป่าสมรมเพื่อการดารงชีพมีวิถีชีวิตที่พึ่งพากับผืนป่าและอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างสมดุล แสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนแถบเชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง
ในช่วงแรกไม่ก่อให้เกิดบุกรุกและทาลายผืนป่าแต่เป็นการเข้ามาทากินและอยู่ร่วมกับผืนป่าอย่างถอยทีถอย
อาศัยต่อกันบนพื้นฐานแห่งวิถีและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ร่วมกับป่า ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่ปลูกยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนใน
ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงและเปลี่ยนสายพันธ์ยางพาราเดิมซึ่งให้ผลผลิต
ไม่ดีเท่าที่ควรมาเป็นปลูกยางพาราพันธ์ พื้นเมือง แต่รูปแบบและวิธีการปลูกยางพาราก็ยังคงเป็นลักษณะของ
ป่าสมรมด้วยการนาต้นยางพาราไปปลูกร่วมพืชชนิดอื่น ๆ ตามวิถีแห่งการอยู่ร่วมกับป่าส่งผลให้ การปลู ก
ยางพาราไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม แต่เป็นการปลูกตามวิถีดั้งเดิมทาให้ได้ผลผลิ ต
ยางพาราไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อผลผลิตยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ยางพารามีราคาที่สูง เพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศหน่วยงานภาครัฐโดยรัฐในขณะนั้นจึงเข้ามาส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่ภาคใต้ให้ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการบุ กรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ใน
การปลูกยางพาราเป็นจานวนมาก ประกอบกับการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อจับจองและปลูกยางพาราใน
ขณะนั้นไม่ผิดกฎหมายและสามารถทาการแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างอิสระตามศักยภาพของประชาชน แต่
หลังจากปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ขึ้นโดยกาหนดว่าป่าคือที่ดินที่ยังมิได้
มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ส่งผลให้การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อทาการปลูกยางพาราและทากินหรืออยู่
อาศัยไม่สามารถดาเนินได้และต้องยุติการบุกรุกป่าไม้ ส่งผลให้ประชาชนที่ทากินและอยู่อาศัยพื้นที่นั้นได้ทากิน
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และอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมซึ่งได้แผ้วถางและบุกรุกแผ้วถางที่ดินมาก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีการ
ลั กลอบแผ้ ว ถางและบุ กรุ กพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ พิ่ม เติ มบ้า ง ต่อมาภาครัฐ กาหนดนโยบายในการส่ ง เสริ มการปลู ก
ยางพาราและพัฒนาสายพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตมากกว่ายางสายพันธุ์พื้นเมืองเดิมที่ประชาชนปลูกอยู่ พร้อม
ทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางพาราจากแบบป่าสมรมมาเป็นการปลูกยางพาราแบบสวนยางพารา การ
ปลูกยางพาราของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาจึงเปลี่ยนไปและมุ่งพัฒนาการ
ปลูกยางพาราไปเป็น การปลูกแบบเชิงเดี่ยวตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ปี พ.ศ.
2503 โดยสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการ
ดาเนินการจัดสรรทุนสงเคราะห์การทาสวนยางให้กับประชาชนที่ปลูกยางพาราและสนใจที่จะปลูกยางพารา
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางตามนิยามที่ว่าสวนยางคือที่ดินปลูกต้นยาง
เนื้อที่ไม่น้อยกว่าสองไร่ แต่ละไร่มีต้นยางปลูกไม่น้อยกว่าสิบต้นและโดยส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละยี่สิบห้าต้น
รูปแบบการปลูกยางพาราต้องเป็นระเบียบ มีการจัดวางระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวที่แน่นอนและ
ปลูกในรูปแบบของพืชเชิงเดี่ยวตามหลักการของกรมการเกษตร ส่งผลให้วิถีแห่งการพึ่งพาและอยู่ร่วมกับผืนป่า
ของประชาชนในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการปลูกพืชในลักษณะของป่าสมรมก็สูญหายไปในที่สุด
เพียงเพื่อจะต้องดาเนินการปลูกยางพาราให้สอดคล้องกับข้อบังคับและแนวทางการส่งเสริมของหน่ว ยงาน
ภาครัฐและข้อมูลตามหลักวิชาการเกษตรที่ขาดการศึกษาบริบทของสังคมและไม่คานึงถึงวิถีชีวิตของประชาชน
และความเหมาะสมของพื้น ที่ จากการปรั บรูปแบบการปลู กยางจากยางพาราพันธุ์พื้นเมืองไปสู่ การปลู ก
ยางพาราสายพั น ธุ์ ใ หม่ ต ามกระแสของการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกยางพาราไปตามข้อกาหนดของการรับเงินสงเคราะห์การทาสวนยางจากกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางและตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ปีพุทธศักราช 2503 ที่
มองว่าสวนยางพาราในประเทศไทยส่วนมากเป็นสวนเก่าและเป็นยางที่มิใช่ยางพันธุ์ดีเป็นเหตุให้การผลิตยางไม่
ได้ผลตามที่ควรจะได้และโดยที่การแก้ไขสภาพที่เป็นอยู่ดังกล่าวให้ดีขึ้น จะต้องกระทาด้วยการปลูกยางพันธุ์ดี
แทนยางเก่ า จึ ง สมควรให้ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในการนี้ ซึ่ ง จากข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503 เพื่อให้ได้เงินและได้เข้าเป็นสมาชิกของกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐบาลจึงต้องเปลี่ยน
วิถีของการปลูกยางพาราให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางโดยเปลี่ยนจากการ
ปลูกยางพันธุ์พื้นเมืองมาเป็นการปลูกยางสายพันธ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงตามการส่งเสริมของภาครัฐ ปรับรูปแบบ
การปลู กยางพาราจากป่ าสมรมมาเป็ น สวนยางพาราในรูปแบบของพืชเชิงเดี่ยว ทั้งนี้เมื่อวิถีของการปลูก
ยางพาราจากป่าสมรมเป็นสวนยางพาราของลักษณะพืชเชิง เดี่ยวและเปลี่ยนจากยางสายพันธุ์พื้นเมืองมาเป็น
ยางสายพัน ธุ์ดีจึ งก่อให้ เกิดการแผ้วถางป่าสมรมที่ได้ทากินอยู่เดิมให้โล่ งเตียนตามหลั กเกณฑ์ของกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางและในบางส่วนก็ลักลอบแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมเพื่อปลูกยางพารา ส่งผลให้
ภาครัฐมองว่าประชาชนในพื้นที่บุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้เพิ่มทั้ง ๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ทากินในพื้นที่เดิม
เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายของรัฐและมีเพียงบางส่วนที่ลักลอบบุก
รุ กแผ้ ว ถางพื้น ที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้น ที่ปลู กยางพาราตามนโยบายที่รัฐส่งเสริม การบริห ารจัดการที่ดินของ
ประชาชนที่เพื่อทากินและอยู่อาศัยก็สวนทางกับแนวทางในการบริกหารจัดการที่ดินของภาครัฐตั้งแต่นั่นมา
จนถึงปัจจุบัน
กำรบริหำรจัดกำรที่ดินของภำครัฐ
สาหรับการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นในช่วงแรก ๆ นั้น ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการที่ดินโดยมุ่งสนับสนุนการส่งเสริมและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการกาหนดนโยบายและ
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แนวทางในการส่งเสริมของภาครัฐที่มุ่งให้ความสาคัญกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันทางการค้า
มุ่งส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่เพื่อทาการเกษตรจึงนาไปสู่การบุกรกุแผ้วถางพื้นที่ป่าแถบเทือกเขาบรรทัดในเขต
จังหวัดพัทลุง เมื่อมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในวงกว้างส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงจานวนมาก ภาครัฐกาหนดแนวทาง
และนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อจากัดการบุกรุกพื้นที่ป่าและการขยายพื้นที่ทางการเกษตรด้ว ยการ
กาหนดให้พื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงในบางส่วนเป็นป่าสงวน ตามความในมาตราที่ 10 และ
มาตราที่ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ด้วยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากมีไม้ชนิดดีมีค่า
เป็นปริมาณมากเหมาะที่จะสงวนไว้เพื่อให้มีไม้ไว้ใช้ตลอดไปอัน จะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าที่จะแผ้วถางเป็น
พื้นที่เพาะปลูกหรือเพื่อกิจการอย่างอื่นจึงสมควรสงวนป่าแห่งนี้ไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ต่อมาได้
ทยอยกาหนดให้ป่าในแต่ละพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตราที่ 5 และมาตราที่
6 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้นาคบุตร ไม้ตะเคียนทอง
ไม้หลุมพอและไม้ชนิดอื่นซึ่งมีค่าจานวนมากและมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย จึงสมควรกาหนดให้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ กระทั่งในวันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2518 มีพระราชกฤษฎีกากาหนดบริเวณที่ดินป่าเขาบรรทัดในท้องที่ตาบลบ้านนา ตาบลกงหรา ตาบล
คลองเฉลิม อาเภอเมืองพัทลุง ตาบลตะโหมด อาเภอเขาชัยสน ตาบลป่าบอน อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกากาหนด
บริเวณที่ดินป่าเทือกเขาบรรทัดในท้องที่ตาบลตะแพน ตาบลเขาปู่ อาเภอศรีบรรพต อาเภอควนขนุน ตาบล
บ้านนา อาเภอเมืองพัทลุง ตาบลกงหรา ตาบลชะรัด อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ปู่-เขาย่าตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น
พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขาให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทาลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เพื่ออานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน จากการกาหนดให้พื้นที่แถบ
เชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การกาหนดพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านั้นมีความมุ่งหวัง
เพื่อปกป้องและรั กษาไว้ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ให้คงอุดมสมบูรณ์แต่กลับก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิต ของ
ประชาชน เนื่องจากการกาหนดให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านั้นเกิดการทับซ้อนกับพื้นที่ทากินและอยู่อาศัยเดิม
ของประชาชน เนื่องจากไม่ได้มีการดาเนินการสารวจบริบทของพื้นที่และดาเนินการกาหนดแนวเขตของพื้นที่
ให้มีความชัดเจนถึงขอบเขตที่แน่ชัดของเขตชุมชนเดิมกับเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภาครัฐมุ่งเพียงการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ทากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชนส่วนใหญ่นั้น
ไม่ได้มีเอกสารสิ ทธิ์ในที่ดิ น ตามพระราชบั ญ ญัติ ให้ ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิ น พ.ศ. 2497 มีเพียงแค่ สิ ท ธิ
ครอบครองซึ่งได้ทากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการที่ดินและกาหนดให้เป็นเขตป่า
สงวน ป่ าสงวนแห่ งชาติและพัฒ นาไปสู่ การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาปู่ เขาย่า ซึ่งไม่ได้ดาเนิ นการให้ เป็นไปตามข้อกฎหมายหรือกติกาที่ภาครัฐ กาหนดขึ้นส่ งผลให้
ประชาชนที่ได้ทากินและอยู่อาศัยในพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐต้องกลายเป็นบุคคลที่ต้องอยู่อาศัย
อย่างผิดกฎหมาย ทั้งที่ได้ทากินและอยู่อาศัยมาก่อนการเข้ามาบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐ
การบริ ห ารจั ดการที่ดิน ในพื้น ที่แถบเทือกเขาบรรทั ดในเขตจังหวัดพัทลุ งระหว่างภาครัฐ กั บ ภาค
ประชาชนจึงมีมุมมองต่อการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความแตกต่างกันโดยภาคประชาชน
มุ่ ง ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น เพื่ อ การยั ง ชี พ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ ท ากิ น และอยู่ อ าศั ย ไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับสิทธิในที่ดินหรือดาเนินการจัดการที่ดินให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐกาหนดขึ้น
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ในขณะที่ภาครัฐมุ่งที่จะปกป้องไว้ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ด้วยการกาหนดให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนา
ไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ซึ่งเกิดการทับซ้อน
กับที่ดินทากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชนโดยมีสาเหตุมาจากการไม่ได้สารวจแนวเขตของพื้นที่หรือลงพื้นที่
เพื่อดาเนินการกาหนดขอบเขตที่ดินเพื่อกาหนดเป็นพื้ นที่เขตเขตป่าสงวนและป่าสงวนแห่งชาติให้มี ความ
ชัดเจน แต่กลับมุ่งดาเนินการามกฎหมายและมุ่งใช้ข้อกฎหมายเพื่อบังคับต่อประชาชน เมื่อพัฒนาไปสู่การ
กาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าเพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่หวง
ห้ามแบบเด็ดขาด ผู้ที่ครอบครองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ได้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ซึ่งยิ่งก่อให้เกิด
ปัญหาและสร้างความรุนแรงของปัญหามากขึ้นเมื่อการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการดารง
ชีพของประชาชน ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย ประชาชนในพื้นที่จึงเกิด
การรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิอันชอบธรรมต่อภาครับและพัฒ นาไปสู่การจัดตั้ง เป็น
องค์กรภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน
ของภาครัฐ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการดาเนินการแก้ไขปัญ หาจากการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของสิทธิ
ของชุมชนและโต้แย้งสิทธิ์ในการบริหารจัดการที่ดินในฐานะสิทธิของผู้ซึ่งได้ทากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่อานาจ
รัฐตามกฎหมายจะเข้ามาบริหารจัดการที่ดินเพื่อปกป้องไว้ซึ่งพื้นที่ป่า
ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
ปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินแถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงจึงได้เริ่มปะทุและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นมาจะกระทั้งปัจจุบันกว่า 59 ปี เมื่อแนวคิดและรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐกับ
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชนมีความแตกต่างกันและก่อให้การเกิดปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน และ
ความขัดแย้งด้านที่ดินขึ้น เนื่องจากในอดีตนั้นการเข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นเป็นการเข้าแผ้วถางผืนป่าเพื่อ
จับจองที่ดินในทาไร่ทาสวนเพื่อการดารงชีพ พร้อมทั้งมีการสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชนขึ้น
ในพื้นที่แถบเชิงเขาของเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงมาจนถึงทุกวันนี้ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีสิทธิ
ในการครอบครองที่ดินในสถานะของผู้ที่อยู่อาศัยและทากินในพื้นที่มาก่อน โดยมิได้ให้ความสาคัญและความ
สนใจถึงเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในที่ดินตามรูปแบบหรือข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ แต่ให้
ความสาคัญกับการดารงชีพที่พึ่งพาอาศัยและรักษาดูแลพื้นที่ป่า แต่ต่อมาเมื่อภาครัฐมุ่งให้ความสาคัญในเรื่อง
การพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและให้ดาเนินการปลูกยางให้เป็นไปตาม
ข้ อ ก าหนดของการรั บ เงิ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยางจากกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง อี ก ทั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ปี พ.ศ. 2503 จึงก่อให้เกิดการแผ้วถางทาลายพื้นที่ป่าไม้
เพื่อทาปลูกยางพาราส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลดลงและเกิดปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าในวงกว้าง ส่งผลให้
พื้นที่ป่าไม้ในภาคใต้ของประเทศไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อดารงและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ที่
ยังคงอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง ภาครัฐจึงมีแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองและ
สงวนป่ าไม้ เข้ามาปรั บ ใช้และเป็ น แนวทางในการปกป้องและรักษาป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ คงอยู่ด้วย
นโยบายการบริห ารจัดการที่ดินในพื้น ที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐ กั บภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชนขึ้นในพื้นที่ และนาไปสู่การโต้แย้งสิทธิ์อันชอบธรรมในที่ดินระหว่างภาครัฐกับประ
ประชาชนและองค์กรชุมชนขึ้น

ปญั หาใน
การบริหาร
จัดการทีด่ นิ

การกาหนดพืน้ ทีป่ า่ สงวนและปา่ อนุรกั ษ์ทบั ซ้อนทีท่ ากินและทีอ่ ยู่อาศัย
เดิม
การชุมนุมประท้วงของภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาชน
ั
นโยบายในการแก้ไขปญหาที
ด่ นิ ของภาครัฐประสบความล้มเหลว

เกิดความขัดแย้งด้านทีด่ นิ
ระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน
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การอ้างสิทธิความชอบธรรม
์
ในทีด่ นิ
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การกาหนดพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ทากินและที่อยู่อาศัยเดิม
การกาหนดให้พื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติ
และพัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า นาไปสู่
การเกิดปัญหาการทับซ้อนที่ทากินและที่อยู่อาศัยเดิมของประชาชนในพื้นที่ เนื่อ งมาจากการกาหนดเขตป่า
สงวนและป่าสงวนแห่งชาติของภาครัฐก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
และเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าไม่ได้ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อการกาหนดแนวเขตและสารวจบริบทของพื้นที่
อย่างแท้จริงจึงเกิดการทับซ้อนกับพื้นที่ของภาคประชาชนและองค์กรชุมชนซึ่งได้ทากินและอยู่อาศัยมาก่อน
และความไม่ชัดเจนและแน่นอนของแนวเขต อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดารงชีพและอยู่อาศัยของประชาชน
ในพื้นที่เพราะต้องกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐอย่างผิดกฎหมายทั้งๆที่ได้อยู่อาศัยและทากินมาก่อนที่
ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่
การชุมนุมประท้วงของภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาชน
เมื่อภาครัฐมีแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงด้วย
การกาหนดให้เป็นเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขา
บรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าซึ่งเกิดการทับซ้อนที่ทากินและที่อยู่อาศัยเดิมของประชาชน ซึ่ง
ได้รับผลกระทบต่อการดารงชีพและการอยู่อาศัยในฐานะของกลุ่มคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ของรัฐ ตลอดจนถูก
จับกุมดาเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ทั้งๆที่ได้ทากินและอยู่อาศั ยในพื้นที่มาก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการ
ที่ดิน ประชาชนในพื้นที่จึงได้พยายามรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเรียกร้อง
ให้หน่วยงานของภาครัฐลงมาดาเนินการแก้ไขปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาบริหารจัดการ
ที่ดินของภาครัฐ ตลอดจนกาหนดจุดยืนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการจัดการและแก้ไข
ปัญหาที่ดินร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ แต่การดาเนินการของภาคประชาชนในช่วงแรก ๆ นั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนองและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและภาครัฐเท่าที่ควร เมื่อภาครัฐไม่ดาเนินการจัดการและ
กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดความผิดพลาดจากการบริหาร
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมได้ ภาคประชาชนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันเป็นองค์กรภาคประชาชนและพัฒนาไปสู่
การสร้างเป็นเครือข่ายร่วมกันในพื้นที่และภายนอกพื้นที่เพื่อเรียกร้องและการชุ มนุมประท้วงให้หน่วยงานของ
ภาครัฐลงมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการที่ดิน และนาไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชน เมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐประสบความล้มเหลว
เมื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐเรียกร้องให้ภาครัฐลงมา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภาครัฐจึงได้มีการกาหนดนโยบายเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ให้กับประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่องการ
แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้และได้มีการนามาดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินให้กับประชาชนในพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ที่ดินในพื้นที่ กระทั่งในปีพุทธศักราช 2553 รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อดาเนินการที่ดินทากินและอยู่อาศัยให้กับ
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ประชาชนด้วยหลักการของโฉนดชุมชน แต่หลักการและกระบวนการคิดของโฉนดชุมชนนั้นไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่ทากินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุ ง
ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับและดาเนินการตามหลักการของโฉนดชุมชนและต่อมาในปี พ.ศ. 2557
รัฐบาลได้มีแนวทางและคาสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่านั้นตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ คาสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66 / 2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุก
รุกทาลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ไม่สามารถ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งด้านที่ดินในพื้นที่ได้ เนื่องจากการกาหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินนั้นยังคงเป็นรูปแบบของการดาเนินการ
ของภาครัฐในลักษณะของการกาหนดนโยบายและข้อบังคับที่เกิดจากแนวคิดของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ส่งผล
ให้การบังคับใช้นโยบายและข้อบังคับในการบริ หารจัดการที่ดินของภาครัฐนั้นไม่สามารถดาเนินการแก้ไ ข
ปัญหาได้ อีกทั้งยังเกิดปัญหาการต่อต้านและคัดค้านจากภาคประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่ และนามาสู่
การเกิดปัญหาความขัดแย้งในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ตามรูปแบบและ
แนวทางในการจัดการของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวนั้นไม่สามารถนาไปสู่การมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่ได้ อีกทั้งยังนาไปสู่การเกิดปัญหาการโต้แย้งในสิทธิในที่ดินระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาชนและองค์กรชุมนขึ้นในพื้นที่
เกิดความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชน
การเข้ามาดาเนินการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงให้เป็น
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของภาครัฐ ซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่นั้นส่งผลให้
การดาเนิ น งานของภาครั ฐ ไร้ ป ระสิ ทธิภาพ เนื่องจากขาดการยอมรับและเกิดการต่อต้านแนวทางในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ จึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในลักษณะต่าง ๆ ขึ้นเมื่อแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดินของภาครัฐไม่สามารถนาไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการบริหาร
จัดการที่ดินในพื้นที่ เนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าทับซ้อนที่ทากินเดิมของประชาชนเพราะไม่ได้
มีการสารวจแนวเขตที่ชัดเจน ตลอดจนมีความผิดพลาดจากการปักหมุดแนวเขตของป่าที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง โดยเป็นการกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจนและมีความคลุมเครือ ไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างพื้นที่ทากินและอยู่อาศัยของประชาชนกับพื้นที่ป่าสงวนให้แน่ชัด แต่กลับประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับ
ซ้อนที่ทากินและอยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่มาก่อนและนามาสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งจากการบริหาร
จัดการที่ของภาครัฐระหว่างภาครัฐ หน่วยงานของภาครัฐ นโยบายของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กรชุมชน
และภาคประชาชน และนาไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเมื่อมีมุมมอง
ในการบริหารจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินมีความแตกต่างกัน
การอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมในที่ดิน
การอ้างสิทธิ์ความชอบธรรมในที่ดินนั้นนาไปสู่การทวีความรุนแรงของความขัดแย้งด้านที่ดินใน
พื้นที่ เมื่อภาคประชาชนและภาครัฐได้อ้างสิทธิความชอบธรรมในที่ดิน โดยภาคประชาชนในพื้นที่ได้รวมตัวกัน
เป็นองค์กรภาคประชาชนเพื่อดาเนินการประท้วงและเรียกร้องสิทธิ์ความชอบธรรมจากการเข้ามาคุกคามของ
ภาครัฐ ตลอดจนเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในพื้นที่ต่อ
ภาครัฐ โดยมองว่าประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาจับจองเพื่ออาศัยและทากินก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาบริหารจัดการ
ที่ดิน และการบริ ห ารจั ดการที่ดิน ของภาครัฐ นั้นไม่มีความชอบธรรมเนื่องจากละเมิดสิ ทธิ์และสร้างความ
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เดือดร้อนในการดารงชีพของประชาชนและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐลงมา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐนั้น ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้และยังก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างประชาชนในพื้นที่กับภาครัฐเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นเพราะการแก้ไขปัญหาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาคนให้อยู่ กับป่าได้อย่างสมดุลแต่เป็นการ
แยกคนออกจากป่า อีกทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ประชาชนและองค์กร
ภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการจัดการที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน ตลอดจนต่อสู้กับ
ภาครัฐและนโยบายของภาครัฐที่ไม่มีความเป็ นธรรมในการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยมุ่งเรียกร้องสิทธิ
ของชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยกระบวนการของชุมชน ในขณะเดียวกันนั้น
ภาครัฐก็อ้างความชอบธรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินว่าที่ดินใดก็ตามหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่รับรองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินให้ถื อเป็นที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนพื้นที่ล้วนแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงถูกจับคุม
ดาเนินคดีต่าง ๆ เนื่องจากได้เข้ามาทากินและอยู่ในพื้นที่ของรัฐอย่างผิดกฎหมาย จึงต้องมีการทาลายและรื้อ
ถอนทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชน ประชาชนในพื้นที่จึงได้รับความเดือดร้อนจากการคุมคามและทาลาย
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และยึดพื้นที่คืนมาเป็นของรัฐโดยไม่คานึงถึงข้อเท็จจริงและวิถีในการดารงชีพ
ดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่
สามารถสรุปได้ว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงมี
จุดเริ่มต้นจากมุมมองและแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินการบริหารจัดการที่ดินที่แตกต่างกันระหว่าภาครัฐ
และภาคประชาชน มีการกาหนดพื้นที่ป่าสงวน ป่าสงวนแห่งชาติและพัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาบรรทัดและเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าทับซ้อนที่ทากินและที่อยู่อาศัยเดิมแต่นโยบายในการ
แก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐจะพยายามนา
นโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินในพื้นที่แต่ด้วยความคิดเห็นที่
แตกต่างกันของการบริหารจัดการที่ดินระหว่างนโยบายของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับองค์กรชุมชนและภาค
ประชาชน มีความแตกต่างกันและการดาเนินการนั้นไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้
อย่างแท้จริ ง จึงนาไปสู่การเกิดความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐ กับภาคประชาชนและองค์กรชุ มชน
ตลอดจนการโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชน เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางแนวทางใน
การบริหารจัดการที่ดินร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาจาก
การบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงได้อย่างยั่งยืน
สรุปผล
ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นเกิดจากการ
บริหารจัดการที่ดินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในรูป แบบของพื้นที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พัฒนาไปสู่การกาหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ปู่เขาย่าซึ่งเกิดการทับซ้อนกับพื้นที่ทากินและอยู่อาศัยเดิมของประชาชนและนามาสู่การเกิดความทุกข์ยากต่อ
การดารงชีพของประชาชนในพื้น ที่ แต่ในการเข้ามาดาเนินการบริห ารจัดการที่ ดินของภาครัฐ เกิด ความ
บกพร่องในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการกาหนดแนวเขต ขาดการสารวจบริบทของพื้นที่อย่าง
แท้จริงและขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินทากินและอยู่
อาศัยระหว่างภาคประชาชนกับหน่ว ยงานภาครัฐ และนาไปสู่การรวมตัวของประชาชนเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินตามหลักของสิทธิชุมชน
เป็ น แนวทางในการจั ดการและแก้ไขปั ญหาทรัพยากรทางธรรมชาติโ ดยชุมชนและจัดตั้งเป็นองค์ ก รภาค
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ประชาชนและองค์กรชุ มชนเพื่อสร้างพลังอานาจในการต่อรองกับภาครัฐ แก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ อย่างไรก็ดีรูปแบบและแนวทางในการ
ดาเนินงานขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรชุมชนไม่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและนาไปสู่การเกิดความ
ขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินระหว่างกัน
ซึ่งสมารถกล่าวได้ว่าปัญหาการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่นั้นนาไปสู่การโต้แย้งสิทธิ์ในการบริหาร
จัดการที่ดินระหว่างสิทธิของผู้ซึ่งได้ทากินและอยู่อาศัยมาก่อนที่ภาครัฐจะกาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของ
ภาคประชาชนและองค์กรชุมชนกับอานาจรัฐตามกฎหมายเพื่อปกป้องไว้ซึ่งพื้นที่ป่าที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ในการแก้ไขปั ญหาที่ดิน ทากิน ด้ว ยการชุมนุมแสดงเชิงสัญลั กษณ์เพื่อเรียกร้องให้ ห น่ว ยงานภาครัฐลงมา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนระหว่างเขตพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์กับพื้นที่ทากินและอยู่อาศั ยของประชาชน
ไปสู่การดาเนินการเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ การกาหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ในที่ดินทากิน
และการอยู่ร่วมกับผืนป่า ซึ่งก่อให้เกิดการต่อรองและทวงสิทธิ์ในที่ดินระหว่างสิทธิ์ของชุมชนกับนโยบายการ
แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินในรูปแบบการจัดการตนเองภายใต้
สิทธิของชุมชนซึ่งถือเป็นความเข้มแข็งแห่งการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดย
กระบวนการของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒน์ ฤทธิมา,2559 ซึ่งได้สรุปไว้ว่าปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน
พื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนั้นเกิดจากการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างสิทธิความเป็นพลเมืองของประชาชน
และองค์กรชุมชนกับ อานาจรัฐตามกฎหมายของภาครัฐจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน และสาหรับ
แนวทางในการแก้ไขของปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินและปัญหาที่ดินทากินพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทั ดในเขต
จังหวัดพัทลุงนั้นจะต้องทบทวนและแก้ไขพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช 2497
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535 ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบข้อ บังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน การจัดป่าป่าไม้ที่ล้าสมัย อีกทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน
ภายใต้สิทธิของประชาชนและองค์กรชุมชนที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วม
ในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒน์ ฤทธิมา,2554 ที่เสนอไว้ว่าแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน :กรณีศึกษาเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรังนั้น
ภาครัฐจะต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายและพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535
ข้อเสนอแนะ
1. ส าหรั บ การวิจั ย ในครั้ งต่อไปนั้ นผควรศึกษาถึงปัญหาในทุกมิติควรศึกษาในมิติของสภาพและ
ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐในการกาหนดให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ ตัว
แบบในการบริหารจัดการที่ดินและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการบริหารจัดการที่ดินทากินในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์อย่างบูรณาการที่นาไปสู่ความอย่างยั่งยืน
2. สาหรับข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นถาครัฐและหน่วยงานของภาครัฐจะต้องดาเนินการทบทวนและ
ประเมินนโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของนโยบาย
การบริหารจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจกทุกภาคส่วน
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ต้องการนาเสนอประเด็นทางการเมืองการปกครองและการบริหารงานของรัฐผ่านตัว
แสดงที่สาคัญที่ปัจจุบันมีอิทธิพลในกาหนดโครงสร้างทางการเมืองและมีความสาคัญในการจัดลาดับของอานาจ
บทบาท หน้าที่ของประชาชนภายในรัฐ โครงสร้างดังกล่าวมีสถานะที่เรียกว่าสถาบันทางการเมือง ซึ่งสถาบัน
ทางการเมืองที่มีความสาคัญและทรงอิทธิพลในที่นี้ก็คือ รัฐธรรมนูญ ฉะนั้นผู้เขียนจึงนาเสนอเพื่อให้เกิดข้อ
ถกเถียงว่าด้วยเรื่องของอานาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการตั้งคาถามไปยังประชาชนของรัฐว่าแท้จริงแล้ว
รัฐธรรมนูญที่ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบันอานาจในรัฐธรรมนูญนั้นควรเป็นของใคร ทั้งนี้ยังตั้งคาถามไปยังกระบวนการ
ของการพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐไทยว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยที่ถูกอานาจของเผด็จการ
เข้าแทรกแซงทุกครั้งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง จนทาให้ประชาชนของรัฐถูกทาให้
เชื่อว่านี้คือวงจรชีวิตของการเมืองไทย อย่างไรนั้นการตั้งข้อถกเถียงดังกล่าวมี 2 กรอบคิด คือ 1. การหา
คาอธิบายว่าปัญหาทางการเมืองไทยเกิดจากการละเลยและไม่สนใจกับการทาความเข้าใจเรื่องที่มาของคาว่า
รัฐธรรมนูญจนทาให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ในเชิงการเมื องมากกว่าจะเป็นผลผลิต
ของการเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองเก่า 2. การแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสร้างเครื่องมือและองค์กร
ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยไม่คานึงถึงหลักการและที่มาของคาว่ารัฐธรรมนูญ จากข้อถกเถียงข้างต้นในส่วนของ
พรรคอนาคตใหม่ที่เป็ น พรรคการเมืองที่มีความเคลื่ อนไหวและเป็นการขับเคลื่ อนประเด็นเรื่องการแก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญและมรดกทางการเมืองของอานาจเผด็จการ โดยเฉพาะเลขาธิการพรรค คือ ปิยบุตร แสงกนกกุล
ที่ พ ยายามอธิ บ ายปั ญ หาทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกิ ด จากโครงสร้ า งและสถาบั น ทางการเมื อ งที่ เ ป็ น
รัฐธรรมนูญได้ถูกละเลยเรื่องการตีในความหมายว่าเป็นผลผลิตของสัญญะของการแตกหักกับระบอบเก่า ดังนั้น
เส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่ปรากฏจึงมุ่งทาให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงอานาจสถาปนา
ในรัฐธรรมนูญว่าแท้จริงแล้วประชาชนคือเจ้าของอานาจอธิปไตยนี้ผ่านเส้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตยใน
รัฐไทย
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คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ การพัฒนาประชาธิปไตย พรรคอนาคตใหม่
The usurpation of constituent power's meaning on the path of democratization
through Future Forward Party's roadmap and policy
Wasan Pounpunwong
Pibulsongkram Rajabhat University
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ABSTRACT
This article presents politics and governments' issues as well as public administration
with a necessary indicator which influences in specifying a political structure and prioritizes
citizen's authority, role and duty nowadays. This structure above is a state as well-known as a
political institution that features in importance and influence. This institution is referred as
constitution so the writer presents this topic for making discussion related to constituent
power by questioning citizen that "Whom does this constituent power that we have nowadays
should belong to?" Also, the writer questions to procedure of Thai democracy development
that many preceding problems affecting to Thai politics, which are interfered by dictatorship
every times after using the constitution and having an election, make Thai citizen believe this
is always a life cycle of Thai politics. These questions are separated as two aspects below; 1.
Finding explanation that Thai politics problem occurring from ignorance and neglecters as well
as understanding the constitution's origin, leads to define as a meaning of constitution with
political benefit more than product against old political system. 2. Resolving political problem
by creating a tool and organization for resolving without considering principal and
constitution's origin. Regarding these aspects; Piyabutr Saengkanokkul, a secretary general of
Future Forward Party - the party who keep on moving and driving a topic concerning
constitution solution and political heritage of dictatorship, tries to explain the political
problems that they occur from political structure and institution referring the constitution
which are ignored to define as a product of fracture sign against old political system. Therefore,
Future Forward Party's roadmap and policy focus to build society and citizen's awareness to
constituent power that the citizen is actually the owner of this sovereignty through the
roadmap of democracy development in Thailand.
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บทนำ
นั บ ตั้งแต่สิ้ น สุ ดสงครามเย็ น ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง และตั้งอยู่บนหลักการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ ประกอบกับเป็น
ระบอบการปกครองที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ (United Nation: UN) และสหภาพ
ยุโรป (European Union: EU) ให้ความสาคัญ ซึ่งทั้งสองเป็นองค์กรที่ดาเนินการให้ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้สถานการณ์การเมืองโลกในยุคปัจจุบั นให้
ความสาคัญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทยนั้นได้ทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2745 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบมาจาก
สภาวะเศรษฐกิ จ โลกหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 1 มี ผ ลต่ อ เนื่ อ งนั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 6 และรั ช กาลที่ 7
ตามลาดับ ในขณะนั้นเองรัฐบาลไม่สามารถกอบกู้สถานะทางเศรษฐกิจให้อยู่ในสภาวะปกติได้ ประกอบกับ
ความต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ความทันสมัยอย่างอารยะประเทศ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.247530
รัฐไทยได้พยายามผูกโยงการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเข้ากับแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ (Nation
state) นั่นคือ สานึกความเป็นชาติ ในกรณีของประเทศไทยการปกครองแบบประชาธิปไตยไทยถูกยึดโยงกับ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ งานศึกษาจานวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าก่อนการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy) หรือกล่าวได้ว่า
ประชาธิ ป ไตยไม่ ใ ช่ สิ่ ง ใหม่ ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากกษั ต ริ ย์ ใ นสั ง คมไทยมี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยอยู่แล้ว กล่าวคือ กษัตริย์ได้รับการขึ้นครองราชย์จากการเลือกตั้ งโดยคณะราษฎร31 นอกจากนี้
ยังมีงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่ากษัตริย์ไทยเป็นนักประชาธิปไตย เนื่องจากอานาจเดิมเป็นของกษัตริย์ แต่กษัตริย์
ไทยได้ ม อบอ านาจแก่ ป ระชาชนโดยการสละราชสมบั ติ 32 ดั ง นั้ น การให้ ค วามหมายของอุ ด มการณ์
ประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงยึดโยงอยู่กับสถาบันกษัต ริย์ ซึ่งไม่ตรงกับการให้คานิยามประชาธิปไตยแบบ
สากล
การน าเสนอบทความฉบั บ นี้ ว่าด้ว ย กำรช่วงชิงควำมหมำยอำนำจสถำปนำในรั ฐ ธรรมนู ญ บน
เส้นทำงกำรพัฒนำประชำธิปไตยผ่ำนเส้นทำงและนโยบำยของพรรคอนำคตใหม่ ผู้เขียนต้องการสะท้อนให้
เห็นถึงหลักการการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization) โดยมองผ่านกรอบการศึกษาที่มีตัวแสดง คือ
รัฐธรรมนูญ และ พรรคกำรเมือง ซึ่งทั้งสองตัวแสดงที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ
โดยเฉพาะการศึกษารัฐศาสตร์ในกลุ่มสถาบันนิยม (Institutionalism) ด้วยการนี้การเดินทางของการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยได้ล้ มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสถาปนาจนล่วงเลยเวลามาจน 80 กว่าปี
ประชาธิปไตยในรัฐไทยยังคงอยู่ในช่วงของการต่อสู้ ช่วงชิง อานาจ ระหว่าง ประชาชน อานาจรัฐ วัฒนธรรม
30

สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). ระบอบประชำธิปไตยของไทยกับกระแสประชำธิปไตยของโลก. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2562, แหล่งที่มา : www.parliament.go.th.
31 ณัฐพล ใจจริง. (2556). ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน.
32 นฤพล สถาพร, ธีรัตม์ แสงแก้ว และธเนศ ปานหัวไผ่. (2560). กำรศึกษำวิเครำะห์กำรอ้ำงเหตุผลกรณีสร้ำงควำมหมำยเรื่องกำเนิด
ประชำธิปไตยไทย. วารสารมนุษย์ศาสตร์ 24(2) หน้า 243-259.
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การเมือง ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมือง ทั้งหมดนี้จึงนามาสู่การเขียนบทความเพื่อให้เกิดข้อถกเถี ยงว่าด้วย
เรื่องของอานาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการตั้งคาถามไปยังประชาชนของรัฐว่าแท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญที่
ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบัน อานาจในรัฐธรรมนูญนั้นควรเป็นของใคร ทั้งนี้ยังตั้งคาถามไปยังกระบวนการของการ
พัฒนาประชาธิป ไตยของรัฐ ไทยว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกั บการเมืองไทยที่ถูกอานาจของเผด็จการเข้า
แทรกแซงทุกครั้งหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้ง จนทาให้ประชาชนของรัฐถูกทาให้เชื่อ
ว่านี้ คือวงจรชีวิต ของการเมื องไทย อย่ างไรนั้นการตั้ง ข้ อ ถกเถี ยงดัง กล่ าวมีส องกรอบคิ ด คือ 1. การหา
คาอธิบายว่าปัญหาทางการเมืองไทยเกิดจากการละเลยและไม่สนใจกับการทาความเข้าใจเรื่องที่มาของคาว่า
รัฐธรรมนูญจนทาให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ในเชิงการเมืองมากกว่าจะเป็นผลผลิต
ของการเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองเก่า 2. การแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสร้างเครื่องมือและองค์กร
ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยไม่คานึงถึงหลักการและที่มาของคาว่ารัฐธรรมนูญ การตั้งคาถามดังกล่าวเป็นกระแส
การเมืองในรูปแบบใหม่ในช่วงหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2562 โดยมีพรรคการเมือง
ที่ก่อกาเนิดขึ้นมาโดยไม่ยึดขนบของวัฒนธรรมการเมืองไทยที่มักจะอิงอยู่กั บการได้มาซึ่งอานาจรัฐมากกว่าการ
ต่อสู้เคียงข้างสิทธิและความเป็นอยู่ของประชาชน พรรคการเมืองที่กล่าวถึงก็คือ พรรคอนาคตใหม่ (Future
Forward Party) สิ่งที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในการต่อสู้ช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง คือ พรรค
อนาคตใหม่พยายามอธิบายปัญ หาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเกิดจากโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองที่เป็น
รัฐธรรมนูญที่ถูกละเลยเรื่องการตีความหมายว่าเป็นผลผลิตของสัญญะของการแตกหักกับระบอบเก่า ดังนั้น
เส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่ปรากฏจึงมุ่งทาให้สังคมและประชาชนตระหนักถึงอานาจสถาปนา
ในรัฐธรรมนูญว่าแท้จริงแล้วประชาชนคือเจ้าของอานาจอธิปไตย
กำรเดินทำงของพรรคกำรเมืองที่ชื่อว่ำ “อนำคตใหม่” บนเส้นทำงกำรพัฒนำประชำธิปไตย
“พรรคอนำคตใหม่ ” ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ.2561 ทางพรรคได้ดาเนินการหาเสียงด้วยนโยบายหาเสียงที่จะยับยั้งการสืบทอดอานาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็มกาลัง จึงประกาศอุดมการณ์และ
เป้าหมายผ่านพื้นที่สาธารณะที่มุ่งให้ความสาคัญกับเสียงของประชาชน ต้องการเป็นรัฐบาล และพร้อมที่จะจั บ
มือกับทุกพรรคการเมืองที่ต่อต้านอานาจของ คสช. 33 ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ
เลือกตั้งครั้งแรก (First Vote), ผู้ที่เบื่อหน่ายการเมือง/นักการเมืองแบบเก่า และผู้ที่มีความคิดต่อต้านเผด็จ
การ” ให้ความสนใจพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก จนได้รับคะแนนนิยมเป็นอันดับที่ 3 ด้วยคะแนนเกือบ
6.3 ล้านคะแนน พรรคอนาคตใหม่ได้เข้าร่วมกับพรรคฝั่งต่อต้านเผด็จการทั้งหมด 7 พรรค ทาหน้าที่เป็น
พรรคฝ่ายค้านในรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว ได้ทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวง
การต่างประเทศ34 ประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภา 250 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 498 คน รวมธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้
หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทาให้ธนาธรต้องออกมาเคลื่อนไหวและทางานร่วมกับ
พรรคร่วมฝ่ายค้านนอกรัฐสภา
33

ข่าวสด. (2562). “ธนำธร” ปลุกต้ำนรัฐประหำร! เอือมศึกแย่งเก้ำอี้ ซัด “บิ๊กตู่” จับ ปชช.เป็นตัวประกัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2563, แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_2672775.
34 บีบีซี นิวส์. (2562). พิธีเปิดประชุมรัฐสภำ : พระรำชดำรัสในหลวง ร.10 ให้สมำชิกรัฐสภำ “หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง”. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563, แหล่งที่มา : https://www.bbc.com/thai/thailand-48392981.
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ตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว การบริหารอานาจภายในรัฐต้องมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง
(Majority Vote) พลเมืองเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริง โดยพลเมืองอาจใช้อานาจด้วยตนเองหรือผ่านผู้
แทนที่ถูกเลือกให้ ไปใช้อานาจนั้นแทนได้ 35 แต่ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังเป็นเพียงอุดมคติ เพราะ
พลเมืองในชาติไม่ได้มีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนอย่างเท่าเทียมกันในการทารัฐธรรมนูญได้
อย่างแท้จริง คณะรัฐประหารเป็นผู้กาหนดองค์กรทางการเมืองชั่วคราวขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทาร่าง
รัฐธรรมนูญ และนาไปสู่การลงประชามติว่าเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ในกรณีการ
รัฐประหารปี พ.ศ.2557 ที่กระทาการโดย คสช. ก็เช่นกัน ได้แต่งตั้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทาร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้ลงประชามติ จนนาไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562
ผลการเลือกตั้งปรกฎว่า พรรคอนาคตใหม่ได้รับมอบอานาจจากประชาชนเกือบ 6.3 ล้านคน ให้ทา
หน้าที่ในรัฐสภา พรรคอนาคตใหม่จึงมีความตั้งใจในการแสดงศักยภาพของพรรคผ่านการอภิปรายใน การ
ประชุมรัฐสภาอยู่หลายครั้ง และต้องเผชิญหน้ากับการถูกร้องเรียนในหลายกรณี เช่น การฝ่าฝืน มาตรา 66
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ ที่ยื่นคาร้องโดยศรีสุวรรณา
จรรยา ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.), คาร้องโดยณฐพร โตประยูร ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 เป็นต้น ซึ่งคาร้องเรียนส่วนใหญ่ที่พรรคอนาคตใหม่โดนนั้นถูกยื่นไปยัง ก.ก.ต. และ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความชอบธรรมในการใช้อานาจตามระบอบประชาธิปไตย
อย่างหนัก เพราะพรรคอนาคตใหม่มีความชอบธรรมในการดาเนินนโยบายหรือนาเสนอแนวทางในประเด็น
ต่างๆ ได้อย่างอิสระภายใต้ที่กฎหมายกาหนดไว้ แต่จากประกาศ คสช.ที่ 11/2557 ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 สิ้นสุดลง สถาบันทางการเมืองที่เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) จึงเกิดการตั้งคาถามต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างหนักในประเด็นการ
เปรียบเทียบสัดส่วนที่มาและคุณสมบัติที่เข้มข้นขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.256036 ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้บริสุทธิ์และยุติธรรมได้จริงหรือไม่ เพราะตามวิสัยแล้วการทารัฐประหารของทุกประเทศจะต้องมี คา สั่ ง
ยกเลิ กศาลรั ฐธรรมนู ญด้วย เพื่อป้ องกัน การถูกตรวจสอบภายหลัง 37 และกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ศาล
รัฐธรรมนูญของไทยก็เกิดขึ้นอย่างหนักอีกครั้ง หลังมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร
พรรคเป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256338 ก่อนหน้าที่จะเริ่มเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 5 คน ในช่วงวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และจะลงมติในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ก่อนปิดสมัยประชุมสามัญประจาปี
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ขององค์ ก รภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยนั้ น ไม่ มี
ความชอบธรรมมากพอเมื่อเทียบเท่ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง นั่นก็คือ รัฐสภา ที่มีความชอบธรรมทาง
ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ในมุมมองของคนรุ่นใหม่จานวนมากจึงมองว่า “การสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่
เป็นการทาลายอานาจของประชาชน และไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย” ก่อให้เกิดการชุมนุมกันของ
นักศึกษาในแต่ละสถาบันรวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเขา พรรคอนาคตใหม่จึงเป็น
35

พงศธร ไชยเสน. (ม.ป.ป.). กำรพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพือ่ ประชาธิปไตย รุ่นที่ 3
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า 2-3.
36 วอยซ์ ออนไลน์. (2562). ชวนรู้จัก 9 ตุลำกำรศำล รธน. ยุค คสช. ก่อนสรรหำใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563, แหล่งที่มา :
https://voicetv.co.th/read/GjP4TLDHS.
37 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). ‘ปิยบุตร’ แนะ ศำลรัฐธรรมนูญอดทนต่อเสียงวิจำรณ์ เป็นเสำหลักของบ้ำนเมือง. การประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย.
38 ไทยโพสต์. (2563). ยุบพรรคอนำคตใหม่จุดไฟลำมทุ่ง! กำรเมืองไทยเข้ำสู่โหมดลงท้องถนน. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563,
แหล่งที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/57894.
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เพีย งภาพสะท้อนของความล้ มเหลวของระบอบประชาธิปไตยไทยที่ช นชั้นนาบางกลุ่ มไม่ยอมให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยคนรุ่นใหม่ แต่ในทางกลับกันพรรคอนาคตใหม่ก็ถือว่ าเป็นเชื้อไฟในการปลุกเร้าให้ประชาชน
ทั่วไป (ไม่เจาะจงแค่กลุ่มคนรุ่นใหม่) ได้หันมาสนใจการเมือง รู้ถึงอานาจและหน้าที่ของตนเองว่าเป็นเจ้าของ
อานาจอธิปไตยตัวจริงตามระบอบประชาธิปไตยสากล
นโยบำยพรรคอนำคตใหม่บนฐำนกำรเมืองภำคพลเมือง
คาถามสาคัญที่นักอนุรักษ์นิยมสงสัยว่า “ทำไมกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงให้ควำมสนใจพรรคอนำคตใหม่ ”
นั้น เมื่อพิจารณาจากหน้าที่และบทบาทของพรรคการเมืองโดยทั่วไป 6 ประการ39 พบว่า 1.พรรคถูกจัดตั้งมา
ถูกต้องตาม พรบ.พรรคการเมืองฯ พรรคทาหน้าที่เลือกบุคคลที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้ งในแต่ละเขต โดยเน้น
ความหลากหลายและเป็นคนรุ่นใหม่ ประชาชนจึงตัดสินใจเลือกทั้งตัวแทนของพรรคเองและเลือกที่ตัวพรรค
โดยไม่สนใจว่าตัวแทนพรรคจะเป็นใคร จนได้คะแนนนิยมโหวตเป็นอันดับ 3 รองจากพรรคพลังประชารัฐและ
พรรคเพื่อไทยตามลาดับ 2.สมาชิกพรรคมีอุดมการณ์การร่วมกันที่ ชัดเจน มีศักยภาพและมีทิศทางในการ
สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่สาธารณะไปในทิศทางเดียวกัน 3.พรรครวบรวมประเด็นปัญหาในสังคมที่เป็น
ข้อเท็จจริง ผนวกกับการลงพื้นที่เชิงรุกมานาเสนอให้ประชาชนให้รับทราบ และผันแปรประเด็นต่างๆ ให้เป็น
นโยบายในการหาเสีย ง ด้ ว ยการโฆษณาชวนเชื่ อ (Propaganda) ผ่ านโลกออนไลน์เป็นสาคัญ 40 4.พรรค
กระตุ้นความสนใจทางการเมืองและดึงดูดประชาชนที่เบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่า (ประชาธิปไตยแบบตัวแทน
: Representative Democracy) กับกลุ่มคนที่ต่อต้านอานาจเผด็จการให้มาเป็นสมาชิกพรรค/มีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกับพรรค เพื่อเป็นการสร้างฐานเสียงในการเลือกตั้ง 5.พรรคมีการวางแผนและจัดบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถในประเด็นต่างๆ ร่วมกันการแถลงนโยบายทั้ง 12 วาระ อย่างเปิดเผย และ 6.พรรคเป็น
กระบอกเสียงให้แก่ประชาชน เชิดชูความเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือที่ห มู่
นักวิชาการทางรัฐศาสตร์เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)41”
ตามมุมมองของผู้เขียนมองว่าตามหน้าที่และบทบาทข้างต้นจะกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต้อง
อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนอยู่หลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ การที่พรรคให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กระตุ้นจิตสานึกของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยในไทยให้กลับมาสนใจการเมือง การต่อต้าน
อานาจเผด็จการด้วยการชูนโยบาย “ถ้ำชนะเลือกตั้งจะแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ” โดยจะกระทาการ
อย่างรอบคอบและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ มีการส่งตัวแทนลงพื้นที่
สารวจปัญหา ซึ่งพรรคการเมืองอื่นก็เช่นทากัน แต่พรรคนี้มีความพิเศษกว่าพรรคอื่นตรงที่นาข้อมูลที่ได้จากพื้น
ที่มาประมวลผลก่อนนาเสนอต่อพื้นที่สาธารณะอย่างมีหลักการและเหตุผลเชิงวิชาการ การทาให้พรรคเป็นของ
ประชาชน (ประชาชนทุกคนคือหุ้นส่วนของพรรค) มุ่งการทางานระยะยาวด้วยการผลิตหน่วยงานทางการเมือง
มารองรับการทางานภาคสังคมคู่ขนานกับการทางานภาคการเมือง คือ การจัดตั้งมูลนิธิที่ทางานอย่างอิสระ
สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน และจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นพื้นที่ในการทดลองนโยบายของพรรค ช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์อันดีกับพื้นที่/เครือข่ายภาคพลเมือง พรรคนี้จึงเป็นกลไกที่สาคัญในการประคับประคองการเปิด
39

วิทยา นภาศิริกุลกิจ และคณะ. (2539). พรรคกำรเมืองและกลุม่ ผลประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาแหง. พิมพ์ครั้งที่ 8.
หน้า 15-24.
40 วรัชญ์ ครุจิต. (2562). วิเครำะห์ยุทธศำสตร์กำรทำ Branding ของ “พรรคอนำคตใหม่”. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562, แหล่งที่มา :
http://thaitribune.org/contents/detail/302?content_id=35012&rand=1553585660.
41 ชลัท ประเทืองรัตนา และสติธร ธนานิธิโชติ. (2559). องค์ควำมรู้ว่ำด้วยประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือสำหรับสังคมไทย. ใน การประชุม
วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18. หน้า 207-226. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า. หน้า 210.
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พื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และยังเป็นตัวประสานประโยชน์ให้แก่กลุ่มผลประโยชน์กลุ่ม
ต่างๆ ที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลในการกาหนดนโยบายของรัฐให้หันมาสนใจเสียงของประชาชนไม่มากก็น้อย42
จากประเด็นปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองที่มาจากความไร้น้ายาของประชาธิปไตยตัวแทน เป็น
การเปิดโอกาสให้กองทัพทาการรัฐประหารได้ง่ายขึ้น (มีการทารัฐประหารถึง 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 10 ปี)
ทาให้การเมืองในมุมมองของประชาชนนั้นถูก แช่แข็งจากการเลือกตั้งเกือบ 8 ปี (นับตั้งแต่การเลือกตั้งในวันที่
3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 จนถึงการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562) ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่มีรัฐบาล
พลเรือนที่มาจากการเลื อกตั้ง แต่ด้วยปัญหาหลายด้านของรัฐบาลพลเรือนก็ทาให้ กองทัพต้องเข้าควบคุม
อานาจ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพทั้งสื่อมวลชนและประชาชนภายในประเทศ ทาให้นานาประเทศไม่ยอมรับ
รัฐบาลที่มาจากเผด็จการและกดดันให้คืนอานาจแก่ประชาชนให้เร็วที่สุด เมื่อ คสช. ดาเนินการปฏิรูปการเมือง
ตาม Road Map เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับการประกาศให้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคการเมืองฝั่งต่อต้าน
เผด็จการ เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคไทยรักษาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเสรีรวมใจไทย
เป็นต้น จึงเร่งหาเสียงด้วยนโยบายที่จะยับยั้งการสืบทอดอานาจของ คสช. ผ่านพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็ม
กาลัง ด้านพรรคอนาคตใหม่จึงประกาศอุดมการณ์และเป้ าหมายผ่านพื้นที่สาธารณะที่มุ่งให้ความสาคัญกับ
เสียงของประชาชน ต้องการเป็นรัฐบาล และพร้อมที่จะจับมือกับทุกพรรคการเมืองที่ต่อต้านอานาจ คสช. 43
ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Vote), ผู้ที่เบื่อหน่ายการเมือง/
นักการเมืองแบบเก่า และผู้ที่มีความคิดต่อต้านเผด็จการ” ให้ความสนใจพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก
ควำมหมำยอำนำจสถำปนำในรัฐธรรมนูญสำรที่อนำคตใหม่ต้องกำรส่งต่อให้ประชำชน
อ านาจสถาปนารั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ค าที่ ผู้ เ ขี ย นเรี ย กย่ อ ๆ มาจากค าว่ า “อ ำนำจปฐมสถำปนำ
รัฐธรรมนูญ 44” ซึ่ง ปิยบุตร แสงกนกกุล 45 ได้อธิบายหมายความว่า อานาจแห่งการริเริ่ม อันไร้ขอบเขต
ข้อจ ากัดและเป็ น อิส ระ เพื่อใช้ก่อตั้งระบบการเมืองและระบบกฎหมาย โดยจะต้องเกิดขึ้นในช่ว งเวลาที่
ปราศจากอานาจจากระบอบการเมืองและระบอบกฎหมาย ฉะนั้นในช่วงเวลาที่ระบอบการเมืองหนึ่งก่อตั้งขึ้น
และดารงอยู่อย่างปกติ อานาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญจะไม่มีการเกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาด มันจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อเกิดการทาลายระบบการเมืองเก่าที่ดารงอยู่ให้ดับสูญลงไปและก่อตั้งระบบใหม่ขึ้นมาแทน ทั้งนี้ วรเจตน์
ภาคีรัตน์ ได้อธิบายเพิ่มเติมโดยชี้ให้เห็นว่า อานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเกี่ยวพันกับการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ การก่อร่างสร้างรูป แบบระบอบใหม่ มีลักษณะเป็นการแตกหักกับระบอบเดิม หรือระเบียบทาง
การเมืองที่เป็นมาแต่เดิม รัฐธรรมนูญเป็นผลหรือเป็นการเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ และเกิดขึ้นจากอานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ การก่อรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้นเป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติการแตกหักกับระบอบการปกครอง
แบบเดิม จากการอธิบายข้างต้นสะท้อนนัยเพื่อเกิดการตั้งคาถามกับรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน คือ ใครคือผู้
ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นประชาชนหรือเป็น คสช. หากเป็ นประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2562 นี้ยึดโยงกับประชาชนหรือไม่ หากเป็น คสช. จะเรียกว่าเป็นระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย
42

จุมพล หนิมพานิช. (2552). กลุ่มผลประโยชน์กับกำรเมืองไทยแนวเก่ำ แนวใหม่ และกรณีศึกษำ. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. หน้า 119-122.
43 ข่าวสด. (2562). “ธนำธร” ปลุกต้ำนรัฐประหำร! เอือมศึกแย่งเก้ำอี้ ซัด “บิ๊กตู่” จับ ปชช.เป็นตัวประกัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2562, แหล่งที่มา : https://www.khaosod.co.th/politics/news_2672775.
44 อำนำจปฐมสถำปนำรัฐธรรมนูญ เป็นคาที่ ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ ใช้แทนคาว่า pouvoir costituant originaire (จากหนังสือ รัฐธรรมนูญ
ประวัติศาสตร์ข้อคิด อานาจสถาปนา และผลการเปลี่ยนผ่าน.ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล.)
45 ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า คานา
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หรือไม่ คาถามดังกล่าวมักปรากฏออกมาหลายๆ ครั้ง โดยพรรคอนาคตใหม่พยายามตั้งคาถามกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ.2562 ว่าเป็นมรดกบาปของการสืบทอดอานาจนิย มของรัฐบาลเผด็จการที่มี คสช. เป็นองค์
อธิปัตย์ ภายหลังการทารัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 พรรคอนาคตใหม่ได้มีบทบาทเป็นฝ่ายค้านทาหน้าที่ใน
รัฐสภาบทบาทดังกล่าวทั้งสมาชิกของพรรคอย่าง เช่น ปิยบุตร แสงกนกกุล พยายามอธิบายและสื่อสารให้
ประชาชนและสมาชิกในสภาเข้าใจถึงมูลเหตุของความไม่เป็นธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยนามาซึ่งปัญหา
ทางการเมืองอื่นๆ อีกมากมาย เช่น หลักการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงองค์กร
อิสระอื่นที่เกิดขึ้นโดยผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งองค์กรอิสระเหล่านั้นกลายเป็นกลไกในการปกป้อง คุ้มภัย
ให้แก่รัฐบาลซึ่งก็คือ “พรรคพลังประชารัฐ”
ตัวอย่างเช่น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมได้พิจารณาวาระรับทราบรายงานประจาปี พ.ศ.
2560 ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพรรคอนาคตใหม่นาโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล
ได้สรุปสาระหน้าที่ของการมีอยู่ขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญ คือ “ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสาคัญ คือ
รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รักษาหลักการประชาธิปไตย ตรวจสอบเสียงข้างมาก เป็นกลไก
สาคัญในการคุ้มครองเสียงข้างน้อย และเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลต่าง ๆ การใช้อานาจของศาล
รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เสมอ นั่นก็คือ รัฐสภา ที่มีความชอบธรรม
ทางประชาธิปไตย เพราะสมาชิกในรัฐสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงมีความชอบธรรมในการเป็น
ผู้แทนของประชาชนในการออกกฎหมาย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญต้องการมาตรวจสอบ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึง
จาเป็นต้องแสวงหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยพอเทียบเคียงกันได้กับผู้แทนราษฎร ฉะนั้นเมื่อองค์กร
เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในต่างประเทศ ในโลกตะวันตกที่มีการคิดค้นขึ้นมาจึงพยายามออกแบบให้ที่มาของศาล
รัฐธรรมนูญไปเชื่อมโยงกับประชาชนโดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร ยกตัวอย่าง ในประเทศเยอรมนีที่มาของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกครึ่งหนึ่งและวุฒิสภาเป็นผู้เลือกอีกครึ่งหนึ่ง เลือก
จากรายชื่อที่กระทรวงการยุติธรรม รัฐบาล และกลุ่มการเมืองในสภาจัดในบัญชีไว้ ผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาไปเลือกชื่อเหล่านั้นมา และใช้เสียง 2 ใน 3 ในส่วนของประเทศไทยที่มาของศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ไม่ได้เชื่อมโยงจากสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด ปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญไทยอานาจจะต้องเผชิญหน้ากับ
องค์กรที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมีที่มาที่ไม่เชื่อมโยง
กับ สภาผู้ แทนราษฎร สาเหตุเกิดจากปี พ.ศ.2557 มีการรัฐ ประหารยึดอานาจโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) สิ่งแรกที่คณะรัฐประหารต้องประกาศการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในเวลานั้น หลังจาก
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไป จะปกครองประเทศแบบไม่มีรัฐธรรมนูญ และใช้อานาจตนเองตั้งตนเป็นรัฐาธิ
ปัตย์ ออกประกาศคาสั่งใช้เป็นกฎหมายทั้งหมดเรื่อยมาในการรัฐประหารในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรที่ทาหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เวลาเกิดการรัฐประหารองค์กรที่ทาหน้าพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็ควรที่จะต้อง
แสดงบทบาทต่อต้านรัฐประหาร ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด”
ในกรณีคล้ ายกัน ผลการดาเนิ น การในเรื่องงานวิจัยของส านักศาลรัฐ ธรรมนู ญ ในปี พ.ศ.2560
ส านั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญมีป ระเด็นน่ าสนใจ คือ ศึกษาเรื่องการละเมิดอานาจศาลโดยเปรียบเทียบศาล
รัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ “มาตรา 38 วรรคสาม การวิจารณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยคดีที่กระทาโดยสุจริต
และมิได้ใช้ถ้อยคาหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาดร้ายไม่มีความผิดฐานละเมิดอานาจศาล
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่วินิจฉัยความชอบรัฐธรรมนูญและผูกพันทุกองค์กรเป็นที่สุด วิธีการ
ตรวจสอบถ่ว งดุล ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อยู่ ทางเดี ยวนั้น ก็ คื อ การวิ พ ากษ์วิ จารณ์ การวิพากษ์วิจารณ์ ไ ม่ มี ท าง
เปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยได้ กลไกการวิ พากษ์วิจารณ์นั้นตรงกันข้ามกับกับการจะช่วยการตรวจสอบในการ
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ทางานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขต่อไป เป็นระบบการตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน บุคคลที่มีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อไม่แน่ใจว่าองค์กรของรัฐจะใช้กฎหมายใด บุคคลนั้นเลือกที่จะ
ไม่วิจารณ์ดีกว่า ไม่กล้าใช้เสรีภาพของตัวเอง”
การวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การทาลายศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นเกราะคุ้มกันให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเที่ยง
ธรรม มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย ยืนยัดเคียงข้างกับองค์กรที่มาจากเลือกตั้ง และตรวจสอบถ่วงดุลซึ่ง
กันและกัน ศาลรัฐธรรมนูญมีความสาคัญกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาล
รัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรสาคัญในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญสาคัญ
กับการสร้างหลักนิติรัฐคุ้มครองสิทธิของบุคคล คุ้มครองเสียงข้างน้อย แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่
อยู่อาศัยในสังกัดประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้อานาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย สนับสนุนประชาธิปไตยมิใช่ขัดขวางหรือสกัดกั้นประชาธิปไตย
จากการสื่ อ สารดั ง กล่ า วที่ มี ก ารถ่ า ยทอดสดทางโทรทั ศ น์ผู้ เ ขี ยนพิ นิ จว่ า หากมองย้ อ นกลั บ ไปใน
คาอธิบายที่ฝ่ายค้านนาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่กาลังสื่อสารให้กับประชาชนก็คือ
การมองเห็นความพล่ามัวของอานาจในการประกอบสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 จนนาไปสู่การนิยาม
หน้าที่ขององค์กรอิสระที่อยู่ในข้อบังคับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมุ่งอธิบายไปถึงองค์ก รอิสระที่ ชื่อว่า ศำล
รัฐธรรมนูญ การมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่เดิมมีหน้าที่ในการยึดโยงกับประชาชนโดยเป็นกลไกให้ประชาชน
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ตั ว ของรั ฐ ธรรมนู ญ ตามวิ ถี ข องหลั ก การ
ประชาธิปไตย แต่พิธีกรรมการประกอบสร้างรัฐธรรมนูญฉบั บปี พ.ศ.2560 ได้สรรสร้างอานาจพิเศษให้ศาล
รัฐธรรมนูญโดยเป็นองค์กรที่คาตัดสินมีผลผูกพันกับองค์กรของรัฐ และทาให้เชื่อได้ว่ามีเป็นองค์กรที่มีความ
โน้มเอียงทางการเมืองโดยมีข้อเคลื อบแครงใจในการในผลของการตัดสินคดีทางการเมืองในหลายๆ ครั้ง
อย่างไรก็ตามในที่นี้ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการวิพากษ์วิจารณ์คาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ (ซึ่งในทางสากลทา
ได้เพราะเป็นวิถีของการตรวจสอบถ่วงดุลตามอารยะประเทศที่มีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย)
ด้วยหลักการและการนาเสนอประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น ผู้เขียนมอง
ว่าอีกนัยนึงของการช่วงชิงอานาจทางการเมืองผ่านการรื้อถอนองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งน้อยกรณีที่จะ
มีส มาชิกสภาผู้ แทนราษฎรได้ มี การกล่ าวถึง โดยพยายามอธิ บายองค์ ความรู้เ กี่ ยวกั บที่ ม าของการก่ อ ตั้ ง
รัฐธรรมนูญโดยมองผ่านกรอบ “อำนำจปฐมสถำปนำรัฐธรรมนูญ” ว่าผลพวงทั้งหมดทั้งในเชิงโครงสร้างและ
สถาบันการเมืองการมีอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญ เกิดจากการพล่ามัวในการ
ตีความหมายของการก่อกาเนิดและความหมายของรัฐธรรมนูญที่ปราศจากการยึดโยงกับประชาชน อีกทั้งแต่
เดิ ม ความเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ (Constitution) ถู ก อธิ บ ายในลั ก ษณะของประเทศหรื อ รั ฐ ซึ่ ง ก าหนดขึ้ น โดย
โครงสร้างของกฎหมายพื้นฐาน อย่างไรนั้นกฎหมายที่เป็นพื้นฐานนี้ก็เป็นเพียงการอธิบายในลั กษณะการ
พรรณนา (Descriptive) มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น การสร้ า งกฎเกณฑ์ บั ง คั บ (Prescriptive)46 ในปั จ จุ บั น การ
ตีความหมายของรัฐธรรมนูญตามรูปแบบของรัฐชาติสมัยใหม่โดยมีสานึกร่วมกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศหรือรัฐมีความสัมพันธ์และสาคัญในเรื่องสถาบันการเมือง รวมถึงหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล47 การช่วงชิงอานาจว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมมูญ ของอนาคตให้เป็นหลักการของการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตย โดยหวนกลับไปตั้งคาถามเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เป็น
มรดกบาปของการสืบทอดอานาจของ คสช. ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐอ้างความชอบ
ธรรมให้แก่ตนเองว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามครรลองของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย
46
47

ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 5
ปิยบุตร แสงกนกกุล. (2562). รัฐธรรมนูญ ประวัติศำสตร์ข้อคิด อำนำจสถำปนำ และผลกำรเปลี่ยนผ่ำน. นนทบุรี: ฟ้าเดียวกัน, หน้า 4.
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ด้วยเหตุนี้ประเด็นเรื่อง “ความหมายอานาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญสารที่อนาคตใหม่ต้องการส่งต่อให้
ประชาชน” จึงเป็นเพียงข้อสังเกตของผู้เขียนที่มองว่าถ้าอานาจสถาปนาเป็นของประชาชนตั้งแต่การเริ่มก่อตั้ง
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนั้นย่อมยึดโยงและเกี่ยวพันกับประชาชนโดยปกป้องดูแลประชาชนสมตามเจตนารมณ์
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ในเมื่อ
ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่ านมาทาให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกสร้างขึ้นด้ว ยอานาจเผด็จการที่ส ร้ าง
ความชอบธรรมให้กับตัวเองผ่านวาทะกรรมการยุติความขัดแย้ง ด้วยความเป็นเผด็จการที่แสดงตนเป็นผู้ทรง
สิทธิ์ในการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมา ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการแปลกแต่อย่างใดที่โครงสร้างและสถาบันทาง
การเมือง องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ จะตอบสนองและคุ้มภัยให้แก่รัฐบาลที่สืบทอดอานาจเผด็จการนี้ถึงแม้
จะอ้างความเป็นประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง แต่ก็หาใช่ประชาธิปไตยตามหลักสากลไม่ ฉะนั้นหากกล่าวไป
แล้วอาจเป็นได้เพียงเผด็จการครึ่งใบเพราะตอนเป็น คสช. มีอานาจเต็มใบ แต่หลังจากการเลือกตั้งมีรัฐสภาใน
การตรวจสอบอานาจจึงเหลือเพียงครึ่งใบ
ระบอบประชำธิปไตยผ่ำนพื้นที่กำรช่วงชิงอำนำจทำงกำรเมือง
ปัญหาทางการเมืองไทยที่ผ่านมาเกิดจากการละเลยและไม่สนใจกับการทาความเข้าใจเรื่องที่มาของคา
ว่ารัฐธรรมนูญจนทาให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ในเชิงการเมืองมากกว่าจะเป็น
ผลผลิตของการเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการเมืองเก่า ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสร้างเครื่องมือและ
องค์กรต่างๆ ขึ้น มาเพื่อแก้ ไ ขก็ย่ อ มไม่ ส อดคล้ อ งและไม่ คานึง ถึ งหลั ก การและที่ มาของค าว่า รัฐ ธรรมนู ญ
สถานการณ์ดังกล่าวได้หยั่งรากลึ กฝังเข้าไปในความรู้สึกและสามัญสานักของประชาชนว่าเมื่อไหร่ที่มี การ
พัฒนาประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง ผลลัพธ์ท้ายสุดที่ต ามมาก็คือการเกิดการรัฐประหารและมีรัฐบาลทหาร
เกิ ด ขึ้ น จนกลายเป็ น วงจรการเมื อ งไทยที่ ป ระชาชนของรัฐ คิ ด ว่า ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ โดยเริ่ ม จากการฉีก
รัฐธรรมนูญ การเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ การจัดการเลือกตั้ง มีการปกครองรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง
นามาสู่การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ และย้อนกลับไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ฉะนั้นจากบริบทเหล่านี้ผู้เขียนจึง
นาเสนอให้เห็นภาพว่าปัญหาวงจรชีวิตของความล้มเหลวในการพัฒนาประชาธิปไตยเกิดจากการไม่สนใจกับ
การทาความเข้าใจเรื่องที่มาของคาว่ารัฐธรรมนูญจนทาให้เกิดการตีความหมายของรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์
ในเชิงการเมืองซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวิถีของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพร้อมๆ กับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองเป็นอย่างดี โดย
อัลมอนด์และเวอร์บา 48 ได้เสนอแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมสาธารณะ (The Civic Culture) ไว้ว่าเป็นรากฐาน
สาคัญที่ทาให้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสเถียรภาพ
กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีการยึดถือค่านิยมและวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกันอย่างเหนียวแน่น เช่น ค่านิยม
ความเชื่อ ความรู้สึกร่วม หรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการเมือง ควบคู่ไปกับการตั้งข้อสงสัยในตัวผู้นาทาง
การเมือง นอกจากนี้ ลินซ์และสตีพาน49 ได้ให้ข้อเสนอว่าระบอบประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพ เป็นปึกแผ่น
และมั่นคงได้ ขึ้นอยู่กับการที่ระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับของผู้คนในแวดวงการเมืองในจานวนมากและ
ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ยังเสนออีกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่ทุกคนควรยึดถือและสนับสนุน
48

Almond and Verba. (1980). The Civic Culture Revisted. Boston : Little Brown. อ้างใน วัฒนา สุกัณศีล. (2555). จากการเมืองของ
รากหญ้า สู่ประชาธิปไตย 100 %. กำรเมือง-ประชำธิปไตยในท้องถิ่นภำคเหนือ. เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
49 Linz, J., and A, Stepan. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South
America and post communist Europe. Baltimore: John Hopkins University Press.
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ดั ง นั้ น ประชาชนจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจและตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ ของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเสียก่อนจะนาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ปกครอง จากสองแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระบอบ
ประชาธิปไตยจาเป็นต้องอาศัยการยอมรับและการสนับสนุนจากประชาชน และพร้อมปกป้องรักษาหลักการ
ทางานของประชาธิปไตย
จากหลักการเชิงทฤษฎีที่เป็นแนวทางการพัฒนาตามหลักสากลข้างต้น ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจ
และช่วงชิงอานาจทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนในสังคม ปิยบุตร แสงกนกกุล ได้อธิบายผ่านงานเขียนด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญของ จูเซปเป้ เด แวร์กอตตินี่ ผ่านกรอบการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญสู่กรอบการพัฒนา
ประชาธิปไตย ซึ่งอธิบายว่าในบางครั้งตัวของรัฐธรรมนูญไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเสมอ เพราะบางครั้งรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ระบอบเผด็จการได้50 คาถามที่ตามมา
ในประเด็นที่ผู้เขียนนาเสนอ คือ ระบอบประชาธิปไตยผ่านพื้นที่การช่วงชิงอานาจทางการเมือง คาถามนี้ใน
สังคมการเมืองไทยระบอบประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด ประชาธิปไตยที่
เข้าใจกันในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยเนื้อเดียวกับสากลหรืออารยะประเทศหรือไม่ หากพินิจ
วิเคราะห์หลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 รัฐไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ
จากปี พ.ศ.2550 มาเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ.2560 มี ค วามเป็ น ประชาธิป ไตยอย่ า งไร หากจะกล่ า วถึ ง
ความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยที่ คสช. ประดิษฐ์ขึ้น คาว่าประชาธิปไตยในยุคนี้ผู้เขียนมองว่าเป็น
ความสาเร็จของคณะผู้จัดทาในการสื่อสารให้กับประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยตามแบบที่ คสช. อยากให้
ประชาชนภายในรัฐเข้าใจแบบนั้น กล่าวคือตามการอธิบายแนวคิดว่าด้วย “ชาติ (Nation)” ในการสถาปนา
รัฐธรรมนูญที่ช่วงชิงอานาจรัฐเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญในการปกครองรัฐหรือประเทศ
ของ เอ็มมานูเอล โซเซฟ ซีแยส ที่กล่าวถึงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant)51 โดยเริ่มจาก
คสช. สร้างความชอบธรรมให้กับตนเองในการเข้ายุติความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อทาให้ไทยพ้นจากการนอง
เลือด อ้างเรื่องระบอบทักษิณ รวมถึงปราบปรามการคอรัปชั่น ระบบการเมืองเดิมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ถูกล้มล้างโดยการทารัฐประหาร ต่อมาการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นเมื่อ คสช. กลายเป็นองค์อธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จ
องค์อธิปไตยดังกล่าวหาหนทางในการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักประกันโดยมีความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐเพราะของเดิมถูกฉีกไปแล้ว ขั้นตอนนี้ตามหลักการของ เอ็มมานูเอล โซเซฟ ซีแยส คือ คสช. กาลัง
ทาตัวเป็นผู้ใช้อานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant) ผ่านการคัดเลือกของพวกเดียวกัน คือ
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการได้ทรงอานาจรัฐที่ได้จากองค์อธิปไตยในขณะนั้นคือ คสช.
จัดทารัฐธรรมนูญ ท้ายสุดเมื่อจัดทารัฐธรรมนูญสาเร็จก็ช่วงชิงความชอบธรรมอานาจทางการเมืองโดยให้มีการ
ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 โดยสวมรอยว่าเป็นประชาธิปไตย ภายหลังจากการที่ประชาชน
เห็นชอบรับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ส่งผลให้สถาบันการเมืองต่างมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญอ้างอิง
อานาจจากรัฐธรรมนูญได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งหมดนี้คือการช่วงชิงอานาจทางการเมืองของ คสช. ซึ่งทา
หน้าที่เป็นอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir Constituant) ท้ายสุดเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยที่
เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 จึงมีเพดานที่ไม่สามารถยึดติดกับประชาชน เพราะประชาชน
ไม่ได้เป็นผู้มีอานาจสถาปนารัฐธรรมนู ญ (Pouvoir Constituant) ผลของรัฐธรรมนูญจึงได้ชื่อว่าผู้ร่า งเป็น
อย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น52
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สรุป
การช่วงชิงความหมายอานาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านเส้นทาง
และนโยบายของพรรคอนาคตใหม่นั้น เป็นการพยายามอธิบายเรื่อง “อำนำจปฐมสถำปนำรัฐธรรมนูญ ” ว่า
ผลพวงทั้งหมดทั้งในเชิงโครงสร้างและสถาบันการเมือง การมีอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การมีอยู่ของศาล
รั ฐ ธรรมนูญ เกิดจากการพล่ ามัว ในการตีความหมายของการก่อกาเนิดและความหมายของรัฐธรรมนูญที่
ปราศจากการยึดโยงกับประชาชน รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกทาขึ้นมาเพื่อสถาปนา
อานาจของ คสช. ผ่านพรรคพลังประชารัฐเป็นสาคัญ โดยอาศัยสถาบันทางการเมืองอื่น เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
ก.ก.ต. สนช. เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการใช้อานาจของประชาชนผ่านตัวแสดงทางการเมืองที่
เรียกว่า “พรรคอนาคตใหม่” ในการเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นมรดก
ทางการเมืองของอานาจเผด็จการ ที่เกิดจากโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองที่เป็นรัฐธรรมนู ญได้ถูกละเลย
เรื่องการตีในความหมายว่าเป็นผลผลิตของสัญญะของการแตกหักกับระบอบเก่า มุ่งทาให้ประชาชนตระหนัก
ถึงอานาจสถาปนาในรัฐ ธรรมนูญว่าแท้จ ริงแล้ วประชาชนคือเจ้าของอานาจอธิปไตยตามความหมายของ
ระบอบประชาธิปไตยสากล
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ข้อมูลเปิดภำครัฐ: มำตรฐำนกำรพัฒนำ และกำรใช้งำน
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 53
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
udomchoke@gmail.com
บทคัดย่อ
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรภาครัฐในหลายประเทศได้ริเริ่ม และพัฒนา “ข้อมูลเปิด” (open data)
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานไปสู่สังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง ศูนย์ข้อมูลเปิดของรัฐบาลไทยอันเป็น
แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล จากองค์ ก รภาครั ฐ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารสั ง คมจ านวนมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ domain name ชื่ อ
data.go.th (ต่อมาเปลี่ยนเป็น opendata.data.go.th) โดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
หรือ สพร. บทความนี้นาเสนอพัฒนาการของระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง
ปัจจุบัน ตลอดจนการให้บริการข้อมูลเปิดจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐดังกล่าวซึ่งยังมีโอกาสในการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพความเป็นข้อมูลเปิด และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด วิธีการศึกษาอาศัยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากมาตรฐาน รูปแบบ และการใช้ข้อมูลเปิดข้อค้นพบสาคัญได้แก่การควบคุมมาตรฐานข้อมูล
เปิด รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ การวิจัย หรือการพัฒนาต่อยอดในด้าน
ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ ใช้วงกว้าง การพัฒ นาต่อยอดระบบศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐ แห่งนี้อาจ
ก่อให้เกิดการใช้งานที่มีผลกระทบด้านคุณค่าเชิงวิชาการ เชิงธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และนโยบายสาธารณะ
ในวงกว้าง
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การใช้งาน (usability)
GOVERNMENT OPEN DATA: DEVELOPMENT STANDARD AND USABILITY
Udomchoke Asawimalkit 54
Chiang Mai University
udomchoke@gmail.com
ABSTRACT
In the past decade, public agencies in many countries have initiated and developed
“Open Data” for the agencies’ information dissemination to the public at large. Thai
government open data center, which is the largest data hub to serve the society is under the
domain name called data.go.th, created by the Digital Government Development Agency
(public organization), a.k.a. DGA. This article presents the development of Thai government
open data since it has started in 2016 until the present time covering the open data service
from the center, which has different characteristics comparing to open data portal in the
countries with high digital development. The study employs content analysis regarding the
standard, form, and usability. The significant findings concern control over open data
standards, support for innovation in business, research, and further value-added usability by
wide public usages. It suggests that high development level on the existing government open
data center may create higher and wider usability impacts for academic, business, organization
development, and public policy areas.
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Introduction
การพัฒนาระบบบริการ “ข้อมูลเปิด” (open data) เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลโดยภาคธุรกิจ และ
สังคมภายนอกได้รับการกระตุ้นโดยนโยบายรัฐในหลายประเทศด้วยเหตุผลเชิงต้นทุน และการแข่งขันด้าน
ข้อมูล และสารสนเทศ ข้อมูลในยุคดิจิตัลเปรียบเสมือน “วัตถุดิบทางการผลิต ” ซึ่งนักพัฒนานวัตกรรมใน
กลุ่มผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจต่างพยายามแสวงหา (Huber, Wainwright, & Rentocchini,
2020) ผลงานวิจัยจานวนเพิ่มมากขึ้นมีข้อสรุปคล้ายๆกันในลักษณะที่กล่าวถึงความสาคัญของข้อมูลเปิด
และข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ซึ่งเชื่อมโยงกับนวัตกรรมใหม่ๆ (Huber et al., 2020) และความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการ (Ruijer, Detienne, Baker, Groff, & Meijer, 2019)
ความสนใจของกลุ่มแนวร่วมเกี่ยวกับข้อมูลเปิดเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตามปริมาณสารสนเทศขนาดมหึมา
ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตัลที่แพร่กระจายไปสู่ประชาชนวัยต่างๆ องค์กรธุรกิจ
ดั้ ง เดิ ม ตลอดจนธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ใหม่ ๆ (start up) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายหลั ง ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ ง รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเริ่มให้ความสาคัญ และปรับไปสู่แนวนโยบายเพื่อความโปร่งใสในภาครัฐ
ระดับสูงขึ้น จากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติที่ดาเนินการมาอยู่แล้ว มาสู่การจัดทาข้อมูลที่เปิดกว้างสาหรับการ
ใช้ประโยชน์เพื่อการตรวจสอบ หรือการสร้างนวัตกรรม (Huber et al., 2020) ในปัจจุบัน รัฐบาลหลาย
ประเทศ รวมถึงสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนัก และการใช้ข้อมูลเปิด (International Open Data Day) ผ่านเวทีวิชาการ การสัมมนา และการ
แข่งขันด้านข้อมูล (hackathons)
ข้อมูลเปิดภาครัฐของไทย ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สพร. ภายหลังที่ประเทศไทยเริ่มกาหนดแผนการ
พัฒนาและนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์ (e-Government) อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกในช่วง
ทศวรรษ 2540 ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลจานวนมากได้ถูกยกระดับสูงขึ้น อาทิเช่น โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Government Nervous System: GNS) ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล เชื่อมโยงหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Government Information Network: GIN) ระบบการให้ บริ การแบบ
อิเลคทรอนิ คส์ (G2P) ตลอดจนกฎหมายส าคัญ ด้านต่างๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้น ได้แก่ การเปิดเผยข้อ มู ล และ
สารสนเทศของรัฐ (พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) การทาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ (พรบ.ว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) ความผิดทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550) การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (พรบ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กาลังดาเนิ นการล่าสุดใน
ปัจจุบัน (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เป็นต้น
ภายใต้ความพยายามของรัฐ และเงื่อนไขข้อจากัดมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการขยายตัว ของ
อิเลคทรอนิคส์ และดิจิทัลที่ภาครัฐกาลังดาเนินการเชิงนโยบาย และกาลังนาไปใช้ในภาคปฎิบัติกับสังคมวง
กว้าง หนึ่งในประเด็นสาคัญได้แก่ คุณภาพของระบบการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม หรือพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเชิงนโยบาย และองค์ประกอบสาคัญที่สุดของการดาเนินการคือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสียที่
อาจได้รับ หรือเสียประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ข้อมูลเปิดภาครัฐที่บทความนี้ให้ความสนใจ
สะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ในความพยายามที่รัฐมีต่อการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความท้าทายในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองจานวนมาก และการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกื้อหนุนให้เกิดการทางาน และการใช้งานร่วมกัน (participation and
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collaboration) บนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทางสังคม
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนชุมชนผู้ใช้สารสนเทศ
พิจารณาจากประสบการณ์ของประเทศที่ให้บริการข้อมูลเปิด พบว่า ประเทศจานวนหนึ่งประสบ
ผลสาเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลเปิดภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หลักที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทาได้แค่เพียงการบรรลุเป้าประสงค์บางข้อที่ไม่มีนัยสาคัญต่อความสาเร็จ หรือบาง
ประเทศที่ไม่บรรลุเป้าประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเลย อาทิเช่น ข้อมู ลเปิดที่มีผู้ใช้แต่ไม่อาจมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล หรือเป็นเพียงข้อมูลธรรมดาที่ไม่มีความสาคัญต่อการชี้เบาะแสเรื่องคอรับชั่น
ในกรณีของประเทศเคนย่า ที่ได้สร้างข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาคอรับชั่นของหน่วย
ราชการในประเทศ แต่สถิติจานวนผู้ใช้ระบบข้อมูลเปิดกลับถดถอยลง และไม่ใช่ผู้ใช้ใหม่ๆ หรือที่เป็นข้อมูล
ปั จ จุ บั น (Davies, 2013; Jetzek, 2015) นอกจากนี้ การบรรลุ เป้า ประสงค์ข องระบบข้ อ มูล เปิ ด ของ
ประเทศมักมีขอบเขตจากัดเฉพาะการใช้งานในเขตเมืองใหญ่ ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้ในเขตชนบท หรือท้องถิ่น
ห่างไกลกลับไม่ได้ประโยชน์มากนัก (Zuiderwijk, Shinde, & Janssen, 2019)
บทความนี้ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดาเนินงาน หรือการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐของ
ไทยภายใต้กรอบเชิงนโยบาย หรือการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์ (ในยุคต่อมาเปลี่ยนชื่อ
นโยบายเป็นรัฐบาลดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0) ซึ่งมักมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมตามวาระเชิงนโยบายของ
รัฐบาลที่สลับเข้ามาบริหารประเทศมาโดยตลอดนับจาก ปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม บทความนี้พยายาม
วิเคราะห์ข้อมูลเปิดภาครัฐที่พัฒนาขึ้นโดย สพร. ในฐานะหน่วยงานหลักผู้ทาหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนา
ทั้งยังเป็นองค์กรผู้สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้ านดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
ตลอดจนระบบข้อมูลเปิดให้กับส่วนราชการ และผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้ในเมืองใหญ่ ผู้ใช้ในภูมิภาค หรือผู้ใช้
ในระดับท้องถิ่นที่ห่างไกล
Body
ข้อมูลเปิด: นิยำม และคุณค่ำ
นักวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอาจให้ความหมายต่อสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “ข้อมูล
เปิด” แตกต่างกันไปตามทัศนะของกลุ่มตน โดยพื้นฐานทางภาษาคาว่า “เปิด” และ “ปิด” เป็นสภาวะอย่าง
หนึ่งที่อธิบายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองคาพยพภายใน “ระบบ” หนึ่งๆ หรือในทางอิเลคทรอนิคส์
อาจเป็นสภาวะของการมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงในวงจร หรือสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในวงจร ในแง่มุม
หลังนี้ สภาพที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งบ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้น “ปิด” จึงทาให้การทางานของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนใน
การท างานไม่ อ าจเป็ น ไปได้ ในทางตรงกั น ข้ า ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เริ่ ม ท างานได้ เ มื่ อ กดสวิ ท ช์ เ พื่ อ เปิ ด ให้
กระแสไฟฟ้าหมุนเวียนในระบบการทางาน ตามการเปรียบเปรยนี้ สภาวะเปิด จึงก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และ
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนภายในระบบ และอาจยังก่อให้เกิดการรับรู้ และการเปิดปฏิสัมพันธ์กับภายนอกได้
สาหรับความหมายกว้าง ข้อมูลเปิด แสดงนั ยแห่งการเปิดอันครอบคลุมสิทธิ และเสรีภาพของผู้ใช้ซึ่ง
ได้รับจากผู้อนุญาตตามข้อกาหนด และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตเข้าใช้สิทธิ (Non Exclusive License) จาก
ข้อมูลดังกล่าว ในที่นี้ ผู้ใช้อาจเป็นใครก็ได้ และในการใช้นั้นก็ไม่มีข้อจากัดด้านเวลาที่ใช้ข้อมูล ไม่ต้องขอ
อนุญาตใช้สิทธิ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลลัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ การเปลี่ยนแปลง การ
คัดลอก การเผยแพร่ การแจกจ่าย และการส่งข้อมูล ตราบเท่าที่การใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
อันชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐ ดังนั้น สัญญาอนุญาตการเข้าใช้สิทธิในข้ อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐในประเทศ
ต่างๆ จึงอาจมีขอบเขตแตกต่างกันบ้างตามระดับความเข้มข้นของกฎหมายแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ประเทศที่มี
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ระดับการเปิดค่อยข้างสูง มักไม่กาหนดเงื่อนไขการใช้งานข้อมูลที่ขัดต่อสาระสาคัญในเป้าหมายการเผยแพร่
ข้อมูลเปิดแก่สาธารณะชน
ประเทศทีผ่ ลิตข้อมูลเปิดอยู่ในลาดับต้นๆ ตามนัยที่เปิดกว้างสาหรับการใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบมี
จากัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลระดับสูง และประเทศโลกเสรีประชาธิปไตยลาดับต้นๆ อาทิ
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอร์มันนี ฝรั่งเศษ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเปิดของส่วนราชการต่างๆ และองค์กรของรัฐในประเทศพัฒนา
แล้วเหล่านั้นมีจานวนมากมาย อาทิเช่น งบประมาณรัฐ การจัดซื้อ การออกกฎหมาย แผนที่การครอบครอง
ที่ดิน คุณภาพอากาศ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาข้อมูลเปิดให้ครอบคลุมประเด็นข้อมูลสาคัญๆ ที่ควรได้รับการ
เปิดเผย และการเผยแพร่ไปสู่การใช้งานข้อมูลตามเป้าหมายอื่นๆ นอกเหนือจากความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงไม่อาจพัฒนาได้รวดเร็วนัก เมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดหมึมาที่เกิดขึ้น หรือถูกจัดเก็บ
รวบรวมโดยหน่วยงานรัฐอยู่ตลอดเวลา
จากการส ารวจสถานะปั จ จุ บั น ของการเข้าถึง และใช้งานข้อมูล เปิดภาครัฐ ระดับนานาชาติตาม
รายงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ชื่อ Open Data Barometer และ อีกแห่งชื่อ Global Open Data
Index ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 พบว่า ข้อมูลเปิดที่มีมาตรฐานเบื้องต้นตามนิยามอันเป็นที่ยอมรับระดับ
สากล ปรากฏพบเพียงร้อยละ 11 ของข้อมูลเปิดทั้งหมดที่ให้บริการในประเทศต่างๆเหล่านั้น ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศชั้นนาลาดับต้นๆด้านข้อมูลเปิดในบางประเด็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลด้านงบประมาณรัฐ กลับไม่ เป็นที่เปิดเผยโดยประเทศเจ้าของข้อมูลเพราะการเปิดเผยข้อมูลใน
รายละเอียดอาจก่อให้เกิดข้อจากัดในการนาไปสู่ภาคปฏิบัติของส่วนราชการภายในประเทศเจ้าของข้อมูล
นอกจากนี้การใช้ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นความเสี่ยงเชิงการแข่งขันระหว่างประเทศ และความขัดแย้งกับ
ประเทศอื่น (Ruijer et al., 2019)
ถึงแม้ว่าข้อมูลเปิดภาครัฐดูเหมือนยังมีข้อจากัดจากมุมมองเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติ และอุปสรรค์
อันอาจมาจากกรณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในมิติด้านความร่วมมือ การแข่งขัน และความ
ขัดแย้งอันเป็นปรากฏการณ์ระหว่างรัฐที่มีความซับซ้อน งานวิจัยจานวนเพิ่มมากขึ้นได้สรุปให้เห็นข้อดี และ
ประโยชน์ ที่ รั ฐ ได้ รั บ จากการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล เปิด (Zuiderwijk et al., 2019) ซึ่ ง ครอบคลุ ม มิ ติ ด้ าน
การเมือง ได้แก่ การเพิ่มความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน การเสริมสร้างพลังอานาจแก่ภาคปราชาชน การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการตรวจสอบการทางาน สาหรับมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ข้อมูล การส่งเสริมนวัตกรรมการทางาน การเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และในมิติทางเทคนิค
ได้แก่ การลดกระบวนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกง่ายดาย การตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมจาก
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ผลดีของข้อมูลเปิดโดยภาพรวมจึงเกิดขึ้นจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สูง และลักษณะข้อมูลที่สะดวกต่อการนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามคุณค่าที่ผู้ใช้เล็งเห็น
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Global Open Data Index: GODI
(รายงานดัชนีชี้วัดเชิงเปรียบเทียบด้านข้อมูลเปิด โดยประเทศทั่วโลกที่ได้รับการจัดลาดับในแต่ละปีมีจานวน
เพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ น การจั ด ท าโดยองค์ ก รไม่ แ สวงหาก าไรระหว่ า งประเทศชื่ อ Open Knowledge
Foundation)
International Open Data Conference
(การประชุมนานาชาติด้านข้อมูลเปิดซึ่งเป็นที่แสดงพัฒนาการ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐในกลุ่ม
ประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนา)
Open Data Barometer
(รายงานมาตรวัดบนเว็บไซต์ ทีมีการประเมินระดับความเป็นข้อมูลเปิดของรัฐในประเทศภาคีเครือ ข่า ยที่
ครอบคลุมระดับข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศอื่นๆที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ระบบแสดงข้อมูลพัฒนาขึ้นโดย World Wide Web Foundation)
United Nations World Data Forum
(การประชุมด้านข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ อาทิ
เช่น การติดตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ด้าน ที่รู้จักในชื่อ Sustainable Development Goals:
SDG)
World Wide Web Consortium: W3C
(องค์กรระหว่างประเทศซึ่งทาหน้าที่พัฒนาระบบมาตรฐานการใช้งานบนเวิลด์ไวด์เว็บให้มีคุณภาพดี รองรับ
การทางานบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายได้)
World Wide Web Foundation
(มูลนิธิเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตของประเทศทั่ว โลกเพื่อเปิดโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตสาธารณะอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม)
หน่วยงานระหว่างประเทศที่สาคัญอันเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาด้านข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะพบว่าแนวโน้มการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศต่างๆ ดาเนินไป
อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน จากยุคที่คนเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบปัจเจกบุคคล หรือแบบปิด มาสู่การ
ใช้อินเตอร์เน็ตโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไปสู่เว็บไซต์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งมีข้อมูลทั่วโลก
หรือแบบเปิด จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งสมาร์ทโฟน และระบบการสื่อ สารบนอินเตอร์เน็ต (Transition Control
Protocol: Internet Protocol) สามารถทางานร่วมกันเพื่อประมวลผลข้อมูลจานวนมาก (ครอบคลุมข้อมูลที่
เป็นภาพ เสียง คลิป อักขระ ตัวเลข สัญลักษณ์ ฯลฯ) ได้อย่างรวดเร็ว การเปิดข้อมูลภาครัฐให้ประชาชน และ
กลุ่ มองค์กร วิช าชีพทั้งหลาย จึ งมีโ อกาสความเป็นไปได้สู งเพราะเทคโนโลยีเอื้ออานวยให้ ส ามารถท าได้
นอกจากนี้ยังเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เกิดความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหาร
และบริการสาธารณะ
กรณีของไทย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. (เดิมชื่อ สานักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ ใน
ชื่อย่อสรอ.) เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการพัฒนาด้านข้อมูลตามทิศทางของนานาชาติ และอาศัยกรอบการ
พัฒนาอันเป็นที่ยอมรับขององค์กรระหว่างประเทศด้วยเหตุผลความจาเป็นบางอย่าง หรืออิทธิพลที่ได้รับจาก
ความรู้ และกระบวนการส่งผ่านนวัตกรรมในยุค แห่งโลกาภิวัฒน์ นโยบายรัฐจึงกาหนดให้ประเด็นด้านการ
เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และข้อมูลเปิดภาครัฐ เป็นส่วนที่แสดงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้ประชาชน
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มีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน สพร. ในฐานะองค์กรตามภารกิจใหม่เชิง
ข้อมูลของรัฐ จึงได้จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Center) อย่างเป็นทางการ วันที่
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ที่ https://data.go.th/ ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2563
แหล่งข้อมูลเปิดที่ให้บริการบนโดเมนเก่าได้รับการพัฒนาและย้ายมาอยู่ที่ https://opendata.data.go.th
โดยมีการปรับรูปแบบ เนื้อหากลุ่มข้อมูล และส่วนผู้ใช้ให้มีความน่าสนใจ และมีความสะดวกในการใช้ยิ่งขึ้น
มำตรฐำนข้อมูลเปิด: เทคนิค และกำรยอมรับ
ความพยายามของรัฐบาลไทยในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน อาจไม่ต่างไปจากประเทศส่วนใหญ่ ข้อมูลเปิดภาครัฐจึงได้รับการสนับสนุน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ความท้า
ทายในการพัฒนาทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิตัลของไทยซึ่งอยู่ในฐานะผู้ซื้อ และผู้ใช้มากกว่าจะเป็น
ผู้สร้าง หรือผู้กาหนดมาตรฐานให้กับนานาชาติ จึงทาให้เห็นข้อจากัดของการพัฒนา และบริการข้อมูลเปิด
ภาครัฐไทยอยู่มาก ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นด้านมาตรฐานของระบบข้อมูลเปิดที่ให้บริการบนโดเมนหลัก
ประเด็นอื่นๆ ที่สาคัญ อาทิเช่น การสร้าง และบันทึกข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การทาให้เข้าถึง และการใช้งาน
ได้จริง ยังนับว่าเป็นช่องว่างของการพัฒนา และการจัดทาข้อมูลเปิดของประเทศจานวนมาก (Zuiderwijk et
al., 2019)
ตามข้อตกลงที่เรียกว่า สัตยาบันข้อมูลเปิดระหว่างประเทศ (International Open Data Charter) ซึง่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาร่างข้อตกลงในปี พ.ศ. 2558 โดยนักวิชาการ ผู้เชียวชาญ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมจากกลุ่มประเทศพัฒนาทางเศรษฐกิจ 8 ประเทศ (G8) และประเทศภาคี (Open
Government Partnership: OGP) หลักการสาคัญ 6 ข้อเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐประกอบด้วย (The
International Open Data Charter, 2015)
1. การเปิดเป็นฐานตั้งต้น (Open by Default)
2. ช่วงเวลาอันเหมาะสม และความครอบคลุม (Timely and Comprehensive)
3. การเข้าถึง และสามารถใช้การได้ (Accessible and Useable)
4. การเปรียบเทียบได้ และปรับข้ามรูปแบบได้ (Comparable and Interoperable)
5. การพัฒนาธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Improved Governance and Citizen
Engagement) และ
6. การพัฒนาแบบรวมส่วนอื่น และนวัตกรรม (Inclusive Development and Innovation)
นอกเหนือจากหลักการสาคัญ 6 ประการข้างต้น คณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลเปิดระหว่างประเทศ
ยังได้กาหนดมาตรฐานระดับละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิเช่น ด้านการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์
อุป กรณ์การท างานรู ป แบบอื่ น และสมารท์โ ฟน ด้านรูปแบบไฟล์ ข้ อ มูล ที่ ไม่ ปิด กั้ น การประมวลผลด้ ว ย
โปรแกรม ด้านการไม่ลาเอียงต่อสภาวะที่แตกต่างกันของบุคคลหรือกลุ่มคน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความ
เจริญก้าวหน้าด้านระบบอุปกรณ์ และข้อมูลดิจิตัลของประเทศพัฒนาด้านเทคโนโลยี มิได้เป็นอุปสรรค์มากนัก
กับการดาเนินการตามข้อกาหนดเชิงมาตรฐาน และหลักการสาคัญอื่นๆ สาหรับแนวทางการพัฒนาข้อมูลเปิด
ภาครัฐของไทยโดย สพร. หลักการที่มีการเสนอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาร่วมจัดทาข้อมูลเปิดมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2558ข)
1. การเปิดโดยปริยาย (Open by default) ตามการกาหนดของหน่วยงาน
2. การป้องกันในกรณีที่จาเป็น (Protected where required) ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
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การรั ก ษาความปลอดภั ย (Security) ความลั บ (Confidentiality) และสิ ท ธิ พิ เ ศษทางกฎหมาย (Legal
privilege)
3. การจัดลาดับความสาคัญ (Prioritized) โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง (High-value dataset)
4. ความง่ายต่อการค้นพบ (Discoverable) โดยผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)
5. ความสามารถใช้งานได้ (Usable) ไม่ว่าจะเป็นการแปลงข้อมูลและการนามาใช้ใหม่ อยู่ในรูปแบบที่
เครื่องสามารถประมวลผลได้ ไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์ มีความสมบูรณ์ มี Metadata ที่มีคุณภาพ และ
ชัดเจน
6. การเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) หรือถูกเผยแพร่จากแหล่งที่เก็บข้อมูลโดยตรง ด้วยระดับความ
ละเอียดสูง ไม่มีการปรับแต่ง หรือทาให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data)
7. ความทันเวลา (Timely) โดยเป็นข้อมูลปัจจุบัน หรืออาจเป็น Real-time feed มีการบันทึกเวลา
(Timestamps) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน
8. การจัดการที่ดี เชื่อถือได้ และให้อานาจจัดการ (Well managed, trusted and authoritative)
ได้รับการจัดการที่ดีเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสาหรับผู้ใช้งาน
9. การใช้งานฟรี (Free where appropriate) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้สัญญาอนุญาตในลักษณะ Creative
Commons (CC) เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและอานวยความสะดวกในการใช้งานข้อมูล
10. การรับฟังสาธารณะ (Subject to public input) มีการรับฟังจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงการทางานร่วมกัน
จากแนวทางหลักในการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐข้างต้น พบว่าข้อตกลงเหล่านั้นเป็นลักษณะความ
ร่วมมือจากกรอบความตกลงกว้างๆ ที่มิใช่เรื่องง่ายในการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐในภูมิภาค และหน่วยงานลักษณะพิเศษ หรือแม้กระทั่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนมากที่ยัง
ขาดทรัพยากร และความพร้อมเชิงความรู้ และเทคนิคในการจัดทาข้อมูลเปิดของหน่วยงานตน ในกรณีของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าขอมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการสาคัญด้านข้อมูลเปิด มิได้จากัด
เฉพาะในส่วนให้บริการของรัฐบาลกลางเท่านั้น หากยังมีข้อมูลเปิดกระจายอยู่ทั่วไปในส่วนราชการระดับรัฐ
หรือภูมิภาค และองค์กรท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน (Herrera-Melo & Gonzalez-Sanabria, 2019) หรือ
กล่าวได้ว่า คุณลักษณะเชิงเทคนิค และระเบียบข้อบังคับจากรัฐได้ถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ และดาเนินการให้
เป็นจริงโดยหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่
ข้อมูลเปิดภำครัฐบนพอร์ทอลใหม่จำก
เว็บไซต์ opendata.data.go.th

ข้อมูลเปิดภำครัฐบนพอร์ทอลเก่ำจำก
เว็บไซต์opendata.go.th

15)หมวด: 1,(ชุดข้อมูล 824

(หมวด 17: 1,ชุดข้อมูล 330)

1. สถิติทางการ (426)

1. สังคมและสวัสดิการ (235)

2. สังคมและสวัสดิการ (208)

2. คมนาคม และโลจิสติกส์ (175)

3. คมนาคมและโลจิสติกส์ (163)

3. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (166)

4. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม (152)

4. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม (165)

5. งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ (141)

5. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม (142)

180

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (137)

6. งบประมาณ และการใช้จา่ ยของภาครัฐ (107)

7. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (132)

7. สาธารณสุข (81)

8. สาธารณสุข (74)

8. กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม (72)

9. กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม (73)

9. สถานที่ การท่องเที่ยว และกีฬา (43)

10.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (52)

10. เกษตรกรรม และชลประทาน (37)

11. การท่องเที่ยวและกีฬา (41)

11. วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (30)

12. เกษตรกรรม (32)

12. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (25)

13. การศึกษา (18)

13. การเมือง และการปกครอง (20)

14. การเมืองและการปกครอง (18)

14. การศึกษา (20)

15. เมืองและภูมิภาค (7)

15. แผนที่ (5)
16. ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ (4)
17. ตัวระบุวัตถุดจิ ิทัล และรหัสมาตรฐาน (3)

ที่มา: เว็บไซต์ opendata.data.go.th และ data.go.th
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลเปิดภาครัฐตามมาตรฐาน และหลักการที่ สพร. กาหนด มิได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 8,000 แห่งไว้ในพอร์ทอลข้อมูลเปิดที่ให้บริการแก่สาธารณะชน
หากเป็นเพียงข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมจากกระทรวงจานวนหนึ่ง สานักงาน สถาบัน และองค์กร
ระดับชาติ และหน่วยงานระดับจานวนหนึ่ง ดังนั้น ข้อมูลกลุ่ม และประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลของชาติ
เหล่านี้จึงมีข้อจากัดในบริบทของการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน หรือข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงาน
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดการจัดเก็บมากกว่าจะเป็นข้อมูล ในระดับที่ละเอียดลงไปถึงเขตพื้นที่ระดับจังหวัด หรือ
อาเภอซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริการจัดการ หรือจัดบริการ
สาธารณะสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้ข้อมูลเปิดที่มีการจาแนกรายการตามเขตจังหวัดมักเป็นข้อมูลที่
ต้องจ าแนกตามความจ าเป็ นอยู่ แล้ ว อาทิเช่น จานวนประชากร แยกเป็นหญิง -ชาย ของแต่ล ะจังหวัดใน
ประเทศไทย
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของราชการส่วนกลางระดับกรม หรือเทียบเท่ากรมจานวนทั้งสิ้นประมาณ 159
แห่ง พบว่า จานวนหน่วยงาน และองค์กรภาครัฐที่ทาความร่วมมือกับ สพร. เพื่อสนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐบน
พอร์ทอลใหม่ (opendata.data.go.th) มีจานวนทั้งสิ้น 138 องค์กร (ชุดข้อมูล) ซึ่งครอบคลุม กรมเจ้าท่า
(12) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (70) กรมการขนส่งทางบก (51) กรมการค้า
ต่างประเทศ (17) กรมการจัดหางาน (32) กรมการพัฒนาชุมชน (9) กรมคุมประพฤติ (23) กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (4) กรมทางหลวงชนบท (5) กรมธนารักษ์ (9) กรมธุรกิจพลังงาน (83) กรมบัญชีกลาง (93) กรม
ประมง (4) กรมปศุสัตว์ (9) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (18) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (8) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลัง งาน (20) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (10) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
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และการเหมืองแร่ (10) กระทรวงสาธารณสุข (61) กรุงเทพมหานคร (14) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (16) ธนาคารแห่งประเทศไทย (9) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (24) บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จากัด (32) บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด (ส่วนกลาง) (16) ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (6) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (15) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (5)
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร (5) ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (28) ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุ ต สาหกรรม (6) ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ นการวิ จัย (21) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (7)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (5) สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (18) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี) (6) สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (21) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (14) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ (13) ส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม (5) ส านั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ (11) ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (17) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (51) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(159) สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (15) สานักงานศาลยุติธรรม (24) สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (555) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (21)
แหล่งข้อมูลเปิดจานวนมากที่สุดได้มาจากความร่วมมือกับสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีชุดข้อมูลมาก
ที่สุดจานวน 555 ชุดข้อมูล รองลงมาได้แก่ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (159) และชุดข้อมูลเปิด
จานวนน้อยที่สุด เป็นข้อมูลจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (4) และ กรมประมง
(4) อย่างไรก็ตาม จานวนชุดข้อมูลที่มีจานวนมาก หรือน้อยจากส่วนราชการที่ให้บริการบนระบบข้อมูลเปิด
ภาครัฐเหล่านี้ มิได้เป็นเป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลเปิดตามมาตรฐานที่ สพร. กาหนด แต่สะท้อนให้
เห็นว่าปริมาณข้อมูลเปิดภาครั ฐ จากส่วนราชการต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณรายการข้อมูลเปิด
ล่ าสุ ด ณ เดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2563 บนพอร์ทอล opendata.data.go.th มีจานวน 1,330 รายการ
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจานวน 1,048 รายการ ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเพิ่มที่ต่ามาก
จากการให้ คะแนนการเปิดเผยข้อมูลเปิด ที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ให้บริการชุดข้อมูลของตน โดยมี
สพร. เป็นผู้ประเมิน และแสดงไว้ในเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปสู่ชุดข้อมูลหน่วยงาน พบว่า ข้อมูลจานวนมากอยู่ ใน
รูปแบบไฟล์ประเภท PDF, DOC, TXT, TIFF, JPEG ซึ่งอยู่ในระดับการเปิดขั้นต้นที่สามารถดูได้เท่านั้น ข้อมูล
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบไฟล์ประเภท XLS, CSV, ODS, XML, JSON, KML, SHP, KMZ ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลที่
สามารถเปิดใช้งานผ่านโปรแกรมที่หลากหลาย และสามารถประมวลข้อมูลเชิงปริมาณได้สะดวกรวดเร็วสาหรับ
ผู้ใช้ แต่ยังมีข้อจากัดในแง่ความสะดวกในการใช้งาน หากพิจารณาจากมิติการใช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดพบว่า
ข้อมูลมากกว่าหนึ่งในสี่ของชุดข้อมูลทั้งหมด ไม่อาจนาไปใช้ได้อย่างสะดวกนัก เนื้องจากขาดรายละเอียดข้อมูล
ระดับสูง (Metadata) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของชุดข้อมูลนั้นๆ ตามแนวทางที่ สพร. กาหนดไว้ใน “แนว
ปฏิบัติและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2558ข)
นอกเหนือจากรูปแบบประเภทไฟล์ของมูลเปิดที่ให้บริการ ประเด็นข้อมูลเปิดในด้านคุณภาพ ความ
สะดวกในการใช้ ความครอบคลุม และความทันสมัยของข้อมูล ถือเป็นเงื่อนไขให้ข้อมูลเปิดได้รับการยอมรั บ
จากผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น นักเรียน นักวิจัย นักวิชาการ ที่อาจใช้ข้อมูล
ในด้านการเรียนรู้ในเรื่องที่น่าสนใจ ภาคประชาชน และองค์กรทางสังคมอาจใช้ติดตามผลการดาเนินงานของ
ภาครัฐ นักธุรกิจ นักสร้างสรรค์สิ่งใหม่อาจใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการให้บริการ และความต้องการของลูกค้า
ไม่ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะเป็นใคร ข้อมูลเปิดที่มีคุณภาพสูงย่อมสร้างผลกระทบที่ดีแก่ผู้ใช้ ในลักษณะตรงกันข้าม
ข้อมูลเปิดที่มีข้อจากัดมาก จะสร้างอุปสรรค์มากมายแก่ผู้ใช้ และแปรเป็นระดับการยอมรับข้อมูลเปิดที่ต่า และ
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ไม่ช่วยให้เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐสาเร็จอย่างที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์
ดังที่ได้กล่ าวไปแล้ ว ความครอบคลุ ม ของข้ อ มูล เปิ ดภาครัฐ ของ สพร. ยังจากัดอยู่ เ พีย งราชการ
ส่วนกลางระดับกรม และหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลที่สาคัญ และน่าสนใจ แต่ยังมี ข้อมูลจานวน
มากมายของส่วนราชการระดับภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นข้อมูลเปิด
หรือดาเนินการเผยข้อมูลสารสนเทศในลักษณะข้อมูลเปิดตามมาตรฐานที่ สพร.พยายามพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ หาก
เป้าหมายของบริการ ข้อมูลเปิดคือการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงกับความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ความสมบูรณ์
และครอบคลุมการในการให้บริการที่ครบถ้วน ครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย ในภาพรวมของประเทศยังนับเป็น
โอกาสแห่งการพัฒนาได้อีกมาก
สถิ ติ ก ารเข้ า ดู ชุ ด ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ บนศู น ย์ ข้ อ มู ล เปิ ด ที่ สพร. ให้ บ ริ ก าร (data.go.th) ณ เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่าสถิติการเข้าดูรายการข้อมูลอันเป็นที่นิยมมากที่สุด 5 อันดับแรกตามลาดับ
ความถี่ ได้แก่ 1. “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จาแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2541 – 2558”
(312,959 ครั้ ง ) 2. “ข้อมูล พิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตาบล” (252,003 ครั้ง ) 3. “จานวนรถจดทะเบียน
(สะสม) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559” (196,666 ครั้ง) 4. “รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (ราย
จังหวัด) จากข้อมูล จปฐ ปี 2558” (193,514 ครั้ง) และ 5. “ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2558
รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เดือนมกราคม” (185,858 ครั้ง) สถิติข้างต้นที่นาเสนอนี้บ่งบอกถึงระดับ และ
ปริมาณการใช้ข้อมูลที่ยังพัฒนาได้อีกมาก ทั้งนี้ การเข้าดูข้อมูลเปิดบนเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปยังรายการข้อมูล
ดังกล่าวไม่อาจบอกได้ว่าผู้ใช้ได้ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลประเภทใดไปใช้อย่างไรบ้าง ทั้งยังเป็นข้อมูลที่ไม่ทันสมัยนัก
ประโยชน์ที่ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ จะได้รับจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ถือเป็นเงื่อนไขด้านแรงจูงใจที่สาคัญ
อันทาให้เกิดพฤติกรรมการใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่ วมโดยการเรียกร้องข้อมูลเปิดอันเป็นประโยชน์
ต่อการทางานของตน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายการข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐแห่งนี้ จะพบว่า
ลักษณะการนาเสนอ การกาหนดฟีลด์ข้อมูล การจัดตารางนาเสนอ ตลอดจนการคาอธิบายข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในไฟล์ยังขาดมาตรฐานอันจะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถทาความเข้าใจ และจัดการประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเอง
อย่างสะดวก ง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐบนพอร์ทอลเก่า (data.go.th) ซึ่งเป็นเว็บไซต์
เวอร์ชั่นเริ่มต้นของการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ ต่อมาจึงมีการปรับปรุง และจัดการระบบข้อมูลเปิด การ
จัดกลุ่มข้อมูล ระบบไฟล์บริการ และการค้นหาที่สะดวกแก่การนาไปใช้ยิ่งขึ้น เมื่อ สพร.ได้พัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลภาครัฐบนพอร์ทอลแห่งใหม่ (opendata.data.go.th) และได้เปิดบริการต้นปี พ.ศ. 2563
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของระบบข้อมูลเปิดไม่อาจทาได้ชัดเจนหากเป้าหมายของการพัฒนาขาด
ความชัดเจน และการสนับสนุนที่เพียงพอ เช่นเดียวกับศูนย์ข้อมูลภาครัฐไทยที่ยังไม่มีการประเมินอย่างแท้จริง
เมื่อเทียบกับเป้าหมายโดยทั่วไปของการสร้างระบบข้อมูลเปิดของนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ การแสดงความโปร่งใสในข้อมูลผลลัพธ์การบริหารจัดการ และการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่ต่อยอดจากข้อมูลกลางที่สาคัญจากหน่วยงานของรัฐ การประเมินผลกระทบจาก
การพัฒนาข้อมูลเปิดเพื่อบริการสาธารณะชนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนาเป็นโจทย์เพื่อการวิจัยใน
ระดับองค์กร และการเรียนรู้ระดับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในแขนงสาขาวิชามากมายได้เป็นอย่างดี ที่กล่าว
เช่นนี้เพราะศูนย์บริการข้อมูลเปิดภาครัฐมีการจัดกลุ่มข้อมูล จาแนกตามลักษณะสาคัญๆ อาทิเช่น จาแนกตาม
หน่วยงาน จาแนกตามรายการข้อมูล จาแนกตามความถี่ในการเข้าดู จาแนกตามประเภทไฟล์ข้อมูล ฯลฯ โดย
แหล่งข้อมูลเปิดของ สพร. แห่งนี้ได้เอื้ออานวยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายการต่างๆ ได้ง่าย รวดเร็ว และไม่
เสียค่าใช้จ่าย
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Conclusion
ในทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลเปิดภาครัฐมีความสาคัญสาหรับกระบวนการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นแนวโน้มการพัฒนาด้านข้อมูล และสารสนเทศภายในหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สพร. ใน
ฐานะที่มีบทบาทนาในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางภาครัฐนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้ดาเนินการกาหนด
แนวทาง และสร้างมาตรฐานการทางานเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกัน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบภารกิจของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสาคัญอันเกื้อหนุนต่อการวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนข้อมูลเชิงนโยบายสาธารณะ อันมีฐานมาจากแหล่งข้อมูลกลางภาครัฐ อย่างไร
ก็ดี การพัฒนาข้อมูลเปิด และการสร้างแรงจูงใจให้กับส่วนราชการเพื่อเปิดเผยข้อมูล ยังมีข้อจากัดทั้งในเชิง
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อมูลเปิด และเชิงสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองประโยชน์ด้านข้อมูลของผู้ใช้
ดั ง หลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ผ่ า นสถิ ติ ก ารใช้ และคุ ณ ภาพของบริ ก ารศู น ย์ ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ จากเว็ บ ไซต์
opendata.data.go.th และ data.go.th
การขยายภาคีเพื่อสร้างระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและสารสนเทศจากราชการ
ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
เหล่านั้นเกิดความตระหนัก และเข้าใจความสาคัญของข้อมูลเปิดในสถานะเครื่องมือของการพัฒนาแบบเปิด มี
ภาพลักษณ์แห่งความโปร่งใส และเกื้อหนุนให้ภาคประชาชน ชุมชนวิชาการ นักธุรกิจ ตลอดจนนักสร้างสรรค์
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันมีค่าจานวนมากของหน่วยงานภาครัฐ ตัวแบบการพัฒนาข้อมูลเปิดที่รวม
ศูนย์อยู่เพียงแห่งเดียวดังที่ดาเนินการโดย สพร. อาจเป็นการเริ่ม ต้นในระยะแรกที่ดีเพราะหน่วยงานภาครัฐ
จานวนมากยังขาดความเข้าใจ และ มีความพร้อมในการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการขยายระบบข้อมูลเปิดในระยะยาวอาจไม่เหมาะสมกับระบบข้อมูลเปิดแบบรวมศูนย์อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ในทางกลับกัน การพัฒนาให้เกิดการกระจายฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ และการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานเพื่อบริการข้อมูลที่ดีและมีมาตรฐานสูงขึ้นอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อขยายระบบข้อมูลเปิดให้เหมาะสมตาม
เป้าหมายของรัฐ
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ควำมเหลื่อมล้ำในสังคมเสรีนิยมใหม่: กรณีศึกษำ สังคมในโลกภำพยนตร์ เรื่อง ซูโทเปีย (Zootopia)
The inequality in the neo-liberal society: A case study of Zootopia’s world
นายชวดล จรุงวิภู
Mr. Chawadon Charungwiphoo
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้าในสังคมเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา สังคมในโลกภาพยนตร์ เรื่อง ซูโทเปีย
(Zootopia) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเสรีนิยมใหม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอเมริก า และเพื่อ
ศึกษาสิ่งที่ภาพยนตร์ เรื่อง ซูโทเปีย สะท้อนออกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของสังคมอเมริกาในประเด็นเรื่อง
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากบทความและวารสารทางวิชาการ หนังสือ รายงาน
จากสถาบันการศึกษานานาชาติ ตลอดจนข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียเป็น
กรณีศึกษา และวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นหลัก ร่วมกับแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้าทางสังคม
จากการศึกษาพบว่า สังคมที่ดาเนินไปภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ โดยเฉพาะการดาเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจภายใต้แนวคิดนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลกระทบที่ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในด้านสังคม โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เผชิญกับ
ปัญหานี้ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียเป็นกรณีศึกษาที่ทาให้เห็นว่าสหรัฐเมริกาเป็นต้นแบบของปัญหานี้จริง ทั้งนี้
ความเหลื่อมล้าที่มีที่มาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่อย่างเด่นชัดโดยอ้างอิง
จากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย และมีความสอดคล้องกับสังคมอเมริกาเป็นอย่างมาก มีด้วยกัน 5
ประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้าในการประกอบอาชีพ ความเหลื่อมล้าทางเพศ
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม
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Abstract
The study is focused on the inequality in the neo-liberal society by using a case study
of Zootopia’s world. The objectives are to study neo-liberalism and its effect on American
society, and to explore the inequality issue in the American society comparing with Zootopia
society that are reflected through the movie. This study uses the Zootopia movie as a base
to collect information from the academic articles and journals, related books, international
reports, and reliable online sources. Then it is applied with neo-realism theory as a main
framework and integrated with the inequality approach.
The study shows that the society, which is implemented under neo-liberalism
especially by economic policy, is one of main causes leading to economic crisis and other
related crises. These crises affect social inequality created. America is exemplified facing of
this situation and Zootopia show that American society itself is truly prototype of this thing.
Thus, there are 5 inequalities that are emerged from neo-liberal economic and social
conditions, based on Zootopia and involved in American society, which are racial inequality,
occupational inequality, gender inequality, educational inequality and upward social class
inequality.
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บทนำ

เมื่อกล่าวถึงภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมที่ “เด็กดูได้ และผู้ใหญ่ดูดีนั้น ”
อาจทาให้หลาย ๆ คนนึกถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง ซูโทเปีย (Zootopia) ที่ได้รับรางวัลออสก้า (Oscar)
สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ประจาปี 2017 ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียมีความโดดเด่นนอกเหนือจาก
ภาพสวยงามตามต้นฉบับของการ์ตูน Walt Disney คือ เป็นภาพยนตร์ที่นาเสนอการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันโดย
ผ่านตัวละครที่เป็นสัตว์ท่ามกลางกลุ่มสังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา และอคติ ที่หลากหลาย รวมทั้งยังมีประเด็นที่ตั้ง
คาถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ (sexism) เชื้อชาติ (racism) และสิทธิพลเมือง (civil rights) ที่เป็นประเด็น
โดดเด่นในปัจจุบัน55 หรืออีกนัยหนึ่ง ซูโทเปีย แฝงไปด้วยเนื้อหาที่เสียดสีสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงยัง
สะท้อนความฝันของผู้คนส่วนใหญ่ที่ดิ้นรนให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น โดยการพยายามทาให้ตัวเองเป็นแบบนั้นเป็น
แบบนี้เพื่อให้อยู่ในจุดที่สังคมยอมรับ ทั้งนี้ ภาพยนตร์ดาเนินเรื่องโดยใช้กระต่ายกับสุนัขจริงจอกเป็นตัวเอก
โดยผู้กากับ Rich Moore และ Byron Howard ได้ให้เหตุผลว่า ผู้คนต่างชอบกระต่ายและชอบสุนัขจิ้งจอก
หากมีภาพยนตร์สักเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กๆ ฝันอยากจะเป็นตารวจ จึงนึกถึงกระต่ายขนปุยที่ทุกคนต่างดู
ถูกการเป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจริง ๆ แล้วตัวละครเหล่านี้นี้มีอะไรมากมายให้ค้นหา และจากงานวิจัยพบว่า ศัตรู
โดยธรรมชาติของกระต่ายคือสุนัขจิ้งจอก ไม่ว่าจะมองไปทางไหนในโลกนี้จะเห็นได้ว่ากระต่ายกับสุนัขจิ้งจอกไม่
สามารถร่วมทางกันได้ ลึกลงไปกว่านั้น
การนาเสนอของภาพยนตร์เป็นการเสียดสีสังคมอเมริกา ซึ่ง
เป็นโมเดลขนาดใหญ่ของระบบเสรีนิยมใหม่ที่อเมริกาเป็นต้นแบบแนวคิดและได้เผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันเกือบ
ทั่วโลกก็ว่าได้ หากเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็จะทาให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทั่วโลกต่างๆได้
เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงตัวเอกของเรื่อง จูดี้ ฮอบป์
อาจทาให้นึกถึงแนวคิด American Dream
หรื อ ความฝั น อเมริ กั น ที่ ป ลู ก ฝั ง ไปทั่ ว โลกตามแนวคิ ด เสรี นิย มใหม่ จะเห็ น ได้ ว่ า American Dream
สามารถนิยามได้ว่าเป็น ความเท่าเทียมทางโอกาสและเสรีภาพที่เอื้อให้พลเมืองบรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตด้วย
การทางานหนักและด้วยความมุ่งมั่น
ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้รับชมภาพยนตร์ซูโทเปียจึงได้ มองเห็นว่า แท้ที่จริงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พยายาม
อธิบายแนวคิดเสรีนิยมใหม่ และสะท้อนปัญหาต่างๆจากการดาเนินตามแนวคิดนี้ ซึ่งเห็นได้ว่า ภาพยนตร์
พยายามอธิบายบริบทโลกในปัจจุบันของทั่วทุกประเทศที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศเสรีนิยม ทุกคนมีความ
เท่าเทียมกัน ตามหลักการของภาพยนตร์แล้วต้องการใช้คาว่า Zootopia ให้พ้องกับคาว่า Utopia ที่แปลว่า
ดินแดนในอุดมคติอันสงบสุข ผสมกับคาว่า Zoo ที่แปลว่า สวนสัตว์หรืออะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า นับว่าเป็นการ
สนธิคาและผสานไอเดียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีกลิ่นไอของคาว่า "American Dream" แฝงอยู่ตลอดทั้งเรื่อง
เพราะดิ น แดนซู โ ทเปี ย มี ค าขวั ญ ว่ า “ใครก็ เ ป็ น ได้ ทุ ก อย่ า งที่ ต้ อ งการ” (Anyone can be anything) ซึ่ ง
สอดคล้องกับค่านิยมของคนอเมริกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตัวเอกของเรื่องอย่างกระต่ายน้อยจูดี้ก็เป็นหนึ่ง
ในบรรดาสัตว์ที่คิดเช่นนั้นไม่ต่างกั น56 อีกทั้งผู้วิจัยสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมใหม่ในที่นี้ กล่าวคือ รัฐจะเข้าไป
แทรกแซงหรือควบคุมระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด จึงเป็นแนวคิดที่ทาให้ทุกคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้ตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ในระบบที่บอกว่าทุกคนเท่าเทียมกั น ใครที่ทาได้
ดีกว่าก็จะประสบความสาเร็จได้มากกว่าและจะมีชีวิตที่ดีกว่า แต่ทว่าระบบนี้กับมีช่องว่างมากมายที่ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมและกลายเป็นกับดักที่ทาให้คนที่มีโอกาสทางสังคมน้อยกว่ากลายเป็นทาสทางเศรษฐกิจ
ของชนชั้นที่มีโอกาสทางสังคมสูงกว่า ดังนั้น ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียนี้ได้ทาให้ผู้ศึกษามองเห็นว่าเป็นการขาย
55Dan

Hassler-Forest, “Life Isn’t Some Cartoon Musical: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange Is the New
Black,” Journal of popular culture, Vol 51, No.2 (2018): 363.
56 “Zootopia : เพราะเราแตกต่าง..จึงต้องอยู่ข้างกัน,” 2016, Minimal, https://minimore.com/b/rZjxf/1 (August 20, 2019).

189

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ฝันให้กับผู้รับชมภาพยนตร์มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แม้เนื้อหาของภาพยนตร์จะสื่อถึงความพยายามต่างๆของ
ตัวละครหลักเพื่อให้ประสบความสาเร็จ แต่ในชีวิตจริงแล้วเกิดขึ้นได้ยากมาก และต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ
สนับสนุนนอกเหนือจากความพยายามดิ้นรนเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น การศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องซูโทเปียนี้จึงเป็นการพยายามมองอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคมอเมริกัน โดยผู้ศึกษาต้องการจะชี้ให้เห็นว่าการพยายามทาตามความฝันของตัวละครหลักในภาพยนตร์ไม่
สามารถเกิดขึ้นโดยง่ายตามที่ภาพยนตร์ได้สื่อออกมา ซึ่งการที่จะทาให้สั งคมเกิดความเท่าเทียมนั้นไม่ใช่แค่
เพียงการ “พยายาม” ให้เกิดขึ้น แต่เกิดจากการที่เราต้องขจัดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของนายทุนในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง American Dream ความเหลื่อมล้าทางเชื้อชาติ
ความแตกต่างของช่องว่างทางรายได้ ความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษา การเลื่อนชนชั้นทางสังคม ความ
เหลื่อมล้าทางเพศ และความเหลื่อมล้าทางด้านอาชีพ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญและ
อาจเพียงพอที่จะตอบคาถามว่าทาไมสังคมในทุกประเทศไม่สามารถที่เกิดความเท่าเทียมกันได้อย่างที่ทุกคนฝัน
ที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยผู้วิจัย จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ 1) ระบบเศรษฐกิจที่เกิดจาก
แนวคิดเสรีนิยมใหม่จนนามาสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2) อันนาผลมาสู่ปัญหาทางด้านสังคมในด้านความ
เหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียม
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดเสรีนิยมใหม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอเมริกา
2. เพื่อศึกษาสิ่งที่ภาพยนตร์ เรื่องซูโทเปียสะท้อนออกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของสังคมอเมริกา
ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้าทางสังคม
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism)
แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดที่ ต่อต้านการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจโดยรัฐ ซึ่งมีกลุ่มคนจานวนหนึ่งที่
สนับสนุนแนวคิดนี้อันเป็นผลมาจากแนวคิดเสรีนิยมแบบตลาดไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตในทศวรรษ 1970
ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักปรัชญา นับตั้งแต่นั้นมาแนวคิดนี้
จึงเริ่มได้รับการอุปถัมภ์มากขึ้นในสถาบันชั้นนาหลายแห่ง และมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะ
ในมหาวิทยาลัย ชิคาโก ซึ่ง มิล ตัน ฟรี ดแมน เป็นผู้ ส นับสนุนแนวคิดนี้ โดยหลั กแล้ ว แนวคิดเสรีนิยมใหม่
อธิ บ ายถึ ง การลดบทบาทของภาครั ฐ ลง และเพิ่ ม บทบาทกั บ ตลาดเสรี ม ากขึ้ น โดยมี ก ลไกตลาดเป็ น ตั ว
ขับเคลื่อน ซึ่งมีนโยบายเป็นภาพที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด โดยมีหลักคิดอยู่ 4 ประการ ประกอบไปด้วย (1)
Marketization กลไลของการตลาดมีส่วนของทุกความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจ (2) Deregulation เงินทุน
สามารถเคลื่ อนย้ ายในระบบได้ส ะดวกมากขึ้น จากการผ่อนปรนกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3)
Budget Cut ลดภาระของรัฐบาลลง โดยการตัดลดงบประมาณของภาครัฐบางส่วน เพื่อเป็นการผลักภาระ
ให้แก่ภาคประชาชนแบกรับค่าใช้จ่ายแทน เช่น การแปรรูปสู่รัฐวิสาหกิจ การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น (4)
Stabilization การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและระบบเศรษฐกิจภาพรวม เช่นที่ ฟรีดริช ฟอน ฮาเยก
(Friedrich von Hayek) ยังคงมีแนวคิดตามอดัม สมิธ (Adam Smith) ในส่วนของมือที่มองไม่เห็นในตลาดนั้น
ย่อมดีกว่าการที่ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่กลไกราคาที่ไม่บิดเบือนที่มาจากความ
ร่วมมือจากประชาชนที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) ก็เห็น
ด้วยกับ ฮาเยก ในส่วนของการแทรกแซงของภาครัฐอันตรายที่สุด
โดยหลักแล้ว แนวคิดเสรีนิยมใหม่ อธิบายถึงการลดบทบาทของภาครัฐลง และเพิ่มบทบาทกับตลาด
เสรีมากขึ้น โดยมีกลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีนโยบายเป็นภาพที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด โดยมีหลักคิด
อยู่ 4 ประการ ประกอบไปด้วย (1) Marketization กลไลของการตลาดมีส่วนของทุกความสัมพันธ์ในระบบ
เศรษฐกิ จ (2) Deregulation เงิ น ทุ น สามารถเคลื่ อ นย้ า ยในระบบได้ ส ะดวกมากขึ้ น จากการผ่ อ นปรน
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กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) Budget Cut ลดภาระของรัฐบาลลง โดยการตัดลดงบประมาณของ
ภาครัฐบางส่วน
เพื่อเป็นการผลักภาระให้แก่ภาคประชาชนแบกรับค่าใช้จ่ายแทน เช่น การแปรรูปสู่
รัฐวิสาหกิจ การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น (4) Stabilization การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและระบบ
เศรษฐกิจภาพรวม เช่นที่ ฟรีดริช ฟอน ฮาเยก (Friedrich von Hayek) ยังคงมีแนวคิดตามอดัม สมิธ ใน
ส่วนของมือที่มองไม่เห็นในตลาดนั้นย่อมดีกว่าการที่ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่
กลไกราคาที่ไม่บิดเบือนที่มาจากความร่วมมือจากประชาชนที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และ มิลตัน
ฟรีดแมน (Milton Friedman) ก็เห็นด้วยกับ ฮาเยก ในส่วนของการแทรกแซงของภาครัฐอันตรายที่สุด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
วรรณกรรมในส่วนแรกเริ่มจากงานของ โทมัส พิเก็ตตี (Thomas Piketty) จากหนังสือเรื่อง
ทุนนิยมในศตวรรษที่ 2157 หรือ Capital in the Twenty-First Century ซึ่งกล่าวถึงการกระจายความมั่งคั่ง
ที่เป็นผลมาจากทุนนิยมในปัจจุบัน โดย พิเก็ตตี ได้รวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
เหลื่ อมล้ าด้านรายได้และการกระจายรายได้ ส่ ว นแหล่ งที่ส องเกี่ยวกั บ การกระจายความมั่ง คั่ ง รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งกับรายได้
งานถัดมาเป็นหนังสือของ โจเซฟ อี. สติกลิตซ์ (Joseph E. Stiglitz) เรื่อง ราคาของความเหลื่อมล้า
หรื อ The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future58 ที่ มุ่ ง หมาย
อธิบายถึงสังคมอเมริกา เพราะเป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จในการกลายเป็นสังคมที่มีระดับความเหลื่อม
ล้าด้านรายได้สูงที่สุดในประเทศชั้นนาของโลก ซึ่งเมื่อประเทศอื่นๆ ดาเนินตามการนาของอเมริกาก็จะประสบ
กับ ปั ญหาความเหลื่ อมล้าที่เพิ่มขึ้น ไม่ต่างกัน ในบทความนี้ สติกลิ ตซ์ มองว่า ความเหลื่ อมล้าที่เกิดขึ้นใน
ประเทศส่วนใหญ่เป็นเป็นหนึ่งในวิกฤตที่โลกนี้เผชิญในยุคปัจจุบัน ผู้คนทุกหนแห่งต่างรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด
ศีลธรรม ไม่สามรถทาให้อยู่ในครรลองคลองธรรมได้ ทาให้เกิดการแบ่งแยกทางสั งคมและทดทอนความเป็น
ประชาธิปไตย และรับรู้ได้ถึงความอันตรายของมัน ซึ่งผลกระทบจากความเหลื่อมล้าเหล่า นี้ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้
ส าหรั บ สร้างมาตรการลดความเหลื่อมล้า แม้ไม่ใช่ทุกคนที่จะคานึงถึงประเด็นนี้ แต่ในที่สุดมันจะมีเหตุ ผล
เพียงพอให้เราต้องทาอะไรสักอย่างเพราะเราจะพ่ายแพ้ต่อมันและมันจะทาลายระบบเศรษฐกิจของเรา โดย
บทความนี้ต้องการอธิบายถึงที่มาและธรรมชาติของความไม่เท่าเทียมที่มีหลายมิติ นอกจาก สติกลิตซ์ ได้
อธิบายว่าทาไมมันถึงมีผลกระทบที่ร้ายแรง อีกทั้งเขายังมีข้อโต้แย้งว่า ความไม่เท่าเทียมนี้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่มันเป็นผลมาจากนโยบายและการเมือง โดยเขามองว่า นโยบายสร้างปัญหา ดังนั้นมันก็ต้องช่วยให้เราหลุด
พ้นจากปัญหาได้เช่นกัน ซึ่งมันจะต้องมีนโยบายที่กระตุ้นให้เกิดการลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการ
รั กษาการแบ่ งแยกทางสั ง คม และทาให้ เศรษฐกิจ เข้ ม แข็ง และนอกจากนี้ Stiglitz ใช้ประเด็นทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change) มาอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ทา
ให้เกิดความเหลื่อมล้า เพราะประเทศพัฒนาแล้วทาให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนจนในประเทศกาลัง
พัฒนามีความใกล้ชิดและใช้ชีวิตกับธรรมชาติมากกว่า
เรื่ อ งต่ อ มาคื อ หนั ง สื อ เรื่ อ ง The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do
About Them59 เขียนโดย Joseph E. Stiglitz เช่นเดียวกัน และเป็นหนังสือที่ต่อเนื่องมาจาก The Price of
Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future และสอดคล้องอย่างยิ่งกับงานของ
พิเก็ตตีในหนังสือเล่มนี้ Stiglitz พยายามอธิบายให้เห็นถึงการดาเนินนโยบายตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี Reagan
จนมาถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกและผลที่ตามมาหลังจากนั้น ที่นาไปสู่สังคมอเมริกาที่มีความเหลื่อมล้าจาก
57

โทมัส พิเก็ตตี, ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21, แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี (กรุงเทพฯ : บางกอกโพสต์, 2560).
โจเซฟ อี. สติกลิตซ์, ราคาของความเหลื่อมล้า, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล (กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2556).
59 Joseph E. Stiglitz, The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them (New York : W.W. Norton,
2015).
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ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบทุ นนิยมโดยการบริหาร
จั ดการจากรั ฐ ที่มีความคาดหวังว่าจะทาให้ เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ให้ เป็นแบบ “American
Dream”
และงานสุดท้ายคือ รายงานการวิจัยความเหลื่อมล้าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทาง
ขับเคลื่อนนโยบาย60 โดย สมชัย จิตสุชน จากสถาบันวิจัยเพื่อการพั ฒนาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การอภิปรายปัญหาความเหลื่อมล้าในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางในการปฏิ รูปนโยบายเพื่อลดความ
เหลื่ อ มล้ า อย่ า งไรก็ ดี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ งานวิ จั ย นี้ คื อ ประเด็ น เรื่ อ ง แนวโน้ ม ความเหลื่ อ มล้ าใน
ต่างประเทศ61 ซึ่งในที่นี้ สมชัย ได้อ้างถึง คาอธิบายขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ที่เป็นไปได้สาหรับการเพิ่มขึ้น
ของความเหลื่อมล้าอันประกอบด้วย 1) โลกาภิวัตน์ ซึ่งบางกระบวนการของโลกาภิวัตน์ได้สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่มากกว่าให้กับผู้ที่มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ ความรู้ความสามารถ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2) การปฏิรูปกฎระเบียบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ระบบตลาดท้างานได้ดียิ่งขึ้น ทว่าในขณะเดียวกัน แรงงานและ
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมกว่าก็ได้รับประโยชน์จากพลวัตรทางเศรษฐกิจที่เพิ่ มขึ้นมากกว่าเช่นกัน 3)
โครงสร้ า งครอบครั ว ที่ เ ปลี่ ย นไปในลั ก ษณะที่ มี ค รอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย ว (single-parented families) หรื อ
ครอบครั ว ที่ ไ ม่ มี คู่ ส มรสมากขึ้ น และการจั บ คู่ แ ต่ ง งานกั น ระหว่ า งผู้ มี ร ายได้ ใ กล้ เ คี ย งกั น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
assortative mating ซึ่งครอบครัวลักษณะแรกมักจะมีรายได้ต่ากว่าครอบครัวทั่วไป รวมทั้งความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจด้วย ส่วนครอบครัวลักษณะที่สอง ก็มีผลทาให้การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) ลดลง การ
เลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจผ่านการแต่งงานมีโอกาสน้อยลง และทาให้ความเหลื่อมลามีมากกว่าในกรณีที่การจับคู่
แต่งงานเป็นไปอย่างสุ่ม (random) มากกว่า และ 4) ความเหลื่อมล้า ที่เพิ่มขึ้นของผลตอบแทนของทุน สังหา
และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการออมและการลงทุน ซึ่งซ้าเติมความเหลื่อมล้าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าแรง
และเงิน เดือนจากเหตุผ ลก่อนหน้ า ความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากทุนนิยมที่ อาจกล่ าวได้ว่า หาก
เศรษฐกิจโลกยังขับเคลื่อนด้วยระบอบทุนนิยมความเหลื่อมล้าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กำรวิเครำะห์ภำพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย กับบริบททำงสังคมตำมควำมเป็นจริง
วรรณกรรมในส่วนแรกเป็นบทความของ Dan Hassler‐Forest เรื่อง “Life Isn't Some Cartoon
Musical”: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange Is the New Black62 ซึ่ ง เป็ น การใช้
แนวคิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ท างเสรี นิ ย มใหม่ ท างการเมื อ งมาวิ เ คราะห์ ก ารน าเสนอสื่ อ ของวงการภาพยนตร์ ข อง
สหรั ฐ อเมริ ก าโดยผ่ านสื่ อภาพยนตร์ ก ระแสหลั ก หรือภาพยนตร์ที่ เป็ น ที่นิ ย มของคนจ านวนมาก (mass
media) เรื่ อง ซูโ ทเปี ย ของ Disney กับ สื่ อภาพยนตร์กระแสรอง หรือภาพยนตร์ส าหรับเฉพาะกลุ่มคนดู
(niche media) เรื่อง Orange Is the New Black ของ Netflix ซึ่งทั้งสองเรื่องแสดงถึงทิศทางการนาเสนอ
เรื่องของวงการภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่มีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเสรีนิยมใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ในศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้เปลี่ยนแปลงบริบทการนาเสนอเรื่องราวในเชิงการต่อต้านทุนนิยม
มากขึ้น มีป ระเด็น เรื่ องการเมืองและค่านิ ยมเชิงอุดมการณ์ที่ห ลากหลายขึ้น ดังเช่นภาพยนตร์ 2 เรื่องนี้
นาเสนอทัศนคติที่ก้าวหน้าต่ออัตลักษณ์ทางการเมืองโดยมียุทธศาสตร์การนาเสนอถึงเรื่องเชื้อชาติและเพศ
โดยที่ภาพยนตร์ต้องการที่จะใช้ตัวละครหลักเป็นเพศหญิงที่ต้องการปลุกกระแสการสนับสนุนสิทธิสตรี ความ
60

สมชัย จิตสุชน, “รายงานการวิจัยความเหลื่อมล้าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย,” 2558, สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2017/06/Synthesis-Report-Year-2-Inclusive-Growth.pdf (15
กันยายน 2562).
61 สมชัย จิตสุชน, “รายงานการวิจัยความเหลื่อมล้าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย,”12.
62 Dan Hassler-Forest, “Life Isn’t Some Cartoon Musical: Neoliberal Identity Politics in Zootopia and Orange Is the New
Black.”
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ทะเยอทะยาน และการตัดสินใจด้วยตนเองที่รายล้อมไปด้วยการสนับสนุนของตัวละครต่างๆที่มีความท้าทาย
ทั้งประเด็นการเหยียดเชื้อชาติและบทบาททางเพศ นอกจากนี้ยังนาประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้น
จริงๆในสังคมมาถ่ายทอดโดยสร้างโลกภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นการควบคุมของแนวคิดการปกครองแบบเสรี
นิ ย มใหม่ (neoliberal governmentality) ในสภาพแวดล้ อมที่มีความตรึงเครียดและการต่ อรองระหว่ า ง
สถาบันที่บังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ต้องหาพลังในการต่อรอง ในกรณีของเรื่อง ซูโทเปีย จะเห็นภาพกระต่าย
ตัวเอกของเรื่องเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง ที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และ
ห้อมล้อมด้วยเพศชายที่แข็งแกร่ งและสูงใหญ่ ซึ่งเป็นการปะทะกันระหว่างบทบาทสตรีและบทบาทผู้ ช าย
รวมถึงการใช้อานาจรัฐของสัตว์ที่เป็นผู้ล่าและผู้ถูกล่า เป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ที่มีความเป็นเสรีนิยมใหม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
งานต่อมาเป็นบทความวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ประชาไท 63 ว่าด้วยเรื่องจากปัญหาสังคมของ
อเมริกา สู่การดาเนินเรื่องบนภาพยนตร์โดยได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอเมริกาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันทั้งปัญหาความรุนแรงที่กระทาต่อพลเมืองผิดสี หรือ แอฟริกันอเมริกันผ่านเหตุการณ์สาคัญหลายกรณี
อาทิ เช่น ของเทรวอน มาร์ติน เด็กหนุ่มผิวดาวัย 17 ปี ผู้ถูกปลิดชีวิตกลางถนนด้วยกระสุนจากพลเมืองผิว
ขาวผู้มีประวัติเกลียดชังคนผิวดาทั้งๆ ที่เทรวอนไม่ได้ครอบครองอาวุธใดใด (2012) หรือแม้กระทั้ง เหตุการณ์
การกราดยิงสังหารหมู่ในโบสถ์คนดาในเมืองชาร์ลตัน โดยเด็กหนุ่มผิวขาววัย 21 ปี ผู้เชื่อในความเหนือกว่า
ของคนผิวขาว (2015) โดยนาเหตุการณ์เหล่านี้มาสะท้อนผ่านมุมมองของภาพยนตร์ โดยได้ยกประเด็น
ภาพยนตร์ที่เสียดสีสังคมที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย ขึ้นมาเพื่อเป็น
แนวทางในการสะท้อนเชิงเสียดสีผ่านการตัวละครต่าง ซึ่งมีการยกประเด็นการเหยียดผิว และกล่าวถึง สังคม
การเมือง เศรษฐกิจ ที่ถอดแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกัน โดยว่าด้วยเรื่องของการสร้างธรรมชาติของรัฐ
(State of nature) ซึ่งสะท้อนว่าความขัดแย้งของตัวละครที่เป็นสัตว์ทั้งหลายนั้นมีมากมาย จนถึงการเลือก
กลุ่มและการตีตราให้สัตว์ประเภทต่างเป็นตัวแทนของความขัดแย้งด้านสีผิวที่ไม่มีวันสิ้นสุด
และงานสุดท้ายเป็นบทความในการวิเคราะห์ผ่านทฤษฏีทางสังคมวิทยาว่าด้วยซูโทเปียและชีวิตที่
ปราศจากการลิ้มรสเสรีภาพ ในเมืองแห่งเสรีภาพ 64 โดยพยายามสะท้อนให้เห็นผ่านตัวแบบทางสังคมต่างๆ
อาทิ ซูโทเปีย คือความหวังที่จะทาให้เกิดตัวแบบเชิงอุดมคติ (ideal type) หรือการกล่าวถึงสัญลักษณ์ผ่านบท
สนทนาของตัวละครภายในเรื่องสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมอย่างไร และมีการสะท้อนถึงการเหยียดทั้งด้านชน
ชั้นของสังคมและการเหยียดถิ่นที่ฐานบ้านเกิดของตัวละครซึ่งสะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นกับพลเมืองในชีวิตจริง อีก
ทั้งยังมีการกล่าวถึงแนวคิดเสรีนิยมที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงอิสรภาพจอมปลอมเพราะถูกแปล
เปลี่ยนไปตามค่านิยมของพลเมืองส่วนใหญ่มากกว่าสิทธิที่ควรเกิดขึ้นมาด้วยตนเองผ่านมุมมองของตั วละคร
และสะท้อนถึงสังคมในปัจจุบัน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบทความทางวิชาการ วารสาร
หนังสือ รายงานจากสถาบันการศึกษานานาชาติ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือ
และใช้ภาพยนตร์เรื่ องซูโทเปียเป็นกรณีศึกษา โดยใช้แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นกรอบการศึกษาและวิเคราะห์
เป็นหลัก รวมถึงแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้าทางสังคมร่วมด้วย
ผลกำรวิจัย
63

กนพินธุ์ พัวพันสวัสดิ,์ “Zootopia และ Getout : มองการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ของสหัรัฐผ่านแผ่นฟิมล์”, 2561, ประชาไท,
https://prachatai.com/journal/2017/04/71042(23 ตุลาคม 2562).
64 ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข “ทฤศฏีสังคมวิทยาว่าด้วย Zootopia และชีวิตที่ปราศจากการลิ้มรสเสริภาพ ในเมืองแห่งเสรีภาพ” , 2559,ประชาไท,
https://prachatai.com/journal/2016/03/64777(23 ตุลาคม 2562).
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จากการศึกษาพบว่า ความเหลื่อมล้าในสังคมจริง ๆ แล้ว มีมากมายหลายประเด็น แต่ในที่นี้พบว่า
ความเหลื่อมล้าที่เด่นชัดและมีผลกระทบต่อสังคมอเมริกาเป็นอย่างมากและมีความสอดคล้องกับสิ่งที่แฝงอยู่ใน
ภาพยนตร์เรื่อง ซูโทเปีย มีด้วยกัน 5 ประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้าในการ
ประกอบอาชีพ ความเหลื่อมล้าทางเพศ ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยมีที่มา
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่
แนวคิดเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดที่ได้ซ่อนตัวเงียบ ๆ อยู่ภายใต้นโยบายสาธารณะมาอย่างยาวนาน โดย
มีลักษณะเป็นการต่อต้านการรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจผ่านรัฐ และมีกลุ่มคนจานวนหนึ่งในวงจากัดที่สนับสนุนซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักปรัชญา ที่เห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจ ใน
ทศวรรษ 1970 ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเสรีนิยมแบบดั้งเดิมได้ โดยหลักแล้ว แนวคิดเสรีนิยมใหม่
อธิ บ ายถึ ง การลดบทบาทของภาครั ฐ ลง และเพิ่ ม บทบาทกั บ ตลาดเสรี ม ากขึ้ น โดยมี ก ลไกตลาดเป็ น ตั ว
ขับเคลื่อน แนวคิดเสรีนิยมใหม่ให้คุณค่ากับค่าจ้างแรงงานกับมูลค่าของสินค้าที่มาจากระบบการผลิต ทาให้
นโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ถูกชี้นาด้วยมูลค่าของเงินและการลงทุนทางธุรกิจ และกลายเป็นบรรทัดฐานทาง
สังคมที่ทาให้การจ้างงานและการกระจายรายได้ดาเนินไปภายใต้การควบคุมของภาคเอกชน คนที่เก่ง ขยัน
และมีความสามารถจะได้รับผลประโยชน์ที่สูงกว่าคนที่ไม่เก่ง หรือกล่าวได้ว่าคนที่ทางานได้เร็วและมีคุณภาพ
จะถูกมองว่ามีประสิทธิภาพ ในทางหนึ่งจึงก่อให้เกิดการกระจุกตัวของคนรวยและคนจน นอกจากนี้เสรีนิยม
ใหม่ยังทาให้หลาย ๆ ประเทศไม่เว้นแต่สหรัฐอเมริกาเผชิญกับสถานการณ์ที่ คนรวยกาลังรวยขึ้น คนที่รวยที่สุด
ในบรรดาคนรวยกาลังรวยขึ้นกว่าเดิม คนจนกาลังจนลงและทวีจานวนมากขึ้น และชนชั้นกลางกาลังร่อยหรอ
ลง อันนามาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าในที่สุด อีกทั้งแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังเป็นตัวเร่งเร้าที่ทาให้ความเหลื่อมล้า
ยังเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด และเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดนโยบายต่าง ๆ ที่ปูทางไปสู่ความเหลื่อมล้าที่มากขึ้น
ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ให้คามั่นสัญญาว่า ถ้าระบบเศรษฐกิจถูกจัดการภายใต้แนวคิ ดเสรีนิยมใหม่ซึ่ง
อนุญาตให้ปัจเจกชนมีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ มนุษย์จะสามารถบรรลุถึงชีวิตที่
สุขสบายกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพได้ อย่างไรก็ดี คามั่นสัญญาดังกล่าวกลับ
ถูกท้าทายจากการเกิดขึ้นของวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ โดยวิกฤตที่เกิดขึ้นทาให้ประชาชนต้องประสบ
ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงนาไปสู่การตั้งคาถามว่าหากมนุษย์กระทากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บนฐานของสัญชาตญาณดังกล่าว มิใช่ความเป็นเหตุเป็นผลตามที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่กล่าวอ้าง ระเบียบโลกแบบ
เสรีนิยมใหม่จะยังคงเป็นระเบียบโลกที่เหมาะสมอยู่หรือไม่ เพราะสุดท้ายแล้วการลดกฎเกณฑ์การควบคุมทาง
เศรษฐกิจ กลั บ ก่อให้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อันรุนแรงได้ หนึ่งในนั้นคือ การเกิดวิกฤตซับไพรม์ (Subprime
Mortgages) ในอเมริกาช่วงประมาณปี 2008
วิกฤติเริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงปี 2007 และ 2008 โดยสามารถสรุปสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การ
ขยายตัวของตลาดบ้านและภาวะฟองสบู่แตก การเก็งกาไรในอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อความเสี่ยงสูง การแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของบริษัทจัดเรตติ้ง รวมไปถึง
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของธนาคารกลาง ในที่สุดแล้วเมื่อถึงคราวล้ม ก็จะล้มต่อกันเป็นโดมิโนใน
กลุ่มสถาบันการเงิน ความพังพินาศของระบบอสังหาริมทรัพย์สร้างความปั่นป่วนไปทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่ว
โลก เช่น การยึดบ้านเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ กองทุนที่ลงทุนในระบบนี้ขาดทุนอย่างย่อยยับ ตัวเลขการจ้างงาน
ลดลงเป็นจานวนมาก ตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งต้องล้มละลาย
เพราะเข้าไปเกี่ยวพันกับวงจรอุบาทว์ข้างต้น ท้ายที่สุดแล้วเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่า วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็คือ
ผลพวงจากเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจ และยังได้ทาให้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ ทวีความเข้มข้นยิ่งไปอีก
โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะสาขาใด ๆ ก็ตาม
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ความเหลื่ อ มล้ ามั ก จะเป็ น ที่ เ ข้ า ใจในความหมายของความแตกต่ า งด้ า นรายได้ แ ละความมั่ งคั่ง
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน แต่อันที่จ ริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เพราะความเหลื่อมล้ายัง
ครอบคลุ มไปสู่ความไม่เ ท่าเทีย มกัน ระหว่างผู้ที่ มีโอกาสกับผู้ ที่ขาดโอกาส ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิ ง
โครงสร้างที่เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทัดเทียมกัน โดยผู้วิจัยมองว่ามีสาเหตุหลักมาจากระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจอันนาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านสังคมในที่สุด
ซึ่งสังคมอเมริกาถือเป็นผลลัพธ์หนึ่งจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ และซูโทเปียก็เป็นผลผลิตที่สะท้อนออกมาใน
รูปแบบภาพยนตร์ จากข้อเท็จจริงในสังคมอเมริกาอีกชั้นหนึ่ง
สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียสะท้อนออกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของสังคมอเมริกาในประเด็น
เรื่องความเหลื่อมล้าทางสังคม พบว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นโดยมี
แนวคิด มาจากสังคมในเมืองหลวงของประเทศพัฒนาแล้ว นั้นคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสะท้อนภาพความ
เป็นเมืองหลวงอย่างมหานครนิวยอร์กให้กลายเป็นนครซูโทเปียเมืองหลวงศรีวิไลที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับเหล่าสัตว์ที่เข้าไปหาความเจริญและสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิต อย่างไรก็ตาม ในภาพยนตร์ก็ยังสะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเมริ กาผ่านตัวละครอื่น ๆ ในการดาเนินเรื่องและสะท้อนภาพปัญหาของสังคมที่
หลบซ่อนอยู่ในเมืองหลวงอย่างนครซูโทเปียซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมากจากปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจริงในเมือง
หลวงอย่างเมืองนิวยอร์ก โดยแบ่งประเด็นเป็น 5 ประเด็นได้แก่ ความเหลื่อมล้าทางเชื่อชาติ ความเหลื่ อมล้า
ในการประกอบอาชีพ ความเหลื่อมล้าทางเพศ ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม ดังนี้
1. ประเด็นความเหลื่อมล้าทางเชื่อชาติ ถูกสะท้อนออกมาผ่านการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ที่ภาพยนตร์ได้
พยายามสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของเผ่าพันธุ์สัตว์สองประเภทได้แก่ เผ่าพันธุ์นักล่า และ เหยื่อที่จะต้อง
มาอาศัยร่วมกันในนครยูโทเปียโดยภาพพยนตร์สะท้อนถึงการเลือกปฏิบัติของแต่ละเผ่าพันธุ์ที่ไม่เท่าเทียม รวม
ไปถึงการตีตรารวมถึงการเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้ลักษณะรูปร่างของสัตว์ที่แตกต่างกันตาม
บุคคลิกท่าทางของคนแต่ละเชื่อชาติ โดยได้นาบุคคลิกต่างๆของเชื่อชาติที่อาศัยในสังคมอเมริกาที่มีความ
แตกต่างกันผ่านการสื่อสารของตัวละครและท่าทางในภาพยนตร์ อีกทั้งยั งพยายามสะท้อนให้เห็นปัญหาเรื้อรัง
ของสังคมอเมริกา ในการเหยียดเชื่อชาติ และ การเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านครยูโทเปียที่เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนของเมืองหลวงอย่างนิวยอร์กมีปัญหาเหล่านี้สะสมอยู่มากมายและรอวันแก้ไข
2. ประเด็นการเข้าถึงอาชีพระดับสูง นั้นเป็นประเด็นของคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันของ
ปัจเจคชน ภายในภาพยนตร์ใช้ตัวเอก หรือ จูดี้ เป็นตัวแทนของความเท่าเทียมทั้งความเท่าเทียม ทางเพศ เชื้อ
ชาติ ความเชื่อรวมไปถึงความเป็นพลเมืองของรัฐ ที่ควรจะต้องได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อต้านแนวคิดแบบ
ดังเดิมอย่างเช่น การเหมารวมที่เกิดขึ้นทั้งการสร้างกรอบเส้นทางอาชีพแบบล้าหลัง เช่น เพศหญิงเป็นได้แค่
เสมียณ หรือ คนจากชนบทเหมาะสมกับการทาไร่มากกว่าการหางานในเมืองหลวง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ
แนวคิดแบบดังเดิมที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาหลายประเทศที่ยังมีแนวคิดแบบดังเดิมซึ่ งภาพยนตร์ได้สะท้อน
ออกมาถึงสิทธิในการเป็นมนุษย์ ย่อมมากับสิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพและอิสระในการเลือกอาชีพ
รวมไปถึงการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างเพศ เชื้อชาติ และรวมถึงบุคคลที่ศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างกัน
ต้องได้รับความเคารพในการประกอบอาชีพ และได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันด้วยเช่นกัน
3. ประเด็นความเหลื่อมล้าทางเพศ เป็นประเด็นที่มีมาอย่างยาวนานในสภาพสังคมความเป็นจริงของ
สังคมอเมริกา ซึ่งภาพยนตร์ได้จับประเด็นความเหลื่อมล้าทางเพศผ่านการสื่อสารของจูดี้ รองนายกรัฐมนตรี
หรือท่าทีของเพศชายที่มีต่อเพศหญิงพยายามได้สะท้อนถึงการเอาเปรียบทางเพศผ่าน นายกรัฐมนตรี (สิงโต)
ที่มีต่อ รองนายรัฐมนตรีที่เป็นเพศหญิง (แกะ) หรือ แม้แต่ในช่วงแรกของภาพยนตร์ถึงการดูถูกเหยียดหยามจู้ดี้
ในอาชีพของเธอเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิง ซึ่งภาพยนตร์พยายามสร้างภาพลักษณ์ของแนวคิดแบบสตรีนิยม
(Feminist) ให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งในสภาพสังคมของโลกความเป็นจริงการรงณรงค์ในความเท่าเทียมทางเพศก็
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวอเมริกันยังให้ความสนใจอย่างมากและมีการออกมารงณรงค์เรื่องความเท่าเทียมกัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
4. ประเด็นความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ภาพยนตร์ได้สะท้อนภาพของสังคมปัจจุบันผ่านภาพของ
ชนบทกับการเข้าถึงการศึกษาซึ่งภาพยนตร์ใช้บ้านเกิดของจูดี้เป็นตัวแทนของความห่างไกลการพัฒนาและการ
เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบประชากรในชนบทที่ควรได้รับการศึกษาเทียบเท่ า การ
ประชากรในเมืองหลวง รวมถึงสภาวะสมองไหลที่เกิดขึ้นจากการรวมความเจริญและประชากรที่มีคุณภาพเข้า
สู่เมืองหลวงทาให้ชนบทไม่สามารถพัฒนาตนเองได้
5. ประเด็นการเลื่อนชั้นทางสังคม ภาพยนตร์พยายามสื่อสารผ่านการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมของสัตว์
ทั้งหลายผ่านการเหยียดเผ่าพันธุ์และการผลักดันให้สัตว์นักล่ากลายเป็นพลเมืองชั้นสองที่ต้องถูกกีดกันออกจาก
สังคม รวมไปถึงการกระจุกของทรัพยากรที่อยู่กับคนบางกลุ่ม การสะท้อนภาพถึงความกินดีอยู่ดีของหนูมาเฟีย
ที่ทาตัวเหนือกฎหมายกับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ต้องคอยรับคาสั่งและใช้ชีวิตอย่างอดอยากในห้องเช่าเล็กๆ และ
เพื่อนของตัวเอกที่ต้องทนทุกข์กับการถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นจิ้งจอกจอมหลอกลวงทั้งหมดคื อสภาพสังคม
จริงที่พยายามสร้างความแตกต่างผ่านเผ่าพันธุ์ เชื่อชาติ ความเชื่อ เพื่อไม่ให้สังคมยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้และ
พยายามผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากสังคมซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จนหมด
ดังนั้นจากทั้งห้าประเด็นนี้เปรียบเสมือนการยกสภาพของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงในเมืองนิวยอร์ก
ของสหรัฐอเมริกามาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ซูโทเปียที่มีการดาเนินเรื่องผ่านตัวละครเช่นจูดี้ในการสะท้อนถึง
ปั ญ หาที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คม ในเชิ ง ภาพยนตร์ ส ร้ า งสรรค์ แ ต่ มี ก ารฝากเรื่ อ งราวปั ญ หาที่ ร อการแก้ ไ ขผ่ า นไปให้
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความชัดเจน
ของปัญหามากยิ่งขึ้นผ่านการสื่อสารแบบสมัยนิยม เพื่อให้ได้คบคิดและวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาที่ซุกซ้อนใน
สังคมของประเทศพัฒนาแล้วเช่นนี้
นอกจากนี้ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่ให้คุณค่ากับค่าจ้างแรงงานกับมูลค่าของสินค้า
ที่มาจากระบบการผลิต ทาให้นโยบายสังคมและเศรษฐกิจถูกชี้นาด้วยมูลค่าของเงินและการลงทุนทางธุรกิจ
การจ้างงานและการกระจายรายได้จึงเดินไปภายใต้การควบคุมของภาคเอกชน ดังนั้น คนที่เก่ง ขยัน และมี
ความสามารถจะได้รับผลประโยชน์ที่สูงกว่าคนที่ไม่เก่ง ในทางหนึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในสมัย
หนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือ แนวคิดความฝันของอเมริกา (American dream)
เมื่อน าสภาพแวดล้ อ มของสั ง คมปั จจุ บันที่ มี คติ ความเชื่ อและแนวคิ ดที่ ห ลากหลายมากขึ้น ท าให้
American dream นั้ น กลายเป็ น แนวคิดที่ไม่ส ามารถดารงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ากันมาก
เสมือนกลายเป็นแนวคิดในอุดมคติไปแล้ว ทั้งนี้ ในภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียก็ได้แสดงให้เห็นเช่นกัน กล่าวคือ
การต้องการยกระดับชนชั้นทางสังคมที่ตัวละครภายในเรื่องโดยเฉพาะจูดี้ ที่พยายามจะทาตามความฝันของ
อเมริกา เห็นได้จากคาขวัญของซูโทเปียที่ว่า “Anyone can be anything หรือ ทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้”
ไม่ต่างจากแนวคิดความฝันของอเมริกาที่ทุกคนสามารถยกระดับทางสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นได้อย่างเสรี แต่ขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลใดจะสามารถแย่ง ชิงทรัพยากรได้มากกว่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศอเมริกา ที่
ถึงแม้ภาพยนตร์จะไม่ได้เอยถึงก็ตาม ดังนั้น กล่าวได้ว่า American dream อาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน
ที่ทุกคนไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่เท่าเทียมกัน แม้ในอดีตการมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันจะตอบสนองความฝันของ
อเมริกาได้จริง แต่ในยุคนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่มากเกินไปจนส่งผลให้ทุกคนไม่สามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่า
เทียม ในอีกแง่หนึ่งในยุคที่ความฝันของอเมริกาเฟื่องฟู คือยุคที่คนรุ่นนั้นสะสมและกอบโกยเป็นฐานให้คนใน
ยุคปัจจุบันก็ว่าได้ ซึ่งในที่สุดแล้วทุกคนก็ไ ม่ได้รับผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน จึงกลายมาเป็นต้นทุนที่ทาให้ความ
เหลื่อมล้าคงอยู่ และทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก
สรุป
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งานวิจัยนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสังคมที่ดาเนินไปภายใต้แนวคิดเสรีนิยมใหม่ โดยเฉพาะการดาเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่เชื่อมโยงไม่สู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และ
วิกฤตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบที่ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านสังคมในหลาย ๆ ประเด็น แต่ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดก็คือ 5 ประเด็น ได้แก่ ความเหลื่อมล้าทางเชื่อชาติ ความเหลื่อมล้าในการประกอบอาชีพ ความเหลื่อม
ล้าทางเพศ ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยที่ความเหลื่อมล้าเหล่านี้เห็นได้จาก
ข้อเท็จจริงของสังคมอเมริกา ตลอดจนภาพยนตร์เรื่องซูโทเปียก็มีเนื้อหาที่สะท้อนออกมาให้เห็นเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าผู้สร้างจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นผล
มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ทัดเทียมกัน และความเหลื่อมล้าก็ยังคงปรากฏอยู่ในทุก ๆ ที่และทุก ๆ
เวลา ปัญหานี้จึงอาจจะไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ แต่สิ่งที่สามารถทาได้คือการลดความเข้มข้นของความ
เหลื่อมล้าให้น้อยลงเท่านั้นเอง
เอกสำรอ้ำงอิง
Hassler-Forest, Dan. “Life Isn’t Some Cartoon Musical: Neoliberal Identity Politics in Zootopia
and Orange Is the New Black.” Journal of popular culture, Vol 51, No.2 (2018).
Stiglitz, Joseph E. The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them.
New York : W.W. Norton, 2015.
“Zootopia : เพราะเราแตกต่าง..จึงต้องอยู่ข้างกัน.” 2560. Minimal, https://minimore.com/b/rZjxf/1
(August 20, 2019).
กนพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ , “Zootopia และ Getout : มองการเมืองเรื่องอัตลั กษณ์ของสหัรัฐ ผ่านแผ่นฟิ มล์ . ”
2561. ประชาไท, https://prachatai.com/journal/2017/04/71042(23 ตุลาคม 2562).
โจเซฟ อี สติกลิตซ์. ราคาของความเหลื่อมล้า. แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิช
ชิ่ง เฮาส์, 2556.
โทมัส พิเก็ตตี. ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21. แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี. กรุงเทพฯ : บางกอกโพสต์, 2560.
ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข. “ทฤศฏีสังคมวิทยาว่าด้วย Zootopia และชีวิตที่ปราศจากการลิ้มรสเสริภาพ ในเมืองแห่ง
เสรีภาพ.” 2559.ประชาไท, https://prachatai.com/journal/2016/03/64777(23 ตุลาคม
2562).
สมชัย จิตสุชน. “รายงานการวิจัยความเหลื่อมล้าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อน
น โ ย บ า ย . ” 2558. ส ถ า บั น วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , https://tdri.or.th/wpcontent/uploads/2017/06/Synthesis-Report-Year-2-Inclusive-Growth.pdf
(15
กันยายน 2562).

197

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

แนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
ของผู้ต้องหำเพื่อให้สอดรับตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช 2560:
ศึกษำเฉพำะกรณีพนักงำนสอบสวนในกองบังคับกำรตำรวจนครบำล 9
Guidelines on Improving Work Efficiency of Inquiry officers in Protecting Offenders’
Rights and Freedom in Accordance with the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2560 : Case Study of Inquiry Officers at Metropolitan Police Division 9
พันตารวจโท ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์
POL.LT.COL. THEERAVUT NINPHET
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรค และผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สอบสวนคดี อ าญาของพนั ก งานสอบสวน ด้ า นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของผู้ ต้ อ งหา ตามบทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ พุ ทธศักราช 2560 และค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติหน้าที่ส อบสวน
คดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพื่อให้สอดรับกับแนวทางตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
สาคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ พนักงานสอบสวนจากสถานีตารวจในเขตพื้นที่กองบังคับ
การตารวจนครบาล 9 จานวน 10 แห่ง รวม 20 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือการ
สอบสวนจานวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์จาแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis)
ผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนพบว่า (1) พนักงานสอบสวนจะสามารถ
จับกุมผู้ต้องหาได้ ต้องยื่นขอศาลพิจารณาออกหมายจับก่อน เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้ (2) การสอบสวน
ปากคาผู้ต้องหาที่ต้องดาเนินการต่อหน้าทนายความหรือบุคคลอื่น อาจทาให้คดีความถูกบิดเบือนได้ (3) การ
ให้สิทธิผู้ต้องหาไม่ถูกควบคุมตัวเกินความจาเป็น อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการควบคุมตัวและอาจทาให้
ผู้ต้องหาหลบหนี (4) การจากัดเวลาการควบคุมตัวทาให้มีเวลาจากัดในการแสวงหาพยานหลักฐาน (5) การ
ปฏิเสธคาให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวน แต่ไปให้การในชั้นศาลเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในชั้นต้น (6) การขอยื่นประกันตัวชั่วคราว ทาให้พยานบุคคล ไม่กล้าให้การเพราะเกรงความปลอดภัยของ
ตนเองและ (7) คดีความที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ารับฟังการสอบสวน สร้างปัญหา
การประสานความร่วมมือในการสอบสวน ทั้งนี้ ผลกระทบเกิดทั้งในเชิงบวกคือ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน และในเชิงลบคือ การไม่บรรลุเป้าหมายด้านเวลา ความเครียดและขวัญ
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กาลังใจ ส่วนแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน พบว่า แนวนโยบายและการ
บริ ห ารเพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภ าพพนั กงานสอบสวนควรคานึงถึงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพทั้งด้านงบประมาณ
บุคลากร การบริหารจัดการ และอุปกรณ์สนับสนุนหรือเทคโนโลยี ส่วนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
สอบสวน ควรมีพัฒนาแนวทางการดาเนินการให้เกิดความเท่าเทียม เที่ยงธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ถึงการ
อานวยความยุติธรรมให้ทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา

คำสำคัญ: แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ, การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ของผู้ต้องหา, บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
Abstract
The purposes of this research were to study the problems and obstacles and the
impact of working as criminal investigation officers in the areas of rights protection and
freedom of the accused according to the constitutional provisions of B.E. 2560, and to
investigate the solutions to improve the efficiency criminal investigation officers in the areas
of protection of the rights and liberties of the accused to comply with the guidelines in
accordance with the said constitutional provisions. This study employed the qualitative
research method, selecting key informants by using purposive sampling technique. The key
informants were 10 investigating officers from 10 police stations in the Metropolitan Police
Division 9 and 5 experts in law or investigation. Data were collected by an in-depth interview.
Data were analyzed using typological analysis. The findings show that the problems and
obstacles in the investigation duty are as follows: (1) To arrest the accused, investigating
officers must submit a request to the court to issue an arrest warrant first causing the accused
to escape(2) Interrogation of the suspect which must be conducted in the presence of a
lawyer or other person may cause the case to be distorted (3) Granting the right to the accused
to not be detained unnecessarily may influence the decision to detain and may cause the
accused to escape (4) The restriction of detention duration results in a limited time to search
for evidence (5) Refusing to testify before the inquiry official but testifying in court is an
obstacle to the collection of evidence at the beginning (6) Application for temporary bail
makes a witness not dare to give testimony for fear of his own safety and (7) a specific case
which requires a specialist to listen to the investigation creates problems of cooperation in
the investigation The positive impact is the improvement of the operational efficiency of the
investigating staff whereas the negative is not achieving time goals, causing stress and low
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morale. As for the guidelines for improving the efficiency of the inquiry officers, it is found that
to improve the efficiency of the inquiry officers, the policymakers and management should
consider the increase in the efficiency of the budget and personnel management and increase
support for equipment or technology. As for the development of the performance of the
inquiry officers, there should be equality, fairness, transparency, and accountability to provide
justice for both the victim and the accused.

Keywords: Guidelines on Improving Work Efficiency Protecting Offenders, Rights and
Freedom, the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560.
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตย แต่ก็ยังมีสาเหตุและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน
การปกครองตามระบบประชาธิปไตย ยังมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นทาให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการปกครอง
บ้านเมือง ทาให้ต้องมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่มีพื้นฐานมาจากส่วนร่วมของประชาชน การทาให้สิทธิเสรีภาพ
ขั้นมูลฐานตามรัฐธรรมนูญมีผ ลบังคับใช้ได้ในการปฏิรูปก่อนเป็นรูปธรรมอันเป็นเงื่อนไขที่จาเป็น และสาคัญที่
นาไปสู่ความสาเร็จในการปฏิรูปการเมืองของสังคมไทย ประชากรมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สามารถสัมผัสได้
ย่อมทาให้มีสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ทุกคนมีความตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ยิน ยอมให้กับการใช้
อานาจรัฐที่เกินเลยหรือปกครองนอกเหนือกฎหมายด้วยประการใด ๆ ซึ่งนับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นต้นมา การปกครองของประเทศไทยได้ดารงเจตนารมณ์ยึด
มั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก
แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการมีผู้ไม่ยาเกรงกฎเกณฑ์
การปกครองบ้ า นเมื อ ง ทุ จ ริ ต ฉ้ อ ฉล หรื อ บิ ด เบื อ นอ านาจ หรื อ ขาดความตระหนั ก ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่อ
ประเทศชาติและประชาชน จนทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล จาเป็นต้องป้องกันและแก้ไขด้ว ยการ
ปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม แต่
อีกเหตุผลหนึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์บ้านเมือ งและกาลสมัย ให้ความสาคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการ
พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ใน
ยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุทธศักราช 2558 จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักใน
การปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดทากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยกาหนดกลไก
เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างหน้าที่และอานาจ
ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ การให้สถาบันศาลและองค์กรอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของ
ประเทศตามความจาเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน ชาว
ไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการจากัดตัดสิทธิ
เสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม การจะ
ดาเนินการตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญนี้ให้ลุล่วงไปได้ จาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาค
ส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลั กการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและประเพณีการปกครอง ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของสังคมไทย หลั กความ
สุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันทาให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 นั้น มีการกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในหมวดที่
3 มาตรา 25 โดยกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตามเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรี ภาพเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทื อนหรื อเป็ น อัน ตรายต่ อ ความมั่น คงของรัฐ ความสงบเรียบร้ อยหรื อ ศีล ธรรม อันดี ข อง
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2560, 6 เมษายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. หน้า 1-90) และมาตรา 27 ที่กาหนดว่าบุคคลย่อมเสมอภาค
กันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้ รวมไปถึง
มาตรา 28 ที่กาหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับกุมและการคุมขังบุคคลจะ
กระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ การทรมาน ทารุณกรรม
หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรมจะกระทามิได้
จากตัวอย่างของบทบัญญัติที่ยกมา จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีเจตนาที่จะรับรองและคุ้ม ครอง
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล (Individual) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพส่วน
บุคคลให้มีความทัดเทียมกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งสิทธินี้ย่อมมีเสมอกันตลอดทั้งราชอาณาจักรไทย ใน
กรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลไม่ว่าเกิดขึ้นจากการกระทาของใคร แม้แต่ในเรื่องชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ที่กระทาละเมิดก็ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้โดยในส่วนนี้ผู้เสียหายจาเป็นจะต้องเป็นผู้ดาเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนให้กลับคืนมา โดยผ่าน
องค์กรของรัฐภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา ซึ่งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานแรกที่
ผู้เสียหายจะต้องนาคดีของตนเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม ก็คือ ตารวจ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าแจ้งความ
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ การสืบสวนสอบสวน การจับกุมผู้กระทาความผิด การรวบรวมพยานหลักฐาน จนกระทั่ง
ถึ ง การน าตั ว ผู้ ต้ อ งหาฟ้ อ งร้ อ งต่ อ ศาลเพื่ อ พิ จ ารณาลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด ดั ง นั้ น เมื่ อ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พุทธศักราช2560 ได้ประกาศ อันอาจจะทาให้เกิดข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนได้
จะเห็นได้ว่า มาตรการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ ซึ่งพนักงานสอบสวนเองจาเป็นต้องทาความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เพื่อจักได้ดาเนินการให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษา
อย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อที่จะค้นหาและทาความ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เข้าใจข้อมูล ในเชิงลึ กและรอบด้านเกี่ย วกับสภาพปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ของ
พนักงานสอบสวนเพื่อให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งเน้นที่จะค้นหาแนวทางที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยมุ่งในด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรี
ของผู้ต้องหา เพื่อส่งเสริมให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจสามารถทาหน้ าที่บังคับใช้กฎหมายได้ส อดรับกับบทบั ญ ญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนามาซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและ
เกิดความชอบธรรมกับประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรค และผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อบสวนคดี อ าญาของ
พนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
2. เพื่ อ ค้ น หาแนวทางในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อบสวนคดี อ าญาของ
พนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพื่อให้สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย ในครั้ งนี้ มุ่งให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการ
ปฏิบั ติห น้ าที่ส อบสวนคดีอาญาของพนั กงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภ าพของผู้ ต้องหา ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 รวมไปถึงการค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพื่อให้สอดรับกับ
แนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้เพื่อให้มีทิศทางในการแสวงหาข้อค้นพบและ
ประเด็นในการตั้งข้อสงสัยที่ครอบคลุมปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา
เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ส าระส าคั ญ ตามล าดั บ หั ว ข้ อ ต่ อ ไปนี้ (1) กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ (2) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (3) สิทธิของผู้ต้องหา
ตามกฎหมาย (4) แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบและการจัดการปัญหา (5) แนวคิดเกี่ยวกับตารวจ บทบาทหน้าที่
และการแบ่งส่วนราชการ (6) ความหมายและอานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (7) แนวความคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ (8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9) กรอบแนวคิดการวิจัย
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์ ภายหลังที่ได้มีการก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติแล้ว คาว่า สิทธิมนุษยชน จึงได้ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและใน
ระดับนานาประเทศ ในกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่น ในอารัมภบทได้
กล่าวถึงความมุ่งหมายของสหประชาชาติไว้ว่า “เพื่อเป็นการยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษย์ ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ”
สิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน มีดังนี้ (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช
2547) สิทธิเบื้องต้นของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิ
แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถานที่
ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความเป็ น การเฉพาะตัว (2) ให้ ทนายความหรือผู้ ซึ่งตนไว้ว างใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ในชั้น
สอบสวน (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติตามสมควร (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิด การ
เจ็บป่วย ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต ารวจในสั ง คมนั้ น มี
ขอบเขตกว้างขวางจนมีผู้กล่าวว่าตารวจมีหน้าที่มากมายครอบคลุมไปทั่วแทบทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม อย่างไรก็
ดีตามความเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าหน้าที่หลักของตารวจ คือ หน้าที่บังคับใช้กฎหมายและรักษาความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทาให้ตารวจมีภารกิจต่อเนื่องมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบังคับ
ใช้กฎหมาย ได้แก่การสืบสวน สอบสวนคดีอาญา การตรวจท้องที่ การควบคุมการจราจร เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
การกระทาเพื่อดารงไว้ซึ่งความสงบสุข หรือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม จึงทาให้ตารวจมีหน้าที่ที่จะต้องไป
เกี่ยวข้องกับเหตุการณทั้งหลายต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่ความวุ่นวายในสังคมได้ เป็นต้นว่าการให้ความคุ้มกันแก่การ
ชุมนุมของประชาชนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้เป็นการคุ้มกันป้องกันมิให้เกิดความสงบ
สุขเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว ตารวจยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้นเมื่อประชาชนมีปัญหามักจะมาปรึกษาหารือกับตารวจ หรือเป็นคนกลางใน
การชี้แนะหรือตัดสินปัญหาเป็นไปในลักษณะที่ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
อย่างไรก็ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของตารวจที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันจากอดีต
เรื่อยมาซึ่งเรียกว่า การปฏิบัติหน้าที่แบบจารีตนิยมตารวจ มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (Law Enforcement and Order Maintaining) เพื่อความกระจ่างชัดในหน้าที่
ตารวจแบบจารีตประเพณีนี้
วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methods)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อถอดบทเรียน
(Lesson Learned) เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคและผลกระทบจากการปฏิบั ติห น้า ที่ ส อบสวนคดี อ าญาของ
พนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
และค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผู้ต้องหา เพื่อให้สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 เทคนิควิธีวิจัย
ที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
พื้นที่ในกำรศึกษำวิจัย
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พื้นที่ในเขตกองบังคับการตารวจนครบาล 9 โดยเลือก
สถานีตารวจที่มีความพร้อมและยินยอมในการให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
การศึกษาวิจั ย ในครั้งนี้ ใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informant) ไว้ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการ
ปฏิบั ติห น้ าที่ส อบสวนคดีอาญาของพนั กงานสอบสวน ด้านการคุ้มครองสิ ทธิ เสรีภ าพของผู้ ต้องหา ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ พนักงานสอบสวนจากสถานีตารวจในเขต
พื้นที่กองบังคับการตารวจนครบาล 9 จานวน 10 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 20 คน
ส่วนที่ 2 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา เพื่อให้สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2560 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มหัวหน้าพนักงานสอบสวนจากสถานีตารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตารวจนครบาล 9
จานวน 10 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 10 คน
(2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือด้านการสอบสวน จานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยการเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ แนวการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured interview) การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น โดยท าการ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ ดูค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และทา
การปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการนาไปใช้จริง
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์จาแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) จัดระเบียบข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบหรือแยกส่วนเนื้อหาให้เป็น
ระเบียบ (2) ให้รหัสข้อมูล (Coding) เพื่อสรรหาความหมายที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ และ
กาหนดรหัสแทนความหมายของข้อความย่อยต่าง ๆ ในข้อมูล (3) การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) โดยใช้
หลักการการวิเคราะห์คาหลัก (Domain analysis) เป็นการจัดให้กลุ่มรหัสความหมายที่เชื่อ มโยงกันให้ เป็น
กลุ่มก้อน หรือจัดกลุ่มคาย่อย ๆ (ความหมายย่อย) ให้อยู่ภายใต้กลุ่มคาหลั กเดียวกัน โดยใช้ประเด็นตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก และ (4) นาเสนอข้อมูลโดยการบรรยายตามประเด็นคาหลัก และหาข้อสรุป
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ผลกระทบในการสอบสวนคดีอาญา ด้านการคุ้ มครองสิทธิ เสรีภาพ ของผู้ต้องหา
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน เพื่อให้
สอดรับกับแนวทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คือ (1)
การตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งเพื่อดูว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล ต่างกันมีข้อสรุปตรงกัน
หรือไม่ (2) ตรวจสอบการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ (3) ตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากมุมมองของทฤษฎีต่าง ๆ
เพื่อดูว่าข้อมูลเดียวกัน ถ้า ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างออกไปจะมีผลต่อการตีความข้อมูลหรือไม่ และ(4) การ
ตรวจสอบโดยใช้วิธีเก็บข้อมูล หลาย ๆ แบบ โดยตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึ กเทียบเคีย งจาก
แหล่งข้อมูลเอกสาร
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรวิจัย
ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับความเคารพสิทธิ ความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล และการรักษาความลับ
ของข้อมูล โดยดาเนินการเพื่อรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย โดยให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้รับทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัย โดยแสดงในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Participant information sheet)
และยินยอมในการเข้าร่วมวิจั ย โดยแสดงในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (Informed consent
form) และการรักษาความลับ โดยการปกปิดชื่อและลักษณะส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล
ผลกำรวิจัย (Results)
1. ปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่สอบสวนคดีอำญำของพนัก งำน
สอบสวน ด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช 2560
1.1 สภำพปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนในกำรคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภำพ ของผู้ต้องขัง
(1) การจับกุมตัวผู้ต้องหาต้องมีหมายศาล ยกเว้นการกระทาผิดซึ่งหน้า ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายล่าช้า เพราะในทางปฏิบัตินั้นทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ พนักงานสอบสวนต้องรีบเร่ง
รวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอหนาแน่นรัดกุม สอดคล้องกับเหตุและพฤติการณ์แห่งคดีเพื่อยื่นให้ศาล
พิจารณา ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลานานเป็นสาเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ และกรณี ที่พนักงานสอบสวนเชิญ
ผู้ต้องหามาสอบปากคา คาให้การของผู้ต้องหาหรือคาสารภาพไม่อาจนาไปอ้างในศาลได้ พนักงานสอบสวน
จะต้องหาพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งต้องใช้เวลา เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี เป็นปัญหาในการ
ติดตามตัวต่อไป
(2) การให้สิทธิผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ก็ได้และรวมถึงการให้สิทธิขอพบทนายความ
หรือบุคคลอื่น ก่อนสอบสวนหรื อระหว่างการสอบสวนเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน ส่งผลกระทบต่ อ การ
รวบรวมพยานหลั ก ฐาน โดยเฉพาะคดี ค วามอาจถู ก บิ ด เบื อ นโดยทนายความหรือ บุ ค คลที่ ส ามได้ เพราะ
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ทนายความไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของคดีว่า มีเหตุ การณ์เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร ทาให้ไม่ได้
รายละเอียดแห่งคดีที่แท้จริง และในการถามคาให้การผู้ต้องหาแก่ผู้ต้องหานั้น พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้
ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ซึ่งหากผู้ต้องหาเลือกที่จะไม่ให้การใด ๆ อัน
เกี่ยวข้องกับคดีที่กาลังสอบสวนแล้ว อาจจะส่งผลให้ การรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีของพนักงานสอบสวน
ไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างแม่นยา ถูกต้อง และรัดกุม อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนใน
ข้อเท็จจริงในการดาเนินตามกฎหมายได้
(3) การให้ สิ ทธิผู้ ต้องหาจะไม่ถูก ควบคุมตัว เกินความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้ ห ลบหนี
เท่านั้น ซึ่งสังคมภายนอกอาจไม่เห็นความจาเป็นและอาจเข้าใจว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล ข้อครหา
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานสอบสวนได้ เพราะเกรงว่าจะถูกมองเป็นการกระทาเกินกว่าเหตุ
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วผู้ต้องหานั้น อาจจะเป็นผู้ต้องหาที่กระทาความผิดรุนแรง มีอัตราโทษที่สูง จึงต้องมีการ
ควบคุมอย่างหนาแน่น ประกอบกับการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมคุมตัวผู้ต้องหานั้นมีอยู่ใน
จานวนที่จากัด แต่ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝ้าผู้ต้องหาอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาด
เจ้าหน้าที่ตารวจเองก็จะได้รับความผิดทางอาญา และต้องมีการออกติดตามจับกุมตัวเพื่อนาตัวผู้ต้องหามา
ดาเนินคดีอาญาต่อไป ถึงแม้กฎหมายเองนั้นจะมีบทกาหนดโทษ เกี่ยวกับการหลบหนีจากที่คุมขังก็ตามแต่เมื่อ
คิดว่าอัตราโทษที่ตัวเองต้องได้รับเมื่อกระบวนการสอบสวนดาเนินต่อไป เพราะอัตราโทษที่สูงนั้นสูงเกินไปหรือ
มีอัตราโทษประหารชีวิต จึงทาให้ผู้ต้องหาคิดว่า การหลบหนีจากห้องควบคุมนั้นจะเป็นทางออกที่ดีกว่าอัตรา
โทษที่ตัวเองจะได้รับจึงตัดสินใจหลบหนี
(4) การให้สิทธิผู้ต้องหาจะไม่ถูกควบคุมตัวในกาหนดเวลาเกินความจาเป็น เป็นเหตุให้
พนักงานสอบสวนต้องเร่งรีบ ทาการสอบสวนให้ แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาฝากขัง หากไม่แล้วเสร็จเพราะ
บางครั้งพนักงานสอบสวนมีงานในหน้าที่รับผิดชอบมากจึงจาเป็นต้องฝากขังต่อและพนักงานสอบสวนต้องอ้าง
เหตุผลที่เพียงพอเพื่อให้ศาลพิจารณาอนุญาตฝากขัง เพราะบางกรณีผู้ต้องหาใช้สิทธิคัดค้านการฝากขัง ทาให้
เกิดความยุ่งยากเป็นภาระของพนักงานสอบสวนที่ต้องให้ความสาคัญในเรื่องนี้ โดยกฎหมายได้คุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหา โดยกาหนดขอบเขตเวลาของการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เท่าความจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี
(5) สิทธิของผู้ต้องหาสามารถปฏิเสธการให้การในชั้นสอบสวน เพื่อให้การในชั้นศาล เป็น
ปัญหาต่อการแสวงหาหลักฐานเบื้องต้น ในบางครั้งอาจเป็นคุณและโทษต่อผู้ต้องหานั้นเอง การที่ผู้ต้องหาให้
การปฏิเสธ หรือปฏิเสธการที่จะให้การใด ๆ ในชั้นสอบสวนนั้น บางครั้ง ผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าเกิดประโยชน์
แก่ตนเอง ซึ่งโดยความเป็ น จริ งแล้ ว นั้ น เป็ นการสร้างความยุ่งยาก และเกิดความล าบากในการรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความผิด ซึ่งทาให้ไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เท่าที่ควร ปัญหาก็จะเกิด
กับผู้ต้องหาเองได้ เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะมายืนยันว่า ผู้ต้องหาไม่ได้มีการกระทาความผิด
(6) สิทธิของผู้ต้องหาในการยื่นขอประกันตัวชั่วคราว หนักงานสอบสวนต้องรีบเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยเร็ว ปัญหาความล่าช้าจะเกิดขึ้นได้กรณีผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ประจาสถานีตารวจ
ส่งผลต่อความไม่พอใจของผู้ต้องหาและอาจทาเรื่อ งร้องเรียนขอความเป็นธรรม ผลกระทบที่สาคัญของการให้
สิทธิยื่นขอประกันตัวของผู้ต้องหา และเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทาให้ผู้เสียหาย หรือพยานในคดีความ
เกิดความหวาดกลัวจะคุกคาม การให้ความร่วมมือต่อพนักงานสอบสวนอาจมีปัญหาตามมาได้
(7) คดีความบางคดี เช่น อาชญากรรมทางเพศ คดีเด็กและยาวชน การดาเนินสอบสวน
ต้องประสานงานกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาหรับลักษณะของคดีนั้น ๆ ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ประจาที่สถานีตารวจ เป็นภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องแสวงหาด้วยตนเองและเป็นปัญหา
เกี่ยวกับความสมัครใจในลักษณะจิตอาสาของกลุ่มบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบูรณาการกับ
บุคคลภายนอกที่กระทบต่อกระบวนการสอบสวน
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ของผู้ต้องขัง

1.2 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ

(1) ผลกระทบเชิ ง บวก คื อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู้ ต้ อ งหาตามบทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ทุกขั้นตอนของการสอบสวน โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริง พนักงานสอบสวนต้องมีความรู้
แม่นยาในข้อบังคับของกฎหมายที่กาหนด กระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอกจะมี
ประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนต้องมีทักษะในการสื่อความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้วยความเต็มใจ
หากพนั กงานสอบสวนสามารถปฏิบั ติตามข้อกฎหมาย ที่กาหนดย่อมส่ งผลต่อคุณภาพของคดีความที่ตน
รับผิดชอบ เป็นหลักประกันพิจารณาคดีในชั้นศาลอันอาจนามาซึ่งความยุติธรรมแก่ประชาชน
(2) ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ส่งผลต่อเป้าหมายของเวลาคือเกิดความล่าช้าของรูปคดี
ส่ งผลต่อความเครี ย ดในการปฏิบัติภารกิจของพนักงานสอบสวน และส่ งผลต่อขวัญกาลังใจของพนักงาน
สอบสวน โดยเฉพาะกรณีที่การอานวยการของผู้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบติดตามผลได้ทัน ทาให้
พนักงานสอบสวนต้องแก้ปัญหาบรรเทาปัญหาด้วยตนเอง
2. แนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำ ที่สอบสวนคดีอำญำของพนักงำน
สอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง
2.1 แนวนโยบำยและกำรบริหำรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพพนักงำนสอบสวน ได้แก่
(1) ด้านงบประมาณ สานักงานตารวจแห่งชาติควรกาหนดวงเงินงบประมาณประจาปีให้
สมดุลกับคดีความอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปปัจจุบันในสถานีตารวจบางแห่ง
ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนเพื่อใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สถานีตารวจขาดแคลน ทาให้สภาพแวดล้อมของ
สถานีดีขึ้น พนักงานสอบสวนแทบทุกคนต้องเสียสละเงินเพื่อใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นประจา
(2) ด้านบุคลากร สานักงานตารวจแห่งชาติควรวางแนวนโยบายพัฒนา พนักงานสอบสวน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจริ ง จั ง โดยมุ่ ง สร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมก่ อ นประจ าการ (Pre-service) ระหว่ า งประจ าการ
(In-service) ให้มีเนื้อหาของหลักสูตรเน้นหนัก การเพิ่มพูนความรู้ที่จาเป็น การพัฒนาเจตนคติและค่านิยมของ
พนักงานตารวจ และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติภารกิจ การประเมินความต้องการ จาเป็นใน
การปฏิบัติภารกิจ การประเมินความต้องการจาเป็น (Training Need Assessment) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(3) ด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ควรดาเนินการดังนี้
- กาหนดแนวนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานีตารวจ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริ ห ารจั ดการสอบสวนให้บ รรลุ หลั กธรรมาภิบาล โดยมีการดาเนินการในการให้ เกิดพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีอาญา แบ่งสายงานการสอบสวน ออกจากการบริหารจัดการของงานสถานีตารวจ ให้มีโอกาสใน
การที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีอิสระในการดาเนินการต่าง ๆ ในทางคดีมากขึ้นไม่ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมสั่งการของผู้กากับการสถานีตารวจต่าง ๆ ที่ตนเองสังกัด จัดให้มีระดับผู้กากับการสอบสวน
ขึ้นมาโดยเฉพาะที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในงานสอบสวน สามารถที่จะอานวยความยุติธรรมได้เพิ่มขึ้น
- เสริมสร้างขวัญกาลังใจหรือน้าใจการทางาน (Morale) โดยสร้างระบบคุณธรรม (Merit
system) ให้เกิดขึ้นในสถานีตารวจ ผู้บริหารระดับสูงและระดับล่างต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกน้อง
- เสริมสร้างบรรยากาศองค์การให้มีความอบอุ่นเพื่อประโยชน์ในการทางานเป็นทีม
(Team work) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์มนุษย์สัมพันธ์และภาระผู้นาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(4) ด้านอุปกรณ์สนับสนุนหรือเทคโนโลยี สานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการติดตามจับกุม ตัวผู้กระทาความผิดได้รวดเร็วขึ้ น มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนในการนากล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกับกล้องวงจรปิด
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ของตารวจ และกรุงเทพมหานคร ทาให้มีการบูรณาการความร่วมมือเกิดเป็นเครือข่ายภาคในการรักษาความ
ปลอดภัย
2.2 กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติของพนักงำนสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพในกำรคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง
ควรมีการสร้างและพัฒนาแนวทางการดาเนินการสอบสวนให้เกิดความเท่าเทียม เที่ยงธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถึงการอานวยความยุติธรรมให้ทั้งผู้เสียหาย และผู้ต้องหา
อภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion)
1. สภำพปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนในกำรคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพ ของผู้ต้องขัง
พบว่าปัญหาอุปสรรค ได้แก่ 1) พนักงานสอบสวนจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ต้องยื่นขออนุมัติ
ต่อศาลพิจารณาออกหมายจับก่อน เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ (2) การให้การสอบสวนปากคาผู้ต้องหา
ดาเนินการต่อหน้าทนายความหรือบุคคลอื่น อาจทาให้คดีความถูกบิดเบือนได้ (3) การให้สิทธิผู้ต้องหาไม่ถูก
ควบคุมตัวเกินความจาเป็น อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนและอาจทาให้
ผู้ต้องหาหลบหนีได้ (4) การจากัดเวลาการควบคุมตัวทาให้พนักงานสอบสวนมีเวลาจากัด ในการแสวงหา
พยานหลักฐาน (5) การปฏิเสธคาให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวน แต่ผู้ต้องหาจะไปให้การในชั้นศาลเป็น
อุปสรรคต่อโอกาสรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นต้น (6) การขอยื่นประกันตัวชั่วคราวหากศาลอนุญาต ให้ปล่อย
ตัวตามคาร้อง ทาให้พยานบุคคล ไม่กล้า ให้การเพราะเกรงความปลอดภัยของตัวเอง ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นถือได้ว่า เป็นการยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่อยู่แต่เดิมของมนุษย์ อันปรากฏอยู่ใน ข้อ 1
ถึงข้อ 21 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ส่วนคดีความที่มีลักษณะเฉพาะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ารับ
ฟังการสอบสวน สร้างปัญหาการประสานงานของความร่วมมือและกระบวนการสอบสวน ปัญหาอุปสรรคนี้
สอดคล้องกับสิทธิของผู้ต้องหาตามหลักมนุษยธรรมสากล เรื่องสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือผ่านผู้ช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม บุคคล
นั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยปราศจากค่าตอบแทน กรณีบุคคลนั้นไม่สามารถ
รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน
2. ผลกระทบจำก กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของ
ผู้ต้องขัง
พบทั้งผลกระทบเชิงบวก ที่ส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังทุกขั้นตอนของการสอบสวน และการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานสอบสวน ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักในการดาเนิ นคดีอาญา ประกอบด้วยหลักสาคัญสองประการ คือ ประการแรกต้องมี
กระบวนการค้นหาความจริงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้สามารถค้นหาตัวผู้กระทาความผิดและนามาลงโทษ
ได้อย่างถูกต้องแท้จริ ง และในประการที่สอง ต้องเป็นกระบวนการที่ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้กล่าวหา หรือ
ประชาชนทั่วไปมิให้เดือดร้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน (วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์, 2542, น.6)
ส่วนผลกระทบเชิงลบ ในเรื่องความล่าช้า ความเครียดของพนักงานสอบสวนและขวัญกาลังใจ
ของพนักงานสอบสวนนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการบริการแก่ประชาชนได้
3. แนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำ ที่สอบสวนคดีอำญำของพนักงำน
สอบสวนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของผู้ต้องขัง
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ในส่วนของแนวนโยบายและการบริหารเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภ าพพนักงานสอบสวน ทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการ และอุปกรณ์สนับสนุนหรือเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบาย 4 M ที่
เน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะในหลักการบริหารองค์การต่าง ๆ นั้น ทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่า เป็น
ทรัพยากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งขององค์การ ส่วน งบประมาณ การบริหารจัดการ และอุปกรณ์สนับสนุนหรือ
เทคโนโลยีนั้น เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญในลาดับน้อยลงมา
ส่วนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง สิทธิ
เสรีภาพของผู้ต้องขัง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้นมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักสากล หากประเทศใด ไม่มีการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว อาจทาให้
ประเทศต่าง ๆ ที่ยึดถือหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนประณาม และนาไปสู่การกดดันในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคว่าบาตรทางเศรษฐกิจ การไม่ให้ความร่วมมือทางการเมือง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการสอบสวนคดีความ
ระหว่างทีมงานของพนักงานสอบสวนกับผู้นาชุมชน
1.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรสารวจสภาพปัญหาของการสอบสวนคดีความของสถานี
และจัดลาดับความสาคัญ (priority) ของปัญหาเพื่อการแก้ไขให้สาเร็จ
1.3 ผู้บังคับบัญชา ควรใช้ระบบการนิเทศเพื่อแนะนาช่วยพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติ
ภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
1.4 ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
1.5 เจ้าหน้าที่ตารวจควรจะต้องยึดบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลัก ใช้ความสุภาพ ละมุน
ละม่อมในการจับกุม จะใช้อานาจอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อจาเป็น
1.6 เจ้าหน้าที่ตารวจควรใช้เครื่องพันธนาการเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้ ผู้ถู กกล่ าวหา
หลบหนี ซึ่งหากจาเป็นที่จะต้องใช้ให้พิจารณาถึงฐานความผิดว่าเป็นความผิดอุกฉกรรจ์หรือเล็กน้อย หากเป็น
ความผิดอุกฉกรรจ์หรือไม่แน่ใจว่าจะหลบหนีก็ควรใช้กุญแจมือ ให้พิจารณาถึงตัวบุคคล หากเป็นบุคคลที่ควร
ให้เกียรติ เช่น พระภิกษุ สามเณร นักพรต ทหารสวมเครื่องแบบ หญิงชรา คนพิการและคนป่วยที่ไม่สามารถ
หลบหนีได้ ถ้าไม่ได้กระทาผิดอุกฉกรรจ์ หรือจะหลบหนีก็ไม่ควรใส่กุญแจมือ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย
2.1 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการสืบสวนของพนักงานสืบสวน ด้านการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
2.2 ควรศึกษากาลังขวัญ (Morale) ของพนักงานสอบสวนตามสถานีตารวจโดยทั่วไป
2.3 ควรศึกษาการรั บ รู้ (Perception) ของผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่ว มกระบวนการสอบสวน
คดีอาญาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ต่อกระบวนการสอบสวนคดีอาญาด้านการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพของผู้ต้องหา
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email address: adiyadasriboonsaen@gmail.com
บทคัดย่อ
สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอานาจเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็นเป็นผู้จัดระเบียบ
โลกใหม่เพื่อรักษาสันติภาพซึ่งเน้นความร่วมมือโดยอ้างอิงแนวคิดเสรีนิยม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาด ความ
ร่วมมือทางสถาบันในระดับพหุภาคี การประสานประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในส่วนของจีนแม้จะไม่ได้เห็นด้วยกับการสร้างระเบียบโลกตามการ
ชี้นาของสหรัฐฯ ในทุกประเด็น แต่ก็เข้าร่วมระเบียบโลกทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีระหว่างประเทศ ส่งผลให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมากจนผงาดขึ้นมาเป็นอีกหนึ่ งประเทศมหาอานาจระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น การที่จีน
ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอานาจเกิดขึ้นในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐฯ ถดถอยซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาระทาง
งบประมาณของการทาสงครามต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกในปี 20072008 จนมีการถกเถียงและแสดงความวิ ตกกังวลต่อการแข่งขันเชิงอานาจระหว่างสองมหาอานาจนี้ว่าอาจ
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นาไปสู่ความขัดแย้งรุน แรง อย่างไรก็ตาม งานชิ้นนี้นาเสนอว่าสหรัฐฯ กับจีนมีความร่ว มมือกันอย่า งมาก
ท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว โดยใช้กรอบแนวคิด Liberal Institutionalism ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานะทางอานาจของสหรัฐฯ
กับจีนใกล้เคียงกันมากที่สุด พบว่ามีการพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนใน 3 ด้านหลัก
คือ ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ สหรัฐอเมริกา จีน, ประเทศมหาอานาจ ระเบียบโลก สถาบันระหว่างประเทศ
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THE U.S.-CHINA RELATIONS DURING BARACK OBAMA’S ADMINISTRATION (2009 - 2016)
Ms. Adiyada SRIBOONSAEN66
Faculty of Political Science, Thammasat University
Email address: adiyadasriboonsaen@gmail.com
ABSTRACT
Rising as the sole super power after the end of the Cold War, the United States
established the new world order in accordance with Liberalism to ensure world peace. The
liberal world order was characterized by open markets, multilateral institutional cooperation,
security binding, democratic solidarity and human rights advocacy. As for China, despite its
reservations towards American leadership, it integrated itself into American-led liberal
economic world order. As a result, China’s economy has been growing dramatically, which
rendered China a rising global power. Moreover, the rising China coincided with the falling
American influence which had been aggravated by fiscal burden from anti-terrorism campaigns
and the aftermath of the financial crisis of 2007-2008. The situation gave rise to discussions
and debates on potential power and security competitions between the U.S. and China, as
well as whether this would end in confrontations. This study argues that the U.S. and China
were cooperating in spite of disagreement and competition. By incorporating Liberal
Institutionalism framework, this study found that during Barack Obama’s administration where
the U.S.-China power gap was significantly narrowing, both great powers managed to enhance
cooperation mainly in 3 domains: cyber security, economy, and environment and energy.
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ในสมัยประธำนำธิบดีบำรัค โอบำมำ (ค.ศ. 2009-2016)
ภายหลั ง สงครามเย็ น สิ้ น สุ ด ลงไปพร้ อ มกั บ การล่ ม สลายของสหภาพโซเวี ย ตในปี ค.ศ. 1991
สหรัฐอเมริกาได้ผงาดขึ้นมาเป็นประเทศมหาอานาจเพียงหนึ่งเดียว ในช่วงเวลานั้นไม่มีประเทศใดที่มีอานาจ
ทัดเทียมสหรัฐ ฯ ได้เลย จีนซึ่งปัจจุบันมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้นๆ และเป็นหนึ่งในประเทศมหาอานาจ
ของโลกยังเป็นเพียงประเทศยากจนและการเมืองภายในขาดเสถียรภาพ ด้วยเหตุนี้ สหรัฐ ฯ จึงปรับเปลี่ยน
แนวทางจากการโดดเดี่ย วตนเอง มาเป็ น การมีส่ ว นร่วมอย่างเข้มข้นในการจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อรักษา
สันติภาพ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ สืบต่อไปในอนาคต ระเบียบโลกใหม่ที่สหรัฐ ฯ เป็นผู้วางรากฐาน
ไว้นั้นแตกต่างจากระเบียบโลกที่เคยมีมา กล่า วคือ ระเบียบโลกแบบเดิมซึ่งอาศัยการถ่วงดุลอานาจ (balance
of power) เพียงอย่างเดียวได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นระเบียบโลกที่อาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบและความเป็นสถาบัน
ระหว่างประเทศ (rule-based institutionalization) ในการจัดสรรความสัมพันธ์ระดับนานาชาติร่วมด้วย
งานศึกษาชิ้นนี้จะใช้กรอบแนวคิด Liberal Institutionalism โดยอ้างอิงจากงาน Cooperation and
International Regimes ของ Robert O. Keohane (Keohane, 2006) และงาน Liberal Leviathan ของ
G. John Ikenberry (Ikenberry, 2011)
ใจความสาคัญของ Liberal Institutionalism จากงานของ Keohane คือ ประเทศต่างๆ แสวงหา
และพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติด้วยการร่วมมือกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ค่านิยม
หรือมาตรฐานเชิงพฤติกรรมบางอย่างที่ยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีสถาบันระหว่างประเทศที่คอยกากับและ
จัดการความสัมพันธ์รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ( UN) องค์กรการค้าโลก(WTO)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นต้น
ในส่วนของงานของ Ikenberry ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าระเบียบโลกใหม่มีลักษณะพิเศษที่ ดึงดูดให้แต่ละ
ประเทศเข้าร่วมภายในกฎเดียวกันมากกว่า เนื่องจากเน้นความร่วมมือโดยอิงแนวคิดของการเปิดเสรีทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ได้แก่ การเปิดตลาด การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทาง
สถาบั น ในระดับ พหุ ภ าคี การประสานประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน การส่ งเสริม
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้การนาของสหรัฐ ฯ นอกจากนี้ ระเบียบโลกมีลักษณะเปิด
กว้างที่ให้ประเทศใดเข้าร่วมก็ได้ และจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาด เงินทุน เทคโนโลยีจากนานาชาติ
ได้รับประโยชน์ทางการเมืองและความมั่นคงจากการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ ฯ เมื่อการเข้าร่วมสร้างประโยชน์
ให้สมาชิก จึงทาให้เป็นระบบที่ล้มล้างได้ยาก นอกจากนี้ สหรัฐ ฯ ในฐานะมหาอานาจผู้คุมกฎของระเบียบโลก
ใหม่ยังมีอิทธิพลทั้งลักษณะที่เป็นการใช้อานาจบงการ (command) และการเข้าร่วมโดยสมัครใจ (consent)
ซึ่งการใช้อานาจบงการ หมายถึงความสัมพันธ์ของอานาจที่ไม่เท่ากัน มหาอานาจใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าควบคุม
ให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามที่ตนเองต้องการ ส่วนการเข้าร่วมโดยสมัครใจ หมายถึงความสัมพันธ์บนพื้นฐานของกฎที่
ยอมรับร่วมกัน และมีสถาบันระหว่างประเทศเป็นผู้พิทักษ์สิ ทธิประโยชน์ และควบคุมพฤติกรรมของประเทศ
ต่าง ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือสหรัฐ ฯ ใช้การผสมผสานระหว่างการใช้อานาจบงการและการเข้าร่วมโดยสมัครใจ
เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมภายใต้กฎเดียวกัน และสหรัฐ ฯ ก็ปฏิบัติตามกฎที่ตนเองสร้างไม่มากก็น้อย
ระเบียบโลกใหม่นี้ประสบความสาเร็จในการผนวกรวมคู่สงครามเดิมของสหรัฐ ฯ ทั้งเยอรมนีตะวันออก และ
ญี่ปุ่น และเปลี่ยนให้กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สาคัญที่สุดของสหรัฐ ฯ มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ
ของโลก เลิกใช้ความรุนแรงเพื่อยุติความขัดแย้ง โดยเปลี่ยนมาใช้หลักการของระเบียบโลกใหม่ที่แก้ปัญหาด้วย
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สันติวิธี
ระเบียบโลกดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้จีนเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการที่จีนยอมรับและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบอบด้านเศรษฐกิจ เช่น การปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นทุนนิยม เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก
และมีศักยภาพที่จะร่ว มมือกับ สหรัฐ ฯ ในด้านต่าง ๆ ที่จีนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาติ ในช่วงหลังมากนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา (2009-2016) จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอานาจระดับโลก
ในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐ ฯ ถดถอยซึ่งเป็นผลมาจากภาระทางงบประมาณของการทาสงครามต่อต้าน การ
ก่อการร้ายและวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกปี 2007-2008 มีการแสดงความวิตกกังวลต่อการแข่งขันเชิง
อานาจและทางทหารและอาจจะนาไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างสองมหาอานาจนี้ อย่างไรก็ตาม งานชิ้นนี้
นาเสนอว่าสหรัฐ ฯ กับจีนมีความร่วมมือกันอย่างมากท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว โดยในสมัยประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ได้เห็นพัฒนาการและการขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนใน 3 หลัก คือ
ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนทำงด้ำนควำมมั่นคง
เนื่องจากสหรัฐ ฯ และจีนยังคงมีพื้นฐานด้านอุดมการณ์แตกต่างกันและไม่สามารถรวมตัวกันเป็น
พันธมิตรทางการเมืองและความมั่นคงที่แน่นแฟ้นได้ แต่พบว่ามีการริเริ่มแนวทางการดาเนินการหรือการเจรจา
ระหว่างกันเกี่ยวกับการร่วมมือด้านความมั่นคงในบางประเด็น เช่น ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
ความร่ ว มมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นอีกความร่ว มมือหนึ่งที่สาคัญเนื่องจากเป็นประเด็น
ละเอีย ดอ่อนและสร้ างความกังวลให้ ส หรั ฐ ฯ สื บเนื่องจากการผู กขาดของรัฐ บาลจี นในธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือธุรกิจการธนาคาร และฝ่ายรัฐบาลจีนมักขอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือขอเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริโภคโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงซึ่งเป็นทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ส่วนบุคคล บางกรณีมีการรายงาน
ว่ า ฝ่ า ยรั ฐ บาลจี น สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเจาะระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ล้ ว งข้ อ มู ล ด้ านทรัพ ย์ สิ น ทางปัญ ญาของ
ภาคเอกชนสหรัฐ ฯ (Morrison, January 4, 2017, p. 41) ฝ่ายสหรัฐ ฯ รวบรวมข้อมูลเป็นรายงานอย่าง
ต่อเนื่องจนสรุปได้ว่าการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์น่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายกองทัพของจีนซึ่งก่อการ
มาตั้งแต่ปี 2006 ส่วนในปี 2013 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ฯ เสนอให้ ทั้งสองประเทศ
ร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อกาหนดมาตรฐานเชิงพฤติกรรมด้านไซเบอร์ ในปีเดียวกันนั่นเอง สหรัฐ ฯ กับจีน
ตั้งคณะทางานในชื่อ U.S.-China Cyber Working Group เพื่อหารือประเด็นดังกล่าว และในเดือนกันยายน
ปี 2015 สหรัฐ ฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องความมั่ นคงทางไซเบอร์ รัฐบาลของแต่ละฝ่ายจะไม่สนับสนุน
การโจรกรรมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นความลับ
เพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของเอกชน รวมทั้งตกลงที่จะตั้งเวทีหารือระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซ
เบอร์โดยเฉพาะ ชื่อว่า U.S.-China High-Level Joint Dialogue on Cybercrime and Related Issues ซึ่ง
จะจัดประชุมสองครั้งต่อปี รวมทั้งมีการต่อสายตรงเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทั้งสองทาง (Morrison, January 4,
2017, pp. 42-43)
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนทำงด้ำนเศรษฐกิจ
การที่จีนเข้ามาเป็นสมาชิกของ WTO ในปี 2001 (Reuter, 15 November 2009) เป็นหลักชัย
สาคัญหลักหนึ่งของการผนวกตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกใหม่ด้านเศรษฐกิจ ก่อนที่จีนจะมาถึงขั้นนี้ได้
นั้นต้องผ่านกระบวนการเจรจากับโลกตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐ ฯ และปฏิรูปภายในจีนเองนับครั้งไม่ถ้วน
การผนวกจีนให้เข้ามาในระเบียบโลกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจจะเปิดทางให้สหรัฐฯ ใช้กลไกของ WTO ซึ่งคือ
WTO Dispute Resolution Body (DSB) ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า กลไกเหล่านี้เอื้อให้จีนพัฒนา
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ศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนเอง โดยอยู่บนตรรกะของการเปิดเสรี การอิงกฎเกณฑ์ และการแก้ไขข้อพิพาท
โดยสันติวิธี ซึ่งจะทาให้การค้าขายกับจีนมีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพมากขึ้นสาหรับสหรัฐ ฯ (Morrison,
4 January 2017, p. 45)
หลังจากที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว จีนปฏิบัติตามข้อตกลงในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เสรียิ่งขึ้น
เพราะจีนเองก็ได้ประโยชน์จากการเปิดตลาดทาให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ตั้งแต่
1979 ถึง 2000 เศรษฐกิจจีนเติบโตถึงหกเท่า จีนติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดในโลก
ตั้งแต่ปี 1995 (Lardy, 2001) เมื่อจีนเข้ามาเป็นสมาชิก WTO ยิ่งทาให้มูลค่าการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ฯ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 1979 มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐ ฯ และจีนอยู่ที่ประมาณสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ($4
billion) เท่านั้น แต่ในปี 2015 มูลค่าการค้าทวิภาคีนี้มีมูลค่าถึงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
($599 billion) เป็ น ครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ จี น กลายมาเป็ น ประเทศคู่ ค้ า อั น ดั บ หนึ่ ง ของสหรั ฐ ฯ
(Morrison, 4 January 2017, p. 2-3)
อย่างไรก็ตาม พบว่าตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา พัฒนาการเหล่านี้เริ่มชะลอตัวลง จีนยังไม่เปิดเสรี
ตามที่ตกลงกันไว้ เห็นได้จากการที่ภาครัฐยังคงเข้ามาแทรกแซงตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการ
รัฐวิสาหกิจ (State-owned Enterprise: SOEs) การเลือกปฏิบัติกับบริษัทต่างชาติโดยกาหนดกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับมากกว่าบริษัทในประเทศ เช่น การบังคับให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น หรือบังคับให้ถ่ายโอนเทคโนโลยี
สิ่งเหล่านี้สร้างความกังวลให้กับบริษัทของสหรัฐ ฯ ที่เข้าไปทาธุรกิจในจีน นาไปสู่การเจรจาหารือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศผ่านช่องทางของ WTO หรือช่องทางทวิภาคีอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ และจีนได้
สถาปนาเวทีหารือทวิภาคีของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น ปี 2006 มีการตั้ ง U.S.-China Strategic Economic
Dialogue (SED) ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และประธานาธิบดีหู จิ่นเทา เพื่อเป็นเวทีหารือ
ประจาปีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยมีเจตนารมณ์ที่จะพูดคุยถึงความท้าทายในอนาคต และหาทางรับมือใน
ระยะยาวมากกว่ า การออกมาตรการระยะสั้ น ต่ อ มาในปี 2009 ประธานาธิ บ ดี บ ารั ค โอบามา และ
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาตกลงเปลี่ยนชื่อเวทีนี้เป็น U.S.-China Strategic and Economic Dialogue (S&ED)
และแบ่งการหารืออกเป็นสองด้านหลักๆ คือ ด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเน้นด้านการเมืองและความมั่นคง และด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งเน้ น ด้านการค้าการลงทุน เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อม พลั งงาน สาธารณสุ ข และสิ ทธิมนุษยชน
(Morrison, 4 January 2017, p. 53) หลังจากจีนเป็นสมาชิก WTO แล้วเมื่อเกิดข้อพิพาททางการค้า สหรัฐ
ฯ ก็จะใช้กลไกแก้ไขข้อขัดแย้งของ WTO ในการตัดสิน ซึ่งหลายครั้งก็ตัดสินว่าจีนผิดจริง และจีนก็ ยอมรับคา
ตัดสินและนาคาแนะนาไปปรับปรุง บางครั้งข้อพิพาทสามารถตกลงกันได้เองนอกรอบก่อนจะรายงาน WTO
นอกจากนี้จีนเองก็เคยใช้กลไกนี้ร้องเรียน WTO เกี่ยวกับสหรัฐ ฯ ในทานองเดียวกันด้วย แสดงให้เห็นว่าจีน
ยอมรับกฎเกณฑ์ดังกล่าว (Nathan, 2016, p. 178)
การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดผ่านเวทีหารือที่สาคัญอย่าง S&ED หรือ WTO เปิดโอกาสให้มีการเจรจา
เพื่อวางมาตรฐานร่วมกัน หลายครั้งที่สหรัฐ ฯ ได้แสดงความกังวล หรือความไม่พอใจต่อแนวปฏิบัติบางอย่าง
ในประเทศจีนซึ่งจะกระทบการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จีนก็รับทราบข้อกังวลและนาไปแก้ไข เช่น ปัญหา
การแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ทางสหรัฐ ฯ ได้ผลักดันจีนให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานว่าแม้ว่ารัฐบาล
จีนยังคงควบคุมภาคธุรกิจที่จีนมองว่าอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น การบิน การธนาคาร การ
ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ น้ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น แต่ในช่วงหลายปีมานี้กว่า 90% ของ
รัฐวิสาหกิจอื่นของจีนถูกปรับโรงสร้างใหม่และกลายเป็นบรรษัทเอกชน (Morrison, 4 January 2017, p. 28)
ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติและปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง
ในความสัมพันธ์สหรัฐ ฯ และจีน คณะรัฐมนตรีจีน (China’s State Council) ได้เผยแพร่แผนพัฒนานวัตกรรม
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ตั้งแต่ปี 2006 โดยตั้งวิสัยทัศน์ว่าจีนจะเปลี่ยนจากการเป็นแหล่งรับจ้างผลิตเทคโนโลยีระดับต่ามาเป็นศูนย์
สร้างนวัตกรรมระดับสู งภายในปี 2020 และเป็นผู้นาโลกด้านนวัตกรรมภายในปี 2050 (Morrison, 4
January 2017, p. 50) แต่แนวปฏิบัติที่เป็นอยู่รวมทั้งกฎหมายที่ร่างตามมานั้นทางสหรัฐ ฯ มองว่าจะสร้าง
ปัญหามากกว่าประโยชน์ กล่าวคือ ธุรกิจต่างชาติถูกบีบให้ต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้จีน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ทาธุรกิจในจีน บ่อยครั้งเป็นการบีบบังคับด้วยวาจาเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการยื่นเรื่องข้อพิพาทกับ
WTO (Morrison, 4 January 2017, p. 33) รวมทั้ ง กี ด กั น ไม่ ใ ห้ ต่ า งชาติ ท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง (Morrison, 4 January 2017, p. 38) ทางสหรัฐ ฯ ได้กดดันจีน
อย่างต่อเนื่ อง ในที่สุดภายหลังการประชุมของประธานาธิบดีโ อบามาและประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในเดือน
กันยายน 2016 ทาเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ใช้นโยบายหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่
กาหนดให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเงื่อนไขในการทาธุรกิจในตลาดของแต่ละ
ฝ่าย (Morrison, 4 January 2017, p. 41) หลายฝ่ายต่างหวังว่าวิสัยทัศน์ของจีนที่จะเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม
นั้นจะทาให้จีนตระหนักได้ว่าการปกป้องและสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทจีนและต่างชาติอย่างเท่า
เทียมกันจะสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง
อีกปัญหาหนึ่งที่เรื้อรังมานานแต่มีแนวโน้มดีขึ้น คือ ปัญหาการกดค่าเงินหยวน จีนเริ่มตรึงค่าเงินหยวน
ให้อยู่ที่ราว 8.28 หยวนต่อดอลล่าร์สหรัฐมาตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2005 แต่การควบคุมค่าเงินผิดหลักการของ
IMF (Nathan, 2016, p. 177) หลายฝ่ายมองว่าเป็นการอุดหนุนจากภาครัฐทางอ้อม การลดค่าเงินทาให้
สินค้าส่งออกจากจีน มีราคาถูกลงและส่งออกได้มากขึ้น การกดดันจากสหรัฐ ฯ และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ของจีน
มีส่วนทาให้จีนปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2005 โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ
นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน ปี 2016 จีนเห็นพ้องกับแถลงการณ์ร่วมของการประชุม G-20 ที่ว่าประเทศ
สมาชิกจะ “เลี่ยงการลดค่าเงิน และการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ” (Morrison, 4
January 2017, p. 50-51)
การที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังวิกฤตการเงินและเงินหยวนแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันทาให้
หลายประเทศเริ่มถือครองเงินหยวนมากขึ้น จึงเกิดการตั้งข้อสังเกตว่าเงินหยวนอาจเริ่มท้าทายสถานะอานาจ
นาของเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จีนไม่มีท่าทีเช่นนั้น เพราะจีนยังคงใช้ทั้งเงิ นดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร และเงินสกุล
อื่นๆ ในการค้าระหว่างประเทศ จีนไม่มีท่าทีว่าต้องการและไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันให้เงินหยวน
กลายเป็ น เงิ น สกุ ล หลั ก แทนดอลลาร์ จริ ง อยู่ ที่ จี น ริ เ ริ่ ม สถาบั น ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศใหม่ ๆ
นอกเหนื อ ไปจาก IMF และธนาคารโลก ไม่ ว่ า จะเป็ น BRICS New Bank ในปี 2012 หรื อ Asian
Infrastructure Investment Bank ในปี 2014 แต่สถาบันเหล่านี้ปล่อยกู้ให้กับโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคซึ่งไม่ได้ท้าทายระเบียบโลกทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วแต่อย่างใด (Nathan, 2016, p.
182-183)
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนทำงด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนมีลักษณะข้ามพรหมแดนเช่นเดียวกันกับปัญหา
ด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ หลายประเทศจึงหันมาเจรจาเพื่อหาทางจัดการความท้าทายใหม่นี้ร่วมกัน
ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการที่สหรัฐ ฯ และจีนเล็งเห็นความสาคัญ
และหนทางการจัดการปัญหาระหว่างกันด้วยตรรกะของระเบียบโลกใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานส าคัญ
สาหรับความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติอีกด้วย เพราะทั้งสองประเทศมีขนาด
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งและสองของโลก รวมทั้งยังปล่อยมลภาวะอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย ปัญหา
มลภาวะและปรากฏการณ์โลกร้อนคงไม่ทุเลาลงถ้าตัวการสาคัญไม่เปลี่ยนมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
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ความร่วมมือดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการบริหารจัดการภายในประเทศ โดยที่ทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่าง
ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญและปัจจัย
สร้ า งความส าเร็ จ ของกรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ( United
Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) ซึ่งผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
ภาวะโลกร้อนในระดับพหุภาคี (Harvard Project on Climate Agreements, 2016, p. 1-2) จีนร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไรมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Nathan, 2016, p. 178) จีนเริ่มแก้ปัญหามลภาวะและปัญหาโลกร้อนอย่าง
จริงจังตั้งแต่ราวปี 2013 ตามที่ได้มีการวางแผนไว้ในแผนพัฒนา 25 ปีของจีน แผนดังกล่าวกาหนดให้มีทั้ง
การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจีดีพีในปี 2013 ลดลง 4.3% จาก
ปี 2012 และลดลง 28.6% จากปี 2005 ในส่วนของสหรัฐฯ นั้น รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีโอบามาได้ใช้
เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ รัฐคลิฟอร์เนียยังวางระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปล่ อยก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ (Emission Trading System: ETS) เนื่องจากรัฐ แคลิ ฟอร์ เนี ยมี
ขนาดใหญ่มากทั้งในแง่พื้นที่ทางภูมิ ศาสตร์ และขนาดเศรษฐกิจทาให้ระบบ ETS ของที่นี่กลายเป็นหนึ่งใน
ระบบต้นแบบที่สาคัญของโลก นอกจากนี้สหรัฐ ฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่ทาให้สามารถนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ได้
มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง ก๊าซธรรมชาติยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าถ่านหินจึงเป็นที่นิยมมาก
ทาให้วงการเทคโนโลยีสีเขียวในสหรัฐ ฯ พัฒนาได้อย่างมาก (Harvard Project on Climate Agreements,
2016, p. 2)
สหรัฐ ฯ และจีนออกแถลงการณ์ร่วมในปี 2014 ว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และให้คามั่นว่าจะขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและ
การกักเก็บ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (clean-energy and carbon-capture-and-storage technologies)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในทางบริหาร
จัดการ และสนับสนุนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Harvard Project on Climate Agreements,
2016, p. 2-3) กล่าวได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ทั้งสอง
ประเทศแถลงในครั้งนี้ได้ปรากฏในแผนที่เสนอต่อ UNFCCC ในปี 2015
ไม่กี่ทศวรรษก่อนหน้านี้ ประชาคมโลกเคยพยายามหาข้อตกลงเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นามาซึ่งการเสนอพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) แต่ไม่สาเร็จเพราะมหาอานาจอย่างสหรัฐ ฯ ไม่ยอมให้
สัตยาบันทาให้หลายประเทศรวมทั้งจีนถอนตัวตามไป แม้หลายประเทศเห็นด้วยกับหลักการของข้อตกลง
ดังกล่าวที่ระบุว่าประเทศที่พัฒนาแล้วควรเร่งลดการปล่อยมลพิษ และควรลดได้มากกว่าประเทศกาลังพัฒนา
นอกจากนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วควรสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกาลังพัฒนาเพื่อให้เปลี่ยนนโยบายด้าน
พลังงานด้วย มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบัน จีนยอมรับและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนมากกว่าสหรัฐ ฯ ซึ่ง
อาจจะไม่ได้เป็นไป เพื่อตอบสนองต่อค่านิยมในระดับระหว่างประเทศเสียทั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
นโยบายของจีนเองที่ต้องการมีความมั่นคงทางพลังงานด้วยเช่นกัน (Nathan, 2016, p. 188) แต่ก็กล่าวได้
ว่าจีนมีพื้นฐานที่ดีที่จะรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกชุดใหม่ที่มาแทนที่พิธีสารเกียวโต เช่น
ความตกลงปารีส (Paris Climate Change Agreement) ในปี 2015 เป็นต้น
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สหรัฐฯ และจีนออกแถลงการณ์ร่วมครั้งที่สองในปี 2015 โดยตกลงที่จะร่วมกันสนับสนุนความตกลง
ปารีสในเดือนธันวาคม 2015 ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
รวมทั้งผลักดันการแก้ปัญหาภูมิอากาศภายในประเทศของตนเอง จีนยังแถลงอีกว่าจะเริ่ มใช้ระบบการซื้อขาย
สิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2017 มีการมอบเงินสนับสนุนประเทศที่กาลังพัฒนาในการ
แก้ปัญหาโลกร้อน และตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย GDP ให้ได้
60% ถึง 65% จากระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2005 ส่วนสหรัฐ ฯ ก็แถลงว่าจะร่างแผน
Clean Power Plan สาหรับปี 2016 ให้เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมการใช้พลังงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Harvard Project on Climate Agreements, 2016, p. 3)
นอกจากนี้ ในปี 2013 สหรัฐฯ และจีนยังลงนามใน Montreal Protocol ฉบับแก้ไขใหม่ซึ่งมุ่งลด
การใช้ ส ารประกอบพวก CFCs (chlorofluorocarbons) และ HCFCs (hydrochlorofluorocarbons) ซึ่ ง
ทาลายชั้น โอโซนได้ มากกว่ า ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ในปี 2016 ก็ได้แถลงถึ งผลส าเร็ จที่ เป็ นรู ป ธรรม
ประกอบกับความตกลงปารีสที่เพิ่งลงนามในปลายปี 2015 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะร่วมมือ
กันลดภาวะโลกร้อน สหรัฐ ฯ พร้อมที่จะเผยแพร่ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความตกลงปารีส ส่วนจีนเตรียมจะ
ร่างยุทธศาสตร์ให้เร็วที่สุด โดยทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทางเทคนิคและให้คาปรึกษาในการร่างยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันที่จะร่วมมือผลักดันการลดการปล่อยมลภาวะผ่านเวทีอื่น ๆ เช่น
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization หรือ ICAO) เพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินพลเรือน โดยยังคงปฏิสัมพันธ์ผ่านเวทีทวิภาคี ไม่ว่าจะเป็น
ศูน ย์ วิจั ย สหรั ฐ ฯ-จี น ด้านพลั งงานสะอาด (U.S.-China Clean Energy Research Center หรือ CERC) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นในปี 2009 หรือคณะทางานสหรัฐฯ - จีนด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (U.S.-China
Climate Change Working Group หรื อ CCWG) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2013 (FACT SHEET: U.S.-China
Cooperation on Climate Change, 2016) ซึ่งเป็นผู้ จัดการประชุมสุ ดยอดผู้ นาสหรัฐ ฯ – จีนด้านเมื อ ง
คาร์บอนต่าและเท่าทันต่อภูมิอากาศ (U.S.-China Climate-Smart / Low-Carbon Cities Summit) ทั้งสิ้น
2 ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง ในปี 2015 ณ เมืองลอส แองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งที่
สอง ในปี 2016 ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง ประเทศจี น (U.S.-China Climate Change Working Group (CCWG),
2019) นอกจากนี้ มีการประชุมระดับพหุภาคีในชื่อการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานสะอาด (Clean
Energy Ministerial หรือ CEM) (FACT SHEET: U.S.-China Cooperation on Climate Change, 2016)
ซึ่งสหรัฐ ฯ และจีนเป็นสมาชิกรวมกันประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่อื่น ฯ ซึ่งรวมกันแล้วมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 75% ของโลกและมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดราว 90% ของโลก สมาชิก
CEM ประชุมร่วมกันทุกปีเพื่อหารือและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (The Clean Energy
Ministerial, n.d.)
สรุป
จากการศึกษาพบว่าแม้สหรัฐ ฯ กับจีนมีความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น
แต่ก็มีความพยายามที่จ ะกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับได้ร่ว มกัน สร้างผลประโยชน์ร่ว มกัน ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานที่เข้มแข็งสาหรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต แม้จะสร้างความร่วมมือไว้หลายช่องทาง แต่
สหรัฐฯ และจีนยังหวาดระแวงกันอยู่ กรอบแนวคิด Liberal Institutionalism จะไม่มองว่าเป็นความล้มเหลว
แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยาวนานในการสร้างประชาคมนานาชาติที่อิงอยู่กับกฎเกณฑ์ และการมี
ค่านิยมร่วมกัน เพียงแต่กระบวนการดังกล่าวของสหรัฐ ฯ และจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น
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ความร่วมมือระหว่างสหรัฐ ฯ กับจีนในด้านเศรษฐกิจน่ าจะประสบความสาเร็จสูงสุด เห็นได้จากการที่จีน
ยอมรับ และพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อให้ยอมรับกฎเกณฑ์ในระเบียบโลกด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐ ฯ วางไว้
ในทางกลับกัน อาจมองได้ว่าสาหรับความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว กลับเป็นสหรัฐ ฯ เองที่
ยอมรับและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าร่วมกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประชาคมโลกดาเนินและผลักดันมานานแล้ว
ในส่วนของความร่วมมือด้านความมั่นคงมีติดขัดอยู่บ้างเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดา
ตัวอย่างที่นาเสนอไว้ ในทางทฤษฎีแล้ว ความสาเร็จของความร่วมมืออื่น ๆ รวมทั้งช่องทางติดต่อสื่อสารและ
เวทีห ารื อทวิภ าคี พหุ ภ าคี ต่า ง ๆ จะสร้ างบรรยากาศที่ ดีแ ละเปิ ดทางไปสู่ ความร่ว มมื อ ด้านความมั่ น คงที่
ครอบคลุมหลายประเด็นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กรอบความร่วมมือเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายของสหรัฐ ฯ ในสมัย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งเริ่มดารงตาแหน่งปี 2017 เนื่องจากนโยบายใหม่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับความ
ร่ ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี ใ นการรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายที่ มี ลั ก ษณะข้ า มพรมแดน เช่ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ กรอบความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานจึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ การต่ อ ยอด
นอกเหนือจากการที่สหรัฐ ฯ แสดงความจานงที่จะถอนตัวออกจากความตกลงปารีส และกลายเป็นประเทศ
เดี ย วที่ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว มความตกลงดั ง กล่ า วแล้ ว (Holden, 5 November 2019) คณะท างาน CCWG จั ด ท า
รายงานเพื่อนาเสนอต่อเวทีหารื อ S&ED เป็นฉบับสุดท้ายในปี 2016 (U.S. State Department, 2017)
การประชุมสุดยอดผู้นาสหรัฐฯ – จีน เมืองคาร์บอนต่าและเท่าทันต่อภูมิอากาศครั้งที่สามซึ่งมีแผนจะจัดที่เมือง
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2017 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้จัด (Murray, 31 May 2017) นอกจากนี้ บาง
กรอบความร่วมมือกลายเป็นความขัดแย้ง เช่น ความร่วมมือและการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ ฯ กับ
จีนกลายเป็นสงครามการค้า ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกที่จะประกาศตั้งกาแพงภาษีสาหรับสินค้านาเข้าจากจีน
โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้จีนรีบดาเนินการแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อสินค้าของสหรัฐฯ ซึ่งถือ
เป็นการละเมิดวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของ WTO ที่ต้องการผลักดันการค้าเสรีเป็นธรรม และลด
อุปสรรคทางการค้า และข้อพิพาททางการค้าลักษณะนี้ควรแก้ไขผ่านกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO (มาร์ค
เจริญวงศ์, 6 ตุลาคม 2018) แม้ที่ผ่านมา เมื่อสหรัฐ ฯ ยื่นข้อร้องเรียนผ่านกลไกของ WTO นั้น สหรัฐ ฯ จะ
เป็นฝ่ายชนะเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม (Swanson, 6 December 2019)
เอกสำรอ้ำงอิง
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการดาเนินงานของเรือนจาฯ (3) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ของเรือนจาฯ
การศึกษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิจั ย แบบผสานวิธี ประชากร คือ คณะผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่เรือนจ าฯ
จานวน 54 คน และผู้ต้องขังในเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จานวน 1,224 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขัง จานวน
302 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วยแบบประเมินการผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์
คณะผู้บริหารของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จานวน 7 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ
ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์การดาเนินงานได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้รับบริการ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีอัตราการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (2) ปัญหาในการดาเนินงานที่สาคัญ คือ ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาเรือนจา ปัญหาด้านกระบวนการภายใน การบริหารจัดการบุคลากรไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ปัญหาด้านผู้รับบริการ การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ปัญหา
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมยังไม่ทั่วถึง (3) ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน ควรมีการวางแผนใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ด้านกระบวนการภายในองค์การ การสร้างความเข้าใจ ส่ งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง ด้านผู้รับบริการ ควรปลูกจิตสานึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ควรมีการ
ฝึกอบรมอย่างทั่วถึง
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คำสำคัญ การประเมินผล เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การราชทัณฑ์ของไทยได้มีวิวัฒนาการเปลี่ ยนแปลงและสอดคล้ องกับสังคม การเมือง และสภาพ
เศรษฐกิจตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา ตั้งแต่ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการ
เรือนจาได้สังกัดอยู่ตามส่วนราชการต่างๆ สอดคล้องกับการปกครองแบบจตุสดมภ์ มีการแบ่งเป็นเรือนจาใน
กรุงเทพฯ และเรือนจาในหัวเมืองชั้นนอกเรือนจาในกรุงเทพฯออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สังกัดกระทรวงนคร
บาลเป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เรียกว่า “คุก” 2) สังกัดกระทรวง ทบวง กรมที่บังคับ
กิจการนั้นๆ ใช้เป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ากว่า 6 เดือน หรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย เรียกว่า “ตะราง” ส่วนการ
เรือนจาในหัวเมืองชั้ นนอก มีที่คุมขัง ผู้ต้องโทษเรียกว่า “ตะราง” การคุมขังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่า
ราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี
กรมราชทัณฑ์มีภ ารกิจเกี่ยวกับ การควบคุมและแก้ไขพฤตินิสั ยผู้ต้องขัง โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์ กร
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อแก้ไขฟื้น ฟูผู้ต้องขังให้ กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่ ห วน
กลับมากระทาผิดซ้า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถดารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างเป็นปกติสุข โดยสังคมให้การยอมรับซึ่งกรมราชทัณฑ์มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทา
ผิ ดให้ เป็ น ไปตามคาพิพากษาของศาลหรื อการบังคับ คดีซึ่ งดาเนิน การโดยเจ้า พนักงานเรือนจ า กล่ าวคือ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงดังเช่น ตารวจ อัยการและศาล แต่กรมราชทัณฑ์เข้ามา
เกี่ย วข้องกับ กระบวนการยุ ติธ รรมในฐานะที่ต้องบังคับคดีให้ เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา
สาหรับการบังคับคดีตามคาพิพากษาในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกจาเลย เจ้าพนักงานเรือนจาจะ
ดาเนินการกับจาเลยตามคาพิพากษาของศาลโดยมีวัตถุประสงค์ คือ การควบคุมตัวไว้ไม่ให้หนีและลงโทษ และ
มีหน้าที่ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เริ่มเปิดดาเนินการ เมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีนางมะลิวัลย์ พูนขวัญ เป็นผู้บัญชาการเรือนจาเป็นคนแรก
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการของเรือนจาอาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น 1) เรือนจามีความแออัด ส่งผลให้ให้การควบคุมดูแล
ไม่ทั่วถึง เพราะอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 2) จานวนผู้ต้องขังมากกว่าอัตราที่เรือนจาสามารถรับได้ 3) การ
ปฏิบัติภารกิจหลายด้านของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งความตรากตราในการอยู่เวรยาม ส่งผลต่อประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และ4) การขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทางานภายใน การจัดโครงสร้าง
องค์การ การประสานงานระหว่างบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนา
เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของเรื อ นจ าอ าเภอชั ยบาดาล จั ง หวั ด ลพบุ รี ” โดยศึ ก ษาการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ศึกษาปัญหาการดาเนินงาน ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปรั บ ปรุ งการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน และเพื่อการดาเนินงานด้านการการควบคุมและพัฒ นาพฤตินิสั ย
ผู้ต้องขังที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่ากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในด้านการเงิน ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
222

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหาการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การประเมินผลการการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จะเป็นการประเมินผล
โดยใช้แนวคิดการประเมินผลหน่วยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งได้กาหนดมิติในการประเมินผล
องค์การออกเป็น 4 มิติ คือ 1) มิติด้านการเงิน 2) มิติด้านกระบวนการภายในองค์การ 3) มิติด้านประชาชน
ผู้รับบริการ 4) มิติด้านการเรียนรู้ และพัฒนาองค์การ

การประเมินผลการดาเนินงานของ
เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ด้านการเงิน
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านประชาชนผู้รับบริการ

- ผลการประเมินการดาเนินงาน
- ปัญหาการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของเรือนจาอาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
2.กำรทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผล
การประเมินผลถือว่าเป็นหน้าที่หรือกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญในกระบวนการบริหาร
จั ดการ โดยหน้ าที่ห รื อกระบวนทางการบริห ารจัดการนั้นประกอบไปด้ว ย 4 กระบวน คือ การวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการและการชี้นา (Leading) และ การควบคุมประเมินผล
(Controlling) โดยที่ผู้นาองค์การจะต้องนาส่วนของการประเมินผลขององค์การมาใช้ เพื่อให้สามารถทราบถึง
ผลของการดาเนินงานขององค์การว่าสามารถบรรลุผลตามที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่มากน้อย
เพียงใด
2. แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard
Balanced Scorecard ว่าเป็นเป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
โดยการวัดความสมดุลของจานวนตัวชี้วัด อันได้แก่วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ และใช้ในการ
ควบคุม ติดตามผลการดาเนินงาน รวมถึงการวัด (Measurement) การบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ชัดเจน
และวัดผลได้ โดยให้ความสาคัญกับมุมมองต่างๆ 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้องค์การวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายนฤพนธ์ แดงศิริ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
แปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา” พ.ศ. 2553-2556 ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน เทศบาลตาบลด่านสาโรง มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ โดยรายรับที่สูง
กว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ด้านกระบวนการภายในองค์การ มีเกณฑ์การดาเนินงานได้คะแนน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
อยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในระดับมาก ด้านการเรียนรู้
และพัฒนาองค์การ พบว่า มีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี (2) ปัญหา
ของการดาเนินงาน ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา ปัญหา
ด้านกระบวนการภายในองค์การ การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีดความสามารถ ปัญหาด้านประชาชน
ผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความคิ ดเห็นจากประชาชน (3) แนวทางในการพัฒนาที่สาคัญ คือด้านการเงิน
ควรมีการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้อย่างจริงจังเพื่อให้ส อดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเทศบาล ด้านประชาชน
ผู้รับบริการ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทห้าที่ของ
เทศบาล ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ เทศบาลควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ โดย
จัดให้มีการฝึกอบรมหรื อฝึ กทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน
นางสาวนันท์ชนก กอบคา (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่”พ.ศ.2556-2558ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีรายรับ
มากกว่ารายจ่ายทุกปี ด้านกระบวนการภายใน มีบุคลากรไม่เพียงพอ ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรมมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา
การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นทุกปี (2) ปัญหาด้านการเงิน ขาดแผนรองรับในการใช้จ่าย ปัญหา
ด้านกระบวนการภายใน การบริหารจัดการด้านบุคลากรไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ปัญหาด้านประชาชน
ผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงาน ปัญหาด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง (3) ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินควรมีการวางแผน
ล่ ว งหน้ า ด้ า นกระบวนการภายในองค์ ก ารควรค านึ ง ถึ ง การบริห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นประชาชน
ผู้รับบริการควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ควรมีการ
ฝึกอบรมอย่างทั่วถึง
3.วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผู้ ศึ ก ษาท าการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารรายงานทางด้ า นการเงิ น แบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อรวบรวมข้อมู ลด้านกระบวนการภายในองค์การ และได้เก็บ
เอกสารประวั ติ ก ารฝึ ก อบรม เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาองค์ ก าร ตลอดจนได้ ใ ช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการ โดยการศึกษาได้ใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. รูปแบบการศึกษา 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดในแต่ละหัวข้อผู้ศึกษาขอเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. รูปแบบกำรศึกษำ
1.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการวิเคราะห์สรุปข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร เช่น เอกสารรายงานการเงิน ใน
ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติราชการ เอกสารการฝึกอบรมและสัมมนา และการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1.1.1 ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจา
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หั วหน้าฝ่ายควบคุม
และรักษาการณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
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หัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ จานวน 7 คน เจ้าหน้าที่เรือนจาฯ จานวน 47 คน รวมเป็น
54 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยทาการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กับคณะผู้บริหารเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ผู้
บัญชาการเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ หัวหน้ าฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายทัณฑ
ปฏิบัติ จานวน 7 คน
1.2. กำรวิจัยเชิงปริมำณ
1.2.1 ประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจา
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 1,224 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยได้มีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผู้ศึกษา
ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี โดยนาสูตร ทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1967) มาใช้ในการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (0.05) จะไดกลุ่มตัวอย่างจานวน 302 คน
จากการแทนค่าตามสูตรข้างต้น ทาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจา
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 302 คน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผู้บริหาร
เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 7 คน และประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจา
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จานวน 302 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น
309 คน
2. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยเก็บข้อมูลทางด้านการเงินจากเอกสาร
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562 ด้านกระบวนการภายในองค์การ เก็บ
ข้อมูลจากแบบประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562 และด้านการเรียนรู้และการ
พัฒ นาองค์การเก็บ ข้อมูล จากเอกสารประวัติการฝึ กอบรม และบัญชีบันทึกขอไปราชการ ย้อนหลั ง 3 ปี
ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562
2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ
2.2.1 แบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยเป็นคาถามเพื่อ
สอบถามถึงปัญหาของการดาเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ในการดาเนินงานทั้ ง ด้าน
การเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์การ ด้านประชาชนผู้ รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์การ
2.2.2 แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่
เป็นผู้ต้องขังภายในเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยสอบถามผู้ต้องขัง จานวน 302 ชุดคาถาม
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และขั้นตอนการศึกษา ผู้ศึกษาดาเนินการตามลาดับดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลจาก หลักการแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นแนวทางในการกาหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2) นาข้อมูลเบื้องต้นของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มาประมวลเป็นข้อคาถามเพื่อสะท้อน
ถึงความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
4) นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือตรวจสอบ ความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน
5) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาและโครงสร้างได้นาผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Index of Item objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากัน หรือมากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อคาถามตรงตามเนื้อหาแล้วนาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
6) นาแบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษาจานวน 30 ตัวอย่าง
แล้ ว น ามาตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ในการวั ด โดยใช้ สู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alplacoefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสาเร็จรูป
7) นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา ไปใช้กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนาไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดย ผู้ศึกษาจะทิ้ง
ช่วงเวลาให้ตอบแบบสอบถามเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ศึกษาจะเข้าไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
3. กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาใช้การประมวลผลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ในการประมวลผล
และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นั้น
ผู้ ศึ ก ษาใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้นจึงนาค่าดังกล่าวไปอภิปราย
ร่วมกับส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแนวทาง
ของ Balanced Scorecard โดยจาแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการเงิน (2) ด้านกระบวนการภายใน (3)
ด้านประชาชนผู้รับบริการ และ(4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในที่นี้ ผู้ศึกษาขอนาเสนอประเด็นสาคัญโดย
จาแนกออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปผลกำรศึกษำวิจัย
1.1 สรุปกำรประเมินผลด้ำนกำรเงิน
1) รายรับจริงมีรายรับเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ และรายรับยังสูงกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณเช่นกัน
2) ยอดเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของเรือนจาที่กาหนดไว้
3) ต้องนาเงินนอกงบประมาณที่ได้จากการจาหน่ายสินค้าและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง มาช่วย
พัฒนาในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
1.2 สรุปกำรประเมินผลด้ำนกระบวนกำรภำยใน
1) การประเมินด้านกระบวนการ ในหัวข้อการประเมิน ที่ 1, 3 , 4 และ 5 ได้คะแนนเต็ม
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2) แต่ในหัวข้อการประเมิน ที่ 2 การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่คงคม เกณฑ์การ
ประเมิน เงินรางวัลเฉลี่ยต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการทางานและฝึกวิชาชีพ คะแนนที่ได้ 1 จากคะแนนเต็ม 5
1.3 สรุปกำรประเมินผลด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
1) ด้านสถานที่ ปานกลาง (ความเพียงพอของเรือนนอนผู้ต้องขัง น้อย)
2) ด้านเจ้าหน้าที่ มาก (เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มาก)
3) ด้านกระบวนการ มาก (การปฏิบัติและดาเนินการทางวินัยของเรือนจา มาก)
1.4 สรุปกำรประเมินผลด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
1) มีหลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา มากขึ้นทุกปี
2) มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา มากขึ้นทุกปี
2. สรุปปัญหำของกำรดำเนินงำน
2.1 ด้ำนกำรเงิน
1) การขาดความสมดุลของงบประมาณสาหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ การจัดสรรงบประมาณไม่
เพียงพอและล่าช้าต่อการดาเนินการตามแผน
2) การขาดความสามารถในการหารายได้จากการจาหน่ายสินค้าและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ซึ่ง
เป็นเงินนอกงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ
3) ปัญหากฎระเบียบการจัดสรรงบประมาณมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
4) การขาดเจ้าหน้าที่เรือนจาที่มีความรู้ด้านการเงินโดยเฉพาะ
2.2 ด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กำร
1) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจา
2) ปัญหาเจ้าหน้าที่จานวนมากถูกย้ายมายังเรือนจาที่อื่น เนื่องจากการกระทาผิดวินัยของเรือนจา
3) ปัญหาการทางานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4) เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
2.3 ด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
1) ปัญหาผู้ต้องขังแออัดเกินความจุมาตรฐานของเรือนจา
2) ปัญหาการใช้กฎระเบียบในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด
3) การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
4) ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ยังยึดติดกับวิธีการปฏิบัติหรือทัศนคติการปฏิบัติงานแบบเดิม
5) เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
2.4 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำร
1) ปัญหาเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสาหรับหน้าที่ของตนอย่างสม่าเสมอ
2) ปัญหาเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ให้ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาตนเอง
3) ปัญหาภาวะงานล้นมือและการตรากตราในการเข้าเวรยาม เนื่องจากการควบคุมดูแลผู้ต้องขังต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความรอบระมัดระวัง เกิดความผิดพลาดไม่ได้
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3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเงิน
1) ควรต้องมีการวางแผนการใช่จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้า
2) การใช้เงินนอกงบประมาณ ควรมีการกาหนดลาดับความสาคัญเร่งด่วน แต่ละโครงการ
3) ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเงินโดยเฉพาะ และควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้าน
การเงินอย่างสม่าเสมอ
3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กำร
1) ควรจัดสรรอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานการทางาน
2) ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้ตรงกับตาแหน่งและสายงาน
3) ควรให้แต่ละฝ่ายมีการสื่อสารกันมากขึ้น โดยการให้แต่ละฝ่ ายมีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้าน
ต่างๆ ร่วมกัน
4) ควรจัดให้มีการอบรม ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
3.3 ข้อเสนอแนะด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
1) เรือนจาควรบริหารอัตราความจุผู้ต้องขังไม่ให้เกิดความแออัดมากเกินอัตราความจุมากเกินไป
2) ควรมีการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือคัดกรองผู้ต้องขัง เพื่อให้การแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3) ควรปลูกจิตสานึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ
3.4 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำองค์กำร
1) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
2) ควรมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่
3) ควรมีการสนับสนุนหรือจูงใจในด้านการพัฒนาตนเอง มีการให้ทุนการศึกษาเพิ่ มเติม การส่งเสริม
ให้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ
2. อภิปรำยผล
การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”มีประเด็น
ที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ด้ำนกำรเงิน
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์จากรายงานทางการเงินของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โดยนารายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อมีรายรับเพิ่มขึ้น รายจ่ายก็จะเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันหากรายรับลดลง รายจ่ายก็จะลดลงเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่ารายรับ
ที่เพิ่มขึ้น นั้ น เกิดจากการจั ดสรรเงิน งบประมาณแผ่ นดินซึ่งเป็นเงินที่ต้องนามาใช้จ่ายด้านต่างๆ และการ
จาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ต้องขัง และการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ ซึ่งเป็นรายได้ที่
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ต้ อ งน ามาช่ ว ยในการพั ฒ นาเรื อ นจ า และการฝึ ก วิ ช าชีพ ให้ แก่ ผู้ ต้อ งขั ง ในส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ การจั ดสรรเงิน
งบประมาณ
งานด้านการเงินนั้น หน่วยงานทุกหน่วยงานให้ความสาคัญมาก ยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานของเอกชน
แล้ว ถือว่าด้านการเงินมีความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานเอกชนมุ่งกาไรเป็นหลัก ถ้าหน่วยงานมี
กาไรมากถือว่าประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานมาก ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานราชการที่ถือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้นการจัดเก็บรายได้จากการจาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ต้องขัง และการฝึกวิชาชีพของ
ผู้ต้องขังในเรือนจาหรือทัณฑสถานจึงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการดาเนินงานเสมอไป เนื่องจากเป็นการจัดเก็บรายได้
ตามข้อระเบียบกฎหมายและรายได้ที่จัดเก็บได้เองส่วนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเรือนจาตามแผนพัฒนาที่ตั้ง
ไว้ ต้องอาศัยงบประมาณอุดหนุนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤพนธ์ แดงศิริ (2560) ได้ศึกษา
เรื่องการประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
เทศบาลตาบลแปลงยาว มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- 2559
โดยรายรับที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากหมวดเงินภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้
รายได้ที่จัดเก็บได้เองส่วนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนเป็นสาคัญ
2.2 ด้ำนกระบวนกำรภำยใน
จากแบบประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562 กรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจมาตรฐานการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พบว่ า มี ค่ า คะแนนอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.56 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การก าหนดรู ป แบบในการ
บริหารงานด้านกระบวนการภายในองค์การถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานในการให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพื่อประโยชน์แก่
ผู้ต้องขังในเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ในส่วนที่ควรปรับปรุงคือการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจาอาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งในเรื่องเงินรางวัลเฉลี่ยต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการทางานและฝึกวิชาชีพ ยังขาด
ความสามารถจาหน่ายสินค้าจากฝีมือผู้ต้องขังและเงินจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพราะเรือนจาอาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี มีการเฉลี่ยเงินรางวัลต่อหัวนักโทษเด็ดขาดจากการทางานและฝึกวิชาชีพได้เพียง 76
บาท/คน/เดือน เท่านั้ น สอดคล้ องกับ งานวิจัยของอรรนพ พรหมคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายแดง อาเภอเมืองระนอง จังหวั ดระนอง ผล
การศึกษาพบว่าด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับดีมาก
2.3 ด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ให้ความสาคัญในการให้ บริการประชาชนจากผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ทั้ง 4 ตัวชี้วัด เรียงลาดับได้ดังนี้ (1) ประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูก คุมขังภายในมีความ
พึงพอใจในด้านสถานที่ ผลรวมเฉลี่ย 3.16 (2) ประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความพึงพอใจใน
ด้านการดาเนิน งานของเรื อนจ าอาเภอชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี ผลรวมเฉลี่ย 3.42 (3) ประชาชนที่เป็น
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ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการให้บริการ ผลรวมเฉลี่ย 3.47 (4) ประชาชนที่
เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ผลรวมเฉลี่ย 3.81 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประชาชนกลุ่ มตัวอย่ าง 302 ตัว อย่าง ที่ ตอบแบบสอบถามผู้ ศึกษาพบว่าเรือนจาอาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับผลตอบรับจากประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในที่เป็นผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจในการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการและด้านการดาเนินงาน แต่ได้รับผลตอบรับจากประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่
ถูกคุมขังภายในที่เป็นผู้รับบริการอยู่ในระดับปานกลางด้านสถานที่ของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรนพ พรหมคณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์การบริห ารส่ วนตาบลทรายแดง อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง”ผลการวิจัยพบว่าด้านประชาชน
ผู้รับบริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก
2.4 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่เป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุม
ขังภายในจนบรรลุเป้าหมายที่เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้วางการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่
โดยให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประชุม สัมมนา อบรม ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจจน
สามารถปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างมีคุณภาพจากการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้มาใช้กับงานที่ปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง และจากการประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม/สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง
พ.ศ.2562 ค่าเฉลี่ยในรอบ 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3..50 ย่อมแสดงให้เห็นว่าเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี มีการวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีศักยภาพ พร้อมที่จะให้บริการประชาชน
ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ชนก กอบคา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่ ” ผลการศึกษาพบว่าด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การฝึกอบรม/
สัมมนาของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558
สรุ ป การประเมิน ผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นสาระที่
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินผลที่หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนาสารสนเทศหรือผล
จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และในประเด็นของการนามาประเมินผลนั้น ก็นาแนวทางของ
Balanced Scorecard (BSC) ทั้ง 4 มุมมองได้มีการกาหนดขึ้นโดยให้มุมมองทั้ง 4 มีความสัมพันธ์ต่อกันใน
เชิงเหตุและผล (Cause and effect) โดยตัวชี้วัดที่สาคัญสาหรับองค์กรภาครัฐที่มีเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง การที่ จ ะให้ ป ระชาชนผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจก็ จ ะต้ อ งมี ก ระบวนการ
ดาเนินงานภายในที่ดี และการจะมีกระบวนการดาเนินงานภายในที่ดีได้นั้น เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ให้ มีทักษะและความพร้ อมในการทางาน อันมีวัตถุประสงค์ห ลั กเพื่อสะท้อนถึงภาพลั กษณ์การให้ บริการ
ประชาชนหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตลอดจนทาให้ทราบถึงผล
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
การดาเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัย
3.1.1 เรื อนจ าอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรให้ ความสาคัญด้านการเงิน โดยการวาง
แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุล ไม่ให้สูงเกินกว่ารายรับหรือควรมีค่าใช้จ่ายอยู่ในตัวเลขที่น้อยกว่า
รายรับ ในการใช้เงินนอกงบประมาณ จะต้องคานึงวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจและการจัดลาดับความสาคัญ
ของภารกิจนั้นๆ เพื่อที่จะได้เก็บเงินสารองไว้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งต้องขอ
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายช่วยกันควบคุมค่าใช้จ่ายและร่วมกันประหยัด
3.1.2 เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรมีการส่งเสริม ด้านกระบวนการภายในให้นา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานการทางานในส่วนที่สามารถลดอัตราสรรกาลัง ควรการให้แต่ละฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การวางแผนงานด้านต่างๆ ร่วมกัน และควรจัดให้มีการอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ ทาให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความชานาญ และรักในงาน
ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของตน
3.1.3 เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรมุ่งเน้น ด้านประชาชนผู้รับบริการที่ถือเป็น
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ มีการระดมความคิดร่วมกัน
การทางานเป็นทีม มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง มีการดึงชุมชน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมเกิดความยอมรับในตัวของผู้ต้องขังภายหลังจากการพ้นโทษ
3.1.4 เรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควรมีการสนับสนุนด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์การ โดยจูงใจในด้านการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ และมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นหรือได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่
3.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
3.2.1 ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี นอกเหนือมิติ 4 ด้าน ของแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และจะมีแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อจะได้สะท้อนปัญหาได้ครบทุกด้าน เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เท่านั้น จึงควรทาการศึกษาในเรือนจาหรือทัณฑสถานอื่น เพื่อขยายไปเรือนจาหรือทัณฑสถานทุกแห่ง
ช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
5.กิตติกรรมประกำศ
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดาเนินงานของเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีพระคุณหลายท่าน ได้แก่ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ที่ให้ความกรุณาให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนจบ ทาให้การวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายมานุช สร้อยเพ็ชร ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอชัยบาดาล นายประยงค์ แสง
ห้วยไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ นายณัฐพล ไชยรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ นายยศวัจน์ โชคกิตติธัญยกุล หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ นายชวา ขุนภักนา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ผู้ต้องขัง และนายยรรยงค์ ปรางค์สันติกุล หัวหน้าฝ่าย ทัณฑปฏิบัติ ที่กรุณาสละเวลาให้ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์
ขอขอบคุณ ประชาชนผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจาอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่กรุณา
ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ขอมอบเป็นความกตัญญูกตเวที แด่คุณพ่อ คุณแม่และครู
บาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆ ทาให้ข้าพเจ้าสามารถดารงตนให้บรรลุผลสาเร็จตราบ
จนบัดนี้
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จังหวัดลพบุรี
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กำรศึกษำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกอัตลักษณ์เรื่องรำวเรื่องเล่ำของชุมชน หมู่บ้ำนจุฬำภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลำ
วิชชาญ จุลหริก1นรินทร์ สังข์รักษา2
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email. : dr.witchan@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) การศึกษาการค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์เรื่งราวเรื่องเล่า
ของชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ.เบตง จ.ยะลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
โฟกัสกรุปผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนโดยทาการศึกษาใช้ฐานทางชุมชุนเป็นเรื่องศึกษาคือหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ.
เบตง จ.ยะลาโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 30 คนผลสรุปของการศึกษาวิจัยทา
ให้ทราบถึงอัตลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนใว้ทั่งหมดถึง 8 ประการเรียงตามความสาคัญหลักดังต่อไปนี้ อัต
ลั ก ษณ์ ด้ า นภาษาของชุ ม ชน วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นจุ ฬ าภรณ์ พั ฒ นา กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน
ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณีของชุมชน ความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
เส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้เพื่อการนาวิ จัยที่ค้นพบไปใช้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นของหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 อ.เบตง จ.ยะลาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนโดยตรงและเป็น
การพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

คำสำคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน เรื่องเล่าชุมชม หมู่บ้านจุฬาภรณ์
1

อ.ดร., สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 9000
* Corresponding author: E-mail: eddress: Dr.witchan@hotmail.com
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This research has the following objectives: 1) education, search and value creation
from identity, based on community stories chulabhorn village 10, betong district, yala
province is a qualitative research focusing on in-depth interviews and focus on community
stakeholders. by conducting a study using the community base as a study subject, chulabhorn
10 village, betong district, yala province, using 10 main informants and 30 people in the area.
the importance of all 8 communities sort by the following main importance language identity
of the community community life of chulabhorn pattana village community tourism activities
art, culture and traditions of the community local wisdom of the community natural resources
in the community surfing route
Ssuggestions from this research for the use of research that has been found to be used
to develop the local tourist attraction of chulabhorn village 10, betong district, yala province
to be made public directly and as local development increasing income and having a good
quality of life

Keyword: community identity tale chulabhorn village
บทนำ
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อาเภอเบตง จ.ยะลา เป็นอาเภอใต้สุดของประเทศไทย “โกไข่”หรือ นายชาญ นกแก้ว คนเก่าแก่ของเบตง ได้
ถ่ายทอดประวัติและความเป็นมาพอสังเขป โกไข่เกิดที่เบตง และอาศัยอยู่ที่เบตงมาเกือบตลอดทั้งชีวิต โดยมีเพียงบาง
ช่วงเท่านั้นที่ได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจกลับบ้านที่เบตง “บ้านเรามีอะไรดีกว่านี้
เยอะ คิดนะ คิดไว้ตลอดเลย กลับมากลับบ้านดีกว่า พอจบปุ๊บผมกลับบ้านเลย” เมื่อโกไข่กลับมาที่อาเภอเบตง ได้เปิด
ร้านขายของอยู่ในตลาดสดอยู่ไม่ถึง ๕ ปี ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตน จึงปล่อยเช่าแล้ว เปิดร้านน้ากาแฟหลังตลาดสดที่ตั้งอยู่
ในปัจจุบัน และระหว่างนั้นก็ได้เก็บรวบรวมภาพถ่าย หลักฐาน ของเก่าแก่ทั้งหลายเกี่ยวกับประวัติของเบตงไว้มากมาย
ดังนั้นโกไข่จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนในเบตง ว่าเป็นผู้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาเภอเบตงเป็น
อย่างดี การเล่าเรื่อง “เบตง”ของโกไข่เป็นการเล่าด้วยภาพเก่า และหลักฐานสาคัญต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้เป็นเวลานาน
ซึ่งสิ่งที่โกไข่สะสมนี้ นับเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาเภอเบตง เป็นอันมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้
โกไข่ได้รั บประกาศเกียรติคุณในฐานะ “เป็ นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๘” จากคณะกรรมการ
อานวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการติดต่อสัมภาษณ์
จากสื่อมวลชนหลายแขนงเกี่ยวกับเรื่องราวของเบตง ส่วน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน
อ.เบตง จ.ยะลา หมู่บ้าน“จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐” เริ่มขึ้นตั้งแต่ในราวช่วงปี ค.ศ.๑๙๕๐ เป็นต้นมา ในดินแดนของ
ประเทศมาเลเซียซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ต่อมากลุ่มคนจีนมาลายาที่อาศัยอยู่ใน ๓ รัฐ
ของมาเลเซียติดพรมแดนประเทศไทย ได้ต่อสู้กับกลุ่มทหาร ทั้งอังกฤษและญี่ปุ่น ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงได้แตกซ่านกระเซ็นเพื่อเอาชีวิตรอด กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ และมีอยู่จานวนหนึ่ง
คือประมาณ ๒๐๐ กว่าชีวิตที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามายังพรมแดนประเทศไทยในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใน
ระยะแรกได้มีการตั้งฐานทัพ รวมกลุ่มกันอยู่ในป่า ดารงชีพด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์ และใช้สมุนไพรในป่าเป็นยารักษา
โรค ซึ่งในขณะนั้นตนจีนมลายากลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “จคม. หรือโจรคอมมิวนิสต์”
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ อยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วย “ป่าแก่”เป็นธรรมชาติที่แท้จริง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ปีอยู่ที่ประมาณ ๒๐ องศาเซนเซียส (ต่าสุด ๑๔ องศาฯ สูงสุด ๓๐ องศาฯ ) ถือว่ามีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป
คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ใช้ภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคือ “ภาษาจีนกวางไส” มี
จีนกลาง และภาษาไทยบ้างเล็กน้อย ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพการทาสวนยางพารา (ในอดีตมีรายได้
จากการกรีดยางพาราแต่เนื่ องจากปัจจุบั นมีฝนตกมาก คนที่กรีดยางที่มาจากภาคเหนือและภาคอีสานก็กลับไป
ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนกรีดยาง) ปลูกสวนทุเรียน (ผลผลิตจากสวนทุเรียนในหมู่บ้านมีมากกว่า ๒๐๐ ตัน แต่ก็มีบางปีที่
ฝนตกมาก เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) ทาให้บางปี
ทุเรียนไม่ออกผลผลิตก็มี
จึงทาให้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเรื่องเล่าของชุมชุนโดยเฉพาะหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 ของ อ.เบตง จ.
ยะลา เพื่อต้องการการศึกษาการค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์เรื่งราวเรื่องเล่าของชุมชน หมู่บ้าน
จุฬาภรณ์ 10 อ .เบตง จ.ยะลา
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์เรื่องราวเรื่องเล่าของชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ .เบตง
จ.ยะลา
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์เรื่งราวเรื่องเล่าของชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 อ .เบตง
จ.ยะลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึก เน้นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 จานวน 10
ท่าน
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กรมการท่องเที่ยว
2 คน
ปลัดอาเภอเบตง
1 คน
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน อบต กานัน ผูใ้ หญ่บ้าน รวม 5 คน
สร้างกระบวนการมีส่วนร่มเป็นการโฟกัสกรุป ประชาชน ในหมู่บ้าน จานวน 30 คน
ปรำชญ์ชุมชน หมู่บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ ๑๐
ที่
ชื่อสกุลเชี่ยวชำญด้ำน

เบอร์โทร

๑ นายพงษ์พัฒน์ พิริยะไทย

ผู้ รู้ เรื่ องราวประวั ติ ศาสตร์ ของกลุ่ ม ๐๘๖-๗๔๘-๖๙๐๘
พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา

๒ นายองอาจ วุฒิพิทักษ์

ปราชญ์ชุมชน

๐๘๒-๐๙๘-๑๓๖๔

๓ นายชัยยง แซ่ม่ง

ปราชญ์สัมมาชีพด้านการเกษตร

๐๖๓-๐๖๗-๘๙๒๖

๔ นายวิทยา เพิ่มหรรษา

ปราชญ์ด้านอาหาร

๐๘๒-๒๖๐-๕๓๘๕

๕ นายชัยณรงค์ แซ่ฟอง

ปราชญ์ด้านสมุนไพร

๐๙๓-๗๓๑-๘๓๙๓

รำยชื่อสมำชิกในชุมชนที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวเรื่องเล่ำชุมชน
ที่
ชื่อสกุลตำแหน่ง

เบอร์โทร

๑ นายเอกชัย วาฑิตศุภผล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ๐๖๑-๑๙๖-๙๖๔๔

๒ นายพงษ์พัฒน์ พิริยะไทย

ประธานกลุ่ มวิ สาหกิ จท่ องเที่ ยวบ้ าน ๐๘๖-๗๔๘-๖๙๐๘
จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐

๓ นางพรพรรณ จันทร์อนันต์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

๐๙๓-๖๐๑-๕๗๙๔

๔ นายชัยยง แซ่ม่ง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

๐๖๓-๐๖๗-๘๙๒๖

๕ นายถวัลย์ ชาติพันธุ์สกุล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

๐๖๑-๑๗๓-๔๑๐๑

๖ นายครรชิต วินัยศักดิ์เสรี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

๐๘๕-๖๗๐-๘๐๗๕

๗ นายไพโรจน์ ธนพลโชติกล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

๐๖๒-๔๓๗-๘๔๔๓

๘ นางสาวจินดา แซ่ลิ่ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

๐๘๐-๗๐๙-๘๒๑๔
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๑๒.๑ รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
ที่

ชื่อสกุล-

เลขบัตร

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

๑ นายพงศ์พัฒน์ พิริยะไทย

๓-๙๕๐๒-๐๐๑๘๓-๖๗-๙

ประธาน

๐๘๖-๗๔๘๖๙๐๘

๒ นายสาริน แสงเกียรติวงศ์

๑-๙๕๙๘-๐๐๐๗๑-๗๕-๐

รองประธาน

๐๘๔-๗๑๘๕๓๙๒

๓ นางเย่เอ่อ แซ่หลอ

๓-๙๕๙๘-๐๐๑๖๘-๗๒-๕

เลขา

๐๙๘-๗๐๗๙๓๐๙

๔ นายชัยณรงค์ แซ่ฟอง

๕-๙๕๙๘-๐๐๐๑๖-๗๙-๔

เหรัญญิก

๐๙๓-๗๓๑๘๓๙๓

๕ นายเอกชัย วาฑิตศุภผล

๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๔๒-๐

ที่ปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒ/ิ

๐๖๑-๑๙๖๙๖๔๔

๖ นายองอาจ วุฒิพิทักษ์ศักดิ์

๕-๙๕๐๒-๐๐๐๑๘-๓๙-๙

ที่ปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒ/ิ

๐๗๓-๒๖๓๐๒๑

๗ นายวิทยา เพิ่มหรรษา

๓-๙๕๐๒-๐๐๑๘๗-๗๘-๐

กรรมการ

๐๗๓-๒๖๓๐๒๒

๘ นางกาฟุ้ง แซ่เจียง

๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๓๓-๑

กรรมการ

-

๙ นางซุยเหลียน แซ่กวาง

๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๖๙-๑

กรรมการ

-

๑๐ นางปรียา แซ่ต่อง

๓-๙๕๐๒-๐๐๑๘๘-๓๓-๖

กรรมการ

๐๗๓-๒๖๓๐๔๕

๑๑ นายไพโรจน์ ธนพลโชติกุล

๓-๙๕๐๒-๐๐๑๖๖-๙๗-๙

กรรมการ

-

๑๒ นางโกสุม แซ่มง

๕-๙๕๐๒-๐๐๐๑๘-๓๒-๑

กรรมการ

-

๑๓ นางรัศมี แซ่ลุ่ย

๕-๙๕๐๒-๐๐๐๑๘-๕๙-๓

กรรมการ

-

๑๔ นายอาตี๋ แซ่เหลียว

๘-๙๕๐๒-๐๐๐๐๒-๑๐-๑

กรรมการ

-

๑๕ นายอัคราช แซ่ซ่า

๓-๙๕๐๒-๐๐๐๓๙-๒๘-๔

กรรมการ

-

ผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
ประวัติศำสตร์ของชุมชน หมู่บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ ๑๐
ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน “จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐” เริ่มขึ้นตั้งแต่ในราวช่วงปี ค.ศ.๑๙๕๐
เป็นต้นมา ในดินแดนของประเทศมาเลเซียซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ต่อมากลุ่มคนจีน
มาลายาที่อาศัยอยู่ใน ๓ รัฐของมาเลเซียติดพรมแดนประเทศไทย ได้ต่อสู้กับกลุ่มทหาร ทั้งอังกฤษและญี่ปุ่น ได้รับ
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงได้แตกซ่านกระเซ็นเพื่อเอาชีวิตรอด กระจัดกระจายไปตามพื้นที่
ต่างๆ และมีอยู่จานวนหนึ่งคือประมาณ ๒๐๐ กว่าชีวิตที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามายังพรมแดนประเทศไทยในเขต
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยในระยะแรกได้มีการตั้งฐานทัพ รวมกลุ่มกันอยู่ในป่า ดารงชีพด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์ และ
ใช้สมุนไพรในป่าเป็นยารักษาโรค ซึ่งในขณะนั้นตนจีนมลายากลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “จคม. หรือโจรคอมมิวนิสต์”
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ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน
หมู่บา้ นจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ อยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วย “ป่าแก่”เป็นธรรมชาติที่แท้จริง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ปีอยู่ที่ประมาณ ๒๐ องศาเซนเซียส (ต่าสุด ๑๔ องศาฯ สูงสุด ๓๐ องศาฯ ) ถือว่ามีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป
คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ใช้ภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคือ “ภาษาจีนกวางไส” มี
จีนกลาง และภาษาไทยบ้างเล็กน้อย ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพการทาสวนยางพารา (ในอดีตมีรายได้
จากการกรีดยางพาราแต่เนื่ องจากปัจจุบั นมีฝนตกมาก คนที่กรีดยางที่มาจากภาคเหนือและภาคอีสานก็กลับไป
ปัจจุบันไม่ค่อยมีคนกรีดยาง) ปลูกสวนทุเรียน (ผลผลิตจากสวนทุเรียนในหมู่บ้านมีมากกว่า ๒๐๐ ตัน แต่ก็มีบางปีที่
ฝนตกมาก เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) ทาให้บางปี
ทุเรียนไม่ออกผลผลิตก็มี
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวของชุมชน
สาหรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน “จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐” ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ “พรรค
คอมมิวนิสต์มาลายา” ที่เชื่อมต่อหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งไทย จีน มาเลเซีย และซาไก มีความเป็นมาที่หลายคนยังไม่เคยรู้และ
ยังมีธรรมชาติผืนป่าดั้งเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่า “ป่าแก่” มีประเพณีวัฒนธรรมที่มีเรื่องเล่าสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย ใน
ปัจจุบันกิจการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ได้มีการจัดตั้ง “บริษัทสันติรีสอร์ทไทย จากัด” ซึ่งได้จดทะเบียนเป็น
รัฐวิสาหกิจแล้ว มีทั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวหมู่บ้านทั้งหมด ๑๐ กว่าคน บริหารงานในรูปแบบสหกรณ์
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง
สาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงหากมาเที่ยวที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ สาหรับนักท่องเที่ยวที่จะมา
เที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ นั้นจะผ่านอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งที่อาเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น
1) ตัวอาเภอเบตง
2) บ่อน้าพุร้อนเบตง
3) อุโมงค์ปิยะมิตร ๒
4) ไม้ดอกเมืองหนาวปิยะมิตร ๑
5) ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
6) เขื่อนบางลาง หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙
จุดเด่น/เอกลักษณ์ของชุมชน
ส าหรั บจุ ดเด่นและเอกลักษณ์ของหมู่บ้านจุ ฬาภรณ์ พัฒนา ๑๐ หมู่บ้านล้อมรอบด้วย “ป่าแก่ ” เป็น
ธรรมชาติอย่างแท้จริง จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชนสามารถจาแนกได้ใน ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย
1. แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ต้นใหญ่ น้าตก การเดินชมธรรมชาติในป่า
2. การท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ของ “พคม. หรือพรรคคอมมิวนิสต์มลายา” ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ทั้งภาพถ่าย เอกสาร ข้าวของเครื่องใช้ รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน
3. การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลวันกินผลไม้
กำรเดินทำงเข้ำถึงชุมชน
สาหรับเส้นทางการเดินทางเข้าถึงหมู่บ้าจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ นั้นสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้
หลายแบบ ดังนี้
การเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ ๓ เส้นทางคือ
เส้นทางที่ ๑ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ มีระยะทางจากจังหวัดยะลาถึงอาเภอเบตง ๑๔๐
กิโลเมตร เมื่อถึงเบตง มุ่งไปเส้นทางหลวงชนบท ถนนรัตนกิจ ๔๐๖๒ เดินทางไปประมาณ ๒๗ กิโล
สังเกตก่อนถึงหมู่บ้านจะมีป้ายภาษาจีนบอกเป็นระยะ จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านซ้ายมือจะมีป้ายขนาด
ใหญ่มีทั้งภาษาจีนภาษาไทย “กลับคืนสู่ธรรมชาติ”และภาษาอังกฤษ “BACK TO NATURE” พื้นสีขาว
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ตัวหนังสือสีแดงอยู่ปากทางเข้า เดินทางเข้าไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเห็นป้อมทหาร จะมีแยกให้ขับตรงไป
เป็นทางลงเนิน จากนั้นเลี้ยวขวาตามป้ายไปรีสอร์ท ไปถึงติดต่อที่บริษัทสันติรีสอร์ท(ไทย)จากัด เพื่อ
สอบถามเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
เส้นทางที่ ๒ ด่านชายแดนอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ออกไปสู่รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย แล้วมุ่ง
หน้ าเข้าสู่ ชายแดนเบตง เมื่อถึงเบตง มุ่งไปเส้นทางหลวงชนบท ถนนรัตนกิจ ๔๐๖๒ เดินทางไป
ประมาณ ๒๗ กิโล สังเกตก่อนถึงหมู่บ้านจะมีป้ายภาษาจีนบอกเป็นระยะ จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน
ซ้ายมือจะมีป้ายขนาดใหญ่มีทั้งภาษาจีนภาษาไทย “กลับคืนสู่ธรรมชาติ”และภาษาอังกฤษ “BACK
TO NATURE” พื้นสีขาวตัวหนังสือสีแดงอยู่ปากทางเข้า เดินทางเข้าไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเห็นป้อม
ทหาร จะมีแยกให้ขับตรงไปเป็นทางลงเนิน จากนั้นเลี้ยวขวาตามป้ายไปรีสอร์ท ไปถึงติดต่อที่บริษัท
สันติรีสอร์ท(ไทย)จากัด เพื่อสอบถามเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
เส้นทางที่ ๓ ด่านชายแดนประกอบ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านชายแดนเบตง
ปัจจุบันเส้นทางนี้ (เส้นทางสายมาเลเซีย) เป็นเส้นทางที่รถตู้สาธารณะเบตง-หาดใหญ่ ใช้เป็นเส้นทาง
โดยสาร เมื่อถึงเบตง มุ่งไปเส้นทางหลวงชนบท ถนนรัตนกิจ ๔๐๖๒ เดินทางไปประมาณ ๒๗ กิโล
สังเกตก่อนถึงหมู่บ้านจะมีป้ายภาษาจีนบอกเป็นระยะ จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านซ้ายมือจะมีป้ายขนาด
ใหญ่มีทั้งภาษาจีนภาษาไทย “กลับคืนสู่ธรรมชาติ”และภาษาอังกฤษ “BACK TO NATURE” พื้นสีขาว
ตัวหนังสือสีแดงอยู่ปากทางเข้า เดินทางเข้าไปอีกไม่ไกลซ้ายมือจะเห็นป้อมทหาร จะมีแยกให้ขับตรงไป
เป็นทางลงเนิน จากนั้นเลี้ยวขวาตามป้ายไปรีสอร์ท ไปถึงติดต่อที่บริษัทสันติรีสอร์ท(ไทย)จากัด เพื่อ
สอบถามเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/ควำมเชื่อ/ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
เทศกาลวันงานผลไม้หรือวันปีใหม่ของชนเผ่าอัสรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเฉลิมฉลองการกินผลไม้ฟรี โดยมี
ประวัติและความเป็นมา เดิมนั้นกลุ่มชนเผ่าอัสรี (ซาไก) อยู่ในกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาด้วย ซึ่งเขาจะไม่มี
วันฉลองของเขาไม่รู้ว่าวันปีใหม่ของเขาเป็นวันอะไรผู้นากองทัพพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจึงจัดให้เขาวันหนึ่งก็คือวัน
ผลไม้เริ่มต้นจากในป่า พอมาตั้งหมู่บ้านก็มีการฉลองกันทุกปี เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปีซึ่งตรงกับวันชาติของ
มาเลเซีย เพราะว่าเราจัดงานนี้จะมีซาไกที่มาจากมาเลเซียด้วยมาร่วมงานแล้วก็มาเต้นรากัน จัดที่ศาลาเอนกประสงค์ใน
หมู่บ้านจุฬาภรณ์ ๑๐ มีการแสดงวัฒนธรรมแต่ละชนชาติ ของจีน อิสลาม ไทย และซาไก บางครั้งก็เรียนเชิญ “ขงจื้อ”
จากเบตงมาร่วมด้วย มีสมาคมข้างนอกเข้ามาด้วย จะจัดกันวันเดียวคือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี ในส่วนของผลไม้ที่
เอามาร่วมจัดงานก็จะมี ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งกิจกรรมการกินผลไม้เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างมาก
วัฒนธรรมวันตรุษจีน เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนี้
เอง โดยวันตรุษจีนของทุกปีทางชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน มีการเลี้ยงอาหารเป็นโต๊ะจีน มีการแสดง
เต้นรา ร้องเพลง เชิดสิงโต เป็นต้น โดยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ เข้าร่วมกันเป็น
จานวนมาก
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เส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชน

กำรอภิปรำยผล
หลังจากการศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่สามารถนาผลนั้นมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ไดัง
ต่อไปนี้
“โกไข่”หรือ นายชาญ นกแก้ว คนเก่าแก่ของเบตง โกไข่เกิดที่เบตง และอาศัยอยู่ที่เบตงมาเกือบตลอดทั้ง
ชีวิต โดยมีเพียงบางช่วงเท่านั้นที่ได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจกลับบ้านที่เบตง “บ้าน
เรามีอะไรดีกว่านี้เยอะ คิดนะ คิดไว้ตลอดเลย กลับมากลับบ้านดีกว่า พอจบปุ๊บผมกลับบ้านเลย” เมื่อโกไข่กลับมาที่
อาเภอเบตง ได้เปิดร้านขายของอยู่ในตลาดสดอยู่ไม่ถึง ๕ ปี ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตน จึงปล่อยเช่าแล้ว เปิดร้านน้ากาแฟ
หลังตลาดสดที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และระหว่างนั้นก็ได้เก็บรวบรวมภาพถ่าย หลักฐาน ของเก่าแก่ทั้งหลายเกี่ยวกับประวัติ
ของเบตงไว้มากมาย ดังนั้นโกไข่จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนในเบตง ว่าเป็นผู้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์
ของอาเภอเบตงเป็นอย่างดี การเล่าเรื่อง “เบตง”ของโกไข่เป็นการเล่าด้วยภาพเก่า และหลักฐานสาคัญต่างๆ ที่เก็บ
สะสมไว้เป็นเวลานาน ซึ่งสิ่งที่โกไข่สะสมนี้ นับเป็นมรดกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาเภอเบตง เป็นอันมาก ด้วย
เหตุผลดังกล่าวทาให้โกไข่ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะ “เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๕๘” จาก
คณะกรรมการอานวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการ
ติดต่อสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนหลายแขนงเกี่ยวกับเรื่องราวของเบตง
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นับเป็นโชคดีที่คณะทางานเลือกที่จะเดินเท้าจากที่พักไปเพื่อสัมภาษณ์โกไข่ เมื่อเดินผ่านหอนาฬิกาของเมือง
เบตง จึงมีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในอาเภอเบตงในยามเช้า ที่มีทั้งกลุ่มที่ออกมาซื้อของในตลาดสดไป
ประกอบอาหาร กลุ่มที่ออกมาดื่มน้าชา รับประทานอาหารเช้าร่วมกับครอบครัว กับเพื่อน ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร
ของชาวบ้านที่นั่นคือ “ภาษาจีน” และด้วยความที่หน้าตาของคณะทางานมีเชื้อจีนอยู่บ้างจึงค่อนข้างกลมกลืนกับคน
พื้นถิ่น ได้รับเสียงทักทายเป็นภาษาจีนตลอดระยะเวลาที่เดินชมตลาด” และแน่นอนว่าทุกคน “ได้แต่ยิ้ม....”เพราะไม่มี
ใครฟังรู้เรื่องเลยแม้แต่คนเดียว
ในช่วงที่เดินผ่านตลาดสดเพื่อไปหาโกไข่นั้น จะต้องเดินผ่านซอยเล็กซอยน้อยมากมาย แต่ละซอยที่เดินผ่าน
จะการวาดภาพสวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ผ่านไปมาได้ถ่ายภาพ คล้ายๆกับย่านเมืองเก่าของสงขลา ตึกร้านบ้าน
ช่อง ตึกแถวที่คงอยู่แสดงกลิ่นไอของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แยกไม่ออกว่าเป็นจีน ไทย หรือมลายู ดูกลมกลืนอย่างน่าทึ่ง
เมื่อเดินทางย่านที่เป็นร้านขายอาหาร จะพบว่า มีร้านค้าร้านอาหารทั้งของชาวไทย-จีน อิสลาม พุทธอยู่รวมกัน
ผสมผสานอย่างลงตัว มีแผงขายอาหารสดจาพวก ผักพื้นบ้าน ปลา ไก่ และหมู
เมื่อเดินเข้าไปในตลาดสด จุดหมายปลายทางคือร้านกาแฟของโกไข่ เห็นป้ายร้านเด่นชัด ด้วยคาว่า “อาเภอเบ
ตง” เมื่อมองเข้าไปในร้านของโกไข่จะเห็นภาพสีกรอบสีทองที่ติดไว้เหนือประตูที่จะเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัว คือ ภาพที่โก
ไข่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนผนังของร้านตกแต่งด้วยรูปภาพขาวดาในยุค
ก่อน และภาพสีในยุคปัจจุบัน ที่ผนังด้านซ้าย ขวา และด้านหลัง ติดกับผนังมีชั้นวางของ และตู้เก็บของที่เก็บรวบรวม
ภาพ รวมถึงของใช้เก่า เช่น ป้ายทะเบียนรถ เบตง โทรทัศน์ ด้านหน้าจัดเป็นโต๊ะเก้าอี้ไม้ สาหรับนั่งพูดคุยพร้อมทั้งจิบ
ชา กาแฟและเครื่องดื่มที่หลากหลายโดยโกไข่ ถัดเข้าไปเล็กน้อยเป็นส่วนที่ทาเครื่องดื่ม เมื่อคณะนักวิจัยเข้าไป โกไข่
ทักทาย พร้อมทั้งให้ชมภาพต่างๆ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวของภาพให้ฟัง
นักวิจัยได้สอบถามถึงภาพแรกหรือจุดเริ่มต้นของการสะสมภาพเก่าจึงทราบจากโกไข่ว่า “ภาพที่ถ่ายตอน
เด็กๆ กับพี่สาวน้องสาว ไปรื้อ แล้วมีภาพ คราวนี้จึงเจอภาพในหลวง” และเมื่อสอบถามถึงรายละเอียด เกี่ยวกับภาพ
ทั้งหมด โกไข่เล่าว่า “ผมยังไม่ได้เรียงเลย ไม่ได้ถ่ายเองเลยนะ ไปหามาใช้เวลาสะสมภาพ ๑๐ ปี ไม่ได้นับนิ้ว ทาไปไม่ได้
คิดนะ นับนิ้วมีทั้งหมด ๓๐๐ นี่คือ สต๊อกที่เก็บภาพเนี่ย ก็กรมศิลป์ทึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเบตง ถ้าไม่เบตงจะไม่เก็บ ไม่รู้
จะเก็บไปทาไม” หลังจากนั้นจึงชวนให้นั่งพูดคุยกัน โกไข่ได้เล่าต่อว่า “ก็ทาไป ไม่ได้คิดหรอก อยากจะทา ทาแล้วก็
สนุก” ทั้งนี้ภาพที่โกไข่สะสมภาพต้นฉบับจะเป็นภาพเล็กแล้วโกไข่จึงนามาอัดขยายใส่กรอบให้ได้ชมกัน “ตอนแรกเป็น
ภาพเล็กๆ อัดขยายมาใหม่ หมดเงินไปไม่รู้กี่แสน แต่ก็ไม่ได้ซีเรียส ทาได้แค่ไหนก็ เป็นแบบนี้นะ ๑๐ ปีอ่ะ จากภาพ
เล็กๆ” การเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์จากภาพ โกไข่ เกิดจากการรวบรวมภาพ “รูปเบตงอย่างเดียว ไปหา ไปขอ หน่วย
ราชการมันต้องมี ผมไปถามเลย ไปถาม ไปขอ”
ผู้ให้ข้มูลหลักได้ให้ข้อมูลที่มาของหมู่บ้านจุฬาภรณ์10 โดยภาพรวมพอสรุปได้
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ ๓ และปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน นาย
พงษ์พัฒน์ พิริยะไทย ได้เล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้านต่ออีกว่า หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ โชคดีมากที่พระองค์
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงรับให้เป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชดาริของพระองค์ ไม่เช่นนั้นแล้วชาวบ้านก็จะลาบาก
เนื่องจากตอนที่ออกมาจากป่าเพื่อร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยนั้น คนส่วนใหญ่มีอายุมากแล้วกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเล่าต่ออีกว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑๐ นี้ มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่แท้จริง ที่ทุกคนล้วนเคยผ่านการต่อสู้มากว่า ๔๕ ปี ได้รบต่อต้านทั้ง ญี่ปุ่น อังกฤษ แล้วก็สงครามภายใน
การต่อต้านญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ยังอาศัยอยู่ที่มาเลเซีย เมื่อมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ก็ต้องมาต่อสู้
กับอังกฤษอีก “แต่ว่าสมัยนั้นกาลังพลของเราไม่เท่าไหร่ตกประมาณ ๕-๖ พันคน แต่อังกฤษเขาระดมทหารมา ๔ แสน
คน ตอนนั้นพวกเราสูญเสียไปมากคนจนเราอยู่ไม่ได้จึงต้องถอยมาอยู่ที่เบตง เหลือที่มาอยู่เบตงประมาณ ๕๐๐ คน ถ้า
พูดถึงอยู่เบตงก็ ๔๐ ปี ปี ๑๙๕๐ คือฐานทัพของเราตั้งอยู่ในป่าผืนนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นพระราชินีเสด็จฯ มา ท่านก็
ยกย่องพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา บอกว่าสมัยนั้นถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์มาลายาอยู่ข้างในนี้ป่าผืนนี้หมดไปแล้ว ไม่เหลือ
แล้ว ก็จริงเพราะว่าตอนเราอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปไง มันมีทุ่นระเบิด”
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ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้เล่าต่ออีกว่า ตอนที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้านนี้มีประชากรประมาณ ๒๐๐ กว่าคน เนื่องจากมี
บางส่วนที่อพยพกลับไปอยู่ที่มาเลเซีย “ตอนนั้นมีทั้งหมด ๑๑๑ ครอบครัว ประมาณ ๒๐๐ กว่าคนตอนนั้นผมเป็น
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ คือโครงการที่เข้ามาทั้งหมด ๒๓ โครงการก็ถือว่าเยอะเรารับไม่ไหวเป็นโครงการพระราชดาริทั้งหมด
เกี่ยวกับเกษตร ท่านเอาต้นกล้าผลไม้มาให้แต่ละครอบครัว ๓๐๐ ต้นตอนนั้นรัฐบาลได้จัดสรรที่ดินให้ ๑๕ ไร่ต่อ
ครอบครัว ถ้า ๓๐๐ ต้นปลูกจริงๆ เกือบครึ่งละ แล้วก็เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง”
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้ทิ้งท้ายในการสนทนา โดยเล่าถึงเหตุผลสาคัญที่ได้ตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่เบตงแห่งนี้ว่า
“และอีกอย่างหนึ่งเราต้องยกย่องคนเบตง เพราะว่าสนับสนุนเราหลายสิบปี ตั้งแต่ปี ๑๙๕๐ จนถึง เราจบสิ้นสงคราม
คนเบตงนี้ไม่ทิ้งเราเลย ที่นี้อิสลามก็เยอะนะแต่ถามว่าทาไมถึงสนับสนุนเรา คือเราต้องเข้าใจว่าความยากจนไม่มี
ขอบเขตถูกไหมเขาไม่ได้แบ่งประเทศ ตรงไหนมีความยากจนเขาก็ต้องเข้ามาแล้วเพราะว่ากินไม่อิ่มเขาก็ต้องเข้ามาต่อสู้
กับรัฐบาล ทุกวันนี้เราไปดูสังคมของเราทาไมถึงได้ก้าวหน้าถ้าไม่มีพวกนี้ต่อสู้สังคมก็ยังอยู่เหมือนเดิมรัฐบาลเขาจะไม่
เปลี่ยนแปลง ผมย้อนสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กแล้วไม่มีที่ทากินใช่ไหมเราไม่มีรายได้รัฐบาลช่วยไหมไม่มีพอเรามาตั้ง
หมู่บ้านรัฐบาลส่งเสริมอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็เอาปุ๋ยเอาอะไรมาให้เรา เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นผลงานการต่อสู้
ของคนยากคนจน” ดังนั้นความผู้พันระหว่างคนในอาเภอเบตง และในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ แห่งนี้จึงเกิดขึ้น
อย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน
สรุปผลกำรวิจัย
การทาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการจัดการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น เน้ น ใช้ ห ลั ก การการพั ฒ นาชุ ม ชนพั ฒ นาประชาชนว่ า ด้ ว ด้ ว หลั ก ปรั ช ญาหลั ก เศรษ ฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยเฉพาะท้องถิ่นทุรกันดารควรมีการพัฒนาสุขภาวะอนามัยโดยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และเป็นการ
สร้างมูลค่าของชุมชนไม่ว่าจะป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้เป็นที่ประจักษณ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน สิ่งที่สาคัญคือการการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมให้กับประชาชนมีทิศทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ โดยภาพรวมในการศึกษาสามารถ
ค้นพบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้ฐานแนวคิดของชุมชน เน้นสภาพความเป็นอยู่ อาหารการ
กิน คุณภาพชีวิต สิ่งที่สาคัญในการศึ กษาทาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ฐานของชุมชนที่เป็นแหล่งการ
ท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้น นักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้าไปสั มผัสบรรยากาศ ในชุมชนได้รับมลภาวะ
อากาศที่ดี สร้างสุข สุขภาพของผู้คนโดยทั่ว ๆ ไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาเรื่องราวเรื่ องเล่ าชุมชนเผยแพร่ให้กับกลุ่ มนักท่องเที่ยวรับทราบรับรู้ความเป็น อั ตต
ลักษณ์ของชุมชนว่าด้วยเรื่องธรรมชาติท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ควรมีการวิจัยและแนะนาเรื่องราวเรื่องเล่าของหมู่บ้านอื่นๆ ของประเทศไทยสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย เน้นเส้นทางการท่องเที่ยวดดยธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง “การจัดสรรอานาจระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นในกระบวนการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ
พ.ศ. 2560” มุ่งศึกษาการกระจายอานาจอานาจในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ โดยมุ่งจุดสนใจ (focus) ไปที่การ
จัดสรรอานาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สู่ส่วนท้องถิ่น ในท้องถิ่นว่ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร โดยวิเคราะห์
ใน 3 มิติสาคัญ คือ 1. อานาจ หน้าที่ และงบประมาณ 2. การได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การ
ตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้ด้วยวิเคราะห์บทบัญญัติในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ด้านหลักและบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องเป็นด้านรอง โดยมีแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมและแนวคิดเรื่องการกระจาย
อานาจในความหมายอย่างกว้างเป็นกรอบคิดพื้นฐานในการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีจุดเด่นที่ให้อิสระการติด
สินใจในระดับนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดทาและดูแลบริการสาธารณะเท่านั้น อีกทั้งมีบทบัญญัติที่เปิดทาง
ให้รัฐจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เองด้วย ในแง่นี้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอต่อไปว่าระบอบการปกครองและ
กลไกของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้แปรผันโดยตรงต่อทิศทางการกระจายอานาจตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
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Allocation of power between state and local government in the process of
decentralization: a comparative study of the Constitution of
the Kingdom of Thailand 1997, 2007 and 2017
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Bangkok Thonburi University
Email address: chaowat02@gmail.com
ABSTRACT
This Research Article "Allocation of power between state and local government in the
process of decentralization: a comparative study of the Constitution of the Kingdom of
Thailand 1997, 2007 and 2017" aims to study decentralization in the 3 constitutions by
focusing on the decentralization process in 3 important dimensions including 1. Local
administrative organizations 2. Authority and budget 3. Check and balance. In this regard, the
framework of this research considering mainly on Constitutional provisions of local
government and the relevant provisions which is based in the concept of constitutionalism
and the concept of decentralization.
The research shows that the 1997 Constitution and the 2007 Constitution provided
the local government policy decision-makings. While the constitution of 2017 stipulates that
the local government as the public services agencies. Moreover, the provisions allow the
Central government to establish a local administrative organization by itself. Besides this article
also argued that the regime and the mechanism of obtaining the constitution are not the
variation directly in the decentralization process.
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บทนำ
หากพิจารณารูปแบบและองค์ประกอบของผู้ชุมนุมในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 จะ
พบว่า การชุมนุมต่อต้านการสืบทอดอานาจของคณะรัฐประหารไม่จากัดตัวอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานคร แต่
ยังเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ มากกว่า 30 จังหวัดด้วย (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 2553, 3) โดยที่ผู้ชุมนุมจานวนมาก
เป็นคนชั้นกลางที่มีงานทาและรายได้ประจา คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่สาคัญแต่มิใช่ฐานเสียงหลัก
ในสมการทางการเมืองการเลือกตั้งในเวลานั้น (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2556, 7-20 และดูข้อโต้แย้งต่อ
ข้อเสนอของเอนกใน ประจักษ์ ก้องกีรติ , 2555) ในแง่นี้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จึงชี้ให้ถึงความพยายามที่
กลุ่มพลังทางการเมืองนอกระบบราชการในเวลานั้นพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้นจน
พลังของชนชั้นน าทางการเมืองและระบบราชการมิอาจต้านทานกระแสความต้องการเหล่ านี้และน ามาสู่
กระบวนการปฏิรูปการเมืองไทยเพื่อเปิดที่ทางรองรับบทบาทกลุ่มพลังนอกระบบราชการที่เติบโตเด่นชัดขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญในที่สุด69
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นผ่านการร่างรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกและเป็นรัฐธรรมนูญที่
ได้รับการยอมรับเอาแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) มาใช้เป็นพื้นฐาน โดย
แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการมีบทบัญญัติว่าด้วยการกระจายอานาจเอาไว้อย่างกว้างขวาง บทบัญญัติ
เหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังในประเทศไทย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
การเมืองของการกระจายอานาจลงความเห็นว่า รัฐธรรมนูญนี้มีส่วนสาคัญในการพลิกโฉมหน้าการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทยเลยทีเดียว (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 2555, 4) อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานให้กับการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ของไทยไว้ อ ย่ า งมั่ น คงผ่ า นกฎหมายและกลไกต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาตามหลั ก รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม
(constitutionalism)
กระนั้นก็ดี ด้วยความผันผวนและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในตลอด 15 ปีที่ผ่านทาให้มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกถึงสองฉบับ (ไม่นับฉบับชั่วคราว) กล่ าวคือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยที่รัฐธรรมนูญสอง
ฉบับหลังนี้ถูกร่างขึ้นด้วยกลไกที่ตั้งขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคณะรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 และ
พ.ศ. 2557 ตามลาดับ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นจากกระแสการเรียกร้องการ
ปฏิรูปการเมืองภาคประชาชนอย่างกล่าวขวาง ในแง่นี้แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จึงดูเหมือนจะเกิด
จากการเรียกร้องจาก “เบื้องล่าง” (from above) ขณะที่รัฐธรรมนูญอีกสองฉบับหลังดูจะถูกมองว่ามาจากมา
จาก “เบื้องบน” (top-down) มากกว่า แม้ว่าจะผ่านการลงประชามติแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม หากนับว่าการกระจายอานาจเป็นกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยจากฐานรากที่
สาคัญที่สุดแล้ว (โกวิทย์ พวงงาม, 2555, 27) ก็น่าสนใจว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่มาและเนื้อหาที่
เกิดขึ้นนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สู่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จนถึงรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 นี้จะส่งผล
ให้เกิดความแปรเปลี่ยนในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นอย่างไรบ้าง รัฐธรรมนูญสองฉบับหลังซึ่งมีที่มาจาก
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คงต้องกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 ผู้ชุมนุมหลักอาจมิใช่ผคู้ นชั้นกลางในเมืองแต่อาจเป็นผู้มีรายได้น้อย ชาวนาชาวไร่
โดยเฉพาะหากพิจารณาตามรายชื่อของผู้เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่าพลังของวาทกรรม “คนชั้นกลาง” ในเวลานั้นมีอิทธิพลทาง
การเมืองสูงเด่นอย่างยิ่งจนเป็นพลังสาคัญในการสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อชนชั้นนาทางการเมืองในเวลานั้นให้ต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้
คนกลุ่มนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
“เบื้องบน” จะมุ่งกระจายอานาจมากกว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องจาก “เบื้องล่าง” หรือไม่
อย่างไร
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในตัวบทรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับข้างต้น โดยมุ่งจุด
สนใจ (focus) ไปที่การกระจายอานาจว่ามีทิศทางที่จะจัดสรรอานาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ส่วนท้องถิ่น
มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร โดยจะวิเคราะห์ใน 3 มิติสาคัญ คือ 1. อานาจ หน้าที่ และงบประมาณ 2. การ
ได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3. การตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้โดยวิเคราะห์
บทบัญญัติในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด้านหลัก และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นด้านรอง โดยมีแนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยมและแนวคิดเรืองการกระจายอานาจในความหมายอย่างกว้างเป็นกรอบคิดพื้นฐานในการวิจัย
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองอันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยผ่านการประเด็นเรื่องการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
กำรทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม (constitutionalism) เป็ น กรอบคิ ด ที่ ว างหลั ก การว่ า การมี ก ฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐ และเป็นเสมือน
สัญญาประชาคมระหว่างรัฐกับประชาชนของตน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสาคัญที่สุดประการหนึ่งในการออกแบบ
โครงสร้ างทางการเมืองทั้งปวงภายในรัฐ หนึ่ง ดังนั้น รัฐ ธรรมนูญ ที่เป็นลายลักษณ์นี้เป็นกฎหมายสูงสุดที่
กฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับไม่ได้ (อรพรรณ ลีนะเปสันท์, 2551, 14)
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรปีพ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อยากกว้างขวางเพราะได้แยกเรื่องนี้ออกเป็นหมวดหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อีกทั้งยังได้
บัญญัติประเด็นดังกล่าวเอาไว้ในหมวดสาคัญอื่นๆ ด้วย รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับจึงได้ให้หลักประกันและวาง
กรอบโครงในการปกครองในระดับ ท้องถิ่น ไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่อาจมีกฎหมายอื่นๆ ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติดังกล่าวแต่ได้อย่างใด ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับจึงน่าจะทา
ให้เห็นพัฒนาการของการกระจายอานาจได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในระดับการวางโครงร่างทางความคิดและ
สถาบันของการกระจายอานาจ ทั้งนี้ ควรกล่าวเอาไว้ในที่นี้ว่า แนวคิดเรื่องการกระจายอานาจที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็นแนวคิดเรื่องการกระจายอานาจในความหมายอย่างกว่าง คือ หมายถึงทั้งการกระจายโอกาสและทรัพยากร
การมอบอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานบุคคลให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดดู ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2560, 33-34)
เมื่อลองสารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า จนถึงปัจจุบันมีงานศึกษาที่เปรียบเทียบการกระจาย
อานาจในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับเพียงหนึ่งชิ้น คือ บทความ “รัฐธรรมนูญไทยสู่การปฏิวัติการบริหารงาน
ท้องถิ่นไทย” ของพระเฉลิมวุฒิ จิตตสวโร และธิติวุฒิ หมั่นมี ซึ่งชี้ว่าการกระจายอานาจในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 นั้น “ถอยหลัง” ลงเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า ใน 3 ประเด็นคือ รัฐธรรมนูญ 60
ลดอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหลือแค่การจัดทาบริการสาธารณะ ไม่มีการกาหนดวาระของผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทางานของสมาชิกท้องถิ่นลดลงอย่างเห็นได้
ชัด (พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตสวโร และธิติวุฒิ หมั่นมี , 2561, 134-135) อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเสียดายที่บทความ
ดังกล่าวไม่ได้วิพากษ์ตัวบทรัฐธรรมนูญทึ้ง 3 ฉบับอย่างจริงจัง จึงไม่เห็นพัฒนาการว่าการ “ถอยหลัง” ดังกล่าว
เป็ น การถอยหลั งจากจุ ดใด การกระจายอานาจในรัฐ ธรรมนูญฉบับใด “ก้าวหน้า ” มากที่สุ ด ที่ส าคัญคือ
บทความยังดูเหมือนจะพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับในเพียงมาตราเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
พิจารณาบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ที่อยู่นอกหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงเห็นว่า การลง
ไปพิจารณาตัวบทรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดทั้งในมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องน่าจะ
ทาให้สามารถชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการกระจายอานาจตามกรอบรัฐธรรมนูญได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
วิธีกำรวิจัย
งานวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ยเอกสาร โดยวิเคราะห์ ตัว บทรัฐ ธรรมนูญ 3 ฉบับในมาตราที่ ว่าด้ว ย “การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นอันดับแรก และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบัญญัติในหมวด “สิทธิเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย” บทบัญญัติในหมวด “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” เป็นต้น เป็นลาดับต่อมา โดยพิจารณาว่า
รัฐธรรมนูญแต่ ละฉบับได้มีบัญญัติว่าด้วยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้กระจายอานาจให้ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดใน 3 มิติสาคัญ คือ 1. อานาจ หน้าที่และ
งบประมาณ 2. การได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การตรวจสอบโดยภาครัฐและภาคประชาชน
ผลกำรวิจัย
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ใน 14 มำตรำ โดยเป็นบทบัญญัติใน “หมวดที่ 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น” (อันเป็น
หมวดหลักของเรื่องการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น) จานวน 9 มาตรา และบทบัญญัติในหมวดอื่นๆ อีก
5 มาตรา ดังนี้
1.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 9 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น” 9 มาตรา ได้แก่
มำตรำ 282 (รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามสมควร ภายใต้มาตรา 1 ของ
รัฐธรรมนูญ) มำตรำ 283 (ท้องถิ่นที่มีลักษณะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิได้รับการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ) มำตรำ 284 (ให้อำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในกำรดูแลและจัดทำบริ กำร
สำธำรณะ รวมทั้งนโยบำยกำรบริหำรบุคคล กำรเงินและกำรคลังฯ และกำหนดอำนำจหน้ำที่ กำรจัดสรร
ภำษีอำกร โดยคำนึงถึง “กำรกระจำยอำนำจที่เพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ”) มำตรำ 285 (กาหนดให้มี
สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี) มำตรำ
286 (หากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามในสี่เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น ในสมาชิก
ผู้นั้นพ้นจากการดารงตาแหน่ง) มำตรำ 287 (ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเสนอให้สภา
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้) มำตรำ 288 การแต่งตั้งถอดถอนพนักงาน ลูกจ้างฯ ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการและเห็นชอบจากคณะกรรมการท้องถิ่น ซึ่งส่วนหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ) มำตรำ 289
(กาหนดหน้าที่บารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น) และมำตรำ 290 กาหนดอานาจหน้าที่ในการส่งเสริม
รักษาสิ่งแวดล้อม
1.2 บทบัญญัติในหมวดอื่นๆ
1.2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย” จานวน 3
มาตรา ได้แก่ มำตรำที่ 43 (สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มำตรำที่ 52 (สิทธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน) มำตรำที่ 64 (สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของเจ้าหน้าที่รัฐย่อม
มีเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป)
1.2.2 บทบั ญ ญั ติ ใ น “หมวดที่ 5 แนวนโยบำยพื้ น ฐำนแห่ ง รั ฐ ” จ ำนวน 1
มำตรำ คือ มาตราที่ 78 (รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง) และ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
1.2.3 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 10 กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ ” จานวน 1
มาตรา คือ มำตรำที่ 291 (การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและคู่สมรสฯ
และอาจรวมมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้)
2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ใน 22 มำตรำ โดยเป็นบทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น” (อันเป็นหมวดหลัก
ของเรื่องการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น) จานวน 10 มาตรา และบทบัญญัติในหมวดอื่นๆ อีก 12 มาตรา ดังนี้
2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 10 มาตรา ได้แก่
มำตรำ 281 (รัฐต้องให้ความเป็นอาระแก่ท้องถิ่นตามสมควร ภายใต้มาตรา 1 ของ
รัฐธรรมนูญ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ) มำตรำ 282
(การกากับ ดูแลองค์ กรแกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นต้ อ งทาเท่ าที่ จาเป็ น...โดยเป็ นไปเพื่ อ คุ้ ม ครองประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้มีการกาหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรฯ เลือกไปปฏิบัติ) มำตรำ
283 (ให้อำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในกำรดูแลและจัดทำบริกำรสำธำรณะ มีอิสระรวมทั้ง
นโยบำยกำรบริหำรบุคคล กำรเงินและกำรคลังฯ และให้มีกฎหมำยกำหนดอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษี
และรำยได้อื่น) มำตรำ 284 (กาหนดให้มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี การจัดตั้งองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมาย
กาหนด แต่คณะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง ) มำตรำ 285 (การเข้าชื่อถอดถอนผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น ไปตามกฎหมายกาหนด) มำตรำ 286 (หลักเกณฑ์และจานวนของ
ประชาชนที่สามารถเสนอให้สภาท้องถิ่นออกข้อบั ญญัติท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด) มำตรำ 287
(ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรำยงำนกำรจัดทำ
งบประมำณ กำรใช้จ่ำย และผลกำรดำเนินงำนในรอบปีต่อประชำชน) มำตรำ 288 (การแต่งตั้งถอดถอน
พนั ก งาน ลู ก จ้ า งฯ ต้ อ งเป็ น ไปตามความต้ อ งการและเห็ น ชอบจากคณะกรรมการท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ) มำตรำ 289 (กาหนดหน้าที่บารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น) และ
มำตรำ 290 (กาหนดอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2 บทบัญญัติในหมวดอื่นๆ
2.2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย” จานวน 4
มาตรา ได้แก่ มาตรา 56 (สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) มาตรา 60 (สิทธิที่จะฟ้อง
หน่วยงานภาครัฐ) มาตรา 66 สิทธิในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม)
มาตรา 67 (สิทธิในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ)
2.2.2 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 5 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ” จานวน 4 มาตรา
ได้แก่ มำตรำ 78 (แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน วรรค 2 จัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ มีขอบเขต อานาจ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่การพัฒนา
ประเทศ วรรค 3 กระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องสิทธิพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกำรท้องถิ่น
ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐฯ)
มำตรำ 79 (สิ ท ธิ ใ นการอนุ รั ก ษ์ บ ารุ ง รั ก ษา และได้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ) มาตรา 80
(แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม วรรค 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ)
มาตรา 85 (แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วรรค 5 ให้ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม
บารุงรักษา และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
2.2.3 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 12 กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ ” จานวน 4
มาตรา ได้แก่ มาตรา 259 และ 260 (การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และคู่สมรสฯ) มาตรา 265 และ 266 (การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์)
3. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ใน 11 มำตรำ โดยเป็นบทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น” (อันเป็นหมวด
หลักของเรื่องการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น) จานวน 6 มาตรา
3.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 14 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น” จานวน 6 มาตรา ได้แก่
มำตรำ 249 (ให้ มี ก ำรจั ด กำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ ม าตรา 1 ของ
รัฐธรรมนูญ โดยยึดหลักความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่นของ
ประชากร พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ) มำตรำ 250 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทา
บริหารสาธารณะ สนับสนุนการศึกษา) มำตรำ 251 (การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ)
มำตรำ 252 (กาหนดให้ มีส ภาท้องถิ่น มาจากการเลื อกตั้ง ผู้ บริห ารมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก็ได้คณะผู้บริหำรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้มำโดยวิธีอื่นได้) มำตรำ 253 (ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ) มำตรำ 254
(การเข้าชื่อถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด)
3.2 บทบัญญัติในหมวดอื่นๆ
3.2.1 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทย” จานวน 1
มาตรา คือ มาตรา 43 (ในวรรค 4 สิทธิในในการที่บุคคลสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ)
3.2.2 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 5 หน้ำที่ของรัฐ” จานวน 2 มาตรา ได้แก่ มำตรำ
54 (รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี) มำตรำ 57 (รัฐต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น)
3.2.3 บทบัญญัติใน “หมวดที่ 6 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ” จานวน 2 มาตรา
ได้แก่ มาตรา 76 (วรรค 1 รัฐต้องพึงพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น...ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ) และมาตรา 78 (รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การจัดทาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นฯ)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างใน 3 มิติเพื่อ
จะชี้ให้เห็นว่าการกระจายอานาจในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีทิศทางที่จะจัดสรรอานาจจากส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้นหรือน้อยลง หรือไม่ อย่างไร
อำนำจ หน้ำที่และงบประมำณ
ในด้านของอานาจ หน้าที่ และงบประมาณจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และ 2550 ได้เน้น
ความเป็ น “อิส ระ” ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการกาหนด “นโยบาย” การบริห ารงาน กิจการ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการคลัง โดยระบุถ้อยคาว่า “อิสระ” และ “นโยบาย” เอาไว้อย่างชัดเจน
ในตัวบทมาตราแรกๆ ในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น การยืนยันความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายด้าน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ารัฐแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในท้องถิ่นมากพอสมควร ยิ่งไปกว่านั้น
รัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับยังได้ระบุให้รัฐจัดทาแผนการกระจายอานาจอย่างต่อเนื่องด้วย ในประเด็นนี้นับว่า
สอดคล้องกับ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรั ฐในรัฐ ธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ระบุให้ การกระจายอานาจสามารถ
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองเป็นแนวนโยบายพื้นฐานด้วย
ในอี ก ทางหนึ่ ง ตั ว บทรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2560 กลั บ ไม่ พ บว่ า มี ก ารให้ “อิ ส ระ” ในการก าหนด
“นโยบาย” แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด เช่นนี้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 จึงเป็นหน่วยงานที่มีอานาจและหน้ าที่จากัดอยู่เพียงการ “ดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ”
เท่านั้น และไม่พบข้อความที่ระบุถึง “นโยบาย” แต่อย่างใด ทั้งนี้หากพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในหมวด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐก็จะพบว่ามีความสอดคล้องต้องกันด้วย เพราะระบุว่าเพียงว่ารัฐต้องพึงพัฒนาการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเท่านั้น ไม่ได้ระบุถึงความอิสระหรือการตัดสินใจได้เองในกิจการท้องถิ่นแต่อย่างใด
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 2550 ได้ ส านต่ อ แนวคิ ด เรื่ อ งการกระจายอ านาจจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดูจะจากัดการกระจายอานาจส่งท้องถิ่นลงอย่างมี
นัยสาคัญ และมิทิศทางที่จะดึงเอาอานาจในการกาหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับก่อนหน้าที่ให้อิสระในระดับการ
กาหนดนโยบายด้านต่างๆ มากพอสมควร ความแตกต่างกันในประเด็นนี้อาจวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้หลายหลาย
ประการ ในทางหนึ่ง คงมองได้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อาจเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของ
ส่ ว นรั ฐ ต่อศักยภาพในการด าเนิ น การในด้า นดั ง กล่ าวขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นว่า อาจไม่ส ามารถ
ดาเนินงานในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นได้ ซึ่งในประเด็นนี้คงต้องพิจารณาต่อไปในอีก 2 มิติ
ข้างหน้า
กำรได้มำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญฉบับทั้งสามฉบับระบุตรงกันว่า สมาชิก
สภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2550 ระบุว่าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระไม่เกิน 4 ปี ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ไม่ได้
วาระเอาไว้แต่อย่างใด
ข้อแตกต่างประการหนึ่งในประเด็นนี้ก็คือ ในด้านที่มาของผู้บริหารท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
2540 ระบุว่าต้องมาจากการเลือกตั้งของประชน ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. 2560 ระบุพ้องกันว่าให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก็ได้
กระนั้นก็ดี แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันเช่นนี้แต่ก็คงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับยังคงหลักการในการ
ได้มาซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่นเองอยู่เอง
ข้อแตกต่างประการสาคัญที่ก็คือ การได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 ระบุว่าให้ได้มาจากวิธีการอื่นได้ (ไม่ได้ระบุวิธีการ) ขณะที่อีกสองฉบับระบุว่าให้มาจากการ
เลือกตั้ง ในประเด็นนี้จึงสามารถตีความได้ว่ารัฐสามารถจัดการให้มีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้
เอง แม้ว่าจะมีการระบุไว้ด้วยว่าให้คานึงถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ตาม เพราะตัวบทเองไม่ได้ระบุให้
ชัดว่าการคานึงถึงความต้องการของคนในท้องถิ่นว่ามีวิธีการรับฟังหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ในประเด็นเรื่องที่มาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จะมุ่งเน้น
ประชาธิปไตยทางตรงมากที่สุดทั้งในด้านที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขณะที่รัฐธรรมนูญ
อีกสองฉบับเปิดช่องให้สภาท้องถิ่นสามารถให้ความเห็นชอบผู้บริหารได้ ในประเด็นนี้ยังนับว่ารัฐธรรมนูญทั้ ง
สามฉบับให้อานาจแก่ท้องถิ่นอย่างสูงในการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารเช่นเดียวกัน แต่ที่ดูเหมือนจะมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญก็คือการได้มาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ได้
ระบุหลักเกณฑ์วิธีการเอาไว้แต่อย่างใด ขณะที่รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรกระบุชัดเจนว่าให้ได้มาด้วยการเลือกตั้ง
ของประชาชนในพื้นที่ ในแง่นี้ –กล่าวเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560- จึงชี้ให้เห็นว่าส่วนกลางสามารถจัดการให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในท้องถิ่นที่
รัฐเห็นว่ามีความจาเป็นเหมาะสมได้เอง นับว่าเป็นการดึงอานาจในการตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นกลับ
ไปสู่ส่วนกลาง
กำรตรวจสอบโดยส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและภำคประชำชน
ในประเด็นด้านการการตรวจสอบ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 วางมาตรการการตรวจสอบถอดถอน
ให้อยู่ในมือของประชาชนในพื้นที่อย่ างชัดเจน โดยระบุสัดส่วนจานวนของผู้มีสิทธิในการดาเนินการดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจน ขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ระบุเพียงว่าให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ได้ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบเป็นรายปีด้วย ในประเด็นนี้จึงนับว่าเป็น
ความก้าวหน้าของรัฐธรรมทั้งสองฉบับ
กระนั้ น ก็ดี รั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 และรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ระบุให้ การแต่งตั้ง ถอดถอน
ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท้องถิ่นซึ่งประกอบขึ้นจากหลาย
ฝ่าย ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการด้วยในแง่นี้การดาเนินการในด้านนี้ของท้องถิ่นจึงถูกถ่วงดุลด้วยส่วนราชการ
ด้วย แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กลับไม่ได้ระบุประเด็นนี้ไว้แต่อย่างใด ระบุเพียงประเด็น
เรื่ องการโอนย้ า ยพนั ก งานระหว่า งกัน เองขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ด้ว ยกั นเองซึ่ง ไม่ แ ตกต่ า งจาก
รัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับ
ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบโดยส่วนกลางอาจถือได้ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550
ได้ออกแบบระบบการตรวจสอบในแง่การบริหารงานบุคคลไว้อย่างชัดเจน ขณะที่รัฐธรรมนู ญไม่ได้ระบุไว้แต่
อย่างใด ในแง่นี้อาจมองได้ว่ารัฐธรรมนูญได้เปิดทางให้มีบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่จะออกแบบกลไกนี้ก็เป็นได้
อภิปรำยผลและสรุปผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าในมิติ อำนำจ หน้ำที่และงบประมำณ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีทิศทางที่กระจายอานาจในการกาหนดนโยบายด้านต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้มากกว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีทิศทาง
ที่จะดึงอานาจในการกาหนดนโยบายกลับมาสู่ส่วนกลางมากกว่ากระจายอานาจ ในมิติของกำรได้มำซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับวางหลักการเช่นเดียวกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้งของประชาขน (ในว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) แต่อย่างไรก็ตามข้อที่น่าสั งเกตก็คื อ
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้นเปิดช่องให้ส่วนกลางสามารถ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นับว่าแสดงให้เห็นถึงทศทางการดึงอานาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่ในมิติ กำรตรวจสอบโดยส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและภำคประชำชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ออกแบบให้มีกลไกให้ส่วนราชการมีส่วนในการตรวจสอบการถอดถอนข้าราชการ
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พนักงานท้องถิ่นด้วย ขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ระบุประเด็นนี้เอาไว้แต่อย่างใด จึงทาให้ยังไม่สาม
รารถชี้ชัดลงไปได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทิศทางในเรื่องนี้อย่างใดแน่
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้วางหลักการ ทิศทาง และออกแบบกลไก
ต่างๆ ในการกระจายอานาจไว้เป็นเค้าโครงให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้สานต่อเรื่องดังกล่าว โดยที่รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ได้รักษาหลักการดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วนพอสมควรและได้เพิ่มกลไกการการตรวจสอบโดยคนใน
ท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนด้วย
ในขณะที่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดูจะมิทิศทางในการดึงอานาจกลับสู่ส่วนกลางมากกว่า โดยเฉพาะการตัด
อานาจในการกาหนดนโยบายและการเปิดช่องให้รัฐสามารถจัดการให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษได้เอง
วัตถุประสงค์ของของการวิจัยในครั้งนี้นอกจากเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับแล้ว ยังต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองอันเป็นที่มาของ
รัฐธรรมนูญกับ การพัฒนาประชาธิป ไตยผ่านการประเด็นเรื่องการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่นด้ว ย และจาก
การศึกษาพบว่า ระบอบการปกครองและกลไกของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญดูจะไม่ได้แปรผลโดยตรงสู่ทิศทาง
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นแต่อย่างใด เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ล้วน
เป็นผลมาจากกลไกที่มาจากธรรมนูญการปกครองของคณะรัฐประหารด้วยกันทั้งสิ้น ในแง่นี้ จึงต้อ งพิจารณา
ปัจจัยอื่นๆ ที่น่าจะมีผลในการกาหนดทิศทางดังกล่าวมากกว่าปัจจัยเรื่องที่มา เช่น ปัจจัยด้านเจตนารมณ์ทาง
การเมือง และความมุ่งหมายในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยว่ามีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะ
ในแง่หนึ่ง การวิจัยนี้เป็นการสาหรับการประเมินทิศทางการกระจายอานาจเพียงในมิติเดียว คือ มิติ
การออกแบบการกระจายอานาจเท่านั้น ยังไม่ได้ประเมินในมิติด้านผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงภายใน
ท้องถิ่น และมิติด้านเนื้อหาและความเข้าใจ แต่อย่างใด (โปรดดู ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555, น. 17-18) ในแง่
นี้ในการศึกษาต่อไปจึงอาจทาการศึกษาประเมินในอีกสองมิติข้างต้นด้วยเพื่อการศึกษาครอบคลุมทั่วด้านมากขึ้น
ในอีกทางหนึ่งงานวิจัยนี้ยังไม่ได้เน้นจุดสนใจไปที่การขยายตัวของการรวมศูนย อานาจแบบกระจัด
กระจาย (fragmented centralization) ซึ่งเกิดขึ้นจากการขยายอานาจของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเวลา
เดียวกันกับที่มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นด้วย แม้ว่าไม่น่าจะมีบทบัญญัติในกฎหมายอื่นๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็ตาม การพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอานาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็
ย่อมจะช่วยฉายให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอานาจที่ถูกกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นนั้นได้ไปเพิ่มอานาจให้กับท้องถิ่นมาก
น้อยเพียงใดด้วย
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ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรปี 2562
ของนักศึกษำศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จังหวัดพิษณุโลก
สิทธิชัย มีบุตร เจษฎาภรณ์ รัตนะ นัทธมน แก้วคง
ณัฎฐกิตต์ วัฒนวานิชย์ และเสรี ศรีเทศ
ชื่อสถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Email address: sittichai99592@gmail.com
บทคัดย่อ70
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา
ระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562 (2) เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562 และ
(3) เพื่อศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุม
พล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบสารวจ เก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม จานวน 400
ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มธรรมดา กลุ่มตัวอย่างมีเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่มีความเข้าใจ
ใกล้เคียงกัน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างนั้นมี 3 ระดับ คือระดับต่า ปานกลาง และสูง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่มี มีเพศ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และแหล่งความรู้ การติดตามข่าวสารทางการเมือง และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน และอุปสรรคปัญหาในการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งคื อ นั ก ศึ ก ษาขาดความรู้ ความเข้ า ใจทางการเมื อ งและมี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละไม่ ดี ใน
กระบวนการทางการเมือง
ทั้งนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการดาเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจะต้องประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษา ควรร่วมมือกันในการเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป
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ABSTRACT71
This research aims to study the awareness about the right to elect members of the
House of Representatives in 2562 university students Phibulsongkram. Phitsanulok Aims to
(1) study the level of knowledge of students, university Phibulsongkram. Tambon Plai
Chumphon Muang, Phitsanulok. On the right to vote 62 years (2) study the perception of
university students Phibulsongkram. Tambon Plai Chumphon Muang, Phitsanulok. On the right
to vote 62 years, and (3) the source of the perception of university students Phibulsongkram.
Tambon Plai Chumphon Muang, Phitsanulok. On the right to vote 62 years.
The research found that Methods this study used survey data collected by
questionnaire of 400 set by way of a simple random sampling. The sample group was
knowledgeable. Follow political news the understanding about the different contributions to
political differences. And barriers to political participation is. Students lack knowledge
Understanding and political attitudes. Good and bad In the political process.
The study is of the opinion that the actions to achieve practical results, it must contain.
The participation of students to vote. Should work together to strengthen good conscience
participate in the political students? As a starting point of political development to Thailand.
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ที่มำและควำมสำคัญ
นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีผลทาให้สยามเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองอีกครั้งไปเป็นรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่เกิดขึ้นจากคณะ
นายทหารและพลเรือนที่รวมตัวกัน ที่เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" โดยมีผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัตินี้จึงทาให้
ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก ภายหลังในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จึงได้มีการขอพระราชทาน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองประเทศไทย ฉบับปีพ.ศ. 2475 ซึ่งมีลกั ษณะเป็นรัฐธรรมนูญ แต่เรียกว่า
พระราชบัญญัติ ซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 ในมาตรา 258 บัญญัติว่า “ให้
ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด ให้การ
ดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็น ไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีกลไกที่กาหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน มีกลไกที่กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ 2560 : มาตรา 258, น.77-80)
จากบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญข้างต้นจะมองเห็นว่ารัฐต้องมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการสร้างแนวทางให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชน
สามารถที่จะเข้าถึงหลักสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องที่สุดโดยไม่ขัดต่อ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นๆ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยถื อได้ว่าเป็น การปกครองที่ ดีที่ ทั่ว โลกยอมรับ คาว่าประชาธิป ไตยมี
ความหมายทั้งในรูปแบบการปกครองและปรัชญาในการดารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ ในแง่การปกครองมุ่งถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่จะเข้าร่วมนโยบายต่า งๆ อันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีสิทธิ
อานาจและโอกาสที่จะเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ ในแง่ส่วนปรัชญาของสังคมมนุษย์ในแบบของ
ประชาธิปไตยที่ยึดถืออุดมคติและหลักการบางประการที่กาหนดแบบแผนแห่งพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ใน
สั งคม ในกิจ การทางการเมืองเศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม รัฐ บาลที่เกิดขึ้นในระบอบนี้จะเป็นเสมือน
เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนได้บรรลุจุดหมายปลายทางที่สาคัญ นั่นคือ ความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศ
(ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559, น.91-92)
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การที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้มีเสถียรภาพเท่าเทียมกันและมีความมั่นคงได้นั้นต้องขึ้นกับ
ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขต่างๆและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเมืองตลอดจนการสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่าง
แท้จริง กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกลไกลสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งช่วย
ให้การขับเคลื่อนประชาธิปไตยเดินหน้าไปอย่างถูกจุดและเหมาะสม แม้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจะไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด แต่ประชาชนเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับคาถาม
หรือปัญหาที่ได้นาเสนอทางเลือก เพื่อที่จะได้รับพิจารณาจากรัฐบาลและมีการประเมินผลปรับปรุงเพื่อที่จะ
ได้รับการดาเนินการต่อไป สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ประสาทวิชาความรู้ และทักษะทางด้านต่างๆ แก่
นักศึกษา ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาอีก
ด้วยวิธีที่จะให้เป็นประชาธิปไตย จึงไม่เพียงที่จะให้แต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว แต่ยังให้ประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองควบคู่กันไป จึงทาให้เยาวชนเป็นต้นกล้าใหม่ที่จะเติบโตและมีความเข้มแข็งเป็น
พลเมืองตามวิถีระบอบประชาธิปไตย (ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559 , น.92)
การเลือกตั้งปี 2562 จึงเป็นกระบวนการรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องเลือกตั้งตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุท ธศักราช
2560 เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทาหน้าที่ในการบริหารประเทศ ด้วยการให้นักศึกษาที่เป็นประชาชนคน
หนึ่งในประเทศที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องจากในการ
เลือกตั้งปี 2562 เป็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ ที่ทาให้ ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย
อย่างแท้จริง ที่เรียกกันว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม จะจูงใจให้ประชาชนและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเลือกตั้งมากขึ้น และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษาหลายคนใน
มหาวิทยาลั ย ฯ เพราะเป็ น การตัดสิ น ใจเลื อกได้เพียงบัตรใบเดียวที่ส่ งผลให้ ได้ทั้งคนและพรรคที่ต้องการ
(สานักงานวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561, น.7)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัด
พิษณุโลก และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ โดยมีนักศึกษา
จานวนมากที่มีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปให้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 และศึกษาถึง
ความเข้าใจถึงการเลือกตั้งที่สาคัญอันเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความสาคัญ
ต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
(2) เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
(3) เพื่อศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุม
พล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ
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การศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยใช้
แบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มาอธิบายในเรื่องของ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
โดยแบ่งวิธีการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ การไป
เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. สร้างเครื่องมือโดยการวิจัยฉบับนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งนา
ข้อมูลเชิงเอกสารมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Check Lists ) มีจานวน 8 ข้อ ดังนี้
 เพศ
 ชั้นปี
 ศาสนา
 คณะที่ศึกษา
 รายได้ต่อเดือน
 แหล่งที่มาของรายได้
 แหล่งที่มาของความรู้
 ภูมิลาเนา
ตอนที่ 2 เป็นคาถามทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี
2562 ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มี ลั ก ษณะแบบปลายปิ ด (Closed-Ended
Questionnaires) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ ตามวิธีคิดของ Likert’s Rating Scale (ณฐวัฒน์
คณารักสมบัติ,2558) มีจานวน 10 ข้อ ดังนี้
 การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้
 นักบวช ภิกษุและสามเณร ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 ผู้ที่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง
 ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการไปแสดงตนต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว
 ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียงลงคะแนน คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา
14.00
 หากท่านจะไปเลือกตั้งในเขตไหน ท่า นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้น
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
261

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
 หากท่านมีเหตุจ าเป็ นไม่ส ามารถไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้งได้ ท่านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่
อาเภอภายใน 7 วัน
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อคาถามมีลักษณะปลายปิด (Closed-Ended
Questionnaires) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert’s Scale (ณฐวัฒน์ คณารัก
สมบัติ, 2558) มีจานวน 5 ข้อ ดังนี้
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
 นโยบายของพรรคการเมืองมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
 นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
 การเลือกตั้งปี 2562 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่
 ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. การเก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะละ
57 คน จานวน 400 ชุด รวมทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้
 คณะครุศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดย
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และค่าร้อย
ละ (Percentie)
5. สรุปผลและเขียนรายงาน
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic)
เป็ น การวิจั ย เชิงส ารวจ (survey research) แบบเก็บรวบรวมข้ อมู ล เพีย งครั้ง เดี ยว โดยใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) จานวน 400 ชุด โดยคณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขอความอนุเคราะห์
แจกแบบสอบถามนั กศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ทุกคณะ
2. แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามระหว่างช่วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กับมาจานวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลกำรศึกษำ
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาระดับ ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ปี 2562 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยระดับควำมเข้ำใจในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ โดยจำแนก
ตำมคำถำม
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4

4.06

3.89

4.01

3.99

3.63

ค่ าเฉลี่ย

จากกราฟ ระดับความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 3.95 ระดับ
ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยรายละเอียดพบว่า
คาถามที่มีค่าเฉลี่ยในระดับความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่
นักศึกษาให้ความสาคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้ อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 4.06) การเลือกตั้งปี 2562 มี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่ (ค่าเฉลี่ย 4.01 ) ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.99 ) นโยบายของพรรคการเมืองมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการ
ตัดสินใจใจการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.89 ) และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.63 ) ตามลาดับ
2.ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
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กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี
2562 จำแนกตำมคำถำม
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.96

1.95
1.46

1.94

1.44

1.8

1.92

1.86

1.81

1.29

ค่าเฉลี่ย

จากกราฟ ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 1.74
อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยพบคาถามที่มีค่าเฉลี่ยความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในระดับ
มากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ (ค่าเฉลี่ย
1.96) ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นในของทางราชการไปแสดงตน
ต่อกรรมการประจาหน่อยเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.95) การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว (ค่าเฉลี่ย
1.94) หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเ ขต
เลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 1.92) ในการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
(ค่าเฉลี่ย 1.86) หากท่านมีเหตุจาเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ท่านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่อาเภอ
ภายใน 7 วัน (ค่าเฉลี่ย 1.81) ท่านจะไปเลือกตั้งในเขตไหน ท่านต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งนั้น ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.8) นักบวช ภิกษุและสามเณร
ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ค่าเฉลี่ย 1.46) ผู้ที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.44) ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียงคะแนนคือ ตั้งแต่เวลา
08.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.(ค่าเฉลี่ย 1.29) ตามลาดับ
3. แหล่งที่มำของควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
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กรำฟแสดงจำนวนร้อยละของแหล่งข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำมที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี 2562
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จากกราฟ แหล่งที่มาของความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาจานวนทั้งหมด 400
คน โดยนักศึกษาได้เลือกแหล่งที่มาของความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองที่คิดว่าทาให้มีความ
เข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การศึกษาเล่า เรียนมีนักศึกษาเลือกจานวนทั้งสิ้น
281 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.3) โทรทัศน์มีนักศึกษาเลือกจานวนทั้งสิ้น 99 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.8)
อินเทอร์เน็ตมีนักศึกษาเลือกจานวนทั้งสิ้น 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.3) ประสบการณ์มีนักศึกษาเลือกจานวน
ทั้งสิ้น 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.5) และวิทยุกับอื่นๆ ไม่มีนักศึกษาเลือกตอบ ตามลาดับ
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.59) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสนใจในเรื่องของ
การเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นหน้าที่สาคัญของพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะ
สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า และความสาคัญของการเลือกตั้ง จึงทาให้เห็นว่า
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ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมืองนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล
นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายถกเถียงปัญหาทางการเมือง
เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาใช้ในการอภิปรายผลถึงระดับ
ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางการเมือง และ
สอดคล้ องกับ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ย วกับ กฎหมายการเลื อกตั้ง โดยที่นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ กติกา หรือข้อบังคับในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และตามพระราชบัญญัติแห่ง
กฎหมายการเลือกตั้ง ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกตั้ง รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ผ ลการศึกษายั งสื่ อ ไปถึ งการพัฒ นาประชาธิปไตยและการพั ฒ นาทางการเมื อง โดยที่
นักศึกษาหรือประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมี
แนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งมากขึ้น และสามารถที่จะทาให้ประชาธิปไตย
และระบบการเมืองพัฒนาขึ้นได้ เนื่องจากว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนา
ระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็ นตัวชี้วัดที่สาคัญประการหนึ่ง
ของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่าจะต้องพิจารณาจากระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีระดับความ
เป็นประชาธิปไตยสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาทาง
การเมือง และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล (2550, น.117) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
เจตนารมณ์ของธรรมนูญที่ต้องการให้การเมืองเป็นของพลเมือง และงานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล โดยพบว่า
กลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาการ และมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วน
สาคัญในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทย
ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.74) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเข้าใจ
ในเรื่องของการไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากว่าในการทา
แบบสอบถามมีทั้งนักศึกษาที่อ่านคาถามแล้วคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือทาแบบสอบถาม และนักศึกษาที่ไม่อ่าน
คาถามหรืออ่านแบบผ่านๆแล้วทาแบบสอบถาม (กาดิ่งลงมาแบบมั่วๆ) อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
แบบสอบถามที่ทางคณะผู้วิจัยได้ทาการคิดขึ้นมาอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
ได้ทั้งหมด จากผลการศึกษาได้มีความสอดคล้องกับหลักแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย
พบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งบวกกับประสบการณ์ในการไปให้สิทธิเลือกตั้งของ
นักศึกษายังน้อยเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษาส่วนใหญ่ จึงทาให้นักศึกษายังขาดความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตยอยู่มาก จาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้
มากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง ความเข้ า ใจในการไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทางการเมือง เพื่อให้การเมืองมี
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ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ย่อมต้องอยู่กับการพัฒนาการเมืองก็เป็นส่วนที่สาคัญที่จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสาคัญ จึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการ
พัฒนาการเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมได้อย่างแข็งขัน
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการที่นักศึกษาหรือประชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีแนวโน้มที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ทาให้ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในประเทศที่มี
ความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่ วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหน โดยถ้าประชาชนใน
ประเทศมีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของการมีส่ วนร่วมทางการเมือง และยังมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกุล ชิ้นฟัก และคณะ (2554, น.89) โดยพบว่าความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อ
การเมืองนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ เนื่องจากว่าในการที่
ประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเลือกผู้แทนให้ตรงตามความต้องการของตนเองนั้นประชาชนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจาเป็นที่จะต้องมี ความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายและข้อกาหนดในการเลือกตั้ง เข้าใจนโยบายที่นักการเมืองแต่ละพรรค
ใช้ในการหาเสียงเป็นต้น และผลการศึกษาวิจัยยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ เข็มเมือง (2557, น.
94) ในเรื่องของการที่ประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
แหล่งที่มำของข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่ามาจากการศึกษาเล่าเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจในเรื่อง
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งแหล่งความรู้ที่ได้นั้นมาจากการศึกษาเล่าเรียน แสดงในเห็นว่าการเรียนการสอนนั้น
เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้นักศึกษามีฃความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิท ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร ปี 2562 ในประเด็นศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามโดยจากการที่นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านแหล่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจะเป็นตัวกระตุ้น
สาคัญที่ทาให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทยว่าจะพัฒนาขึ้นหรือถอยลง เนื่องจากการ
บริหารงานของรัฐบาลที่มาจากการทารัฐประหารทาให้สภาพเศรษฐกิจตกต่าลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแย่ลง
กว่าเดิม และสิ่งเหล่านี้ทาให้คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมาก
ผลจากการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของไทยทาให้นักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการดารงชีวิตของประชาชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภวัธ มีบุญธรรม (2554,น.78) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่า โดยที่เพศและสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความเข้าใจ
เกี่ยวกับการไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล
สงคราม ในประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-สงคราม อยู่ในระดับที่ต่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว แต่ในส่วนของ
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งานวิจัยของศุภวัธ มีบุญธรรม จะเป็นเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนิตินักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยนี้คือ แนวคิด
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาระบบ
การเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่สาคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นความเป็นประชาธิปไตยจะสูงหรือต่าย่อมขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย
(1) ผลการวิจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษา เพศ ระดับชั้นปี ศาสนา คณะ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้
แหล่งที่มาของความรู้และภูมิลาเนา ทาให้เห็นความแตกต่างของสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
(2) ผลการวิจัยความเข้าใจเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของ
นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นั้นทาให้เห็น
ถึงการตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายถึง
ความต้องการของนักศึกษาในแต่ละคณะ จึงจะทาให้เกิดประสิทธิผล
(3) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ทาให้เห็นถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์และ
การวางแผนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของนักศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้น
(4) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรปี 2562 ทาให้สามารถ
เลือกสรรวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
(5) ควรทาการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย
ที่มีผลให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของประชาชน
เอกสำรอ้ำงอิง
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บทคัดย่อ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 27 ล้านคน มีผู้ที่ติดยาเสพติดเพียงร้อยละ 0.6 ที่
เข้าถึงการรักษา และมีผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดปัญหาในกระบวนการยุติธรรม การปราบปรามเพียงด้านเดียวไม่สามารถ
ทาให้การแก้ไขปัญหาประสบความสาเร็จได้ การนาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาคัญยิ่ง เพราะประชาชน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เหตุผลสาหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษา
สภาพปัญหา 2) วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ 3) เสนอแนวทางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานคือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี ทั้งหมด 7 หมู่บ้านมีจานวน
9,523 คน ผู้ศึกษาใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ทาให้ได้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 383 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผู้ให้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 7 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ f- test ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย
ผลการศึกษาพบว่า (1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่เพียงพอ
และทั่วถึง ประชากรแฝงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีอานาจในการตัดสินใจของประชาชน (𝑥̅ = 3.49) ด้านความร่วมมือใน
กระบวนการของการตัดสินใจร่วมกัน (𝑥̅ = 3.52) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (𝑥̅ = 3.41) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับฟังความคิดเห็น (𝑥̅ = 3.50) และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร (𝑥̅ = 3.47) ในส่วนของระดับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ คุณภาพการตัดสินใจของ
ประชาชนในการจัดการกับปัญหายาเสพติดของชุมชน (𝑥̅ = 3.46) กระบวนการของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(𝑥̅ = 3.34) การสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชน (𝑥̅ = 3.44) และด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่ าง
ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชน (𝑥̅ = 3.46) การทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติ f-test ได้ค่าSig (1- tailed) เท่ากับ 0.00
มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน HO และยืนยันสมมติฐาน Ha ทาให้สรุปผลได้ว่า ระดับการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นัยยะสาคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน (3) แนวทางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีอานาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริง การตัดสินใจที่มา
จากประชาชนเป็นการประชุมร่วมกัน ในการปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เทศบาลเป็น
หน่วยงานที่มีความสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ แต่ยังขาดการ
สนับสนุนทางราชการต้องรับฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจแนวทางและวิธีการเพื่อนาไปสู่
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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คำสำคัญ: การพัฒนาการมีส่วนร่วม ปัญหายาเสพติด เทศบาลตาบลห้วยกะปิ

ABSTRACT

About 27 million people are addicted to drug addicts, with only 0.6 percent of people who
are addicted to drug have access to treatment and more inmates are causing problems in the justice
process. One sided suppression successful. People Participation Development is very important
because the people have the knowledge and standing of reasoning in solving problems.The purpose
of this research were to (1) study the problem condition (2) analyze the factor (3) propose guidelines
for People Participation Development in drug problem solving in
Huaykapi Municipality Muang District, Chonburi Province.
The research methodology was a mixed method of quantitative and qualitative research. The
population is people living in the area of Huaykapi Municipality Muang District, Chonburi Province,age
between 20-60 years. There are a total of 7 villages with a total of 9,523 people. Samples were 383
people by Taro Yamane with 95 confidence level. The data from all the interview were 7 people. The
research instruments were questionaires and structure interview statistics used for quantitative analysis
were percentage, mean, standard deviation and f- test. Inductive data analysis method used for
qualitative analysis.
The results of the study revealed that ( 1 ) The opportunity for people to participate in the
resolution of drug problems is not enough and through, non-registered population does not cooperate
as they should. ( 2 ) factor affecting the development of People Participation Development in problem
resolution drug such as the factor of decision making power of people ( 𝑥̅ = 3.49) cooperation in the
process of joint decision making (𝑥̅ = 3.52)participation in community activities (𝑥̅ =3.41)participation
in listening the opinion ( 𝑥̅ = 3.50) and the participation in giving information ( 𝑥̅ =3.47) in term of the
level of development, people participation development in narcotic solving problem was a medium
level, including the quality of decision making of people in dealing with drug problems of the
community( 𝑥̅ = 3.46) Community processes in solving drug problems ( 𝑥̅ = 3.44) Creating public
acceptance and participation ( 𝑥̅ = 3.34) and the aspect of building relationships between local
administrators and people. ( 𝑥̅ = 3.46) Hypothesis testing using the f-test with Sig ( 1 - tailed) equal to
0.00 is less than 0.05 Therefore, rejecting the HO Hypothesis and confirming the Hypothesis H, it can
be concluded that the level of People Participation Development in Narcotic Solving Problem in
Huaykapi Municipality Muang District, Chonburi Province is significantly different at 0.05 which is in
accordance with the hypothesis. (3) The guidelines for the people participation development in narcotic
solving problem should be to give people the opportunity to express opinions and truly have power to
make decisions. The decisions made by the people are a joint meeting enjoy consultation to find
Solutions and prevent drug problems. The municipality is an important organization that promotes
people participation in drug problems solving in the area, but lacks government support, must listen to
the public. Is the person who chooses to make the decision,The guidelines and the methods to lead
the participation in the cutting of the drug problems.
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บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจานวนผู้เสพยาบ้ามากที่สุดในโลกในปีพุทธศักราช 2545 และในปัจจุบัน
ยังพบว่า มีผู้เสพยาบ้าเป็นจานวนมาก ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมทาให้ประเทศไทยมีจานวนผู้ต้องขังมาก
เป็นอันดับที่ 6 ของโลก จากจานวนผู้ต้องขังทั้งหมดกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ต้องขั งจากคดียาเสพติด จังหวัด
ชลบุรีเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากเป็นเขตอุตสาหกรรมอีก
ทั้งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมาก จากปัญหาดังกล่าว
เทศบาลตาบลห้วยกะปิได้นาแนวคิดของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืน สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานที่มีการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด และการบาบัดรักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การแก้ไขปัญหาให้ประสบความสาเร็จนั้น ประชาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีแนวคิดหลัก คือ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ ไขปัญหายา
เสพติด ประชาชนเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้ที่มีความสนใจต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อนาเสนอแนวทาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไ ขปัญหายาเสพติด ในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลแห่งอื่นต่อไป
2. เป็นแนวทางในการนาเสนอปัจจัยแห่งความสาเร็จ ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลแห่งอื่นต่อไป
3. นาผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นแห่งอื่นต่อไป
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาสภาพปัญหา การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตลอดจนปัจจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายา
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เสพติด และการนาเสนอแนวทาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ เขตพื้นที่เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3. ขอบเขตด้ำนประชำกร
3.1 ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มี
อายุ 20-60 ปี จานวน 9,523 คน และผู้นาชุมชนทั้งหมด 7 คน คือ กานันตาบลห้วยกะปิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
1 ทุ่งสระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ห้วยกะปิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หนองสมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ซากพุดซา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 หนองกระเสริม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ไร่ไหหลา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 มาบหวาย
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้ศึกษาใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 383 โดยการเลือกวิธีการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Edward Blair & Johny Blair, 2015: 89) และผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการสั ม ภาษณ์คือ
กานันและผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 7 คน
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ระยะเวลาเริ่มต้น 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563
5. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
5.1 ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ (1) ด้านการมีอานาจในการตัดสินใจของประชาชน (2) ด้านความ
ร่วมมือในกระบวนการของการตัดสินใจร่วมกัน (3) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (4) ด้านการมีส่ วน
ร่วมในการรับฟังความคิดเห็น และ (5) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
5.2 ตั วแปรตำม คือ การพัฒนาการมีส่ว นร่ว มของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (1) ด้านคุณภาพการตัดสินใจของประชาชนในการจัดการกับ
ปัญหายาเสพติดของชุมชน (2) ด้านกระบวนการของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (3) การสร้างการยอมรับ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ(4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชน
สมมติฐำนกำรศึกษำ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการมีอานาจในการตัดสินใจของประชาชน ด้านความร่วมมือในกระบวนการ
ของการตัดสินใจร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น
และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
1. การมีอานาจในการตัดสินใจของ
ประชาชน
• การลงประชามติ
2. ความร่วมมือในกระบวนการของการ
ตัดสินใจร่วมกัน
• ประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการตัดสินใจร่วมกัน
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. การมีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็น
• การประชุมสาธารณะ
5. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
• การประชาสัมพันธ์

ตัวแปรตำม
กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1. คุณภาพการตัดสิ นใจของประชาชนใน
การจัดการกับปัญหายาเสพติดของชุมชน
2. กระบวนการของชุ ม ชนในการแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด
3. การสร้ า งการยอมรั บ ในการมี ส่ ว นร่ว ม
ของประชาชน
4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นกับประชาชน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา
ที่มำ: พัฒนาจาก IAP2 อ้างใน อรทัย ก๊กผล (2552: 23) และพรรณทิพา แอดา (2549: 51)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานคือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Patricia
Burch & Carolyn J. Heinrich, 2016: 2-5) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีทั้งหมด 7 หมู่บ้านมีอายุตั้งแต่ 20- 60 ปี ทั้งหมด
จานวน 9,523 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างใน สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ , 2558:
177) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 383 คน มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหาสัดส่วน
ตามขนาดของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน แล้วจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ คือ กานันและผู้ใหญ่บ้านจานวน 7 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ การตรวจสอบเครื่องมือจาก
274

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่ า IOC เท่ากับ 0.88 และนามาตรวจสอบโดยวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
แบบครอนบาค (Cronbachs’Alpha) (ด ารงค์ วั ฒ นา, 2557: 104) ได้ เ ท่ า กั บ 0.96 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ f- test ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางใช้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาปัญหา
ยาเสพติด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2561: 144-145)
ผลกำรวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความต้องการให้หน่วยงานทางราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนทุกคนต้องให้ความสาคัญกับปัญหายาเสพ
ติด และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยลาดับแรกคือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชน
(𝑥̅ = 3.46) คุณภาพการตัดสินใจของประชาชน ในการจัดการกับปัญหายาเสพติดของชุมชน(𝑥̅ = 3.46)
รองลงมาคือการสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชน (𝑥̅ = 3.44) และกระบวนการของชุมชนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด (𝑥̅ = 3.34) ตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐานระดับการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย
การใช้สถิติ f-test ได้ค่า Sig (1- tailed) เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน HO
และยืนยันสมมติฐาน Ha ทาให้สรุปผลได้ว่า ระดับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญที่ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน
3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1) ด้านการมีอานาจในการตัดสินใจของประชาชน
คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการมีอานาจในการตัดสินใจมากขึ้น และเป็นการ
ตัดสินใจที่มาจากประชาชน 2) ด้านความร่วมมือในกระบวนการของการตัดสินใจ คือ ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานทางราชการเป็นผู้สนับสนุน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หน่วยงานทางราชการควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ชุมชน ต้องมีการจัดกิจกรรมเป็นประจา
และมีความต่อเนื่อง 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือศูนย์ที่
รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาและมีแนวทางแก้ไขยาเสพติด 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร คือ
ควรมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบออนไลน์
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
1. ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชนมีความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างการยอมรับ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามลาดับ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจุลศักดิ์ บุญแดง (2558) ได้
ทาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเทศบาลตาบลนาป่า
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อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเทศบาลตาบลนาป่า อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทาการพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด อันดับต่อมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรั บประโยชน์ ลาดับสุดท้ายคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีอานาจในการตัดสินใจของประชาชน (𝑥̅ = 3.49) ด้านความร่วมมือในกระบวนการของ
การตัดสินใจร่วมกัน (𝑥̅ = 3.52) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน (𝑥̅ = 3.41) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับฟังความคิดเห็น (𝑥̅ = 3.50) และด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร (𝑥̅ =3.47) ผลการทดสอบ
สมมติฐานการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี 5 ด้าน คือ
1) ด้านการมีอานาจในการตัดสินใจของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการมีอานาจในการตัดสินใจอย่างแท้ จริงในการหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด มีความ
สอดคล้องกับนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2538: 13-19) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมเป็นเปิดโอกาสให้ประชาชน
และกลุ่มต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการของชุมชน การมีส่วนร่วมต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน
2) ด้านความร่วมมือในกระบวนการของการตัดสินใจ คือ ประชาชนมีการเข้าร่วมประชุมเป็นการ
ตัดสินใจเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับณรัชช์อร (ณัฐนรี) ศรีทอง (2554: 116 117) อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการดาเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสาเร็จโดยเป็นการ
ทางานร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการและประชาชน
3) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม คื อ ควรสนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมในการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด
สอดคล้ อ งกั บ โกวิ ท ย์ พวงงาม (2553: 55-56) กล่ า วไว้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรม
(Implementation) เป็นการให้การสนับสนุนการประสานงาน การบริหาร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรด้านกาลัง
พลและปัจจัยในด้านต่างๆ
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ควรเพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เช่น ตู้
แสดงความคิดเห็น เทศบาลต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อมูลจากประชาชน
เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับสนทยา พลศรี (2547: 172-173) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทาให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประชาชนกับทางราชการ
5) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์และ
ช่องทางอื่นๆให้มากขึ้น และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล สอดคล้องกับเจิมศักดิ์ ปิ่น
276

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ทอง (2526: 25) อธิบายไว้ว่า การให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
การประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ประชาชนสามารถได้รับความรู้เพื่อนาไปแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ มาจากสภาพปัญหาที่มีความแตกต่างกัน
ควรมีการศึกษาและทาความเข้าใจ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ อ ย่าง
เหมาะสม
2. การศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ มาจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อนามาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชนบนพื้นทีส่ ูงของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ภควรรณ ไชยป๋าน72
รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึกษาระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต ประชาชนในชุม ชนบนพื้ น ที่สู ง ของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการ
หลวงจังหวัดเชียงใหม่ และ (3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบผสมผสานการวิจัยเชิงปริ มาณกับการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ
ประชากรคือประชาชนที่อาศัยอยู่เขตในชุมชนบนพื้นที่สูงในโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และเกี่ยวข้องกับการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการหลวง จานวน 27 แห่ง
15 อาเภอ มีจานวน 117,693 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 399 คน ได้จากการคานวณโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิในการคัดเลือกตัวแทน สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยการสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่
โครงการหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลวง จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) สถิติเชิงพรรณนาใช้
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติเชิงอนุมาน นามาใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
เทคนิคสวอท เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยในการหาข้อสรุปร่วมเพื่อการเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก และไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพืน้ ที่
สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยจูงใจ และ ( 3)
ข้อเสนอแนะที่สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ คือ
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ควรสร้างร่วมมือกับเครือข่ายความช่วยเหลือ จาก
สถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงประชาชนในชุมชนเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์หรือโครงการต่าง ๆ ของ
โครงการหลวงโดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยสภาพพื้นที่สูงมีความหลากหลายด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน มีการเชื่อมโยงนาความรู้และอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ
ไปผสมผสานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่งโดยคานึงถึงหลักของวิ ถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการนางานวิจัยและพัฒนาจากโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนบน
พื้นที่สูง ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และสร้างรายได้ให้ตนเอง
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ABSTRACT
The purpose of this study was to (1) study the quality of the people in the highland
communities of the Royal Project at Chiang Mai province (2) study the factors that influence the
quality of life of people in the highland communities of the Royal Project, and (3) recommend on
the development of people's lives in the highland communities of the Royal Project of Chiang Mai
Province. This research was survey research combined with qualitative research. The population is
the residents of the high community in the Royal Project of Chiang Mai Province and participates in
the application of the sufficiency economy philosophy together with the development of the quality
of life in the Royal Project 27 from 15 districts with a total of 117,693 samples from 399 people
calculated using Yamane's formula at the 95 per cent confidence level and using stratified sampling
to select a representative. For important information service providers by interviewing as a Royal
Project employee or assigned and relevant stakeholders in the Royal Project. The research
instruments consist of questionnaires and interviews. Two methods of quantitative analysis analyzed
by (1) the descriptive statistical analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard
deviation, and (2) the inferential statistical analysis for hypotheses testing was t-test, F-value,
multiple regression analysis. Qualitative data analysis, using the SWOT data analysis to analyze
inductive data to summarize the conclusion. Results of the study found that (1) factors affecting the
quality of life of communities in the province Chiang Mai is the main factor of the sufficiency
economy and incentives. (2) the quality level of the people in the community of the Royal Project
of Chiang Mai is very high and not with more than 80 percent, and (3) the important
recommendations to improve the quality of life of a community of the Royal Project, Chiang Mai
Province as following; people of the communities in the capital city of Chiang Mai should establish
cooperation with the network of various institutions and people in the community to learn the
knowledge from the Royal Project and also preserve the social and cultural identity of the
communities, integrate the knowledge and new technology to adapt and response the condition of
highland communities, apply the research and development findings to the Royal Project Highland
communities, provide the knowledge sufficiency economy philosophy to communicate
understanding and participate in the development and increase income....

Keywords: Quality of Life
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บทนำ
ในปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี ค วามตื่ น ตั ว และมุ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศตนให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมานั้น อาจ
มุ่งเน้นในเรื่องของความเจริญทางด้านวัตถุ และรายได้ของประชาชนในประเทศที่สูงขึ้น อันจะเป็นผลให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความคล่องตัว การมีสภาพแวดล้ อมที่ดีรวมไปถึงการที่ประเทศนั้น ๆ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ หรือการมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา แต่สิ่งสาคัญที่สามารถแสดงถึง ความ
เจริญก้าวหน้าในการพัฒ นาประเทศได้อย่างชัดเจนที่สุด คือการที่ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิ ตที่ ดี
ประเทศไทยจึ งให้ ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่ งมีกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่
จะลดปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคน ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ และ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริ การการศึกษาและสาธารณสุ ขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคเหนือที่
เป็นหลักพื้นในการปลูกฝิ่น
จากปัญหาที่พบ รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ได้ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาคเหนื อตอนบน โดยรวมอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ (โครงการพัฒ นาแห่งสหประชาชาติ ,
2552) และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีตัวชี้วัดความจาเป็นขั้นพื้นฐานที่ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึง 22 ตัวชี้วัด จาก
42 ตัวชี้วัด มีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และพะเยา อีกทั้งมีจานวนของครัวเรือนที่ยังตกเกณฑ์รายได้ของ
เกณฑ์จปฐ. (23,000 บาท ต่อคนต่อปี) ซึ่งมีมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 5 และ 6 ของประเทศ ผลการประเมิน
คุณภาพชีวิตประชาชนในภาคเหนือตอนบนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดความจาเป็นขั้นพื้นฐานที่ยังไม่บรรลุ
ถึงเป้าหมายถึง 22 ตัวชี้วัด ทาให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตประชาชนในภาคเหนือยังขาดการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่มีหน่วยที่วางแผนเพื่อศึกษา
ปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนในชุมชนบนพื้นที่
สูงโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรม และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์แรกในการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และถือเป็นศูนย์ต้นแบบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่ง เนื่องจากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีศูนย์เรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิคุ้มกันทางสังคม
บนพื้นที่สูง และมีสถานีวิจัยครบวงจรกระจายอยู่ ตามศูนย์ต่างๆ ของในแต่ละพื้นที่จึงเรียกได้ว่าศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการติดตามและประเมินผลคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
บนพื้นที่สูงของโครงหลวงจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว กอปร์กับการนาปัจจัยที่ส่งผลและเกี่ยวข้องมาเป็นตัวแปร
ในการศึ ก ษาประกอบ เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ งในการวางแผนติ ด ตามผลการด าเนิ น การและการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดาเนินการในพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนบนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงในจังหวัด
อื่นๆ ต่อไป

281

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิต
คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสมไม่เป็น
ภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมที่เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สามารถดารงชีวิตที่ชอบ
ธรรมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้ อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่
ตนเองปรารถนาให้ได้มาอย่าง ถูกต้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2543, น.33) ในส่วนของดัชนี
การวัดคุณภาพชีวีต Ferrans CE. เรียกว่า “Quality of L ife Index : QLI ” มองว่าความพึงพอใจในชีวิตของ
บุคคล ซึ่งมีประกอบด้วยคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทางกายภาพและความสามารถในการประกอบกิจกรรม
(Health and Functioning) ด้านทางสุ ขภาพจิตใจและความเชื่อ (Psychological/Spiritual) ด้านสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Social and Economical) และด้านครอบครัว (Family) โดยทั้ง 4 ด้านข้างต้นนี้เป็นกรอบ
แนวคิดคุณภาพชีวิต แบบ meta-theory ของ Ferrans (Schol Inquiry Nurs Pract, 1996 : 10) นอกจากนี้
แล้ว ยังต้องนามาพิจารณาประกอบร่วมกันทั้ง สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจและความเชื่อ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และครอบครัว ซึ่งต้องนามาพิจารณาทั้งด้านความพึงพอใจและความสาคัญขององค์ประกอบย่อยไปพร้อม
กัน เพื่อให้ครอบคลุม ในทุกด้านของคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล (อ้างถึงใน ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, 2016: 177)
สาหรับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยนั้น ได้มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานของ
ครอบครัวสาหรับการบริโภค เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์จาเป็นพื้นฐานโดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มี 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี
7ตั ว ชี้ วั ด หมวดที่ 2 มี บ้ า นอาศั ย (คนไทยมี บ้ า นอาศั ย และสภาพแวดล้ อ มเหมาะสม) หมวดที่ 3 ฝั ก ใฝ่
การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงาน มีอาชีพและมีรายได้)
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) นอกจากนี้ จาขอบ ไวเนอร์ (Jacob Viner,
1960) ก็ได้ให้ความสาคัญกับมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่า
เทีย มและเป็ น ธรรมระหว่างมนุ ษย์ ทั้ งในประเทศและต่า งประเทศในโลกนี้โ ดยเฉพาะในด้า นการแบ่ ง ปั น
เทคโนโลยีและการผลิตทั้งหมด เพื่อที่จะตอบสนองความพอใจความต้องการในขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และการ
ลดช่องว่าง ระหว่าง ความร่ารวยกับความยากจน และนาไปสู่กระบวนการในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้
สามารถพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดข้างต้น พอสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง
ในโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ จปฐ.ปี พ .ศ. 2559 และทฤษฎีความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ด้านความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชน 6 ด้าน ได้แก่ (1) มีสุขภาพที่ดี (2) บ้านอยู่อาศัย (3)
ฝักใฝ่การศึกษา (4) รายได้ก้าวหน้า (5) ปลูกฝังค่านิยมไทย และ (6) ความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชน
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2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ค าว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานพระราชดาริ ชี้แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า
25 ปี ตั้งแต่ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจอีกทั้งสามารถผ่านพ้นมาได้อันด้วยแนวทางการแก้ไขเพื่อให้
รอดพ้นและดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนา
ประเทศจึงจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น และต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นหลักในเบื้องต้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวพระราชดาริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้มานานกว่า 30 ปี ซึ่ง เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยที่ได้ยึดทาง
สายกลางและความไม่ประมาทและคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง
ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตรวมไปถึงการมีสติปัญญา และความเพียรซึ่งจะนาพาไปสู่
ความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงและยั่งยืน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2556: www.chaipat.or.th).
หลั กการปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงประกอบ ด้ว ย 3 คุณลั กษณะที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อที่
นาไปสู่การปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของ 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ต่อความ
จาเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแค่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป
ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่อง
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ทีด่ ีงาม โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นจากการ กระทานั้น ๆ อย่างรอบรู้ และ
รอบคอบ (3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม สามารถปรับตัวและรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ อย่างทันท่วงที ส่วน 2 เงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้การตัดสินใจและการกระทาเป็นไป
พอเพียง จะต้องอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู้ ดังนี้ (1) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานทาง
จิตใจของคนในชาติ ซึ่งประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม การรู้ผิดชอบ ชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต
การใช้สติ ปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดาเนินชีวิตและด้านของการกระทาคือ มีความขยัน อดทน
ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และ (2) เงื่อนไขความรู้ ประะ
กอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและ
ความระมัดระวัง ที่จะนาความรู้ต่าง ๆ เหล่านั่นนามาพิจารณาให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ประกอบการวางแผน
และนาไปปฏิบัติที่ต้องคานึงถึง 4 มิติ ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน กรวรรณ สังขกร, 2552: 16) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า เศรษฐกิจ พอเพียงไม่ได้หมายว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคน
อื่น ไม่ทาเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึง เศรษฐกิจสมดุลเป็นการกลั บสู่สมดุลของสั ง คม
เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อมพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียงปัญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมี
ความมั่นคงพอเพีย ง ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดข้างต้น พอสรุปได้ว่า หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ประกอบด้วย หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี (4) เงื่อนไขความรู้ และ (5) เงื่อนไขคุณธรรม
3. แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ
แรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลได้รับการกระตุ้นจากและมีสิ่งที่โน้มน้าวหรือชักนา บุคคล
ให้เกิดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและแสดงการกระทาหรือปฏิบัติตาม มีพลัง
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ผลั กดัน ให้ คนเกิดพฤติกรรมในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายของตน ที่มีแรงจูงใจสู งจะใช้ความเพียร
พยายามในการกระทาให้ไปสู่เป้าหมายให้สาเร็จ เช่น การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการ ผลิตสินค้า เป็นต้น
ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG (ERG Theory : Alderfer) (ภารณีญ์ แผนสมบูร์, 2548: 12) แอลเดอร์เฟอร์
(Alderfer) ได้เสนอทฤษฎี ERG ที่ได้ข้อสรุปพื้นฐานที่ได้มาจากแนวคิดของ Maslow ลาดับความต้องการ 5
ขั้น ของ Maslow ให้เหลือเพียง 3 ขั้น ได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ความต้องการการดารงอยู่ (Existence Needs) ซึ่งรวม
ความต้องการทางกายภาพและความมั่นคง ปลอดภัย มารวมไว้ด้วยกันหรือเรียกว่าความต้องการด้านพื้นฐาน
ของมนุษย์ หรือความต้องการด้านปัจจัย 4 ที่ประกอบด้วย น้าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม อากาศ รวมไปถึงการ
พักผ่อนและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ในขั้นที่1
และขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่ น (Reletedness Needs ) ซึ่งได้รวมถึงความ
ต้องการทางสังคม และความต้องการยกย่องและชื่อเสียง การนับถือจากบุคคลอื่น ในด้านนี้อัลเดอร์เฟอร์ ได้
รวบรวมบางส่วนของมาสโลว์เข้าไว้ด้วยกัน คือด้านความปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและขั้นที่ 4 การ
ได้รั บ การนั บ ถื อจากผู้ อื่น และ ขั้น ที่ 3 ความต้องการที่จ ะเจริ ญงอกงาม (Growth Needs) ซึ่งเป็นความ
ต้องการของบุคคลที่จะทาอะไรให้สาเร็จด้วยตนเองมีความก้าวหน้า ใช้ทักษะ ความสามารถ ความชานาญของ
ตนและแสวงหาความรู้เพื่อนามาพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (Self – Actualization) ของมาสโลว์
ทฤษฎี ERG ได้อธิบายว่า ความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน หรือสามารถ
ถูกจูงใจด้วยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน เช่น ความต้องการทางด้านการเงินที่สูงขึ้น (E)
พร้อมกับความต้องการทางสังคม (R) และความต้องการโอกาสและอิสระในการตัดสินใจ (G) สรุปได้ว่าทฤษฎี
ของ แอลเดอร์เฟอร์ ความต้องการซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการที่
มีอยู่ ลาดับล่างสามารถตอบสนองได้มากยิ่งทาให้เกิดความต้องการที่อยู่ในลาดับสูงเพิ่มมากขึ้นและหาก ความ
ต้องการที่อยู่ในลาดับที่สูง ได้รับการตอบสนองน้อยยิ่งทาให้เกิดความต้องการที่อยู่ในลาดับล่างเพิ่มมากขึ้นมี
ปัจจัย ภายนอกสามารถที่จะทดแทนปัจจัยจูงใจภายในได้ เช่นบุคคลส่งเสริมความงอกงามอาจพึ่งพอใจจะ
ได้รับความไว้วางใจ และการให้ความช่วยเหลือเป็นการยกย่องชมเชย เป็นต้น จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎีการจูงใจ อี อาร์ จี ของ อัลเดอร์เฟอร์ ที่มีอยู่ 3 ประการมาปรับใช้เป็น (1) ความ
ต้องการเพื่อการดารงชีพ (2) ความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น และ (3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
4. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่
การดาเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยหน่วยงาน และแผนงานที่ทางมูลนิธิมีการ
บริหารจัดการตามโครงสร้างของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านงานวิจัย ด้านการพัฒนา ด้านการวิจัย/เกษตร
หลวง ด้านศูนย์การพัฒนาโครงการหลวง ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ โครงการหลวงในปัจจุบันได้มี
การส่งเสริมและมีการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนชาวเขาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีจานวน
รวม 38 แห่งในแต่ล่ะศูนย์ครอบคลุมพื้นที่แห่งละ 5-20 หมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งได้แก่
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพู นและพะเยามีจานวนประชากรรวมชาวชนเผ่าต่าง ๆ 13 เผ่า และชาว
ไทยที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ภูเขาที่ได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 37,561 ครัวเรือน มีจานวนประชากร 172,309
คน ดังนั้นแนวทางวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง
และมีความแตกต่างกันโดยมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณีเป็นการปรับ ตัวเข้ากับทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพสังคมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดย “กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง” ชนชาวเขาจะตั้งถิ่นฐานตามแนวเทือกเขาบน
พื้นที่สูงใน ภาคเหนือ อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมที่พึ่งพาอาศัยป่าเป็นหลัก มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมเมืองมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากผลการทบทวนวรรณกรรมมาสังเคราะห์เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระเพื่อใช้ในการกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
Independent Variable
Dependent Variable
ปัจจัยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
อิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนบนพื้นทีส่ ูง
ของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่
(หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
1. ด้านความพอประมาณ
2. ด้านความมีเหตุผล
3. ด้านมีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
4. ด้านความรู้
5. ด้านคุณธรรม
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อคุณคุณภำพชีวิต
ประชำชนในชุมชนบนพื้นทีส่ ูงของ
โครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่
1. ด้านพื้นฐานการดารงชีวิต
2. ด้านการยอมรับจากผู้อื่น
3. ด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงในชีวิต

คุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชน
บนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวงจังหวัดเชียงใหม่
1. ด้านมีสุขภาพดี
2. ด้านมีบ้านอยู่อาศัย
3. ด้านฝักใฝ่การศึกษา
4. ด้านรายได้ก้าวหน้า
5. ด้านปลูกฝังค่านิยมไทย
6. ด้านความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐำนกำรวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้นามากาหนดเป็นสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยกับสมมติฐำนกำรวิจัย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
สมมติฐำนกำรวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน 1. ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน
พื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
2. ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามี
ความแตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
3. ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
ชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. ไม่ได้นามากาหนดสมมติฐานการวิจัยเนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
ใช้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จังหวัดเชียงใหม่
วิธีดำเนินกำรวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารออกแบบวิ จั ย แบบผสมผสาน และวิ จั ย แบบไม่ ท ดลอง (Nonexperimental Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-Rectional)
เนื่องจากเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง แล้วนามาผสมผสานกับตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากร
จานวนมาก และเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ โดย
ใช้เทคนิค ข้อมูล SWOT Analysis แก้ไขใหม่เป็น “รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงสารวจแบบตัดขวาง ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการวิจั ยครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สู งของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมี จานวน 27 โครงการ 16 อาเภอ ซึ่งประกอบด้วย อาเภอ เชียงดาว อาเภอหางดง อาเภอแม่วาง
อาเภอแม่ออน อาเภอสะเมิง อาเภอแม่แจ่ม อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่แตง อาเภอฮอด อาเภอแม่ริม อาเภอ
กัลยานิวัฒนา อาเภออาย อาเภอจอมทอง อาเภอฝาง กิ่งอาเภอแม่ออนเป็นจานวน ประชากรทั้งสิ้น 117,693
คน (มูลนิธิโครงการหลวง, 2554) และสาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกโครงการหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาวิจัย
เป็นพื้นที่ครอบคลุมของโครงการหลวงที่มีโครงการหลวงมากที่สุดและประชากรส่วนใหญ่ในโครงการหลวงอาศัย
อยู่บนพื้นที่สูงของภาคเหนือ และเป็นต้นแบบของการริเริ่มโครงการหลวง ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ที่ทรงให้ก่อตั้งมูลนิธิ โครงการหลวง ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดาเนินชีวิต และมีความ
สอดคล้องกับพระราชดารั สของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงที่ทรงให้ กลั บมาใช้ภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น (กรมพัฒนาชุมชน, 2541) อีกทั้งยังสอดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดินและความต้องการของชุมชนจึงส่งผลให้
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแผนยุทธศาสตร์
ของโครงการหลวงที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง เพื่อเป็นฐานในการนาตัวชี้วัดที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นาไปประกอบการพัฒนาประเทศได้อีก
รายละเอียดของจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาใช้ศึกษางานวิจัยในครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการคานวณ
ขั้นที่1 ผู้วิจัยได้นาประชากรจาก 16 อาเภอ จานวน 117,693 คน มากาหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง
ตามแนวคิด ของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1967: 398) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 399 คน โดยมีวิธีการ 3 ขั้นตอน
ขั้น ที่ 2 ทาการสุ่ มตัว อย่ างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยเลื อกสุ่ มโดยการแยก
ประชากรออกเป็ น แต่ ล ะอ าเภอในโครงการหลวงและในแต่ ล ะชั้ น ภูมิ จ ะท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสั ดส่ ว น
(Proportional stratified random sampling) โดยใช้สูตรเพื่อคานวณหาจานวนของ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นภูมิ จะได้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละอาเภอใน โครงการหลวง ดังนี้
จานวนตัวอย่างในแต่ละอาเภอ = จานวนตัวอย่างทั้งหมด x จานวนประชากรในแต่ละอาเภอ
จานวนประชากรทั้งหมด
ตำรำงที่ 2 ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกสัดส่วนของจำนวนประชำกร
ชื่ออำเภอ
ประชำกร
กลุ่มตัวอย่ำง
1. อาเภอเชียงดาว
13108
45
2. อาเภอจอมหลวง
2623
9
3. อาเภอแม่วาง
9285
31
4. อาเภอแม่ออน
2354
8
5. อาเภอสะเมิง
8978
30
6. อาเภอหางดง
6309
21
7. อาเภอแม่แจ่ม
9999
34
8. อาเภอดอยสะเก็ด
2203
8
9. อาเภอแม่แตง
3343
11
10. อาเภอฮอด
6372
22
11. กิ่งอาเภอแม่ออน
7437
25
12. อาเภอแม่ริม
6188
21
13. อาเภอแม่อาย
17933
61
14. อาเภอฝาง
5391
18
15. อาเภอกลัยานิวัฒนา
6767
23
16. อาเภอจอมทอง
9403
32
รวม
117,693
399
จึงดาเนินการเมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการในแต่ละอาเภอใน โครงการหลวงการสุ่ม
ตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการทาฉลากรายชื่อ ประชากรแต่ละโครงการ ซึ่ง
ตรวจสอบรายชื่อจากสามะโนประชากรแล้วดาเนินการ จับฉลาก รายชื่อให้ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่
ต้องการ หลังการนาแบบสอบถามไปแจกตามรายชื่อ ดังกล่าวกรณีกลุ่มตัวอย่างตามรายชื่อที่จับได้
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้ วิจั ยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งจะมีคาถามในลั กษณะปลายปิดและปลายเปิด และการ
สัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัย ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสอบถาม
ประชาชนที่เป็น ตัวแทนของแต่ละอาเภอและแบ่งลักษณะของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklists) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด (Close-end) ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
ปัจจุบัน รายได้ต่อเดือนและ จานวนสมาชิกในครอบครัว
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 3 เป็ น การสอบถามระดับ คุณภาพชีวิตประชาชนในชุ มชนบนพื้นที่สู งของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
สาหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดารงชีวิตโดยคาถามแต่ละข้อ มี คาตอบให้เลือกตามมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ ตาม
แบบของ Likert’s Seale ซึ่งทาการแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย
ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับที่ 4 หมายถึง มาก
ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนในชุ มชนบนพื้ น ที่ สู ง ของโครงการหลวงจัง หวั ดเชีย งใหม่ ซึ่ง ควรเป็ นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-end) โดยแบบสอบถามข้างต้น ได้ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อความกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกเฉพาะคาถามที่มี IOC ตั้งแต่ .60 เป็นต้นไป มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการวิจัยในครั้งนี้
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ดังนี้ (1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวง 4 ท่าน และ
ตัวแทนของชุมชน จานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยได้ทาการชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามแก่ผู้ช่วยวิจัยเพื่อเก็บ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (2) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562
นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยได้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผู้นาประจาโครงการ
หลวงหรือประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จานวน (1) ประกอบด้วย ท่าน 5\
องค์การ) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2) หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
มหาชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สา ประชาชนในโครงการหลวง (4) ผู้นาเกษตรชุมชนห้วยน้ากิน (3) (
บุคคลต้นแบบชุมชนโครงการหลวงขุนแปะ (5) และ อาเภอแม่ริม ใหม่ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมา
สังเคราะห์เชิงเนื้อหาพร้อมนาเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยายความเรียง
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
1. การทดสอบสมมติฐานเรื่องระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ t-test
2. การทดสอบสมมติฐานเรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สู งของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกัน ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ F-test
3. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวแปรจากปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม และ (2) แรงจูงใจ
(Alderfer) ที่เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG) มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ แบบ F-test โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regression Analysis)
สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ หรือตัวแปรตาม
ได้แก่ ด้านมีสุขภาพ ด้านมีบ้านอยู่อาศัย ด้านฝักใฝ่การศึกษา ด้านรายได้ก้าวหน้า ด้านปลูกฝังค่านิยมไทย และ
ด้านความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
บนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อจาแนกเป็นราย
ด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ คือ ด้านความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ด้านปลูกฝังค่านิยมไทยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านมีบ้านอยู่อาศัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ได้แก่ รองลงมา 3.90
ด้าน และ 3.74 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านมีสุขภาพดี 3.77 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านฝักใฝ่การศึกษา 3.82 เท่ากับ
ตามลาดับ 3.40 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ รายได้ก้าวหน้า
ดังนั้นหากประชาชนในชุมบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งความแตกต่างในด้าน
ชนเผ่า ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม การดารงชีวิต หากมีแรงผลักดันจากแรงจูงใจให้มีการดาเนินชีวิตที่ดี
และน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปนาไปปฏิบัติได้จริงในการดารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความอดทน มีความเพียร จึงส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1ระดับคุณภาพชีวิตประชาชน“ ในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการ
หลวงจั งหวัดเชีย งใหม่ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ ”80พบว่า เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ ส ถิติทดสอบ t (t-test) ดั งนี้ ค่า
Sig.(1-tailed) เท่ากับ 000.ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ และค่าสถิติ 0.05t เท่ากับ 21.304 ซึ่งมากกว่า
ดังนั้นจึงปฏิเสธ 0H0 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ยืนยันสมมติฐาน H1 ที่กล่าวไว้ว่า ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ อย่างมีนัยสาคัญทาง 80
0.05 สถิติที่ระดับและผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวยืนยันให้เห็นว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการ
หลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเครา ”ะห์ออกเป็น ชนเผ่านั้นมี 12
ได้แก่ เผ่า 8 ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง(1) ชนเผ่าลาหู่ (2) ชนเผ่าม้ง (3) ชนเผ่าดาราอั้ง (4) ชนเผ่าไทยใหญ่
(5) ชนเผ่าคะฉิ่น (6) ชนเผ่ากะเหรี่ยง (7) ชาวพื้นบ้าน (8) ชนเผ่าอื่น ๆ โดยนาค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละชนเผ่า มาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธี One289
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Way ANOVA ด้วยสถิติ F-test พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 000.ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐานของประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 0.05 ชน 8
ได้ค่าสถิติ เผ่าF-test เท่ากับ 0 และมีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 15.779.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น
จึงปฏิเสธ H0 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยอมรับ H1 นั่นคือ ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชนบน
พื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
และเมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 0.05ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบน
พื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่แต่ละชนเผ่า โดยจาแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe แล้วพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ จานวน 0.05 7 คู่ ได้แก่ ชนเผ่าลาหูกับชนเผ่าดาราอั้ง
ชนเผ่าลาหูกับชาวพื้นบ้าน ชนเผ่าม้งกับชนเผ่าดาราอั้ง ชนเผ่าดาราอั้งกับชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าดาราอั้งกับ
ชนเผ่าอื่น ๆ ชนเผ่ากะเหรี่ยงกับชาวพื้นบ้าน และชาวพื้นบ้านกับชนเผ่าอื่น ๆ โดยค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ
ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ของชนเผ่าลาหู่ เป็นค่าเฉลี่ยที่
สูงสุด และค่าเฉลี่ยของชนเผ่าดาราอั้งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่าสุด และผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวยืนยันให้เห็น
ว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อจาแนกตามชนเผ่าแล้ว
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
บนพื้นที่สูงของโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 2 คือ ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวแปรทั้ง 5 (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ความผันแปรที่มีต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 52.6 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชีย งใหม่ หรือกล่าวได้ว่า หากประชาชนบนพื้นที่สู งของโครงการหลวงจัง หวัด
เชียงใหม่ ได้นาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรมาใช้ให้มากขึ้น ก็จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่
สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตามไปด้วย และปัจจัยแรงจูงใจ จานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้าน
พื้นฐานการดารงชีวิต ตัวแปรด้านการยอมรับจากผู้อื่น และตัวแปรด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต
ตัวแปรทั้ง 3 ความผันแปรที่มีต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ
51.8 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวั ดเชียงใหม่ หรือ
กล่าวได้ว่า หากประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรมาใช้ให้
มากขึ้น ก็จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตาม
ไปด้วย
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 “ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวแปร จากปัจจัยทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) และปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร และได้ตั้งสมมติฐานว่า ตัวแปรอย่างน้อย 1
ตัวแปร มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ” ผู้วิจัยใช้สถิติการ
วิเคราะห์แบบ F-test โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปร
ทั้งหมด 8 ตัวแปรล้วนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน สรุปได้ดังภาพที่ 2
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ปัจจัยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
X1 ตัวแปรด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
X2 ตัวแปรด้านเงื่อนไขคุณธรรม
X3 ตัวแปรด้านความพอประมาณ
X4 ตัวแปรด้านเงื่อนไขความรู้
X5 ตัวแปรด้านความมีเหตุผล
ปัจจัยแรงจูงใจ
X1 ตัวแปรด้านพื้นฐานการดารงชีวิต
X2 ตัวแปรด้านการยอมรับจากผู้อื่น

คุณภำพชีวิตประชำชนใน
ชุมชน
บนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
………………………………
Y1 ด้านมีสุขภาพที่ดี
Y2 ด้านมีบ้านอยู่อาศัย
Y3 ด้านฝักใฝ่การศึกษา
Y4 ด้านรายได้ก้าวหน้า
Y5 ด้านปลูกฝังค่านิยมไทย
Y6 ด้านความเสมอภาคใน
สิทธิมนุษยชน

X3 ตัวแปรด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต

ภำพที่ 2 ตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพชีวิตประชำชนบนพื้นที่สูงของโครงกำรหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค SWOT ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์สัมภาษณ์ ผู้นาประจาโครงการหลวงหรือประชาชนผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องในโครงการหลวงจั งหวัด
เชียงใหม่ จานวน ท่าน 5 และได้ข้อเสนอแนะที่สาคัญว่า ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ควรสร้างร่วมมือกับเครือข่ายความช่วยเหลือ จากสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยง
ประชาชนในชุมชนเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์หรือโครงการต่าง ๆ ของโครงการหลวงโดยการผสมผสานภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ด้ ว ยสภาพพื้ น ที่ สู ง มี ค วามหลากหลายด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน หากมีการเชื่อมโยงนาความรู้และอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไป
ผสมผสานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่งโดยคานึงถึงหลักของวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
อภิปรำยผล
1. จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นผลมาจากประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อุดมไปด้วย น้า ต้นไม้ ป่า เขา
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ประชาชนส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พด้ านเกษตรกรรมเป็นหลั ก จึงส่ งผลให้ ประชาชนในชุมชนบนพื้ น ที่ สู ง
โครงการหลวง มีวิถีชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สอดแทรกการดาเนินชีวิตที่มี ความพอประมาณ ประหยัด อด
ออม ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถพึ่งพาตนเอง มีการตัดสินใจโดยคานึงถึงการมีเหตุผลเป็นสาคัญ เป็นสังคมชนบทที่มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อกัน จึงส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในวิถี แบบพึ่งตนเอง สอดคล้องกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้แก่ (1)
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ภูมิวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ (2) นายพุทธิพัทธ์ พลอยส่งศรี
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และประธานโครงการหลวงแม่ริม (3) นายจันทร์
แดง สุลัยยะ ผู้นาเกษตรชุมชนห้วยน้ากิน (4) นายวิน เลิศชัยสหกุล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อาเภอแม่ริม ประชาชนในโครงการหลวง และ (5) นายอาทิตย์ พณาธิคุณ บุคคลต้นแบบชุมชนโครงการหลวง
ขุนแปะ (สัมภาษณ์, 2561) ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า “จุดแข็งของการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
การที่ชุมชนส่วนใหญ่มีพื้น ที่ทากิน และอยู่ ในโครงการหลวงเป็นส่วนใหญ่ ในเขตพื้นที่ป่าเขาที่มีความอุ ดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ในโครงการหลวงทาอาชีพด้านเกษตรกรรม กอปรกับ
สภาพสังคมในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทและมีสภาพความเป็นสังคมเมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สภาพทาง
ภูมิศาสตร์และสังคมใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จัก
เก็บออม ผู้คนใช้จ่ายหรืออยู่ อย่างประหยัด และการเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อต่อกัน ดังนั้นในการดารงชีวิต ของ
ประชาชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่จึงเป็นวิถีชีวิตสอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิญริญญ์ สิริปุณญาธิรัชต์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
ของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง แล้วพบว่า ระดับความสาเร็จของการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนในจังหวัดระนอง มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2. จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจั งหวัดเชีย งใหม่ แต่ล ะชนเผ่ า มีความแตกต่ างกัน เมื่อวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิติ ค่า Sig ที่ระดั บ
นัยสาคัญ 0.05 เมื่อนามาทดสอบระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่ว่าแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกัน เช่นนี้เป็นเพราะประชาชนบนพื้นที่สูงในโครงการหลวงนั้นเกิดจาก
การอพยพเคลื่ อ นย้ า ยมาจากหลากหลายเชื้ อ ชาติ ศาสนา และเผ่ า พั น ธุ์ ซึ่ ง แต่ ล ะชนเผ่ า นั้ น มี ป ระเพณี
วัฒนธรรม สภาพสังคม สภาพแวดล้อม และมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่
สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรม ค่านิยมที่ต่างกันไป จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้
ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันไปนั่นเอง ทั้งนี้สอดคล้องกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่ง
มีความคิดเห็นตรงกันว่า “ ...ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มี
สภาพสังคมเป็นสังคมชนบท ซึ่งในสังคมชนบทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น ด้านวิถีชีวิตหรือสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัฒ นธรรม ประเพณี และสังคม โดยที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูงเป็น
สังคมชนบทจะใช้วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น ” และอีกหนึ่งความเห็นเพิ่มเติมในส่วน
ของข้อจากัดของการในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแรงจูงใจมาช่วยพัฒนาระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนบนพื้น ที่สู ง คือ ความแตกต่างของประชากร เช่น การ ศึกษา อายุ ชนเผ่ า สภาพภูมิ
ประเทศ เป็นต้น จึงส่งผลให้หน่วยงานหรือภาครัฐเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอด และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงไม่ชัดเจนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกระดับ ดังที่
ปิยวัฒน์ ตรีวิทยา (2559: 49) ได้กล่าวถึง คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการวัดและการแปรผลหากวิธีการมีความ
แตกต่างกัน จึงมีความสอดคล้องกับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมบนพื้นที่สูงที่มีความแตกต่างกัน
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สรุปภาพรวมให้เห็นสภาพความแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบทไว้ได้อย่างชัดเจนว่า ความแตกต่าง
ทางด้านอาชีพของสังคมชนบท เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัวที่ประกอบอาชีพการเกษตร
อาชีพรับจ้าง ค้าขาย คนกลุ่มอื่น ๆ มีอยู่น้อย ส่วนด้านอาชีพของสั งคมเมือง คือ เป็นประชากรที่มี อาชี พ
เกี่ยวข้องกับ การค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และอาชีพอื่น ๆ ที่มิใช่เกษตรกรรม และความแตกต่างด้าน
เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสังคมชนบท มีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ความสาคัญ และมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีความ
แตกต่างกัน ส่งผลไปถึงการมีระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละด้าน
3. จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ตัวแปร 8 ตัวแปร จากปัจจัยทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) และปัจจัยแรงจูงใจเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้วิจัยขอแบ่งการอภิปราย
เป็นรายปัจจัย ดังนี้
3.1 ตัวแปรของปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าสู่สมการถดถอยตามลาดับ ได้แก่ (1)
ตัวแปรด้านมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (2) ตัวแปรด้านเงื่อนไขคุณธรรม (3) ตัวแปรด้านความพอประมาณ (4) ตัวแปร
ด้านเงื่อนไขความรู้ และ (5) ตัวแปรด้านความมีเหตุผล อันหมายความว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรนี้ล้วนมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่มากน้อยแตกต่างกันไปตามลาดับ
ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการเตรี ย มพร้ อ มในการรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เช่น มีการ
วางแผนในการใช้จ่าย จัดเก็บเงินออม มีเงินทุนสารองสาหรับ อนาคตไว้ใช้ในยามจาเป็นหรือฉุกเฉิน มีความ
ตระหนักในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตใน
การสร้างเสริมพื้นฐานทางด้านจิตใจของตน ประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม การรู้ผิดชอบ
ชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต การใช้สติ ปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดาเนินชีวิตและด้านของการกระทา คือ
มีความขยัน อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ รู้จักแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างยังให้ความสาคัญกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในการพึ่งพาตนเองโดยการใช้แรงงานภายในครัวเรือน
ทดแทนการจ้างแรงงานจากภายนอก มีการปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือน และซื้ออาหารจากภายนอก
เท่าที่จาเป็น สามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายใน
การด ารงชี วิ ต ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ความพอดี ที่ ไ ม่ ม ากเกิ นไปไม่ น้ อ ยจนเกิ นไป โดยยึ ด ทางสายกลางตามหลั ก
พระพุทธศาสนาในการดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 ที่ได้ทรงตรัสถึงความพอประมาณในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า “พอเพียง มีความหมายกว้างมากยิ่งกว่านี้อีก คือคาว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่
นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภ ที่น้อยลงและเมื่อความโลภน้อยลงก็จะเบียดเบียนคนอื่น
น้อยเช่น กัน ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทา อะไรต้อง พอเพียง หมายความว่าพอประมาณ มี
ความซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่อย่างเป็นสุขได้ พอเพียงนี้อาจ จะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่
ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น” และยังตรัสเกี่ยวกับคาว่า “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในที่ต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อนาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนดาเนินการ
เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานด้านจิตใจของคนในประเทศ เช่นนี้ จึงเท่ากับเป็นการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดี
ยิ่งขึ้น
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3.2 ตัวแปรของปัจจัยจูงใจที่เข้าสู่สมการถดถอยตามลาดับ ได้แก่ (1) ตัวแปรด้านพื้นฐานการ
ดารงชีวิต (2) ตัวแปรด้านการยอมรับจากผู้อื่น และ (3) ตัวแปรด้านความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิต อัน
หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่มากน้อยแตกต่างกันไปตามลาดับ ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างได้เห็นว่า ชุมชนบนพื้นที่สูงของ
โครงการหลวงจั งหวัดเชีย งใหม่ มีส ภาพแวดล้ อมที่เ อื้อ อานวยต่ อ การด ารงชีวิตเพราะสามารถส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งหากประชาชนในชุมชนเห็นว่าประชาชนมีแรงจูงใจมี ความ
ต้องการด้านพื้นฐานในการดารงชีวิต คือการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีเครื่องนุ่งห่ม มีอาหารและน้าไว้ใช้เลี้ยงชีพได้
อย่ า งพอเพี ย ง มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี มี สุ ข ภาพที่ ดี รวมไปถึ ง การอยู่ ร่ ว มกั น พึ่งพาอาศั ยกั นในสั งคมท าให้ เ กิ ด
วัฒ นธรรมที่ดีมีการทากิจ กรรมร่ ว มกัน มีการยอมรับและให้ เกียรติซึ่งกัน มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในการ
ดารงชีวิต ได้รับโอกาสทางสังคมทั้งจากภายในและภายนอก และการยอมรับจากผู้อื่น ทาให้ครอบครัวและ
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยอาศัยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สามารถเชื่อมโยงให้
ประชาชนในชุมชนดารงชีวิตอยู่ได้อย่างอบอุ่นและมีความสุข จึงเป็นสาเหตุที่แรงจูงใจส่งผลให้ คุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุชาดา สุขบารุง
ศิลป์ (2553: 17) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรงขับและเป็นพลังของแต่ละคน ที่
ส่งผลให้การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จ มนุษย์มีความคาดหวังและมีความต้องการ (Needs) และ
เป้าหมายในชีวิต ทาให้เกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย (Goald) ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลส่งผลให้
การกระตุ้นให้บุ คคลแสดงพฤติกรรมออกมา และพยายามรักษาพฤติกรรม เพื่อให้ตนได้รับสิ่งที่บุคคลนั้น
คาดหวังตามความต้องการ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตัวแปรทั้ง 3 ของปัจจัยจูงใจเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ข้ อ เสนอแนะออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ข้ อ เสนอแนะในการน าผลการวิ จั ย ไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 โครงการฯ ควรจัดตั้งกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพื่อการออมทรัพย์ ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นที่สูง รู้จักจัดสรรปันส่วนในทรัพย์สินของตน จัดทาบัญชีครัวเรือน เก็บออมเงิน เพื่อไว้เป็นทุนและ
เงินสารองยามฉุกเฉินสาหรับอนาคต
1.2 โครงการฯ ควรมีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเป็นต้นแบบแห่งความสาเร็จ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทักษะวิชาแต่ละสายอาชีพ และมีการสาธิตการวัสดุที่มีอยู่มาทาเครื่องมือไว้สาหรับอุปโภค-บริโภคที่เป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ มาใช้เองในครัวเรือนนามาเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้ได้เห็นและสามารถทาได้จริงจนนาสู่
การนาไปปฏิบัติอย่างเห็นผลชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 โครงการฯ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรูปแบบธุรกิจเกษตรในพื้นที่สูงและยั่งยืนในระยะ
ยาวยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลผลิต โดยสร้างแบรนด์ของตนเอง ให้อยู่บนมาตรฐาน GMP อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 โครงการฯ ควรสร้ า งระบบผลตอบแทนต่ อ การท าเกษตรให้ สู ง และยั่ ง ยื น ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
แรงจูงใจให้กับประชาชน การกาหนดแนวทางการตลาดและแนวทางในธุรกิจที่มารองรับผลผลิต ที่สร้างรายได้
จากธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีโครงการหลวงช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การพัฒนาพื้นที่สูงตาม
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แนวทางพระราชดาริโดยมีผู้ดาเนินการหลักเป็นเกษตรกรหรือธุรกิจภาคเอกชนที่ได้ประโยชน์จากผลผลิตจาก
พื้นที่สูงที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.5 โครงการฯ ควรสนับสนุนมีผู้นาที่คอยอานวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนบนพื้นที่สูงได้
เรียนรู้ จากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีการติดตามยอมรับและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศภายในชุมชนให้ เอื้ อต่อการเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอก มีความ
ไว้วางใจ เกิดการยอมรับต่อผลงานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
1.6 โครงการฯ ควรจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถติดตาม และประเมินผลจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดทาขึ้นเช่นการร่วมมือกับเครือข่ายหรื อ ทางสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือภาครัฐที่ให้
การส่งเสริมทางสาธารณสุข
1.7 โครงการฯ ควรมีการจัดตั้งศูนย์อานวยการเกี่ยวกับอุบัติภัยขึ้น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
สามารถบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และเพื่อเป็นแหล่งกระจายข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆในรับมือกับอุบัติภัยร่วมกับ
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติได้จริงในการเตรียมพร้อมกับ
มือเกี่ยวกับอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีความปลอดภัยในการดารงชีวิตที่มั่นคงต่อไปในอนาคต
1.8 โครงการฯ ควรสร้างร่วมมือกับเครือข่ายความช่วยเหลือ จากสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ และ
เชื่อมโยงประชาชนในชุมชนเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์หรือโครงการต่าง ๆ ของโครงการหลวงโดยการ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยสภาพพื้นที่สูงมีความหลากหลายด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน หากมีการเชื่อมโยงนาความรู้และอุปกรณ์ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไปผสมผสานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงในแต่ละแห่งโดยคานึงถึงหลักของ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
1.9 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิ ต และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการขนส่งสินค้าของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงทุกช่องทางได้อย่างครบวงจร
1.10
ภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ควรส่งเสริมเศรษฐกิจและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์มาช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยต่อไปในเรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง
เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาและช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดความ สมดุล มั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ทั้งด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ มรอบตั ว ทั้ ง ในระดั บ ตนเอง ระดั บ ชุ ม ชน และ
ระดับประเทศต่อไป
2.2 ควรศึกษาการวิจัยแบบเจาะลึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตัวแทนชุมชน ผู้นาโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการหลวง กรมพัฒนาชุมชน
และสถาบันวิจัยบนพื้นที่สูง และประชาชนที่ประสบกับปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์ความยากจนจากการสารวจข้อมูล
ของ จปฐ. เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูง
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ทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรย้ำยงำนของข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน (2) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษา คือ ข้าราชการฝ่ายปกครอง
สานักงานเขตปทุมวัน จานวน 15 คน และข้าราชการที่เคยรับราชการสังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุม
วัน จานวน 15 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 30 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 9 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา นอกจากนี้ยังทาการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า (1) ปั จจั ยจูงใจได้ แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับยอมรั บนั บถื อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะของงานที่ทาและความรับผิดชอบ และปัจจัยค้าจุน ได้แก่ นโยบายและ
การบริหารขององค์การ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตาแหน่งงาน ชีวิต
ส่วนตัวและค่าตอบแทนมีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน (2)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน คือ 1) จัดให้มีการเพิ่ม
ค่าครองชีพพิเศษ ค่าล่วงเวลาในการทางานและสวัสดิการเพิ่มเติม อาทิ ค่าเช่าบ้าน หรือบ้านพักที่อยู่ใกล้ กับ
สานักงานเขต 2) พิจารณาแยกส่วนกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ออกจากฝ่ายปกครองเพื่อ
เพิ่มความก้าวหน้าให้กับข้าราชการ 3) จัดอบรมเกี่ยวกับบริบทงานภาพรวมของสานักงานเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในฝ่ายปกครองให้กับบุคลากรระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

คำสำคัญ ทฤษฎีสองปัจจัย การย้ายงาน ข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
73ชื่อ-สกุลที่ปรึกษา

สังกัด และ อีเมลที่ติดต่อได้
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ABSTRACT
The main objectives of this study were (1) to study Two- Factors Theory affecting the
decision on job rotation of administration government officers of Pathumwan District Office. (2) to
suggest and purpose key recommendations for solving and preventing problems about job rotation
of administration sections of the Pathumwan District Office.
This independent study is the qualitative research. The studied population were 15
Administration Government Officers of Pathumwan District Office, and 15 in the past were
Administration Government Officers of Pathumwan District Office, thus the total amount of
population were 30 people. The research sampling of 9 interviewees were selected by using the
purposive sampling technique. Data were collected by using a structured interview method. The
content analysis method was used in order to analyze the study data. Relevant documents were
additionally analyzed to support the research.
The research results showed that: (1) the Motivation factors affecting the decision on
job rotation of administration government officers include achievement, recognition, advancement,
work itself and responsibility. The Hygiene factors, policies and administration, supervision technical,
interpersonal relationship, job position, personal life and salary also affect the decision making for
job rotation of administration sections of the Pathumwan District Office. (2) In order to prevent and
solve the problems of job rotation of administration sections of the Pathumwan District Office , the
researcher proposes 3 recommendations that are 1) Increasing the cost of living , overtime pay for
work and additional benefits, such as renting a house or guesthouse near the Pathumwan District
Office for Administration Government Officers.2) Considering to separate general administrative
group and public relations group from Administration Government Officers of Pathumwan District
Office to increase the progress for government officers. 3) Providing training about context of
Pathumwan District Office, especially in the Administrative Official for development the manager
and staff to truly create knowledge and understanding.

Keyword: Two-Factors Theory, Job Rotation, Administration Government Official,
Pathumwan District Office
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กรุ งเทพมหานครในฐานะ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นรู ปแบบพิ เศษ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบดู แลพื้ นที่
กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยมีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิตและเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย มีส่วนราชการประกอบด้วย 16 สานัก 1 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและ 50 สานักงานเขต ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงมี
ปริมาณที่มากและหลากหลายประเภท มีความยุ่งยากซับซ้อน จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและจานวนเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งระยะเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 สานักงาน
เขตปทุมวันซึ่งเป็น 1 ใน 50 สานักงานเขตในการปกครองของกรุงเทพมหานครมีการสูญเสียอัตรากาลังข้าราชการใน
สังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน อยู่ตลอดเวลาในอัตราส่วนที่สูงมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายไป
ยังหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร การย้ายภายในส่วนราชการสังกัดสานักงานเขตปทุมวัน การย้ายระหว่าง
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และการลาออกซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
2562) พบว่าการสูญเสียอัตรากาลังของข้าราชการจากทั้งหมด 16 อัตราในปี พ.ศ. 2559 มีข้าราชการย้าย 5 คน
ลาออก 2 คน รวม 7 คน และมีข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น 8 คน ในปี พ.ศ. 2560 มีข้าราชการย้าย 3 คน และมี
ข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น 6 คน ในปี พ.ศ. 2561 มีข้าราชการย้าย 4 คน และมีข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น 9 คน ในปี
พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) มีข้าราชการย้าย 3 คนและมีข้าราชการขอย้ายทั้งสิ้น6 คน จากความ
เป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุการย้ายของข้าราชการเป็นสาเหตุหลักใน
การสูญเสียอัตรากาลังของฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ซึ่งการสูญเสียอัตรากาลัง
ข้าราชการในสังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ที่มีหน้าที่ใน 2 ส่วนหลักคือด้านการให้บริการประชาชนและ
ด้านการบริหารสานักงานนั้น จะทาให้มีประชาชนและภาคธุรกิจ จานวนมากที่มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว เท่าที่ควร กับทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นภาระงานในส่วนของการสนับสนุนงานผู้บริหาร งาน
บริหารสานักงาน ตลอดจนงานพิธีการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งการเปิดรับสมัครข้าราชการใหม่นั้น ก็จะทาให้กรุงเทพมหานครจะต้องสูญเสียงบประมาณไปกับ
การดาเนินการและการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับข้าราชการใหม่แต่ละคนเป็นจานวนมากพอสมควร ซึ่งหากสามารถ
ทราบสาเหตุ แ ละแนวทางการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญหาเกี่ ยวกั บ การตั ด สิ น ใจในการย้ า ยงานได้ นั้ นจะช่ ว ยให้
กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณและเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไว้กับฝ่ายปกครอง
สานักงานเขตปทุมวัน ทาให้การบริการประชาชน การสนับสนุ นงานผู้บริหาร ตลอดจนงานบริหารสานักงานของ
สานักงานเขตปทุมวัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจค้นคว้าเพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ เพื่อจะได้นาเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานได้
โดยมีการทบทวนวรรณกรรมสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ที่ได้
อธิบายไว้ว่าในสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงขับเคลื่อนจะเท่ากับกับแรงต่อต้านเกิดเป็นสภาวะสมดุล แต่ในเวลาที่
กาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดการปะทะกับแรง
ต่อต้าน หากแรงขับเคลื่อนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความสาเร็จแต่หากแรงต่อต้านมากกว่าการเปลี่ยนแปลงก็
จะไม่สาเร็จ และทฤษฎีสองปัจจัย (Two-FactorTheory) ของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Ferderick Herzberg) ซึ่งได้
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของบุคลากรในองค์การนั้นประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการทางานซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความสาเร็จในการทางาน 2. การได้รับการ
ยอมรั บ นั บ ถื อ ชื่ น ชมและได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อในผลการปฏิ บั ติ งานจากผู้ บั งคั บบั ญชา และเพื่ อนร่ ว มงาน
3. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 4. ลักษณะของงานที่ทา มีการท้าทายความสามารถ ไม่น่าเบื่อ เป็นงานที่มี
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ความสาคัญและมีคุณค่า ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสมบูรณ์ 5. ความรับผิดชอบโดยมีความอิสระในการปฏิบัติงาน
สามารถจัดลาดับความสาคัญและงานที่ทาได้เอง และปัจจัยค้ำจุนซึ่งเป็นปัจจัยที่ป้องกันความไม่พึงพอใจในการ
ทางานซึ่งประกอบไปด้วย 1. นโยบายและการบริหารขององค์การ การเปิดโอกาสของผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและมีความเหมาะสม 2. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 3. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 4. ตาแหน่งงาน การได้มีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นในตาแหน่งวิชาชีพของตนเอง 5. ความมั่งคงในการ
ทางาน 6. ชีวิตส่วนตัว มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีครอบครัว
และสังคมที่ดี เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 7. สภาพการทางาน มีสภาพแวดล้อม ความสะดวกสบายของที่ทางาน
ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ดี และ 8. ค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ก็ย่อมเกิดจาก
แรงสองแรงตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) คือ แรงขับเคลื่อนและแรงต่อต้าน และทฤษฎี
สองปัจจัยของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Ferderick Herzberg) ก็ได้อธิบายถึงปัจจัยในระดับบุคคลที่มีผลต่อการ
ทางานของบุคลากรในองค์การที่ทาให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในการทางานกับองค์การ ดังนั้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่
เป็นแรงขับเคลื่อนและแรงต่อต้านที่ส่งผลให้เกิดการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ใน
ระดับบุคคลผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะนาปัจจัยตามทฤษฎีสองปัจจัยมาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งผลการศึกษา
ที่ได้นอกจากจะทาให้ทราบถึงทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ส านั กงานเขตปทุมวัน แล้ วยั งจะทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในการประยุ กต์ใช้แนวคิ ดตามทฤษฎีสองปั จจั ย
(Two-FactorTheory) ซึ่งเป็นทฤษฎีสาคัญในการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ ในบริบทขององค์การในประเทศไทยได้เพิ่ม
มากขึ้นตลอดจนสามารถนาไปเป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของ
ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันและเพื่อเป็นแนวทางในการทาความเข้าใจถึงปัจจั ยและมูลเหตุ
แรงจูงใจในการสูญเสียอัตรากาลังของฝ่ายปกครอง สานักงานเขตต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาทฤษฎี สองปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจในการย้ ายงานของข้ าราชการฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง
สานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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จากการทบทวนวรรณกรรมและวัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาจึงเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้
แนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
1. ปัจจัยจูงใจ
2. ปัจจัยค้าจุน
1) ความสาเร็จในการทางาน
1) นโยบายและการบริหารขององค์การ
2) การได้รับการยอมรับนับถือ 2) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล
3) ความก้ า วหน้ า ในหน้ าที่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การงาน
4) ตาแหน่งงาน
4) ลักษณะของงานที่ทา
5ความมั่นคงในการทางาน (
5) ความรับผิดชอบ
6 ชีวิตส่วนตัว (7สภาพการทางาน (
8ค่าตอบแทน (
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา
1. การตัดสินใจในการย้ายงานของ
ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
2.แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การย้ายงานของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของกำรวิจัย
ประกอบด้วยขอบเขต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านประชากร และด้านระยะเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจและค้าจุนตามทฤษฎีสองปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
2.ขอบเขตด้ านประชากร เลื อกหน่ วยงานกรณี ศึ กษาคื อ ฝ่ ายปกครอง ส านั กงานเขตปทุ มวั น
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) ทาการเก็บข้อมูลโดยแยกเก็บจาก 3 มุมมอง มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9 คน
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บข้อมูลการย้ายงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ.
2559 – 2562 และในการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บในช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2562 และท าการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สิ้ น 9 คน ในระหว่ า งวั น ที่ 11 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม 2562
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันจานวน 15 คน และ
ข้าราชการที่เคยรับราชการสังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 จานวน 15 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 30 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสามฝ่าย ทาการเก็บข้อมูล
โดยแยกเก็บจาก 3 มุมมองโดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าราชการที่เคยรับราชการสังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน และย้ายงานในช่วง
ปี พ.ศ. 2559 - 2562 จานวน 3 คน ซึ่งเป็นตัวแทนในมุมมองของข้าราชการที่ย้ายงาน
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กลุ่มที่ 2 ได้แก่ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป และนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนในมุมมองของผู้บังคับบัญชาในระดับต้นและเจ้าหน้าที่ที่ทา
หน้าทีด่ ้านทรัพยากรบุคคล
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน จานวน 3 คนซึ่งเป็นตัวแทนในมุมมอง
ของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันในปัจจุบัน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลในการวิ จัยกรณี ศึ กษาครั้งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ วิธีการสั มภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคาถาม 2
ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้าจุน ตามทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของเฟรดเดอร์ริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน โดยข้อคาถามในแต่ละข้อจะเป็นไป
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยจานวนคาถาม 9 ข้อโดยมีการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (Validity) ของเครื่องมือที่ใช้
เก็บข้อมูลและมีผลการตรวจสอบ พบว่าคาถามในแบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่า IOC
= 0.82 ซึ่งถือว่ามีค่าเกิน 0.50 จึงสามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทาการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยั แล้วนามา
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนก่อนจะนาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์
2 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่แยกประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจัยแล้วนามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะนา
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์
3 นาข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยใช้การ
นาเสนอผลการวิจัยในรูปพรรณนา
ผลกำรวิจัย
ผลกำรวิจัยเอกสำร (Documentary research)
จากที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากคาสั่งกรุงเทพมหานครและคาสั่งสานักงานเขตปทุมวันเรื่องย้ายข้าราชการ
สังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ถึง
เดือนมิถุนายน 2562) พบว่ามีข้าราชการที่ย้ายงานจานวน 15 คน เป็นการย้ายงานไปสังกัดยังหน่วยงานนอกสังกัด
สานักงานเขตปทุมวันจานวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 73.33 เป็นการย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นสังกัดสานักงานเขต
ปทุมวันจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เป็นเพศชายร้อยละ 40 เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 30-40 ปี สมรสแล้วมากถึงร้อยละ 60 และจากข้อมูลหนังสือขอย้ายของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงาน
เขตปทุมวัน พบว่ามีเหตุผลหลัก ในการขอย้าย คือเพื่อสะดวกในการเดินทางในการมาปฏิบัติงานเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองตามลาดับ ซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการย้ ายงานที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กในปัจจัยค้าจุนที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของตาแหน่งงาน ค่าตอบแทน และชีวิตส่วนตัว
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ผลกำรวิจัยสนำม (Field research)
จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และนามาวิเคราะห์ตามแนวทางการศึกษาเพื่อตอบวัตถุ ประสงค์การ
วิจัย สามารถสรุปได้ว่า
1.ทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
1.1 ปัจจัยจูงใจ ที่เป็นองค์ประกอบที่มีแล้วจะกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการทางาน
การวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1) ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขต
ปทุมวัน อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่เสมอภาคเนื่องจากฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน มี
ตาแหน่งที่หลากหลายซึ่งหากจะเติบโตเป็นระดับชานาญการพิเศษก็จะต้องเปลี่ยนตาแหน่งเป็นเจ้าพนักงานปกครอง
เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นตาแหน่ งเจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษและต้องมีวุฒิการศึกษาและ
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือ ต้องย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น
2) ความสาเร็จในการทางานของการปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน อยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างที่จะไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลายด้าน
3) การได้รับการยอมรับนับถือหรือชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานของข้าราชการ
ฝ่ ายปกครอง ส านั กงานเขตปทุ มวั น ส่ วนใหญ่ อยู่ ในระดั บที่ ไม่ ค่ อยได้ รั บการชมเชยจากผู้ บั งคั บบั ญชาและ
เพื่อนร่วมงานเท่าที่ควร
4) ลั กษณะของงานที่ ท าของข้ าราชการฝ่ ายปกครอง ส านั กงานเขตปทุ มวัน จะเป็ นงานตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งมีความหลากหลายไปตามตาแหน่ง และผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังเห็นว่างานที่ได้รับ
มอบหมายยังไม่ค่อยมีความท้าทายมากนัก งานมีจานวนมากทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและนอกจากงาน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งแล้วยังต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของใครโดยเฉพาะทาให้
เหนื่อยล้าและท้อแท้ในการปฏิบัติงาน
5) ความรับผิดชอบในงานที่ทาของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันเป็นไปตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งภายใต้การกากับดูแลของผู้บั งคับบัญชา แต่ก็มีบางส่วนที่ยังเห็นว่าได้ให้รายละเอียด
เพิ่มเติมว่าในบางครั้งมีปริมาณงานที่ต้องดาเนินการเข้ามาพร้อมกันทาให้ยากต่อการจัดลาดับก่อนหลังและยังต้อง
รับผิดชอบงานที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของใครโดยเฉพาะทาให้เหนื่อยล้าและท้อแท้ในการปฏิบัติงาน
1.2 ปัจจัยค้าจุน ที่เป็นองค์ประกอบที่มีแล้วจะป้องกันความไม่พึงพอใจในการทางาน
การวิจัยพบว่าปัจจัยค้าจุนที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1) ค่าตอบแทน ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
ไม่เพียงพอและไม่มีความเหมาะสมเนื่ องจากพื้นที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและมีค่าครองชี พที่สูงในการ
ดารงชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังมีภารกิจต่างๆที่ต้องมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาแต่อย่างใด
2) ชีวิตส่วนตัวขณะรับราชการที่ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่
มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด พักอาศัยโดยเช่าหอพักโดยออกค่าใช้จ่ายจากเงินส่วนตัวและไกลจากที่ทางานใช้เวลา
เดินทางพอสมควร เนื่องจากที่พักแถวที่ทางานมีราคาที่ค่อนข้างสูง และพักอาศัยอยู่คนเดียว ครอบครัวพักอาศัยอยู่
ต่างจังหวัด

303

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
3) นโยบายและการบริหารขององค์การ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมีข้อจากัดในเรื่องของอัตรากาลัง
เนื่องจากฝ่ายปกครอง มีหน้าที่เปรียบเสมือนฝ่ายเลขานุการของสานักงานเขตจึงมีภารกิจที่หลากหลายและมักจะ
ได้รับมอบหมายภารกิจที่ไม่อยู่ในอานาจของฝ่ายใดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองอยู่เสมอๆ
4) ตาแหน่งงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ได้มีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นใน
ตาแหน่งวิชาชีพของตนเองจากการปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน แต่การได้รับการฝึกอบรมใน
ช่วงแรกของการบรรจุเข้ารับราชการเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพยังค่อนข้างน้อย
5) ความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลของข้ าราชการฝ่ ายปกครอง ส านั กงานเขตปทุ มวั นเห็ นว่ า
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานในฝ่ายปกครองอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานฝ่าย
อื่นๆ ขึ้นอยู่ว่าบุคคลเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อฝ่ายปกครองซึ่งในบางครั้งก็มีการกระทบกระทั้งกันบ้างในความ
คิดเห็นและการประสานงานกับฝ่ายอื่นในสานักงานเขตทาให้ในบางครั้งงานไม่ราบรื่น และเกิดอุปสรรคที่ต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และเกิดความกดดันบ่อยครั้ง
6) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ขึ้นอยู่
กับทัศนคติของผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยหากผู้บริหารมีความเข้าใจในเนื้องานของฝ่ายปกครอง แต่ผู้บังคับบัญชา
ส่วนใหญ่มักจะมอบหมายภารกิจที่ไม่ได้กาหนดว่าเป็นของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและภารกิจส่วนรวมให้ กับ
ฝ่ายปกครองอยู่เสมอๆ ทาให้ข้าราชการฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบภาระงาน ที่เพิ่มมากขึ้น
การวิจัยพบว่าปัจจัยค้าจุนที่เป็นแรงต้านในเกิดการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่าย
ปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้
1) ความมั่นคงในการทางาน เห็นว่าการรับราชการที่ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน มีความ
มั่นคงสามารถยึดถือเป็นอาชีพได้
2) สภาพการทางาน เนื่องจากสานักงานเขตปทุมวันในปัจจุบันเป็นอาคารเช่าแต่มีการแบ่งสัดส่วน
อย่างชัดเจนจึงมีความสะดวกสบายในด้านการให้บริการประชาชน สถานที่ทางานพอสมควร และมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ
อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการศึกษา จะพบว่า ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้าย
งานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน นั้นปัจจัยจูงใจได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน การได้รับ
ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะของงานที่ทาและความรับผิดชอบ และปัจจัยค้าจุน ได้แก่
นโยบายและการบริหารขององค์การ การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตาแหน่งงาน
ชีวิตส่วนตัวและค่าตอบแทน มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
และเมื่อนามาประกอบกับผลการวิจัยเอกสารที่พบว่ามีเหตุผลหลักในการขอย้าย คือเพื่อสะดวกในการเดินทางในการ
มาปฏิบัติงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองตามลาดับ ซึ่งอาจสามารถกล่าว
โดยสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ผลักดันในการตัดสินใจย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน เป็น
ปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยค้าจุนที่เป็นองค์ประกอบที่ป้องกันความไม่พึงพอใจในการทางาน มากกว่าปัจจัยจูงใจที่เป็น
องค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดความพอใจในการทางาน ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงาน
เขตปทุมวัน มีดังต่อไปนี้
1 วิธีการแก้ไขปัญหาการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
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1.1 ประเด็นความสาเร็ จในการทางาน ลั กษณะของงานที่ทาและความรับผิดชอบในงานที่ทาของ
การปฏิบัติงานที่ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาให้ ข้ าราชการผู้ ปฏิบั ติ งานในระดั บต้ นที่ ต้ องรั บภาระงานที่ มากและ
หลากหลายด้าน ให้สามารถมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็นและมีการเพิ่มค่าล่วงเวลาสาหรั บการ
ปฏิบัติงานให้กับข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งในส่วนของการดาเนินการในส่วนดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของสานักงานเขตปทุมวันที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
กับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป
1.2 การได้รั บการยอมรั บนั บถือหรือชื่นชมจากผู้ บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานของข้าราชการ
ฝ่ ายปกครอง ส านั กงานเขตปทุมวัน ที่มีบางส่ วนที่ยังไม่ได้รับการชมเชยจากผู้ บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
อยู่บ้างบางส่วนนั้น ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยในประเด็นนี้ให้มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
1.3 ความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขต
ปทุมวัน อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่เสมอภาค ขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1)
พิจารณาแยกกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ออกจากฝ่ายปกครอง เนื่องจากเนื้องานที่แท้จริงของ
2 กลุ่มงานข้างต้นกับกลุ่มงานปกครองมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทาให้ข้าราชการมีโอกาสก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเป็นการ
เพิ่มปัจจัยจูงใจที่มีผลทาให้ข้าราชการเกิดความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 2)
แก้ไขตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นตาแหน่งใดก็ได้ที่มีในฝ่ายปกครองที่เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ หรือกาหนดให้มีตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษที่ไม่ได้มีตาแหน่งทางบริหารในฝ่ายปกครอง
สานักงานเขตปทุมวัน ดังที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่สานักงาน ก.ก. ได้กาหนดไว้ดังเช่นที่มีในสานัก
การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น อันเป็นปัจจัยจูงใจที่มีผลทาให้ข้าราชการเกิดความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงาน
ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กประการหนึ่งซึ่งในส่วนของการดาเนินการในส่วนดังกล่าวทั้ง 2 ข้อ นั้นเป็น
หน้าที่ของ สานักงานเขตปทุมวันที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบกับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป
1.4 ประเด็นนโยบายและการบริหารขององค์การ ประเด็นการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประเด็นตาแหน่งงาน ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์บางส่วนยังเห็นว่ายังไม่ค่อยเหมาะสม และ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานฝ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่ว่าบุคคลเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อฝ่ายปกครอง
ตลอดจนโอกาสในการรับการอบรมในวิชาชีพของตนเองเมื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้นมีน้อย ขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้
1) ให้ผู้บริหารของสานักงานเขตปทุมวันตั้งแต่ระดับผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ในสังกัดสานักงานเขตปทุมวัน เน้นศึกษาบริบทและปริมาณงานในหน้าที่ของสานักงานเขตปทุมวันและฝ่ายต่างๆ
เนื่องจากพื้นที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และมีปริมาณที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อจะ
ได้มอบหมายงานให้เหมาะสมตรงตามบริบทของฝ่ายต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมากที่สุด 2) เสนอแนะให้มีการ
จัดอบรมผู้บริหารระดับสานักงานเขต อาทิ ผู้อานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับ
สภาพงานโดยรวมของสานักงานเขตและฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของงานในภาพรวมก่อนเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ และให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในตาแหน่งต่างๆ สาหรับงานในหน้าที่ของตนเองและงานในภาพรวม
ของสานักงานเขตซึ่งในส่วนของการดาเนินการในส่วนดังกล่าว นั้นเป็นหน้าที่ของสานักงานเขตปทุมวันที่จะต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบกับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป
1.5 ประเด็นค่าตอบแทน และประเด็นชีวิตส่วนตัวขณะรับราชการที่ฝ่ายปกครอง สานักงานเขต
ปทุมวัน ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด พักอาศัยโดยเช่าหอพักโดยออกค่าใช้จ่ายจากเงินส่วนตัว
และไกลจากที่ทางานใช้เวลาเดินทางพอสมควร เนื่องจากที่พักแถวที่ทางานมีราคาที่ค่อนข้างสูง พักอาศัยอยู่คนเดียว
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ครอบครัวพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด และค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงาน
ปทุมวัน ไม่เพียงพอเหมาะสมเนื่องจากพื้นที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและมีค่าครองชีพที่สูงในการดารงชีวิต
ประจาวัน อีกทั้งยังมีภารกิจต่างๆที่ต้องมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาแต่อย่างใด นั้น ขอ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน ค่าใช้จ่ายและภาระ
ทางครอบครัวของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ตามความเห็นที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) เพิ่ม
เงินเพิ่มพิเศษ หรือค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจให้กับข้าราชการสังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
โดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา 49 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการกรุ งเทพมหานครและบุ คลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หรือ 2) จัดหาที่พักอาศัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสานักงานเขตปทุมวันที่อยู่
ใกล้กับสานักงานเขต หรือ 3) ให้ข้าราชการและบุคลากรสานักงานเขตปทุมวันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่นเดียวกับ
ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น ซึ่งในส่วนของการดาเนินการในส่วนดังกล่าวในข้อที่ 1-2 นั้นเป็นหน้าที่ของสานักงาน
เขตปทุมวันที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบกับหน่วยงานในระดับกรุงเทพมหานครต่อไปและในส่วนของข้อที่ 3 นั้น
กรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาดาเนินการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้กฎหมายต่อไป
2 มาตรการป้องกันในการย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน
เนื่ องจากการผลการวิ จั ยเอกสารประกอบกับผลการวิจั ยภาคสนาม ที่ได้กล่ าวมาข้างต้นพบว่ า
ข้าราชการที่ย้ายงานนั้นอยู่ในช่วงอายุงาน 1-5 ปีเป็นหลัก จึงขอเสนอแนะมาตรการป้องกันโดยอาศัยความสัมพันธ์
อย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มตามแนวคิดของเอลตัน เมโย ที่สานักงานเขตปทุมวันสามารถดาเนินการได้เองโดยให้
ผู้บริหารสานักงานเขตปทุมวันมอบหมายนโยบายและดาเนินการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การให้มีความเอาใจใส่และ
เข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นปัจจัยค้าจุน ที่เป็นองค์ประกอบที่ป้องกันความไม่พึงพอใจในการทางานของ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กประการหนึ่ง
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต
1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองสานักงานเขตปทุมวัน หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการและอดีตข้าราชการที่ย้ายงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2562
สังกัดฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน จานวน 9 คน การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น ดังนั้นจึง
ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม ซึ่งรวมไปถึงลูกจ้างที่สังกัดฝ่าย
ปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน ในการให้ข้อมูลเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง
สานักงานเขตปทุมวัน ซึ่งสามารถสะท้อนภาพรวมของการศึกษาประชากรได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2 เนื่องจากประเด็นสาคัญที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจย้ายงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขต
ปทุมวัน นั้นส่วนใหญ่จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีที่มาจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตปทุมวันและเรื่องค่าตอบแทน การวิจัยครั้งต่อไปจึงเห็นควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตปทุมวันที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายงานของข้าราชการ ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวันและ
เน้นในประเด็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายปกครอง สานักงานเขตปทุมวัน จะทาให้ทราบถึงสาเหตุของ
ปัญหาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการย้ายงานที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา
ระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 62 (2) เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 62 และ (3) เพื่อ
ศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 62
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบสารวจ เก็บข้อมูล โดยแบบสอบถาม จานวน 400
ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มธรรมดา กลุ่มตัวอย่างมีเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่มีความเข้าใจ
ใกล้เคียงกัน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างนั้นมี 3 ระดับ คือระดับต่า ปานกลาง และสูง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่มี มีเพศ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และแหล่งความรู้ การติดตามข่าวสารทางการเมือง และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน และอุปสรรคปัญหาในการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งคื อ นั กศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจทางการเมื องและมีทั ศนคติ ที่ดีและไม่ดี ใน
กระบวนการทางการเมือง
ทั้งนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการดาเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจะต้องประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษา ควรร่วมมือกันในการเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป
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ABSTRACT

This research's objective is to study of understanding of students in Pibulsongkram
Rajabhat University, Phlai Chumphon, Muang district, Phitsanulok about voting in a general
election of member of parliament in 2019 that separates as these three topics; 1) To study
an understanding level of students in Pibulsongkram Rajabhat University, Phlai Chumphon,
Muang district, Phitsanulok for going to the polls in 2019. 2) To study an understanding of
students in Pibulsongkram Rajabhat University, Phlai Chumphon, Muang district, Phitsanulok
for going to the polls in 2019. 3) To study data source of receiving the news of students in
Pibulsongkram Rajabhat University, Phlai Chumphon, Muang district, Phitsanulok for going to
the polls in 2019.
The researcher uses the methods of survey and data collection with 400 papers of
questionaire by general sampling in both of students with understanding of election and
students without understanding of election as well as their political participation are ranked
in 3 levels as low, moderate and high featuring sex, degree, faculty, and knowledge source of
following political news.The results of study indicate that the different understanding of
election will affect to different political participation. The obstacle and problem of political
participation are the students' shortages of political knowledge and understanding including
good and bad attitudes against political process.
The writer's opinion is that practically taking an action for results comprises students'
election participation and students' collaboration of buliding a good awareness in political
participation. These factors are a good start for developing a future Thai politics.

Keyword: Member of Parliament, Election, Pibulsongkram Rajabhat University
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บทนำ
นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีผลทาให้สยามเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองอีกครั้ง ไปเป็นรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่เกิดขึ้นจากคณะ
นายทหารและพลเรือนที่รวมตัวกัน ที่เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" โดยมีผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัตินี้จึงทาให้
ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก ภายหลังในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จึงได้มีการขอพระราชทาน
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองประเทศไทย ฉบับปีพ.ศ. 2475 ซึ่งมีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญ แต่เรียกว่า
พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ต่ อ มารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยปี พ.ศ. 2560 ในมาตรา 258 บั ญ ญั ติ ว่ า
“ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองรวม
ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด ให้การ
ดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็น ไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีกลไกที่กาหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน มีกลไกที่กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ 2560 : มาตรา 258, น.77-80)
จากบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญข้างต้นจะมองเห็นว่ารัฐต้องมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการสร้างแนวทางให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชน
สามารถที่จะเข้าถึงหลักสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องที่สุดโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นๆ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยถื อได้ว่าเป็น การปกครองที่ ดีที่ ทั่ว โลกยอมรับ คาว่าประชาธิป ไตยมี
ความหมายทั้งในรูปแบบการปกครองและปรัชญาในการดารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ ในแง่การปกครองมุ่งถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่จะเข้าร่วมนโยบายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยมีสิทธิ
อานาจและโอกาสที่จะเข้าควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ ในแง่ส่วนปรัชญาของสังคมมนุษย์ในแบบของ
ประชาธิปไตยที่ยึดถืออุดมคติและหลักการบางประการที่กาหนดแบบแผนแห่งพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ใน
สั งคม ในกิจ การทางการเมืองเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม รัฐ บาลที่เ กิดขึ้นในระบอบนี้จะเป็นเสมือน
เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนได้บรรลุจุดหมายปลายทางที่สาคัญ นั่นคือ ความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศ
(ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559, น.91-92)
การที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้มีเสถียรภาพเท่าเทียมกันและมีความมั่นคงได้นั้นต้องขึ้ นกับ
ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขต่างๆและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเมืองตลอดไปถึงการสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่าง
แท้จริง กระบวนการมีส่วนร่วมของการเมืองของประชาชนเป็นกลไกลสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งช่วย
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ให้การขับเคลื่อนประชาธิปไตยเดินหน้าไปอย่างถูกจุดและเหมาะสม แม้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมจะไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด แต่ประชาชนเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับคาถาม
หรือปัญหาที่ได้นาเสนอทางเลือก เพื่อที่จะได้รับ พิจารณาจากรัฐบาลและมีการประเมินผล ปรับปรุงเพื่อที่จะ
ได้รับการดาเนินการต่อไป สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ประสาทวิชาความรู้ และทักษะทางด้านต่างๆ แก่
นักศึกษา ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาอีก
ด้วยวิธีที่จะให้เป็นประชาธิปไตย จึงไม่เพียงที่จะให้แต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว แต่ยังให้ประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองควบคู่กันไป จึงทาให้เยาวชนเป็นต้นกล้าใหม่ที่จะเติบโตและมีความเข้มแข็งเป็น
พลเมืองตามวิถีระบอบประชาธิปไตย (ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, 2559 , น.92)
การเลือกตั้งปี2562 จึงเป็นกระบวนการรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จะต้องเลือกตั้งตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช
2560 เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทาหน้าที่ ในการบริหารประเทศ ด้วยการให้นักศึกษาที่เป็นประชาชนคน
หนึ่งในประเทศที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องจากในการ
เลือกตั้งปี 2562 เป็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ ที่ทาให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย
อย่างแท้จริง ที่เรียกกันว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม จะจูงใจให้ประชาชนและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาเลือกตั้งมากขึ้น และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษาหลายคน
มหาวิทยาลัย เพราะเป็นการตัดสินใจเลือกได้เพียงบัตรเดียวที่ส่งผลให้ได้ทั้งคนและพรรคที่ต้ องการ (สานักงาน
วิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561, น.7)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัด
พิษณุโลก และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ โดยมีนักศึกษา
จานวนมากที่มีสิทธิในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปให้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2562 และศึกษาถึง
ความเข้าใจถึงการเลือกตั้งที่สาคัญที่เป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความสาคัญ
ต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยหรือไม่อย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
(2) เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
(3) เพื่อศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุม
พล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2562
3. เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยใช้
แบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มาอธิบายในเรื่องของ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
โดยแบ่งวิธีการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้
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1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ การไป
เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. สร้างเครื่องมือโดยการวิจัยฉบับนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งนา
ข้อมูลเชิงเอกสารมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการตรวจสอบรายการ
(Check Lists ) มีจานวน 8 ข้อ ดังนี้
 เพศ
 ชั้นปี
 ศาสนา
 คณะที่ศึกษา
 รายได้ต่อเดือน
 แหล่งที่มาของรายได้
 แหล่งที่มาของความรู้
 ภูมิลาเนา
ตอนที่ 2 เป็นคาถามทดสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2562
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีลักษณะแบบปลายปิด (Closed-Ended Questionnaires)
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ ตามวิธีคิดของ Likert’s Rating Scale (ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
,2558) มีจานวน 10 ข้อ ดังนี้
 การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้
 นักบวช ภิกษุและสามเณร ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 ผู้ที่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง
 ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการไปแสดงตนต่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว
 ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียงลงคะแนน คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 14.00
 หากท่านจะไปเลื อกตั้ง ในเขตไหน ท่านต้อ งเป็นผู้ มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ านในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
 หากท่านมีเหตุจาเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ท่านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่อาเภอ
ภายใน 7 วัน
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2 562 ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ข้ อ มี ลั ก ษณะปลายปิ ด ( Closed-Ended
Questionnaires) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert’s Scale (ณฐวัฒน์ คณารัก
สมบัติ, 2558) มีจานวน 5 ข้อ ดังนี้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปใช้สิทธิเลื อกตั้งมาก
น้อยแค่ไหนนโยบายของพรรคการเมืองมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
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 นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
 การเลือกตั้งปี 2562 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือไม่
 ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงจูงใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. การเก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะละ 57
คน จานวน 400 ชุด รวมทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้
 คณะครุศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดย
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และค่าร้อยละ
(Percentie)
5. สรุปผลและเขียนรายงาน
4.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic)
เป็ น การวิจั ย เชิงส ารวจ (survey research) แบบเก็บรวบรวมข้ อมู ล เพีย งครั้ง เดี ยว โดยใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) จานวน 400 ชุด โดยคณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตผู้อานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขอความอนุเคราะห์
แจกแบบสอบถามนั กศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ทุกคณะ
2. แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามระหว่างช่วงก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กับมาจานวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
5. ผลกำรศึกษำ
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้
5.1 ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาระดับ ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ปี 2562 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
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กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยระดับควำมเข้ำใจในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ โดย
จำแนกตำมคำถำม
4.06
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4

4.01
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จากกราฟ ระดับความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ
ค่าเฉลีย่
3.95 ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดย
รายละเอียดพบว่า คาถามที่มีค่าเฉลี่ยในระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาก
ที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ นักศึกษาให้ความสาคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน(ค่าเฉลี่ย 4.06)
การเลือกตั้งปี 2562 มีประโยชน์ต่อนั กศึกษาหรือไม่ (ค่าเฉลี่ย 4.01 ) ข่าวสารทางการเมืองกระตุ้น ให้
นั กศึกษามีแรงจู ง ใจไปใช้สิ ทธิ เลื อกตั้ ง มากน้ อยแค่ไ หน (ค่าเฉลี่ ย 3.99 ) นโยบายของพรรคการเมื อ งมี
ความสาคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการตัดสินใจใจการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.89 ) และนักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน (ค่าเฉลี่ย 3.63 ) ตามลาดับ
5.2 ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ปี 2562 จำแนกตำมคำถำม
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จากกราฟ ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาในภาพรวมสรุปค่าเฉลี่ย คือ 1.74
อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยพบคาถามที่มีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาใน
ระดับมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การเลือกตั้งในปี 2562 ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้
(ค่าเฉลี่ย 1.96) ในวันเลือกตั้งท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นในของทางราชการไป
แสดงตนต่อกรรมการประจาหน่อยเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.95) การเลือกตั้งปี 2562 มีบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว
(ค่าเฉลี่ย 1.94) หากท่านจะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 1.92) ในการเลือกตั้งปัจจุบันเป็นการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ (ค่าเฉลี่ย 1.86) หากท่านมีเหตุจาเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ท่า นจะต้องแจ้งต่อนาย
ทะเบี ย นที่อาเภอภายใน 7 วัน (ค่าเฉลี่ ย 1.81) ท่านจะไปเลื อกตั้งในเขตไหน ท่านต้องเป็นผู้ มีชื่ออยู่ใน
ทะเบี ย นบ้ านในเขตเลือกตั้งนั้ น ติดต่อกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถึงวันเลื อกตั้ง (ค่าเฉลี่ ย 1.8)
นักบวช ภิกษุและสามเณร ไม่สามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้ (ค่าเฉลี่ย 1.46) ผู้ที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.44) ในวันเลือกตั้งเวลาในการเปิดการออกเสียง
คะแนนคือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 14.00 น.(ค่าเฉลี่ย 1.29) ตามลาดับ
5.3 แหล่งที่มำของควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาแหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ได้ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
กรำฟแสดงจำนวนร้อยละของแหล่งข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูลสงครำมที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี 2562
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จากกราฟ แหล่งที่มาของความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษาจานวนทั้งหมด
400 คน โดยนักศึกษาได้เลือกแหล่งที่มาของความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองที่คิดว่า
ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนมีนักศึกษา
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เลือกจานวนทั้งสิ้น 281 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.3) โทรทัศน์มีนักศึกษาเลือกจานวนทั้งสิ้น 99 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 24.8) อินเทอร์เน็ตมีนักศึกษาเลือกจานวนทั้งสิ้น 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.3) ประสบการณ์มีนักศึกษา
เลือกจานวนทั้งสิ้น 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.5) และวิทยุกับอื่นๆ ไม่มีนักศึกษาเลือกตอบ ตามลาดับ
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
6.1 ระดับควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า การศึกษาระดับความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย
3.59) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสนใจในเรื่องของ
การเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นหน้าที่สาคัญของพลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะ
สอดคล้องหรือเป็นไปตามแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการที่ประชาชน จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของการเลือกตั้ง จึงทาให้เห็นว่า
ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมืองนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่ วนร่วมทางการเมืองของบุคคล
นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายปรายถกเถียงปัญหาทางการ
เมือง เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาใช้ในการอภิปรายผลถึง
ระดับความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนั กศึกษาถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทางการเมือง
เช่น การเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายปรายถกเถียงปัญหาทางการเมือง เป็นต้น
และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง โดยที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ กติ ก า หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ในการไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และตาม
พระราชบัญญัติแห่งกฎหมายการเลือกตั้ง ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกตั้ง รวมถึง
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกจากนี้ผลการศึกษายังสื่อไปถึงการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมือง โดยการที่
นักศึกษาหรือประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยเฉพาะการ
เลือกตั้งมากขึ้นจะสามารถทาให้ประชาธิปไตยและระบบการเมืองพัฒนาขึ้นได้ เนื่องจากว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ งเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของระบอบประชาธิ ป ไตย สั ง คมใดจะมี ร ะดั บ ความเป็ น
ประชาธิปไตยสูงหรือต่าจะต้องพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูงสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางการเมือง และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล (2550, น.117) ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเจตนารมณ์ของธรรมนูญที่ต้องการให้การเมืองเป็นของ
พลเมือง และงานวิจัยของ วัฒนิกา ศิลปะกุล โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะให้ ความ
สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย
316

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

6.2 ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.74) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเข้าใจ
ในเรื่องของการไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากว่าในการทา
แบบสอบถามมีทั้งนักศึกษาที่อ่านคาถามแล้วคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือทาแบบสอบถามและนักศึกษาที่ไม่อ่าน
คาถามหรืออ่านแบบผ่านๆแล้วทาแบบสอบถาม(กาดิ่งลงมาแบบมั่วๆ)อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า
แบบสอบถามที่ทางคณะผู้วิจัยได้ทาการคิดขึ้นมาอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่องของการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
ได้ทั้งหมด จากผลการศึกษาได้มีความสอดคล้องกับหลักแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย
พบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งบวกกั บประสบการณ์ในการไปให้สิทธิเลือกตั้งของ
นักศึกษายังน้อยเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของนักศึกษา จึงทาให้นักศึกษายังขาดความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่มาก จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เข้าใจในมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษา รวมถึงความเข้าใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบู ลสงครามจึ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒ นาทางการเมือง เพื่อให้ การเมืองมีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ย่อมต้องอยู่กับการพัฒนาการเมืองก็เป็นส่วนที่สาคัญที่จะเป็นตัว กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสาคัญ จึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการพัฒนา
การเมืองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมได้อย่างแข็งขัน
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการที่นักศึกษาหรือประชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีแนวโน้มที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ทาให้ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในประเทศทุก
คนมีความรู้ ความเข้าใจและให้ ความสนใจต่อ การเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มทางการเมือ งมากน้ อยแค่ ไหน โดยถ้า
ประชาชนในประเทศมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก ระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกุล ชิ้นฟัก และคณะ(2554, น.89) โดยพบว่าความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมืองนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลนั้นๆ
เนื่องจากว่าในการที่ประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งและเลือกผู้แทนให้ตรงตามความต้องการของตนเองนั้น
ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายและข้อกาหนดในการเลือกตั้ง เข้าใจนโยบายที่
นักการเมืองแต่ละพรรคใช้ในการหาเสียง เป็นต้น และผลการศึกษาวิจัยยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มานพ เข็มเมือง (2557, น.94) ในเรื่องของการที่ประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาการมีส่ว นร่วมในระบอบประชาธิปไตยผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มี
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
6.3 แหล่งที่มำของข้อมูลในกำรรับรู้ข่ำวสำรในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักศึกษำ
การศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่ามาจากการศึกษาเล่าเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.3 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีความเข้าใจในเรื่อง
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การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งแหล่งความรู้ที่ได้นั้นมาจากการศึกษาเล่าเรียน แสดงในเห็นว่าการเรียนการสอนนั้น
เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี 2562 ในประเด็นศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามโดยจากการที่นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านแหล่งต่างๆ ซึ่งข้ อมูลที่ได้รับมาจะเป็นตัวกระตุ้น
ส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของไทยว่ า พั ฒ นาขึ้ น หรื อ ถอยลงเนื่ อ งจากการ
บริหารงานของรัฐบาลที่มาจากการทารัฐประหารทาให้สภาพเศรษฐกิจตกต่าลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแย่ลง
กว่าเดิมและสิ่งเหล่านี้ทาให้คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบอย่างมาก
ผลจากการรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของไทยทาให้นักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
และทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการดารงชีวิตของประชาชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภวัธ มีบุญ(2554,น.78) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่า โดยที่เพศและสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในประเด็น
เกี่ยวกับความเข้าใจในการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม อยู่ในระดับที่ต่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว แต่ในส่วนของงานวิจัยของศุภวัธ มี
บุ ญธรรม จะเป็ น เรื่ องของการรั บ รู้ ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่ ว นร่ว มทางการเมืองของนิตินั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยนี้คือแนวคิดระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้มีความเป็น
ประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่สาคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
ความเป็นประชาธิปไตยจะสูงหรือต่าย่อมขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสาคัญ
7. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย
(1) ผลการวิจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษา เพศ ระดับชั้นปี ศาสนา คณะ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้
แหล่งที่มาของความรู้และภูมิลาเนา ทาให้เห็นความแตกต่างของสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
(2) ผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2562
ของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก นั้นทาให้เห็น
ถึงการตื่นตัวในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายถึง
ความต้องการของนักศึกษาในแต่ละคณะ จึงจะทาให้เกิดประสิทธิผล
(3) การรับรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภท เกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ปี 2562
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก ทาให้เห็นถึงการพิจารณาวัตถุประสงค์และการ
วางแผนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของนักศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้น
(4) การรั บ รู้ แ หล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ข่ า วสารของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 1 -4 ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบู ล สงคราม จ. พิษ ณุโ ลก เกี่ยวกับการการไปใช้สิ ทธิเลื อกตั้งสมาชิกผู้ แทนราษฎร
ปี 2562 ทาให้สามารถเลือกสรรวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการการไปใช้สิทธิเลื อกตั้งสมาชิก
ผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
(5) ควรทาการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย
ที่มีผลให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของประชาชน
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บทคัดย่อ
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐในประเทศต่าง ๆ แต่ทว่าประสิทธิผลของการใช้ระบบดังกล่าวยังคงเป็นที่กังขา ผู้วิจัยได้
ดาเนินการวิเคราะห์อภิมานผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 34 ชิ้น จาก 18 ประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย) ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี
ค.ศ. 1987 ถึง 2017 และพบว่า ในภาพรวม ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนั กงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แต่ขนาดความสั ม พันธ์
(effect size [ES]) ของตัวแปรทั้งสองกลับมีขนาดที่เล็ก (ES = .26, [95%CI = .15, .36]) การวิเคราะห์พหุ
ระดับแบบ 3 ระดับ พบว่า ในระดับบุคคล ประสิทธิผลของการใช้ระบบดังกล่าวในหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ในระดั บ องค์ ก าร หากบู ร ณาการการจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามผลงานร่วมกับแนวปฏิบัติ HR ที่ดีด้านอื่น ๆ ภายใต้ระบบ strategic HRM ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการเพิ่มผลผลิตในการทางาน
ของพนักงาน ในระดับประเทศ ผู้วิจัยพบว่า ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ในตอนท้าย ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียน
จากผลการศึกษานี้และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐไทยให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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A META-ANALYSIS OF THE USE OF PAY-FOR-PERFORMANCE IN INCRESING PUBLIC AND
PRIVATE SECTOR EMPLOYEES’ PRODUCTIVITY IN 18 COUNTRIES:
LESSONS FOR THAI PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION
Dhanakorn Mulaphong 76
Mahidol University
Email address: dhanakorn.mul@mahidol.ac.th
ABSTRACT
Pay-for-performance has been widely used in public and private organizations to
motivate employees to enhance their effort and performance, though its effectiveness is still
skeptical. The author performed a meta-analysis of 38 studies reporting an association
between the use of PFP and employee productivity in 18 countries (except Thailand)
published from 1987 to 2017. Overall, the author found a positive association between PFP
and EP, although the effect size (ES) was miniscule (ES = .26, [95%CI = .15, .36]). Three-level
multilevel analysis, used to examine the influence of moderator variables at the individual,
organizational, and country levels on the PFP-EP association, revealed that at the individual
level, there was no statistical difference between workplace sectors regarding the PFP-EP
association. At the organizational level, a positive association between PFP and EP was found
in studies for which PFP was embedded in strategic human resource management (SHRM). At
the country level, national work values, especially the national performance-oriented value,
can influence the success or failure of the use of pay-for-performance to enhance employee
productivity. Lastly, the author discussed how these research findings can be used to improve
the effectiveness of the pay-for-performance practices in the Thai public sector.
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บทนำ
วิธีจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การและ/หรือเพิ่มผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้
ออกเป็ น สองวิ ธี คื อ (1) การจู ง ใจจากภายในตั ว พนั ก งานเอง (intrinsic motivation) เช่ น การก าหนด
เป้าหมายให้แก่ตนเอง (self-determination) ความสามารถในการควบคุมตนเอง (internal control) หรือ
การตระหนักรู้ในสมรรถนะของตนเอง (sense of competency) และ (2) การจูงใจจากภายนอก (extrinsic
motivation) เช่น เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส และรางวัลพิเศษต่าง ๆ (Deci & Ryan, 1985) การจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงาน (pay-for-performance [PFP]) คือหนึ่งในกลยุทธ์การจูงใจจากภายนอกที่ได้ถูก
นามาใช้ในองค์การภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศ ด้วยมุ่งหวังที่จะจูงใจให้พนักงาน
อุทิศกาลังและความสามารถเพื่อส่งมอบผลการปฏิบัติตามที่องค์การได้ตั้งเป้าไว้ (Herzberg, 1968)
จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้มีนักวิจัยจานวนหนึ่ งที่ได้ศึกษาประสิทธิผล (effectiveness) ของการใช้ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่มีต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นก็ได้รายงาน
ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องต้องกัน กล่าวคือ มีผลการวิจัยจานวนหนึ่งที่รายงานว่า การจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงเพิ่มระดับความผูกพันใน
องค์การของพนักงาน (เช่น Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw, & Rich, 2010; Williams, McDaniel, &
Nguyen, 2006) แต่ก็มีงานวิจัยอีกจานวนหนึ่งที่พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนไม่มีความสัมพั นธ์ใด ๆ กับการ
เพิ่มผลการปฏิบัติงาน (เช่น Pearce, Stevenson, & Perry, 1985) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่
รายงานว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อตัวพนักงาน ดังเช่น การลด
ระดั บ ความสนุ ก ในการท างาน (work enjoyment) รวมถึ ง การลดระดั บสมรรถนะในการท างาน (work
competency) (Eisenberger, Rhoades, & Cameron, 1999; Ryan & Deci, 2000)
และแม้ว่าในอดีตจะมีการวิเคราะห์อภิมานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่บ้าง ผู้วิจัยกลับพบว่ า งานวิจัยอภิมานเหล่านั้นยังมี
ข้อจากัด โดยเฉพาะการกาหนดขอบเขตของการศึกษาที่เน้นไปที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลงานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Gerrish, 2016) ภาค
การศึกษา (Pham, Nguyen, & Springer, 2017) หรือภาคธุรกิจ (Nyberg, Pieper, & Trevor, 2018) ด้วย
เหตุนี้ การวิเคราะห์อภิมานของผู้วิจัยจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมผลการศึกษาวิจัยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ (systematic review) เพื่ อ รวบรวมงานวิ จั ย ที่ ร ายงานผลค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย รสั น (Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient [r]) ระหว่างการประยุกต์ใช้การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานกับ
ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานที่ปฏิบัติงานทั้งในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชนใน 18 ประเทศ 77 ทั้งนี้
งานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระหว่างปี ค.ศ. 1987 ถึง 2017 จากนั้น ผู้วิจัย
ได้ใช้เทคนิ คทางสถิติ เชิง อภิม าน เพื่อวิเคราะห์ ห าค่ าขนาดความสั ม พันธ์ (effect size) ระหว่างการจ่ า ย
77 Australia, Belgium, Canada, China, Eretria, Finland, India, Japan, Luxembourg, Malta, Norway, Russia, South Korea, Switzerland, Taiwan, Turkey, USA, และ UK
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ค่าตอบแทนตามผลงานและการเพิ่มผลกการปฏิบัติงานของพนักงาน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่า การวิจัยเชิงอภิมานที่กล่าวมาแล้วในอดีตยังไม่เคยตรวจสอบอิทธิพลของ
ตัวแปรแทรก (moderators) ทั้งในระดับองค์การและในระดับประเทศ ที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพื่อการเพิ่มผลการปฏิบัติของพนักงาน ผู้วิจัยจึงเติมเต็ม
ช่องว่างการวิจัยดังกล่าวด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ มาทดสอบอิทธิพลของตัวแปร
แทรกระดับบุคคล เช่น ประเภทของพนั กงาน (ภาครัฐ vs. ภาคเอกชน) ตัวแปรแทรกระดับองค์การ เช่น
การบูรณาการระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเข้ากับระบบการบริหารงานบุคคลที่ดีอื่น ๆ ในองค์การ
รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแทรกระดั บ ประเทศ คื อ ค่ า นิ ย มในการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานของค นในชาติ
(national performance-oriented value) 78 ที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบการจ่ า ย
ค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ผู้วิจัยคาดหวังว่า บทความชิ้นนี้นอกจากจะได้รายงานผลสรุปเชิงอภิมานเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ต่างประเทศแล้ว บทเรียนที่ได้จากการศึกษานี้จะถูกจัดทาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ระบบราชการไทย ในการ
ประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่เหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมีประสิทธิผลในการจูงใจให้พนักงานเพิ่มผลการปฏิบัติงานหรือไม่
2. ตัวแปรแทรก (moderator) ระดับบุคคล เช่น ประเภทของพนักงาน (พนักงานหน่วยงานภาครั ฐ
และพนักงานหน่วยงานภาคเอกชน) จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่
3. ตัวแปรแทรกระดับ องค์การ เช่น การบูรณาการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานกับระบบการ
บริหารงานบุคคลที่ดีด้านอื่น ๆ จะมีอิทธิ พลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่
4. ตั ว แปรแทรกระดั บ ประเทศ เช่ น ค่ า นิ ย มมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน (national performanceoriented value) จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและการ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่
วิธีกำรศึกษำ
ผู้วิจัยเริ่มกระบวนการวิเคราะห์อภิมานด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic
review) (Lipsey & Wilson, 2001) โดยการกาหนดขอบเขตของการศึกษา เช่น ระยะเวลาของการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ฯลฯ รวมถึงการนิยามคาศัพท์ของตัว แปรที่ต้องการศึกษาก่อนการคัดเลื อกงานวิจัยเข้าสู่ การ
วิเคราะห์อภิมาน เช่น การนิยามความหมายของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ให้ครอบคลุมงานวิจัยต่าง ๆ
ที่รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อจูงใจให้พนักงานเพิ่มผลการปฏิบัติงาน โดยมีคาศัพ ท์ที่เข้าข่าย
การถู ก คั ด เลื อ กเข้ า สู่ ก ารวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน (inclusion) ได้ แ ก่ “pay-for-performance,” “merit pay,”
“bonus pay,” “monetary reward” หรือ “performance-based pay”ส่วนขอบเขตความหมายของผล
การปฏิบัติงานนั้น จะครอบคลุมผลการปฏิบัติงานทางการเงิน (financial performance) เช่น ยอดขายที่
78 ค่านิยมนี้เป็นผลการศึกษาของ House et al. (2004) ภายใต้โครงการ GLOBE project ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมการทางานของพนักงานใน 62
ประเทศ ทั่วโลก ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูผลการศึกษาได้ที่ https://globeproject.com/
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เพิ่มขึ้น หรือผลกาไรที่เพิ่มขึ้น และผลการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน (non-financial performance) เช่น ความ
พึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
ขั้นตอนต่อมา คือ การกาหนดแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น โดยการศึกษานี้ ผู้วิจัยกาหนดแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 4 แหล่ง ประกอบด้วยฐานข้อมูล Business Source Complete, PsycINFO, Public
Administration Abstracts, และ Political Source Complete นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังกาหนดว่า ค่าสถิติที่จะ
ใช้เพื่อคานวณค่าขนาดความสัมพันธ์ (effect size) ระหว่างการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องมาจากค่าสถิติในกลุ่ม r-family หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ งานวิจัยที่จะ
ถูกคัดเลือกเข้าสู่การวิเคราะห์อภิมานจะต้องรายงานค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson’s r) และ/หรือ
รายงานค่ า สถิ ติ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ดี ย วกั บ Pearson’s r เช่ น ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเบต้ า แบบมาตรฐาน
(standardized beta coefficient) หรื อ อย่ า งน้ อ ยรายงานค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ถ ดถอยเบต้ า แบบไม่ ม าตรฐาน
(standardized beta coefficient) พร้อมกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เพื่อที่ผู้วิจัยจะสามารถคานวณกลับให้เป็นค่าสถิติในกลุ่ม r-family ได้ (Bowman, 2012) ใน
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยได้งานวิจัยที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดข้างต้นจานวนทั้งสิ้น 34 ชิ้น และได้ค่าสถิติในกลุ่ม
r-family จากงานวิจัยดังกล่าวจานวน 46 ค่า (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการคัดเลือกงานวิจัยเข้าสู่การวิเคราะห์อภิมาน
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ต่อมา ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคทางสถิติเชิงอภิมานเพื่อการคานวณหาค่าขนาดความสัมพันธ์ (effect size)
ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ใช้
วิ ธี ก า ร Psychometric Meta-Analytic Method ข อ ง Schmidt and Hunter (2015) เ พื่ อ ป รั บ ค่ า
Pearson’s r correlations ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย ที่ ถู ก คั ด เลื อ กในขั้ น ต้ น ให้ เ ป็ น ค่ า corrected correlations
เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคดังกล่าว เนื่องจากต้องการลดทอนผลกระทบที่จะเกิดจากความคลาดเคลื่อนทั้ง
จากการวัดและการสุ่มตัวอย่าง (measurement and sampling errors) ที่อาจพบได้ในงานวิจัยที่ถูกคัดเลือก
เข้ามาสู่การศึกษานี้ 79ท้ายที่สุด ผู้วิจัยใช้วิธีการคานวณหาค่าขนาดความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสถิติ R โดยใช้
ชุ ด ค า สั่ ง ‘ metafor’ พ ร้ อ ม กั บ เ ท ค นิ ค Restricted Maximum Likelihood (REML) ซึ่ ง พั ฒ น า โ ด ย
Viechtbauer (2010) 80
ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ (Three-level multilevel analysis)
ด้ ว ยโปรแกรมสถิ ติ HLM 7 (Raudenbush, Bryk, Cheong, Congdon, & DuToit, 2011) เพื่ อ ทดสอบ
อิทธิพลของตัวแปรแทรก (moderator) ที่กาหนดไว้ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล (เช่น ประเภทพนักงาน:
ภาครัฐ vs. ภาคเอกชน) ระดับองค์การ (เช่น การบูรณาการระบบค่าตอบแทนตามผลงานกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีด้านอื่น ๆ) และระดับประเทศ (เช่น ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของชาติ) ที่จะ
ส่ งผลต่อขนาดความสั มพั น ธ์ (effect size) ระหว่างการจ่ายค่า ตอบแทนตามผลงานและการเพิ่ มผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แสดงตัวแบบการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ
ผลกำรศึกษำ
ผลการวิเคราะห์อภิมานโดยสรุป พบว่า ในภาพรวม การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานส่งผลเชิงบวกต่อ
79

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของเทคนิคนี้เพิ่มเติมได้ที่ Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2015). Methods of meta-analysis:
Correcting error and bias in research findings (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
80 ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมานในบทความนี้ เป็นขั้นตอนสรุปโดยย่อ ในบทความฉบับเต็มยังจะประกอบไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ
ประเด็นเกี่ยวกับ Heterogeneity ของงานวิจยั ที่ถูกคัดเลือกเข้ามา รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับ publication bias
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การเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ES = .26, [95%CI = .15, .36]) แต่ขนาดความสัมพันธ์นี้ขนาดเล็ก
เมื่อใช้เกณฑ์การแปลผลของ Cohen (1988) ผลการวิเคราะห์พหุระดับแบบ 3 ระดับ รายงานว่า ในระดับ
บุคคล ประสิทธิผลของการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (γ = -.05, n.s.) ในระดับองค์การ การบูรณาการระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงานกับแนวปฏิบัติด้าน HR ที่ดีด้านอื่น ๆ ภายใต้ระบบ strategic HRM มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (γ = .32, p < .10) ในระดับประเทศ
การใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะส่งผลทางลบต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (γ = 1.61, p < .05) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หากใช้ระบบดัง กล่าวในประเทศที่ประชาชนในชาติมีค่านิยมมุ่ง
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน (national performance-oriented value) ในระดั บ ที่ สู ง ระบบการจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนตามผลงานจะใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผ ล ด้ ว ยเพราะประชาชนในประเทศเหล่ า นี้ จ ะมี แ รงจู ง ใจส่ ว นบุคคล
(personal drive) อยู่ในระดับที่สูง และมีความพร้อมที่จะส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่ดี และให้ความสาคัญกับ
การส่งมอบผลการปฏิบัติงานคุณภาพสูงอยู่แล้ว (Javidan, 2004)
ข้อเสนอแนะในกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐไทย
1. ลักษณะพื้นฐำนของอำชีพกับผลสำเร็จของระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน
ผลการศึกษาในต่างประเทศ เช่น Mengue, Bulent, and Barker (2003) พบว่า การใช้วิธีการจูงใจ
พนักงานในรูปตัวเงินหรือค่าตอบแทน (incentive pay plans) จะมีประสิทธิผลอย่างมากกับพนักงานในบาง
สาขาอาชีพ อาทิ นักการขาย (salepeople) ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถวัดผลสาเร็จของงานได้โดยตรง ดังเช่น
การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบของการสร้ า งยอดขาย ( sale volume) หรื อ การสร้ า งผลก าไร
(profitability) รวมถึงผลสาเร็จของงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction)
เป็นต้น
แต่เมื่อหันย้อนกลับมาดูลักษณะงานของหน่วยงานราชการ แม้ว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะ
ไม่ใช่นโยบายใหม่ อย่างในตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานได้ถูกนามาใช้
กับกลุ่มนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service [SES]) มาตั้งแต่การประกาศใช้ The Civil Service
Reform Act ในปี ค.ศ. 1978 (Ingraham, 1993) แต่อิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐตามแนวใหม่
(New Public Management) ในช่วงทศวรรษ 1990s ที่เสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนทัศน์ โครงสร้าง และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของระบบราชการ และบังคับ (coerced) ให้หน่วยงานของรัฐทาตัวเสมือน (หรือคัดลอก)
(mimetic isomorphism) วิธีคิดและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างภาคเอกชน ก็ได้เป็นตัวเร่งให้หน่วยงานของรัฐทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทย) นาเอาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
เข้ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Dunleavy & Hood, 1994; Perry, Engbers, & Jun, 2009) แต่
กระนั้น ยังมีหนึ่งความท้าทายที่ภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศต้องเผชิญ นั่นคือ ความขัดแย้งทางด้านค่านิยม
ทางการบริหาร (administrative values) ระหว่างค่านิยมดั้งเดิมของหน่วยงานภาครั ฐ ได้แก่ การธารงไว้ซึ่ง
ความเท่าเทียมกันทางสังคม (equity) และชุดค่านิยมใหม่ที่มาพร้อมกับแนวคิด New Public Management
คื อ การมุ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (efficiency and effectiveness) ของการปฏิ บั ติ ร าชการ
(Fernandez-Gutierrez & Van de Walle, 2018; Hood, 1991; Rosenbloom, 1983) คาถามต่อไป ก็
คือ แล้วเราจะวัดความสาเร็จของงานบริการสาธารณะ รวมถึงการคานวณค่าตอบแทนตามผลงานดังกล่าวได้
อย่างไร ดังตัวอย่างเช่น การจัดทาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
หรือการป้องกันประเทศ แม้ว่าจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงต้องกระทาเพื่อธารงรักษาไว้
ซึ่งความเป็นธรรมและเท่าเทียมทางสังคม รวมถึงเพื่อความมั่นคงของประเทศ แต่กระนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ใน
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หน่วยงานภาครัฐบางแห่ง อาจพัฒนาเกณฑ์เพื่อวัดความสาเร็จได้โดยง่าย ดังตัวอย่างเช่น สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ อาจใช้เกณฑ์วัดความส าเร็ จ จากการลดลงของจานวนอาชญากรรมในพื้นที่ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการในสถานีตารวจ หรือจานวนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
ตารวจ แต่การวัดความสาเร็จของการปฏิบัติราชการในหน่วยงานอย่างกระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงการ
ต่างประเทศ ก็อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ทั้งนี้ มีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์บางท่านถึงกับกล่าวว่า ใน
ยุ คของ New Public Management ค่านิ ยมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(efficiency and effectiveness) โดยใช้กระบวนการวัดผลสาเร็จที่เข้มข้นและเน้นการให้รางวัลตอบแทนตาม
ผลสาเร็จ อาจเข้ามาแทนที่ค่านิยมหลักเดิมของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันใน
สั ง ค ม ( equity) (Andrews & Entwistle, 2013; Bozeman, 2008; de Graaf, Gjalt, Huberts, &
Smulders, 2016; Frederickson, 2005)
2. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนเป็นกำรส่งเสริมค่ำนิยมที่ให้ควำมสำคัญกับเงินตรำ ซึ่งอำจ
ส่งผลกระทบเชิงลบ (crowding out effect) ต่อค่ำนิยมพื้นฐำนของข้ำรำชกำรและระบบรำชกำรใน
ภำพรวม
Rainey (2014) ได้ระบุถึงค่านิยมพื้นฐานของข้าราชการไว้ว่า ข้าราชการเมื่ อเปรียบเทียบกับบุคคล
ทั่ว ไปแล้ ว จะมีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (public service motivation), การอุทิศตนเพื่อส่ วนร่วม
(self-sacrifice), ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละตนเอง (responsibility and accountability) และความ
ซื่อสัตย์สุจริต (integrity) ในระดับที่สูง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ถือเป็นแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)
ที่ผลักดันให้ข้าราชการเหล่านี้เลือกที่จะเข้าสู่ระบบราชการ เพื่อปฏิบัติงานส่งมอบบริการสาธารณะให้ แ ก่
ประชาชน แต่ก็แลกด้วยการรับค่าตอบแทนที่ต่ากว่าภาคเอกชน พร้อมกันนี้ มีผลการศึกษาจากต่างประเทศ
จ านวนหนึ่ ง ที่ พ บว่ า ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลงานจะสร้ า งผลกระทบทางลบต่ อ ตั ว พนั ก งานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและงานด้านการบริการสังคม (prosocial activities) ดังตัวอย่างเช่น การศึกษา
ของ Belle (2015) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) กับกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลท้องถิ่นของรัฐในประเทศอิตาลี จานวน 400 คน และพบว่า การใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลงาน จะลดทอนแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (public service motivation) และพฤติกรรมที่เอื้อต่อ
สังคม (prosocial behaviors) ของพยาบาลในกลุ่มทดลองอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทีย บกับ
พยาบาลที่อยู่ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
สาหรับระบบราชการไทยนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ายังขาดการศึกษาเชิงประจักษ์ที่จะยืนยัน (หรือหักล้าง) ผล
การศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการใช้ระบบการจ่า ยค่าตอบแทนตามผลงานที่มีต่อ
ระดับแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ และพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
ประเภทต่าง ๆ ในหมู่ข้าราชการ ซึ่งผู้อ่านที่สนใจอาจทาการศึกษาในประเด็นดังกล่าวในบริบทระบบราชการ
ไทยต่อไปได้
3. ปัจจัยที่จะเสริมสร้ำงควำมสำเร็จของกำรนำระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำนมำใช้ใน
หน่วยงำนภำครัฐไทย
ด้วยการวิเคราะห์พหุระดับของผู้วิจัยพบว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะมีประสิทธิผลดี
หากระบบดังกล่าวถูกประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีด้านอื่น ๆ ผลการศึกษา
ที่ได้นี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ Shaw, Dineen, Fang, and Vellella (2009) ที่เสนอว่า ระบบการบริหารงาน
บุคคลที่ดีที่จะมีส่วนส่งเสริมให้ พนักงานส่ งมอบผลการปฏิบัติงานในระดับที่สู ง รวมถึงสามารถธารงรัก ษา
พนักงานคนเก่งเหล่านั้นให้คงอยู่กับองค์การ จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง HRM Inducements และ HRM
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Investments และระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดย HRM Inducements ในที่นี้
หมายถึง การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่เหมาะสม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรม ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ยืดหยุ่น การให้ความมั่นคงในการทางาน และการสร้างความยุติธรรม
ในองค์การ ส่วน HRM Investments หมายถึง การลงทุนในระบบการฝึกอบรม การให้โอกาสหมุนเวียนเปลี่ยน
งานภายใน รวมถึงการสร้างระบบการแก้ไขปัญหาในองค์การ (Shaw et al., 2009)
ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ระบบราชการไม่ควรมุ่งเน้นในเรื่องการจูงใจ
ให้ข้าราชการเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติด้าน HRM Inducements แต่เพียงมิติเดียว กล่าวอีกนัย
หนึ่ง หน่วยงานภาครัฐไม่ควรมุ่งเน้นการประเมินผลสาเร็จและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานมากจนเกินไป
จนละเลยแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลที่ดีด้านอื่นๆ เนื่องจากจะเป็นการบ่อนทาลายขวัญและกาลังใจ
ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานได้ ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับผลงานศึกษาของ Pohler and Schmidt (2015) ที่
ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานในภาคการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศแคนาดา และพบว่า การใช้ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงาน แม้จะสร้างผลดีตามที่องค์การคาดหวัง คือ
การเพิ่มผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและหน่วยงานในภาพรวม แต่ในขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าวกับ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับ บัญชา โดยเฉพาะกรณีที่หัวหน้า
งานกดดัน ให้ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาเร่ งส่ งมอบผลงาน หรือที่เรียกว่า มุ่งเน้นการแลกเปลี่ ยนเชิงเศรษฐศาสตร์
(economic exchange) มากกว่าการแลกเปลี่ ยนทางสั งคม (social exchange) ระหว่างหั ว หน้างานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
พร้อมกันนี้ Pohler and Schmidt (2015) ได้จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิผลของ
การประยุกต์ใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อระบบราชการ
ไทย อันประกอบไปด้วย (1) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาระหว่างการติดตามผลการทางาน (monitoring) และประเมินผลการปฏิบัติงาน (2) การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้ค่าตอบแทนตามผลงานที่ครอบคลุมถึงการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์การ
และ (3) การออกแบบระบบประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านและการจ่า ยค่ าตอบแทนตามผลงาน ที่ ไ ม่ ท าให้
ข้าราชการรู้สึกว่าตนถูกตีกรอบทางความคิดและการกระทา จนสูญเสียอิสรภาพทางความคิด และความอยาก
ที่จะรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทางาน
บทสรุป
แม้ว่าการศึกษาเชิงอภิมานนี้จะชี้ให้เห็นว่า การใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะมีส่ว น
เสริมสร้างผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในต่างประเทศ แต่ผู้วิจัยเห็นว่า
หากจะประยุกต์ใช้ผลการศึกษาดังกล่าวในบริบทของการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย โดยอ้างอิงว่า ระบบการ
จ่ายผลค่าตอบแทนตามผลงานมีความเหมาะสมกับระบบราชการไทยนั้น ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก
ด้วยเพราะระบบราชการต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของงานบริการ
สาธารณะ รวมถึงหากระบบราชการเน้นความสาคัญของเงินตรา (money-oriented values) มากจนเกินไป
ก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ (crowding out effect) ต่อค่านิยมหลักของระบบราชการ (เช่น equity
and social justice) รวมถึงบั่นทอนแรงจูงใจที่ดีภายในตัวข้าราชการ โดยเฉพาะการลดระดับจิตสาธารณะ
(public service motivation) และการลดทอนการแสดงพฤติกรรมที่เอื้อต่อสังคมด้านต่าง ๆ (prosocial
behaviors) ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความชิ้นนี้นอกจากจะได้นาเสนอข้อค้นพบที่ได้รับจาก
329

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
การศึกษาเชิงอภิมานของผู้วิจัยแล้ว ผู้อ่านยังจะได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนาไปปฏิบัติใช้ รวมถึง
เพื่อการศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
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แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกรในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ
ใหม่ ปุยพรม81
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email address: maipui1155@gmail.com
บทคัดย่อ
ในยุคปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน
รวมถึงบุคลากรในองค์กรซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จขององค์กร หาก
เมื่อบุคลากรมีความสุขในการทางาน มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี ย่อมส่ งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
กาลั งความสามารถ ดังนั้ น ในหลายองค์กรได้มีการหาแนวทางในการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี ด้านสาธารณสุขของสานักงานสาธารณสุขจังหวั ดยะลา และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทาการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางาน ข้อมูล พื้น ฐานที่จ าเป็ น ของบุ คลากรในส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด ยะลา และ
สัมภาษณ์บุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จานวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเป็นคณะทางาน
ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์มา
สรุปตามประเด็นศึกษา นาเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา มีความต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีมีความสุข โดยมองว่าการทางานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ และบุคลากรจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อบุคลากร
เหล่านั้นได้รับความพึงพอใจในหลายๆ ด้าน โดยด้านที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
เพีย งพอ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน ดั งนั้น หากองค์กรต้องการแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร องค์กรต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เมื่อบุคลากรมี
ความสุขย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ทาให้องค์กรเกิดการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายขององค์กรในที่สุด
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ABSTRACT
In the present day the society has changed dramatically. Affect the lifestyle of humans
in all aspects. Including personnel in the organization is a very important human resource to
the success of the organization. When personnel are happy to work have a good quality of
working life resulting in personnel working at full capacity. So,many organizations have sought
to improve the quality of working life of personnel. The purpose of this article is study the
implementation of the 20-year national strategic plan for public health of the Provincial
Health Office of Yala and study guidelines for work life Quality for personnel at Yala Provincial
Public Health Office. This research uses qualitative research methods. Conducting studies and
collecting data from relevant documents and evidence from the strategic plan for human
development concepts related to quality of work life development. Basic information needed
by the personnel at Yala Provincial Public Health Office and interviewing personnel at Yala
Provincial Public Health Office 12 person by choosing to be specific as a working group on
human resource management. Analyze the data by using the information obtained from the
document. And interviews to come to the conclusion according to the study issues and
presented by analytical descriptive method. The results showed that personnel at the Yala
Provincial Health Office there is a need to have a good quality of life, happy work. See that
work is a part of life and must perform more than other activities and personnel will work to
their fullest capacity. Those personnel are satisfied in many ways. The most demanding aspect
including sufficient compensation And the balance between life and work. So,many
organization needs guidelines for improving the quality of working life of personnel. The
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organization must have measures to promote quality of life in various fields. When the
personnel are happy, it will affect the work efficiency of the personnel. Make the organization
to develop and achieve the goals of the organization in the end.
Keyword: Development guidelines, Quality of work life, Personnel at Yala Provincial Public
Health Office
บทนำ
สภาพสังคมในปัจจุบันที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ ส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างยิ่ง โดยอาจเลี่ยงไม่ได้ว่าในการดาเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เรียกว่าการทางานซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการดาเนินชีวิตมากกว่ากิจกรรมใดๆ ดังนั้นในหลาย
หน่วยงานและหลายองค์กรได้มีมาตรการหรือมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตการทางานของ
บุคลากรในองค์กร โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทางานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน (Quality of work life) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทางานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สาคัญ
เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทางาน ต้องทางานเพื่อให้ชีวิตดารง
อยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้น ฐาน เมื่อคนต้องทางานในที่ทางานเป็นส่ว นใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่
เหมาะสม ทาให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547)
กระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่ได้เล็งเห็น ถึงความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในระบบ
สุ ข ภาพ (Human Resource for Health) ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของการ
ดาเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นาเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสุ ขภาพเพื่อ ให้ เ กิ ดสุ ขภาพที่ดี ขึ้น ในหมู่ประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุ ขได้ก าหนดยุทธศาสตร์
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งได้แก่กาลั งคนด้านสุ ขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในด้านส่ งเสริม
รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มวิชาชีพและสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในภาครัฐภาคเอกชน
และชุมชน ให้เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข อันประกอบด้วยการส่งเสริม
สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค และควบคุ ม ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น เลิ ศ (PP&P Excellence) การบริ ก ารเป็ น เลิ ศ (Service
Excellence) บุ ค ลากรเป็ น เลิ ศ (People Excellence) และการบริ ห ารเป็ น เลิ ศ ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล
(Governance Excellence) ที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพ
ดี” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ บุ ค ลากรเป็ น เลิ ศ (People Excellence) เป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจาก
บุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็จในการดาเนินงานการพัฒนาและการจัดการด้าน
กาลั งคนก็ถือ เป็ น งานที่ย ากที่สุ ด แต่ก็มีความจาเป็น ต้ องดาเนิน การ เพราะเป้าหมายหลั ก ของกระทรวง
สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่เป้าหมายความสาเร็จด้านสุขภาพ ซึ่งการจะสร้างคนให้มี
คุณภาพได้นั้น ต้องมามองที่พื้นฐานความต้องการของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยพื้นฐานที่สร้างความสุข
ในการทางานเป็นต้น
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ เพราะองค์การจะประกอบด้วยมนุษย์ โครงสร้างของ
องค์การ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้ อม ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยหลั กและสาคัญต่อองค์การ เนื่องจาก
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บุคลากรเป็นผู้กาหนดให้มีโครงสร้างขององค์การ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมการบริห ารองค์การ ดังนั้นหาก
องค์การใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้ว องค์การนั้นยากที่จะอยู่รอดและก้าวหน้าไปได้ทุกๆ องค์การจึง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก และการปฐมนิเทศ เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุด
มาร่วมงานในองค์การ บุคลากรเมื่อปฏิบัติ งานในองค์การมาระยะหนึ่ง ย่อมต้องการได้รับการพัฒนา เนื่องจาก
บุคลากรต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น ต้องการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนระดับ หรือ ต้องการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน (นงนุ ช วงษ์ สุ ว รรณ, 2553) เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาบุ ค ลากรให้ อ ยู่กั บ องค์การ
องค์การจึงหันมาให้ความสนใจกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
คุณภาพชีวิตการทางานนั้น เริ่มมาจากการปรับปรุงการทางานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงานหรือ
องค์การโดยให้การทางานนั้นเป็น ไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดในการทางานเพื่อให้ เ กิด
คุณภาพและประสิทธิภาพนี้ได้วิวัฒนาการมาจากแนวคิดทางการบริหารในอดีตที่พัฒนาเป็นลาดับต่อเนื่อง
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างานเป็นสิ่งสาคัญต่อชีวิต เนื่องจากการทางานนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรง
ต่อการสนองความต้องการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ดังนั้น การได้ทางานที่ เหมาะสม ประกอบกับ
องค์การมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความสาคัญกับคน จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่
ดีได้ จากแนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตการทางานเป็นลักษณะการทางานที่ตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคล
หรือสังคม เรื่องสังคมขององค์การ ที่ทาให้งานประสบความสาเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัด 8 ประการ
คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทางานร่วมกัน
สิทธิส่วนบุคคล จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม และการคานึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง ความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการ
ดาเนินชีวิตในประจาวันอย่างพึงพอใจ ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการจากองค์การอย่างถึงที่สุด ทาให้รับรู้
ได้ถึงการมีความสุขในการทางาน จนเกิดเป็นความสมดุลในชีวิตที่จะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวม
ไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุ คลากรและองค์การ ในมิติคุณภาพชีวิตในการทางานทั้ง 8 ด้าน
Walton (1974, อ้างถึงใน ธนินท์รัฐ ใจสอาดพัฒนพร, 2555, น. 11-15) ได้แก่
1. ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านการมีสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะต่อร่างกายและจิตใจ
3. ด้านความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถ
4. ด้านความมั่นคงในงาน
5. ด้านบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับ การดาเนินชีวิตในประจาวัน
8. ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมของงาน และองค์กร
คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง กระบวนการที่องค์การได้จัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานทางาน
มีความสุขและมีสุ ขภาพจิ ตที่ดี โดยที่พนักงานหรือผู้ ปฏิบัติงานจะมีความรู้สึ กพึงพอใจการตอบแทนทั้ง ใน
รูปแบบค่าจ้าง สิทธิสวัสดิการ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ดีจากการทางานที่สามารถตอบสนองตามความคาดหวังและ
ความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (ดุสิตา เครือคาปิว, 2551)
องค์ป ระกอบของคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี เป็นที่ต้องการและปรารถนาของบุคคลในองค์การ
จะต้องประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริม
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คุณภาพชีวิต โอกาสก้าวหน้าและความมั่ นคงในการทางาน โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ
บุคคล การทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นสิทธิส่วนบุคคล จัดเวลาตนเองให้เหมาะสมและสมดุล
กั บ บทบาทชี วิ ตของตนเอง ความเป็ น ประโยชน์ข องงานที่ ท ามี ลั ก ษณะที่ มี ส่ ว นรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดย
องค์ประกอบเหล่านี้ มีผลต่อการทางานของบุคคลในองค์กร ซึ่งหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมี
การจัดการไม่เหมาะสม อาจทาให้ประสิทธิภาพ ผลผลิตของงานลดลงได้ (ชุติมา เทียนใส, 2551)
คุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อการทางานมาก กล่าวคือทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ทาให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีต่องาน และทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้
เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้ เป็นบุ คคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน
การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ ได้ผลผลิตและการบริการที่ดี ทั้ งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ
ศิริคูณ, 2542)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลัก
ด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี เป้าหมายองค์กรประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุ ขภาพยั่ งยื น พัน ธกิจ พัฒ นาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ทั้งนี้องค์กรได้ให้
ความส าคัญแก่บุ คลากรสาธารณสุขทุกระดับชั้น โดยถือว่าเป็นอัตรากาลังที่ส าคัญในการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข มุ่งเน้นเรื่องบุคลากรเป็นหลักมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และความสุขในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรถือเป็นหัวใจหลักของงาน การมุ่งเน้นบุคลากรจึงเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพและทาให้
บุคลากรมีความสุขในการทางาน
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึง
สนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรเป็นอย่างไร เพื่อนาผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
นิยำมศัพท์
แนวทางการพัฒนา หมายถึง การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคนมีความสุข
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ จากประสบการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร ผ่านกระบวนการที่องค์กรจัดให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1).ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง
การที่ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้
ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอื่นๆ ด้วย 2).
สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพ
การทางานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติ งานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 3).ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้อง
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เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ทางานที่ตน
ยอมรับว่าสาคัญและมีความหมาย 4). โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตน ลักษณะงานที่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้วยัง
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงาน
และสมาชิกในครอบครัวของตน 5).การทางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หมายถึง งานนั้นช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บน
ฐานของระบบคุณธรรม 6).สิทธิส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์การจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็น
ธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วยกฎหมาย 7).ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางานโดยส่วนรวม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทางานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กร
อย่างสมดุล นั่นคือ ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ ปฏิบั ติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการ
กาหนดชั่วโมงการทางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 8).ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กับสังคมโดยตรง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สาคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่าองค์กรที่ตน
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ นั้ น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า นผลผลิ ต การจ ากั ด ของเสี ย การรั ก ษา
สภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด
บุ ค ลากรในส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ยะลา หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั กงาน
สาธารณสุ ขจั งหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้ว ย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
ลูกจ้างประจาลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างเหมา ลูกจ้างโครงการ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทางานและในการดาเนินชีวิตต่อไป
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และได้นาความรู้ซึ่งได้
จากการศึกษา ค้น คว้าและรวบรวมข้อมูล เอกสารทางวิช าการตารา (Documentary Study) ทาการเก็บ
รวบรวมโดย การสั มภาษณ์ การเสวนากลุ่ ม การสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว ม (Participatory Observation) ใช้
วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบเจาะจงโดยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคลากรใน
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลาจานวน 12 คน เป็นคณะทางานที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลามากที่สุด ประกอบด้วยข้าราชการ จานวน 6 คน พนักงานราชการ จานวน 5 คน และลูกจ้าง
เหมาบริการ จานวน 1 คน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่ อศึกษา
ข้อมูล คือ 1) ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน ร่วมกับการใช้กระบวนการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลแล้วนามาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาค้นหาความจริงแท้
ของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทางาน ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน สภาพทั่วไปและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสังเกตแล้ววิเคราะห์เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบ รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนามจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก พื้นที่ที่ใช้
ในการวิจัยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ ที่ 93 ถนนเทศบาล 1 ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ช่ว งระยะเวลาดาเนิ น การระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในการศึกษา
คุณภาพชีวิตการทางานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน รวบรวมประเด็นและความคิดเห็น
ต่างๆ จากการสนทนากลุ่มเพื่อจัดทาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร การ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งนาผลการ
วิเคราะห์ และข้อสรุป ให้ ผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และดาเนินการนาเสนอผลการ
ศึกษาวิจั ย การน าเสนอข้ อมู ล จะอยู่ ใ นลั ก ษณะการพรรณนา (Descriptive Presentation) ประกอบการ
บรรยายที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทางานในการ
อธิบาย
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
1. ผลการศึกษาค้นหา สารวจและตรวจสอบข้อมูลรายงานการดาเนินงาน พบว่าสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
หลัก 4 ด้าน ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์กาลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
หลั ก ที่ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งบุ ค ลากร โดยถื อ ว่ า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ ชั้น เป็ นอั ต ราก าลั ง ที่ ส าคั ญ ในการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพหรือสายสนับสนุน ทางด้านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ดาเนินการเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพและทาให้บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแรกที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อน
ความสุขของคนทางานด้วยการนาเครื่องมือที่ เรียกว่า Happinometer เข้ามาใช้ในการสารวจคุณภาพชีวิต
ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในทุกภาคส่วน โดยได้
ดาเนินการเปิดระบบเพื่อประเมินความสุขทางทางเว็บไซต์ http://happinometer.moph.go.th ระหว่าง
วันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตอบคาถาม
เพื่อใช้ในการประมวลผล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสุขของคนทางานทั้ง 9 ด้าน สาหรับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ดาเนินการโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนดาเนินงานด้วยการนา
เครื่องมือ Happinometer เข้ามาเป็นตัววัดระดับความสุขของบุคลากร ระหว่างวันที่
18 เมษายน
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว จานวน 127 คน
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ตารางที่ 1 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสุขของบุคลากร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ดังนี้
หน่วยงำน Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy Happy
Body Relex Heart Soul Family Society Brain Money Work
Life
สสจยะลา. 66.06 56.69 70.51 74.33 71.19 61.61 67.25 56.20 64.04
ที่มา: รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
จากผลการประเมินความสุขของคนทางานทั้ง 9 ด้าน พบว่าด้านสุขภาพทางการเงินมีผลลัพธ์ต่าที่สุด
รองลงมาด้านผ่อนคลายดี และด้านสังคมดี ตามลาดับถึงจะอยู่ในเกณฑ์ระดับมีความสุข (Happy) แต่ยังมี
คะแนนที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลการสารวจระดับความสุขของบุคลากรทั้งองค์กรยังอยู่ในระดับที่มี
คะแนนต่าใน 3 ด้าน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงเร่งดาเนินการหาแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะ
ทาให้ผลความสุขทั้ง 3 ด้านที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้พิจารณาเห็นว่าองค์กรจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
และบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานนั้น ต้องให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ดีขึ้น ซึ่ง การดาเนินการแก้ปัญหาในแต่ละมิติด้านการเงินโดย
ด าเนิ น การในโครงการ Kick off Happy Home Day โครงการความมั่ น คงด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของบุ ค ลากร
สาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สาขายะลา
มาจั ดบู ธ ให้ บ ริ การ ณ ส านั กงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จากนั้นได้จัดประชุมเพื่อเปิดโครงการ Happy
Money Program อย่างเป็นทางการพร้ อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่ ว ม
พร้อมทั้งได้มีการบรรยายการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อจัดระบบการเงินให้
บุคลากร สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้ รวมถึงได้มีการจัดจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงิน
(Happy Money Clinic) ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
ยะลา มาให้บริการรับคาปรึกษาปัญหาด้านธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ซึ่งอธิบายจากการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจานวน 12 คน โดยการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักมีแนวคาถามในการสนทนากลุ่ม (Guideline) ซึ่งเป็นแนวคาถามปลายเปิดไม่มี
โครงสร้างที่เข้มงวด โดยรวมสรุปได้ว่าแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการทางานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะทาให้มี
สภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทางานดีตามไปด้วย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่าบุคลากรต้องการได้รับ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอ และด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การท างาน
เนื่องจากการดารงชีวิตในทุกวันนี้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทาให้รายได้ที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิต และต่างต้องการเวลาที่เหมาะสมเพียงพอต่อการทากิจกรรมอยู่กับครอบครัว โดยต้องการแบ่ง
เวลาให้เหมาะสมในการดารงชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เวลาส่วนตัว เวลาพักผ่อน และได้ร่วมกันเสนอ
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แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่ต้องนาไปประกอบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางานมีดังนี้
1. พัฒ นาระบบค่าตอบแทนที่มีป ระสิ ทธิผ ลในการกระจายค่าตอบแทนและสวัส ดิการให้ มี ค วาม
เหมาะสมยุติธรรม โดยเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล
3. การจัดบทบาทภารกิจและโครงสร้าง เพื่อการกระจายภาระงานให้เหมาะสมยุติธรรม และเป็นธรรม
4. การทาให้บุคลากรตระหนัก รับรู้ถึงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความรู้สึกแตกต่างระหว่าง
สถานภาพ โดยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ และความเอื้ออาทรให้เพิ่มขึ้นในบรรยากาศการทางาน
5. การส่งเสริมให้หน่วยงานประเมินตนเองในมิติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกของหน่วยงานมีส่วนร่วมกันหา
จุดที่สมดุลในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความผาสุกในการทางานร่วมกัน เช่น การประเมินสภาพแวดล้อมใน
หน่วยงาน บรรยากาศในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน การกระจายภาระงาน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปัญหา/อุปสรรคในการทางานภายในหน่วยงาน
6. ผู้นาองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
7. องค์กรจะต้องกาหนดความหมายทิศทางของการทางาน เมื่อเริ่มแผนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทางานเข้ามาใช้ในองค์กร
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน
ของความพึงพอใจระหว่างบุคลากรและองค์กร โดยได้กล่าวว่าบุคลากรจะมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีนั้น
ย่อมมีความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจในด้านต่างๆ คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การมี
สถานที่การทางานที่ป ลอดภัย ต่อสุ ขภาพ โอกาสในการพัฒ นาสมรรถภาพของบุคลากร ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้ าในงาน ความสั มพัน ธ์กับ บุ คคลอื่นและการทางานร่ว มกัน สิ ทธิส่ ว นบุคคล จังหวะชีวิตโดย
ส่วนรวม และการคานึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
สรุปผลกำรศึกษำ
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้มีการดาเนินงานในส่วน
ของการพัฒ นาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร โดยการดาเนินการตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่งได้น าเครื่ อ งมื อวั ดความสุ ข ในระดั บบุ คคล Happinometer ในการส ารวจความสุ ข และ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร และนาผลการประเมินมาสรุปวิเคราะห์ โดยเบื้องต้นสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลาได้มีการส่งเสริมตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดและวางนโยบายไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นโครงการสร้างเสริมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินเป็นหลัก ช่วยให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
และสามารถวางแผนทางการเงินได้โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การแนะนา นาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นและมอบ
สวัสดิการทางการเงินให้แก่บุคลากรในองค์กร อาทิเช่น การลดหย่อนหนี้ และการให้สวัสดิการตามโครงการ
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุข (Refinance/บ้านหลังใหม่) รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษด้าน
ที่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากรในองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สรุ ป ได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรมีความเกี่ยวข้อ งกั บความต้ องการสวัส ดิก ารและ
ความสุข โดยพบว่าบุคลากรมีความต้องการในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 8 ด้านประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านประชาธิปไตยในการทางาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งลักษณะสาคัญทั้ง 8
341

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ด้านนี้สามารถนามาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดยะลา และให้ความสาคัญกับบุคลากรโดยการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ กาหนดเป็นนโยบายขององค์กร
เพื่อมาช่วยเสริมในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในด้านที่บุคลากรมีความต้องการ
มากที่สุดตามที่กล่าวมา คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และ
เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะนาไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการ
เพิ่มผลผลิตขององค์กรในที่สุด เรียกได้ว่าบรรลุเป้าหมายของทั้งบุคลากรในฐานะสมาชิกขององค์กรและตัว
องค์กรเองต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบและการอภิปรายผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้นามาจัดทาเป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มีการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรที่ดาเนินการตามมาตรการนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านการเงินอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มนโยบาย
แผนงานกิจกรรมที่ที่มีผลต่อด้านผ่อนคลายดี และด้านสังคมดีของบุคลากร ซึ่งอาจใช้วิธีการทาให้บุคลากร
ตระหนัก รับรู้ถึงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อลดความรู้สึกแตกต่างระหว่างสถานภาพ โดยการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพ กิจกรรม OD และความเอื้ออาทรให้เพิ่มขึ้นในบรรยากาศการทางานในสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดยะลา
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ควรมีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กาหนดแผน
กิจกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการสวัสดิการและความสุขของบุคลากรในองค์กร โดยควรมีการกาหนด
กิจกรรมสารวจความต้องการของบุคลากรในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้ง 8 ด้านในทุกปีงบประมาณ
3. สานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดยะลา ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษแก่บุคลากรในองค์กรในด้ าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับงานหรือองค์กรอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน และควรให้ความสาคัญด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ของบุคลากร ควรให้ บุคลากรได้ใช้ชีวิตในการทางานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล มีการกาหนด
ภาระงานตามโครงสร้างที่เหมาะสม ยุติธรรมมีมาตรฐานของการมอบหมายงานที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการที่
บุคลากรต้องคร่าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ
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บทคัดย่อ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสาคัญต่อทุกองค์การ หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันสูงจะ
นาพาให้บรรลุเป้าหมายได้ดีและยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐเองก็ตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาบุคลากรให้
คงอยู่และปฏิบัติงานไปจนเกษียณอายุ การปลูกฝังและการสร้างจิตสานึกรักหน่วยงานมีความสาคัญอย่างยิ่ง
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเลขานุการกรมของกระทรวง ทาหน้าที่ให้บริการหน่วยงานในสังกัด แต่
ด้วยภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในด้ านการอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่เพิ่มเข้ามาและมี
ความสาคัญโดยที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานัก
ปลัดฯลดลง เนื่องมาจากเกิดความเครียดในการทางาน เกิดความกังวล ความพึง พอใจในงานลดลง และมี
ผลกระทบต่อความผูกพันในองค์การ อันอาจนาไปสู่การขอโอนย้ายหรือลาออก การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการ
ทางานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจึงมีความจาเป็น เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มคุณภาพชีวิตการ
ทางานและสร้างความผูกพันต่อองค์การ งานวิจัยนี้สารวจความคิดเห็นจากบุคลากรของสานักงานปลัดฯ จานวน
621 คน ได้ตัวอย่าง 234 คน ทาการวิเคราะห์สถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการ
เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t-test, F-test และทดสอบการส่งผลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามด้วย
Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
อายุ และประเภทของบุคลากร ส่วนระดับคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าด้านลักษณะงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ แม้ว่าคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรจะอยู่ในระดับมาก แต่ด้าน
การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรมความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ น้อ ย จึ ง ควรส่ ง สริ ม ด้ า นการจัด
สวัสดิการและรายได้ ประเด็นความผูกพันต่อองค์การ ด้านความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆให้องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุ ด จึงควรเปิดพื้นที่หรื อสร้ างกิจกรรมให้ บุคลากรได้แสดงความสามารถ และดึงเอาศักยภาพมา
สนับสนุนงานขององค์การมากขึ้น
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คำสำคัญ คุณภาพชีวิตการทางาน, ความผูกพันต่อองค์การ
ABSTRACT
Organizational commitment is vital to the operations of the organization. If any
organization has personnel with high organizational commitment and would lead to achieving
organizational goals. For government agencies to recognize the importance of maintaining and
government officials to work until retirement. The implantation and creating awareness for
commitment to any agency are of paramount importance. Ministry of Justice, the Secretariat
office as the service agencies under the Ministry with a mission to increase and to provide
justice to the people is more important, and increased workloads. These may bring down the
quality of working life due to stress at work, anxiety, and lack of job satisfaction. This can affect
organizational commitment and may lead to a request for transfer or resignation. This study
of the quality of work life and organizational commitment at any level, to propose ways to
improve the quality of working life and build organizational commitment to the organization
and staff to achieve continuous and sustainable growth. From a given sample size of 2 3 4
cases, the statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the test
t-test, F-test and Multiple Regression Analysis
The study found that personnel with personal factors, different levels of
organizational commitment is no different, except for age and type of positions. The balancing
between work and personal life is desirable. The stability and progress in building
organizational commitment is statistically significant.
The recommendations are that from the Organizational Commitment and the
willingness to do something good for the development of the organization with the highest
degree indicate good sign. The Secretariat Office should create more open space or create
events for the employees to express their ability and extract their potential to support
achievements of the organization.
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Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment.
บทนำ
การทางานเป็นการหาเลี้ยงชีพเพื่อการดารงชีวิต ซึ่งต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในการทางาน
เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ความสุขในการทางานและมีคุณภาพชีวิตส่งผลให้การปฏิบัติงานออกมาดี
และมีประสิทธิภาพ ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มขวัญกาลังใจ และช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางาน หากองค์การเอาใจใส่บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีจะมีผลต่อการทางาน
อย่างมาก และยังทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่วมงานและเกิดความผูกพันต่อองค์การ หน่วยงานภาครัฐควรตระหนักถึงความสาคัญในการรั ก ษา
ข้าราชการ รวมทั้งปลูกฝังจิตสานึกให้รักหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเลขานุการกรมของ
กระทรวงยุติธรรม ให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบุคลากรที่มีอายุราชการรวมทั้งบุคคลรุ่น
ใหม่ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องความรักความผูกพันต่อองค์การ ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นในการให้บริการด้านการอานวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งปริมาณงานเพิ่ มมากขึ้น อาจนามาซึ่งคุณภาพชีวิตการทางานที่ลดลงได้ โดย
อาจเกิดความเครียด ความกังวล ความพึง พอใจในงานลดลง มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
น าไปสู่ การโอนย้าย หรื อลาออกของบุ คลากรได้ การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อความผู กพันต่อองค์การของ
บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมีตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานราย ได้ต่อเดือน และประเภทบุคลากร
(2) คุณภาพชีวิตการทางาน ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทางานที่คานึงถึง
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
และการบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การพูดถึงองค์การในแง่ดี (SAY) ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงเป็นสมาชิกขององค์การ (STAY) และความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่ งดีๆ
ให้กับองค์การ (STRIVE)
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
2. เพื่อศึกษาถึงการส่งผลของคุณภาพชีวิตการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ Walton (1973, pp. 12-16 อ้างถึงใน ปวีณา กรุงพลี, 2553) เป็น
บุคคลหนึ่งที่ได้ ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานอย่างจริงจัง ได้พิจารณาคุณลักษณะของบุคคล
เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความเป็นมนุษย์ (Humanistic) ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคล และสังคมที่
ส่งผลทาให้การทางานประสบความสาเร็จ ผลผลิตที่ได้รับตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคคล
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ในการทางาน โดย Walton ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ในการทางานว่า ประกอบไปด้วยเงื่อนไข 8
ประการ ดั ง นี้ 1. การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในการท างานที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม (Adequate and fair
compensation) คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการดารงชีวิตตาม
มาตรฐานการครองชีพที่ส มเหตุส มผลในสังคมนั้น ๆ สาหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม ก็เกิดจากการ
เปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนจากการท างานในต าแหน่ ง หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น หรื อ
เปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 2. สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม
สุ ข ภาพ (Safe and healthy working condition) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ค วรอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ ดี ทั้ ง ต่ อ
ร่างกายและการทางาน ควรจะมีข้อกาหนดในการทางานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการ
ควบคุ ม เกี่ ย วกั บ เสี ย ง การรบกวนทางสายตา 3. ความมั่ น คงและความก้ า วหน้ า ในงาน (Growth and
security) ควรให้ความสนใจการให้พนักงานได้รักษาหรือเพิ่มความสามารถในการทางานมากกว่าที่จะคอยเป็น
ผู้นาให้เขาทาตาม จะต้องมีการมอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ต้องเปิดโอกาส
ให้ มี ก ารพั ฒ นาในสายงาน รวมถึ ง สมาชิ ก ในครอบครั ว 4. โอกาสในการพั ฒ นาความสามารถของบุ คคล
(Development of human capacities) คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามทักษะและความรู้ที่มี ซึ่งจะทาให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าและความท้าทายในการทางาน สามารถทางาน
เต็มที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 5. การบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน (Social
integration) คือ ความรู้สึกถึงคุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่วมมือกันทางานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน มีบรรยากาศในการทางานที่ดี ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจาก
อคติและการทาลายซึ่งกันและกัน 6. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ สิทธิในการปกป้อง
ตนเอง เคารพในสิทธิส่วนตัว การยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรม และ
การจัดเตรียมงานให้อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กัน 7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total life
space) คือ จัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจัดสรรบทบาทให้สมดุล มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลา
ว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ความก้าวหน้าในอาชีพ 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม (Social
relevance) คือ การมีความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง องค์การได้
ทาประโยชน์ให้สังคม เพิ่มคุณค่าและความสาคัญของอาชีพ รู้สึกภูมิใจในองค์การ เช่น ความรู้สึกของพนักงาน
ที่รับรู้ว่าหน่วยงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวคิ ด ของ Hewitt Associates ( p.16 อ้ า งถึ ง ใน นิ ต ยา บ้ า นโก๋ , 2558) บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง มี
มุมมองในเรื่องความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกทางพฤติกรรม กล่าวคือ
สามารถดูได้จากการพูดถึงองค์การเฉพาะในแง่บวกพูด (Say) จากการดารงอยู่ (Stay) โดยพนักงานปรารถนาที่
จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และพนักงานใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อองค์การ
และได้ส รุ ป ปั จ จั ย ที่มี อิ ทธิ พลต่ อ ความผู ก พัน ของพนัก งานมี 6 ประการ ดังนี้ 1. แนวปฏิบัติขององค์ ก าร
(Company Practices) หมายถึง สิ่งที่องค์การ เป็นอยู่หรือคาดหวังที่จะเป็น เช่น ค่านิยมองค์การ ปรัชญา
ภาพลักษณ์ขององค์การ รวมถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การ 2. ลักษณะงาน (Work) หมายถึง หน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือลักษณะงานที่พนักงานได้รับมอบหมายจากองค์การ 3. สิ่งตอบแทนโดยรวม (Total
Rewards) หมายถึง สิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์การเพื่อเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เงินเดือนสวัสดิการ โบนัส การได้รับการยอมรับ เป็นต้น 4. คุณภาพชีวิต (Quality of
Life) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งต่างๆ ที่พนักงานสามารถรับรู้ได้ในชีวิตการทางานของแต่ละคน และ 5.
โอกาสที่ได้รั บ (Opportunity) หมายถึง โอกาสในการเจริญก้าวหน้าภายในองค์การ รวมถึงโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ได้นาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา

5. อายุงาน
6. รายได้ต่อเดือน
7. ประเภทบุคลากร

คุณภำพชีวิตกำรทำงำน
1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัย
ระเบี
ยบวิธีวิจัย
และส่งเสริมสุขภาพ
3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
4. โอกาสในการพั
ฒนาความสามารถของบุ
คคล
ภำพที
่ 1: กรอบแนวคิ
ดการวิจัย
5. การบูรณาการทางสังคม
6. ประชาธิปไตยในองค์การ
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(ที่มา Richard E. Walton,1973)

ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
1. การพูดถึงองค์การในแง่ดี
(SAY)
2. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
ยังคงเป็นสมาชิกขององค์การ
(STAY)
3. ความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนา
สร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์การ
(STRIVE)
(ที่มา Hewitt Associates,2003)

สมมติฐำนกำรวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน
ประเภทบุคลากร ที่ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
2. คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 621 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2562) ผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morganได้ตัวอย่าง 234 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปิด (Closed- Ended questions) แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน และประเภทบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประเภท (Check list) มีคาตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว รวมจานวน 7 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากรในส านั ก งา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นคาถามแบบปลายปิด (Closed- Ended questions) ตามกรอบแนวคิดใน 8 ด้าน รวม
จานวน 18 ข้อ
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ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นคาถามแบบปลายปิด(Closed- Ended questions) ตามกรอบแนวคิดใน 3 ด้าน
รวมจานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทางานและความผูกพันต่อองค์การ จานวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด(OpenEnded questions)
โดยคาถามในส่ ว นที่ 2 และ 3 ใช้มาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating scale)ตามแบบของ Likert
Scale มีทางเลือกตอบแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (Tim May,2001)
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐำน ผู้วิจัยวิเคราะห์สถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t-test, F-test และทดสอบการส่งผลของตัวแปร
อิสระต่อตัวแปรตามด้วย Multiple Regression Analysis
สรุปผลกำรวิจัย
จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 234 คน วิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุปดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.9 มีสภาพการสมรส โสด จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 5 ปี หรือน้อยกว่า จานวน 102
คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท จานวน 190 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.2 และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 ปัจจัยส่วน
บุคคลในเรื่องอายุ และประเภทบุคลากรมีผลต่อความผูกพัน บุคลากรที่มีอายุน้อยมีความผูกพันต่อองค์การ
น้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุมาก บุคลากรที่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจา มีความผูกพันมากกว่า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปัจจัยคุณภาพชีวิตการทางาน ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีอิทธิพลส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
คุณภำพชีวิตกำรทำงำน
คุณภาพชีวิตการทางาน 8 ด้าน ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสภาพการทางาน
ที่คานึงถึงความปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานโอกาสในการพัฒ นา
ความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน
ของคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการบูรณาการทางสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.29 ค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.59) รองลงมาได้แก่ด้านลั กษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71)
349

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
ความผูกพันต่อองค์การจาแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พูดถึงองค์การในแง่ดี ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะยังคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ด้านความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์การ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความผูกพันต่อองค์การ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่งดีๆ ให้กับองค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) รองลงมาคือ ด้านพูดถึงองค์การในแง่ดี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะยังคงความเป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71)
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำนที่ 1: บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีเพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุ
และประเภทบุคลากรต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จึ ง ท าการทดสอบต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยวิ ธี จั บ คู่ พ หุ คู ณ ( Multiple Comparisons Test) ด้ ว ยใช้ วิ ธี ข อง Least
Significant Difference (LSD) ในเรื่องของอายุ ผลออกมาว่า กลุ่มอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อย
กว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และน้อยกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอายุคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ในเรื่องของ
ประเภทบุคลากรพบว่ากลุ่ มข้าราชการ มีระดับความผู กพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่มลู กจ้างประจา กลุ่ ม
ลูกจ้างประจามีระดับความผูกพันต่อองค์การ มากกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลุ่มประเภทบุคลากรคู่อื่นๆไม่
แตกต่างกัน
สมมติ ฐ ำนที่ 2: คุณภาพชีวิตการท างานส่ งผลต่ อความผู กพันต่ อองค์การของบุ คลากรส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผลการทดสอบสมคุณภาพชีวิตในการทางาน (1.การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.
สภาพการ ทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 4.โอกาส
ในการพัฒนาความ สามารถของบุคคล 5.การบูรณาการทางสังคม 6. ประชาธิปไตยในองค์การ 7.ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
นัย สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว (ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน) ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือมีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ จากการวิเคราะห์พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) มีค่าเท่ากับ 0.422 สามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระ(ระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน) มีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้
ร้อยละ 42.20
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Beta) พบว่าด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Beta
=0.341) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Beta =0.275) และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน (Beta =0.203) ในทิศทางบวกมีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม(Beta = 0.006) ด้านสภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริม สุขภาพ (Beta = -0.018) ด้านโอกาสใน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Beta =- 0.102) ด้านการบูรณาการทางสังคม (Beta = 0.077) และ
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ (Beta =0.043) ไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
อภิปรำยผล
จากผลวิจัยพบว่า บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีปัจจัยส่วนบุคลได้แก่ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน แต่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ และประเภทบุคลากร ที่ต่างกันจะมีระดับความผู กพันต่อองค์การต่างกัน ซึ่ง
บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่า
กลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์การ น้อยกว่ากลุ่มอายุ 41-50 ปี และ
น้อยกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป เห็นได้ว่า บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอายุมากจะมีความผู กพันต่อองค์การมากกว่า
บุ คลากรที่อยู่ ในกลุ่ มอายุ น้ อย เรื่ องของอายุเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ในการทางานผู้ ที่มีอ ายุมากมั ก จะมี
ประสบการณ์ในการทางานนานมีความชานาญ ความรอบรู้ในงานที่ทามากขึ้น ทาให้ประสบการณ์เป็นสิ่ งที่
ประมาณค่าไม่ได้จาเป็นต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ และอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ลาออกน้อยลง บุคลากรคิดที่จะลาออกจากงานน้อยลง และยิ่งอยู่นานความผูกพันก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ของ นุชจิรา ต๊ะสุ ( 2552 )ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านอายุ ระยะเวลาในการรับราชการ
และอั ต ราเงิ น เดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับประเภทบุคลากร
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมกลุ่ ม ข้ า ราชการ มี ร ะดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม
ลูกจ้างประจา กลุ่มลูกจ้างประจา มีระดับความผูกพันต่อองค์การ มากกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว แสดงว่ากลุ่มข้า
ราชมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งข้าราชการมีความมั่นคงกว่ากลุ่ม ลูกจ้างชั่วคราวที่
ทาสัญญาจ้างปีต่อปี สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทบุคลากร จะไม่สอดคล้องกับนุชจิรา ต๊ะสุ( 2552 )
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร พบว่า ในภาพรวม มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทางานในระดับมาก ในรายด้านพบว่ามี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งาน สานักงานปลัด กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ให้
ความช่วยเหลือสังคม และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีความ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่ การมีวินัยในตนเอง การพัฒนาคุณธรรมเพื่อเป็น
รากฐานในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข การจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อปลูกฝังความรู้และพัฒนา
คุ ณ ธรรมให้ แ ก่ เ ยาวชน พร้ อ มทั้ ง ปลุ ก จิ ต ส านึ ก และกระตุ้ น แนวคิ ด ในการรั บ รู้ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และการใช้
ชีวิตในสังคม และสามารถนาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสังคมได้ เน้นการปลูกฝังความรู้ทางกฎหมาย ผ่านกิจกรรม
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นให้แก่
เด็กและเยาวชน รู้เท่าทันภัยสังคม พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และแนว ความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะ
เติบโตเป็นกาลังสาคัญของประเทศในอนาคตผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานการวิจัย ของสาวิตรี สร้อย
สุ ด สวาท (2554) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทางานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ และพีระศิลป์ รัตน์หิรัญกร (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้
1) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องอายุ และประเภทบุคลากร จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลใน
เรื่องอายุ บุคลากรที่มีอายุน้อยมีความผูกพันกับองค์การน้อยกว่าบุคลากรที่มีอายุมาก และในส่วนประเภทของ
บุคลากร เรียงประเภทจากมากไปหาน้อยที่มีความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ลูกจ้างประจา ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวมีสัญญาจ้างปีต่อปี จะมีความผูกพันน้อยกว่าบุคลากรประเภทอื่น
เนื่องจากมีอายุน้ อย มีโอกาสเปลี่ยนงานสูง เพราะไม่มีความมั่นคงต่ออาชีพการงาน ไม่มีสวัสดิการที่เ ป็น
แรงจูงใจให้รักและผูกพันต่อองค์การ หากต้องการให้ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งข้าราชการที่บรรจุใหม่ที่มีรายได้
น้อย มีความรักและผูกพันต่อองค์การ หน่วยงานควรจัดสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพการงาน เช่น มี
สวัสดิการบ้านพักให้ มีรถรับ – ส่ง มีการจัดหาอาจารย์ให้ความรู้ในการสอบเข้ารับราชการสาหรับลูกจ้าง
ชั่วคราว มีการสอบเลื่อนตาแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ และข้าราชการที่
ได้รับการบรรจุใหม่ได้มีโอกาสย้ายตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกลับไปรับราชการที่ภูมิลาเนาของตนเอง เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
2) ผลการศึกษาในส่วนของคุณภาพชีวิตการทางาน อยู่ในระดับมาก มี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การได้แก่ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ก็เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือสังคม และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีความ ให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างสังคมให้น่าอยู่ ควรจะมีการส่งเสริม
กิจ กรรมช่ว ยเหลื อสั งคมให้ มีอย่ างต่อเนื่ อง และเปิดโอกาสให้ บุคลากรกรในหน่ว ยงานทุ กส่ ว นได้เข้าร่วม
กิจกรรม ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวบุคลากรบางส่วนทุ่มเทเวลาให้กับการทางานมากจนลืม
ครอบครัว ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวมีปัญหาไม่เข้าใจกัน เมื่อมีปัญหาในครอบครัวก็จะส่งผล
ต่อการทางานและทาให้ความผูกพันต่อองค์การลดน้อยลง ผู้ บริหารต้องให้ความสาคัญกับการมอบหมายงาน
ให้กับบุคลากรในองค์การตามตาแหน่งหน้าที่ และควรจัดให้ มีสวัสดิการสาหรับบุคลากร เช่น มีสถานที่รับเลี้ยง
เด็ก มีรถรั บ - ส่ งเจ้ าหน้ าที่ในการมาปฏิบั ติงาน หรือจัดให้ มีสวัสดิการ อาหารกลางวันให้ กับบุคลากร และ
หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อทาให้บุคลากรรู้สึกที่ดี
กับองค์การที่ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว หากบุคลากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมี สวัสดิการที่ดี จะทาให้
บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์การและไม่คิดที่จะโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ทางาน ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน หน่วยงานควรมอบหมายงานในหน้าที่ให้ตรงตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เปิดโอกาส
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองมีความถนัด และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ มีลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่กาหนดไว้ตามกรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีสวัสดิการ
พร้อมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจา มีค่าครองชีพ ค่ารักษา พยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร เงินโบนัส และ
เงินกองทุนต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ระเบียบ ในการทางาน ระเบียบการลา การออกจากงาน ทาให้
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่าการทางานอยู่ในระเบียบข้อบังคับจะทาให้มีความมั่นคงและสามารถทางานได้จนถึงวัย
เกษีย ณ สนั บ สนุ น ให้เข้ารั บ การฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน สนั บ สนุ น และอนุ ญ าตให้ ล าศึก ษาต่ อ ได้ทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ รวมถึ ง การฝึ ก อบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ บุคลากรรับรู้ถึงการเอาใจใส่ ดูแลก็จะเป็นการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลประโยชน์ตกอยู่ที่หน่วยงาน
3) ผลการศึกษาในส่วนของความผูกพันต่อองค์การ ประเด็นด้านความมุ่งมั่นเต็มใจที่จะพัฒนาสร้างสิ่ง
ดีๆ ให้กับ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด หน่วยงานควรเปิดพื้นที่หรือสร้างกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานได้แสดง
ความสามารถ และดึงศักยภาพของบุคลากรเพื่อมาสนับสนุนงานขององค์การได้เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์บุคลากรในแต่ละประเภทเพิ่ม
การศึกษาตัวแปรปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ และปัจจัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือศึกษาปัจจัยอื่น
แทนปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เป้าหมายในการทางาน ภาวะผู้นา นโยบายที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ทาให้
ได้กรอบแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีความกว้างขวางและชัดเจนมากขึ้น
2) ในการวิ จั ยครั้ งต่ อไป อาจจะมี การศึ กษาในเชิ งเปรี ยบเที ยบระหว่ างหน่ วยงานย่ อยใน
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กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค Disruptive Change
กอบกุลณ์ คาปลอด83
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันในยุค
Disruptive change โดยมีสาเหตุจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร ที่มีผลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาชุมชน จึงนาไปสู่การปรับ ตัวในด้านต่างๆที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องคานึงถึง นอกจากนี้บทความวิชาการดังกล่าวได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนากระบวนการทางความคิด ทัก ษะที่เหมาะสมของบุคลากรในยุคเปลี่ยนผ่าน การ
จัดรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลากร และพร้อมตอบสนองความต้องการของภาค
ประชาชนได้อย่างครบถ้วนในยุคที่มีความผันผวน
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Personnel Development of Local administration Organizations
in the Disruptive Change Era
Kobkun Kamplod84
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ABSTRACT
This article had the objective to present the situation of acute change in the Disruptive
change era, due to the advancement of technology (Disruptive Technology), international
political change and changing the characteristics of the population Affecting the local
administration organization, This is a challenge for government agencies that are directly
involved in responding to the needs of local people and community development. Leading
to adaptation in various areas that the local administration organization must consider In
addition, the aforementioned academic paper presents guidelines for personnel development
of local administration organizations. That is based on the concept of human resource
development with changes in modern times by the development of cognitive processes, the
appropriate skills of personnel in the transition age, organizing of organizational culture forms
for personnel development and is ready to fully meet the needs of the people in an era of
volatility.

Keyword: Personnel Development, Local administration organization
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บทนำ
ทุ ก วั น นี้ อ งค์ ก ารไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ กั บ การเผชิ ญ สภาวะ Disruptive World ซึ่ ง ถื อ เป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ างรุ น แรงและรวดเร็ ว ระดับโลก อันเป็นผลมาจากการพัฒ นานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ความรวดเร็ ว ความสะดวก การเข้าถึงข้อมูล อย่างเสรี และพฤติกรรมนอกกรอบของมนุษย์ จึงทาให้ เกิด
สภาวการณ์ดังกล่าวขึ้น ดังนั้นองค์การจึงจาเป็นต้องดารงอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นปัจจัยใน
องค์การและปัจจัยภายนอกองค์การ โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ถือเป็นสิ่งที่องค์การไม่สามารถ
ควบคุมได้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรง อย่างไรก็ตามองค์การจาเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยปัจจัยหนึ่งที่จะทาองค์การประสบความสาเร็จในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายนอก คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อขับเคลื่ อนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทาให้
องค์ ก ารในยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ เ ป็ นบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ เพราะ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ จ ะด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ หรื อ สามารถน าองค์ ก ารไปสู่
ความสาเร็จได้ (พยอม วงศ์สารศรี, 2545)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนงานในระบบราชการที่มีความสาคัญ ตามหลักการกระจายอานาจ
ปรากฏอยู่ทั่วประเทศรวมจานวนทั้งสิ้น 7,852 แห่ง (ข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) และประกอบด้วย
บุคลากรประเภทต่างๆที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานและดาเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและประชาชน
ทั่วไป ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นที่
คาดหวังทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหัวใจสาคัญที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นไม่ควรมองข้าม การวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การกาหนดหลักเกณฑ์ และการปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
การดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็ น ต้องรั บ มือ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ที่เ ทคโนโลยี ก้ าวล้ า ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในด้ านต่ า งๆ
แม้กระทั่งกระบวนการทางาน ทั้งนี้ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น เป้าหมายส าคัญ ที่จะทาให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่มีความผันผวน
บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสภาวการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันในยุค
Disruptive change โดยมีสาเหตุจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร ที่มีผลต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบทความนี้ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง Disruptive Change
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน องค์การต้องเผชิญและรับมือกับความท้าทายของ
สภาวะDisruptive อย่ า งไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ Disruptive มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รมว่ า “การ
หยุดชะงัก” ตามมุมมองของภาคธุรกิจเอกชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่าง
รุนแรงและรวดเร็ว อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อ น ด้วยเทคโนโลยีทีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Disruptive คือการแปลงสิ่งเดิมที่เคย
เกิดขึ้นไปเป็นสิ่งใหม่ การ Disruptive จึงเป็นสาเหตุหลักที่องค์การต่างๆต้องปรับตัวและเป็นความท้าทายที่จะ
ทาให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน การ Disruptive จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแทนที่และทา
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรุ น แรงรวดเร็ ว โดยมี ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Disruptive
Technology and Disruptive Digital) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ฉั บ พลั น
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นอกจากนี้พบว่ามีปัจจัยคุกคาม 5 ปัจจัย ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสภาวการณ์ดังกล่าว ได้แก่ (1) เทคโนโลยี
การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (2) ความสะดวก ความพยายาม
ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับความสะดวกสบายของ
กลุ่มเป้าหมาย (3) ความรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี (4) ข้อมูล สภาวะการเข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่อย่างไม่
จากัดในยุคปัจจุบันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย์ และ (5) พฤติกรรมนอกกรอบของ
มนุ ษ ย์ คื อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม ด้ ว ยมุ ม มองและความคิ ด ที่ เ ปลี่ ย นไป (พั ช ราภรณ์
ดวงชื่น, 2561)
จากสถานการณ์การเปลี่ ย นแปลง พบว่าปัจจัยส าคัญที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงจนนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลันคือ Disruptive Technology โดย McKinsey Global Institute ได้ระบุประเภท
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี 12 ป ร ะ เ ภ ท ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ส ภ า ว ะ Disruptive Change ดั ง นี้ ( McKinsey Global
Institute,2013) (1) Mobile internet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายด้วยความเร็วสูงราคาถูก (2)
Automation of Knowledge Work ระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ การ
สั่งการและการตัดสินใจ (3) Internet of Things อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดและสั่งการจากระยะไกล ใช้ใน
การตัดสินใจและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (4) Cloud Technology การใช้ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตมักเป็นบริการทีมีทั้งการเก็บข้อมูลและการ
คานวณ (5) Advanced Robotics หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมีความชานาญและสติปัญญาที่ใช้ในการ
ทางานอัตโนมัติได้ (6) Autonomous and near-autonomous vehicles ยานพาหนะที่สามารถนาทางและ
ใช้งาน ช่วยลดการสั่งการจากมนุษย์ (7) Next-generation genomics การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง
และชีววิทยาสังเคราะห์ ส่งผลให้การแพทย์มีการรักษาที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การยืดอายุขัยของมนุษย์ได้
(8) Energy storage อุปกรณ์ หรือระบบที่เก็บพลังงานสาหรับใช้ในภายหลังรวมถึงแบตเตอรี่ (9) 3D Printing
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (10) Advanced materials การผลิตวัสดุที่ออกแบบมาให้ มีความเหนือชั้นใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ความแข็งแรงน้าหนัก การนาไฟฟ้า เป็นต้น (11) Advanced Oil and Gas Exploration
and Recovery เทคโนโลยีที่ทาให้การขุดน้ามันและก๊าซมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ (12) Renewable
Electricity การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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แผนภาพที่ 1 Disruptive Technology (อ้างอิงจาก Disruptive technologies : Advances that will
transform life, business, and the global economy,2013)
นอกเหนือจาก Disruptive Technology ที่มีผลต่อสภาพการปรับตัวขององค์การยุคปัจจุบันแล้ว การ
เกิ ด ขึ้ น ของ Digital Disruptive ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี เ ช่ น กั น แต่ ค วามหมายของ Digital
Disruptive จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ซึ่งนักวิชาการตะวันตกได้สรุปปรากฏการณ์ ที่ทาให้เกิด Digital Disruptive ดังนี้ (คนึงนิจ อนุ
โรจน์,2562)
1. Globalization การเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน จากพื้นที่ ระยะเวลาที่เคยเป็นอุปสรรค สามารถเชื่อมต่อ
กันด้วย Digital ซึ่งทาให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดน ทาให้ระยะทางระหว่างบุคคลนั้นสั้นลงและแคบลง
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2. Digitalization : Digital Technology หรือ Artificial Intelligent (AI) ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใน
ทุกศาสตร์อาชีพ ทาให้เกิดDataในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง Data ทาให้ความเป็น Digital ยังคงอยู่ ทุกคนล้วนเป็น
ผู้สร้าง ผู้ส่ง และผู้รับ พร้อมทั้งมีส่วนในการก่อให้เกิดปฏิกิริ ยาวงจรการเปลี่ยนแปลงของDataได้ ทั้งนี้ Data
เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างมูลค่า ด้วยเหตุนี้หลายองค์การจึงพยายามใช้ Big Data หรือข้อมูลจานวนมหาศาลมา
ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดาเนินงาน
3. Disintermediation การตัดคนกลางออกไป เนื่องจากการมี Digital ทาให้ระยะห่างระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภคสลายไป ทาให้ธุรกิจที่มีคนกลางถูก disrupt ไปด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมต่อ
ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าบริการได้มากและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้น Disruptive Change เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระดับโลก เปรี ยบเสมือนสภาวะที่สิ่งหนึ่ง
เข้ามาแทนที่ อี กสิ่ งหนึ่ ง ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว รุนแรงและฉับ พลั น อันเป็นผลมาจาก
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ความรวดเร็ว ความสะดวก การเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี และพฤติกรรมนอกกรอบ
ของมนุษย์ จึงทาให้เกิดสภาวการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่อ ย่างไรก็ตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกิดขึ้น
นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การทุกระดับที่ทาให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาวการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น
Disruptive Change จึงเป็นการปรับตัวที่จะสามารถนาความท้าทายให้กลับกลายเป็นโอกาส องค์การใดรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน องค์การนั้นจะเป็นองค์การที่อยู่รอดได้ในยุคที่มีความผันผวน สืบเนื่องจากความก้าว
ล้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้
กรอบกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนงานในระบบราชการที่มีความสาคัญ ตามหลักการกระจายอานาจ
ซึ่งหากจาแนกประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรวมจานวนทั้งสิ้น 7,852 แห่งทั่วประเทศ
ไทย(ข้อมูล วัน ที่ 20 กุมภาพัน ธ์ 2562) ประกอบด้ว ยบุ คลากรประเภทต่ างๆที่ ทาหน้า ที่ปฏิ บัติ งานและ
ดาเนิ น งานต่างๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ ส่ ว นราชการและประชาชนทั่วไป ผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ลสู งสุ ดของบุ คลากรจากองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจึ งเป็น ที่ คาดหวั งทั้ งจากภาครัฐ และภาค
ประชาชนด้วย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหัว ใจ
สาคัญที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรมองข้าม การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
กาหนดหลักเกณฑ์ และปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การดาเนินงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยหลักการต่างๆรวมถึงศักยภาพบุคลากรที่เกิดขึ้นจะเป็น
ส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
ปี พ.ศ.2545 มีบทบาทภารกิจสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและ
ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในด้า นต่ างๆ ได้ แ ก่ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การ
บริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะถือเป็นหน่วยงานที่บทบาทสาคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ก าหนดกรอบแนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยปรากฏชั ด ในพั น ธกิ จ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่
เปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดาเนินแนวทางตาม พันธกิจของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ระบุบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ “บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกระดับให้มี
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ปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคล้องกับความจาเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการรองรับ
ภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง” และนอกจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์สาหรับเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง ปรากฏในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ “การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ”
ในด้านกรอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถูกกาหนดให้
พัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ที่เป็ น บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ เป็นไปตามความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกาหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ้างอิงจาก บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุ คคลส่ ว นท้องถิ่น ฉบั บ ที่ 4 พ.ศ. 2557) โดยกาหนดรายละเอียดดังนี้ (1) ความรู้ที่ จาเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 21 ด้าน และความรู้ที่จาเป็นประจาสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (2) ทักษะที่
จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 9 ด้าน และทักษะที่จาเป็นประจาสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
(3) สมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมรรถนะที่จาเป็นในงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ งถิ่น ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะ
ประจาสายงาน
บัญชีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ควำมรู้
ทักษะ

สมรรถนะ

ความรู้ที่จาเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 21 ด้าน
ทักษะที่จาเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ด้าน 9

ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะประจาผู้บริหาร

สมรรถนะประจาสาย
งาน

แผนภาพที่ 2 บัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557
จากกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าการกาหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความชัดเจนและมีทักษะหลากหลายด้าน จากการศึกษาของพิมพ์ลิขิต ทอง
รอด (2557) เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น พบว่า
แนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด ของ Nadler
Leonard (1982) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้ 6 ขั้นตอน (1) การกาหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) การวางแผน
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ทรัพยากรมนุษย์ (3) การกาหนดความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การออกแบบโครงการและพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) การกาหนดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) การประเมินผลการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง วิ ธี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ ผ ลส าเร็ จ 3 ประการ คื อ การฝึ ก อบรม
(Training) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติสาหรับงานในปัจจุบัน การศึกษา (Education) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางปัญญา พัฒนาทักษะ และทัศนคติในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้สาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
และ การพัฒนา (Employee Development) เพื่อเพิ่มขยายโลกทัศน์สาหรับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนในงานและสังคม โดยวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏ คือ การฝึกอบรม
(Training) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม
กับระบุแนวทางการพัฒนาบุคลกร และผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการกาหนดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถที่เหมาะสมกับงานหรือตาแหน่งงาน เพื่อช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเติบโตตาม
สายงานของตน (Career path) นอกจากองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นแล้ ว ยัง มีห น่ว ยงานภายในของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุ ณลักษณะเป็นไป
ตามกรอบที่กาหนด ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
บุ คลากรขอองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ว ย และนอกจากนี้ยั ง มีส ถาบัน การศึ ก ษาต่า งๆที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถจัดสรรให้ได้
อย่างไรก็ตามในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนอันเนื่องมากจากการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมการบริหารไม่คงที ทาให้องค์การทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ดังจะ
เห็ น ได้จ ากการกาหนดกรอบพัฒ นาให้ สามารถทันกับความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ โมเดลการพัฒนา
Thailand 4.0 กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยนวัตกรรมคุณค่าองค์ความรู้และเทคโนโลยี
แห่งยุคดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งมีผลทาให้การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องให้
ความสาคัญกับ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าในทรัพยากรการบริหารทั้งหมดนั้น
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดที่จะสามารถนาพาองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
สถานการณ์ Disruptive Change และสิ่งสาคัญต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ภาคประชาชนที่ถือเป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินภารกิจ แต่ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทาให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสาคัญที่จะเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพบนพื้นฐานที่โลกกาลังก้าวไป
ข้างหน้าถือได้ว่าเป็นหน้าที่หลักและความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
แนวคิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์บนพื้นฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
“ทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถูกกาหนดให้เป็นนโยบายที่มีความสาคัญและเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เน้นการพัฒนาที่ให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ล้วนแต่กาหนดให้มีประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศ
กรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Concept of Human Development) ที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลักที่แตกต่างกัน (1) แนวคิดแบบดั้งเดิม มีแนวคิดที่มีความเชื่อว่าการ
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สรรหาและการคัดเลือกเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ โดยมีมุมมองว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นสาหรับองค์การ และไม่ใช่หน้าที่ที่องค์การจะต้องจัดให้ แต่มีทัศนะที่ว่าองค์การมี
หน้าที่เฉพาะแต่เพียง ควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น หากบุคคลใดต้องการเพิ่มพูนความรู้ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายหาด้วยตัวเอง และเชื่อว่าองค์การสามารถ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาอยู่ในองค์การ บุคคลนั้นย่อมจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทุกอย่างตลอดไป ไม่จาเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมใดๆ (2) แนวคิดแบบสมัยใหม่ เป็นแนวคิด
ที่มีมุมมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่สาคัญและจาเป็นที่องค์การต้องกระทาอย่างสม่าเสมอ
แม้ว่าองค์การจะมีระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบุคคล
นั้นจะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ในทันทีและตลอดไป นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวมีทัศนะว่าบุคคล
จะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความคิดที่ทันสมั ยก้าวทันโลกอยู่เสมอ เพราะการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง
มักก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกมองว่าเป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้น
ด้วยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ทาให้ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุม
ใน 3 ส่วน ได้แก่ (Nadler and Wiggs, 1989 อ้างใน ดนัย เทียนพุฒ)
1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้สาหรับงานปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้
เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรมการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อ าจทางานได้ตาม
ความมุ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนการทางาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขันผันแปรไปจากที่ได้คาดคะเนไว้
2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมที่จะทางาน
ตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการทางานอยู่ แต่จะแตกต่างไปจากการ
ฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียม
บุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นตาแหน่ง (Promotion) หรือให้ทางานในหน้าที่ใหม่
3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่
บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิด ขึ้นใน
อนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้เพิ่มพูนความรู้ ได้
แสดงขี ด ความสามารถของตน ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ แ สดง
ความสามารถ ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา
นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ยังถูกให้ความหมายในมุมมองของการพัฒนาระดับองค์การว่า
คือ การนากิจกรรมที่มีการกาหนดรูปแบบอย่างมีระบบมาใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุง
พฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ส่วนคือ การพัฒนาบุคคล (Individual Development)
การพั ฒ นาสายอาชี พ (Career Development) และการพั ฒ นาองค์ ก าร(Organization Development)
(Gilley and Eggland, 1990 อ้างใน นิสดารก์ เวชยานนท์)
จากการศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบ
สมัยใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีมุมมองที่มุ่งเน้นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
หน้าที่ขององค์การ และรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักใช้รูปแบบการฝึ กอบรม การสนับสนุน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
การศึกษาเป็นสาคัญ นอกจากนี้ ผลการศึกษางานวิจัยในประเด็นดังกล่าว ได้ปรากฏผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อศักยภาพและความสาเร็จขององค์การเป็นอย่างมาก แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในยุ ค ปั จ จุ บั น จะพบกั บ กระแส Disruptive Change แต่ ห ลายองค์ ก ารยั ง มองว่ า การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ปิยนุช ชมบุญ และพรนภา เตียสุธิกุล (2562) ได้ศึกษาการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ (1) ลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยบุคคลที่รอบรู้ รูปแบบความคิด
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดเชิงระบบ (2) การจัดการการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
ภาวะผู้นาโครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ วัฒนธรรมองค์การ โดยปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตาม นโยบายประเทศไทย 4.0 และข้อเสนอแนะว่าในการ
พัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ ผู้ บริห ารองค์กรควรกาหนดเป็นนโยบายและ
แผนงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาและเข้า
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะหรือความชานาญ ความรู้ และ ทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน และควรให้ความสาคัญกับการพัฒนา และการธารงรักษาบุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานให้ แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะนามาสู่ ความสาเร็จในการท างาน
ความก้าวหน้า และความยั่งยืนขององค์การ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ วงพั ก ตร์ ภู่ พั น ธ์ ศ รี และวี ร ะยุ ท ธ พรพจน์ ธ นมาศ ( 2561)
ทาการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดระยอง พบว่าปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การในภาพรวม โดย
พบว่ า ด้ า นการฝึ ก อบรม ด้ า นการพั ฒ นา และด้ า นการเรี ย นรู้ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ ดังกล่าวนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดได้ว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ถือเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ควรให้ความสาคัญอันจะนาพาองค์การไปสู่การบรรลุซึ่งประสิทธิผลองค์การได้ เพราะทั้งการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านการฝึ ก อบรม ด้านการพัฒ นา ด้านการเรียนรู้ หรือ ด้านการศึก ษาล้ ว นส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลองค์การทั้งสิ้น
กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค Disruptive Change
แนวโน้ ม ของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค Disruptive Change ที่ มี ผ ลมาจากการพั ฒ นา
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น กลายเป็นปัจจัยหลักต่อการกาหนดทิศทางการทางานของฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในทุกองค์การ โดยแนวโน้ม 7 ประการนี้ เป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความสนใจและตระหนัก เพื่อนาไป
ปรั บ ใช้ กั บ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารองค์ ก าร (ศิ ริ ยุ พ า รุ่ ง เริ ง สุ ข , 2561) ได้ แ ก่ (1) The
Millennials หรือ Gen Me ภายในปี 2568 จะมีพนักงานในองค์การที่อยู่ในกลุ่มวัย The Millennials หรือ
Gen Me มากกว่ า ร้ อ ยละ 75 ซึ่ ง หมายถึ ง คนที่ เ กิ ด ระหว่ า งปี 2523-2543 ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
บุคลิกลักษณะของความเป็นตัวเองสูง และถือตนเองเป็นศูนย์กลาง จากข้อมูลสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาสูง
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่มี
แนวโน้มจะเปลี่ยนงานบ่อย (2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นใหญ่สาหรับพนักงาน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในยุคนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อมาอานวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเข้าถึงการ
ทางานได้มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นในลักษณะ Social Conference เป็นต้น (3) ผลของ
โครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานใน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประเด็นต่างๆ เช่น ในอนาคตแรงงานหญิงจะเป็นแรงงานหลักในประเทศ จานวนของแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single
Mum) ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น (4) Smart Office ความต้องการให้หน่วยงานที่มีอยู่พัฒนาเป็น Smart Office
เพราะในอนาคตบุคลากรอาจไม่จาเป็นต้องทางานหน่วยงาน สืบเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ปัจจัยนี้อาจนามากาหนดการทางานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้ (5) รูปแบบการ
ทางานที่ไม่ต้องพบหน้ากันแต่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากจานวนร้อยละ 57 ของพนักงานทั่ว
โลก มีมุมมองชื่นชอบการทางานในลักษณะที่สามารถสนทนาได้แบบตัวต่อตัว แต่ปัจจุบันกระแสในหลาย
ประเทศเริ่ ม เปลี่ ย นทิ ศ ทางการท างานในลั ก ษณะที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งท างานร่ ว มกั น แบบตัว ต่ อ ตั ว แต่ อ าศั ย
นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแทน (6) การเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว
ของ Virtual Reality & AI เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ดังกล่าวคือการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
โดยผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 4 ของมนุษย์ และ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในการ
ทางานของมนุษย์ยุคนี้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยจานวนร้อยละ 46 ของคนทางานทั่วโลกมี
มุมมองว่าเทคโนโลยีล้ายุคนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทางานได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงจาเป็นต้องศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อปรับทิศทางการทางานให้ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในองค์การอีกทางหนึ่งได้ และ (7) การเป็นองค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกด้าน
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องเปิดกว้างให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางานควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในการพัฒนาตนเองที่ทัดเทียมกับ
เพื่อนร่วมงานในบรรยากาศการทางานที่มียืดหยุ่นและเสมอภาค
ความท้าทายในการบริ ห ารทรั พยากรมนุษย์ใน Disruptive Change นี้ นอกเหนือจากแนวโน้มที่
องค์การต้องให้ความสาคัญแล้ว การสร้างวิธีคิดแบบเติบโตหรือ Growth mindset ให้กับบุคลากรในองค์การ
นั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยให้บุคลากรพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และสามารถเปลี่ยนทัศนคติ (mindset) ได้นั่น
หมายถึงบุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าประสงค์ขององค์การอย่างแท้จริง (Techsauce Team, 2561)
การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญในการทาให้ องค์การประสบความสาเร็จในยุค Disruptive
Change พบว่าทักษะและความรู้ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมีดังนี้ (1)
Business Acumen ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ (2) Digital Literacy ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ (3) Effective Communication การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพ (4) Data
Analytics การคิดเชิงวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเชิงลึก (5) Agility ความกล้าที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไป (6) Change Management การเป็นผู้นาความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
(7) Leadership & Navigation ภาวะผู้นาและบทบาทของการเป็นผู้นา (8) Creativity การมีความคิดริเริ่ม
(9) Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (10) Design Thinking การคิดเชิงออกแบบใหม่
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Top 10 Skill and Knowledge in Disruptive Change
Business Acumen
Digital Literacy
Effective Communication
Data Analytics
Agility
Change Management
Leadership & Navigation
Creativity
Expertise
Design Thinking

แผนภาพที่ 3 10 ทักษะและความรู้ที่จาเป็นในยุค Disruptive Change
(อ้างอิงจาก สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, 2562 )
จากการศึกษาแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่าแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังเป็นไปตามลักษณะแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหม่ ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็น
หน้าที่ที่องค์การต้องดาเนินการโดยปรากฏเห็นชัดได้จากแผนพัฒนาบุคลากร โครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ในการส่ งเสริม
บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive change โดยเสนอ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรโดยเน้นกระบวนการสาคัญดังนี้
1. การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิ ด (Change Mindset) เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข อง
บุคลากรยุคเก่าและบุคลากรยุคใหม่ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิดจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เน้นย้าเป้าประสงค์หลักขององค์การอีกครั้ง เพื่อทาให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดให้เป็นไปในลักษณะกรอบความคิดเติบโต(Growth mindset) ซึ่งเป็นความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อ
คุณลักษณะของตนเองว่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้และพัฒนาได้ โดยกรอบความคิดเติบโตจะมีส่วนสาคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เนื่องจากสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้และนาไปสู่การมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น ความท้าทายในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค การปรับตัวและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้จะนาไปสู่ความสาเร็จ (ชนิตา รุ่งเรือง, 2559)
2. พัฒ นาความรู้ และทักษะของบุ คลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จากความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็น ตามประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดความรู้
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ทักษะ และสมรรถนะ ที่จาเป็นไว้หลายประการ เพื่อครอบคลุมความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ แต่
อย่างไรก็ตามควรเพิ่มทักษะที่จาเป็นสาหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Change เพื่อให้การพัฒ นา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกระแสโลกก่อให้เกิดความเป็นสากล ซึ่งไม่เพียงเฉพาะจะ
ทาให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานได้เฉพาะส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มศักยภาพที่จะ
สามารถรับมือกับสภาวะความผันผวนของโลกได้ จึงจะถือว่าเป็นการพัฒนาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แท้จริง
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้แบบ Learn Unlearn Relearn ซึ่งหมายถึงการเป็น
องค์การที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ เหมาะสมกับกับยุค Disruptive
Change โดยวัฒ นธรรมองค์การดังกล่าวหมายถึง การเป็นองค์การที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่ งใหม่อย่างต่อเนื่อง
(Learn) เป็นองค์การที่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาและกล้าทิ้งสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เดิมที่ไม่เป็นประโยชน์ไป
ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Unlearn)
และเป็นองค์การที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้แล้วด้วยมุมมองใหม่ และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่เราได้รับ
จากมุมมองนั้นๆ หมายถึงสามารถเรียนรู้บางอย่างในแง่มุมใหม่ได้เสมอ และสามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ได้ตลอดเวลา (Relearn)
สรุป
สภาวการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเฉี ย บพลั น ในยุ ค Disruptive change โดยมี ส าเหตุ จ าก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) ส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าหลักในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามหลักการกระจายอานาจ
แต่การเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างสภาวะ Disruptive ถือเป็นความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนองค์การของตนเพื่อ ความอยู่รอดและตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่าง
เต็มที่
อย่างไรก็ตามการรับมือกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับปรุงศักยภาพ
ขององค์การ โดยปัจจัยสาคัญที่มีส่วนในการที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสาเร็จในยุคที่มี
ความผันผวน คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญของการบริหาร ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ถือเป็นหน้าที่ขององค์การต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ โดยแนวทางการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุค Disruptive Change ควรการปรับเปลี่ยน (1) กระบวนการทาง
ความคิด (Change Mindset) เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรยุคเก่าและบุคลากรยุคใหม่ให้พร้อมรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนากระบวนการทางความคิดไปสู่กรอบความคิดเติบโต (Growth
mindset) ซึ่งมีผลต่อความเชื่อว่าคุณลักษณะของตนเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ (2) พัฒนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะของบุ ค ลากรในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
Disruptive Change เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามกระแสโลก
ก่อให้เกิดความเป็นสากล (3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้แบบ Learn Unlearn Relearn ซึ่ง
หมายถึงการเป็นองค์การที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมกับกับยุค
Disruptive Change
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ภำวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์
จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์85 และ อภิชาติ ลิ้มเมธี86
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email address: charanchai@hotmail.com
บทคัดย่อ
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะและปราศจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่สาคัญในทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ลี กวนยู
กลับสามารถพลิกประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็นประเทศชั้นนาของโลกได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อ
การค้นหาลักษณะผู้นาเชิงกลยุทธ์และแนวทางที่พัฒนาประเทศของผู้นาระดับโลกท่านนี้ ดังนั้นวัตถุประสงค์
ของบทความนี้จึงมุ่งอธิบายให้เห็นถึงลักษณะผู้นาเชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาดของ ลี กวนยู ในการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์ว่ามีลักษณะอย่างไร โดยผู้ เขียนทาการวิเคราะห์จากกรอบของผู้นาเชิงกลยุทธ์ของดูบริน และอธิบาย
เชื่อมโยงจากปรากฏการณ์การพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพบว่ามีลักษณะที่สาคัญ 6 ประการ
ได้แก่ 1) การเป็นผู้นาที่มีความสามารถพิเศษ 2) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3) เป็นผู้สามารถนาปัจจัยต่างๆมา
กาหนดกลยุทธ์ได้ โดยได้เลือกใช้ข้อได้เปรียบของที่ตั้งและทาเล ทางทะเลมากาหนดกลยุทธ์ 4) กล้าใช้นโยบาย
ที่โดดเด่น อาทิ นโยบายการปราบการคอรัปชั่น นโยบาย Garden City และการรณรงค์ทางวัฒนธรรมค่านิยม
ของชาติ 5) เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบในระดับสูง และ6) ลี กวนยูเลือกที่จะสร้างผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
จากรุ่นสู่รุ่นในการพัฒนาประเทศจนประสบความสาเร็จ
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The Strategic Leadership of Lee Kuan Yew and the Development of Singapore
Jirawat Metsuttirat87 and Apichat Limmethee88
Sukhothai Thammathirat Open University
Email address: charanchai@hotmail.com
ABSTRACT
Singapore is a very small country in term of geographic viewpoint and because of
geographic limitation , the country lacks of natural resources. This becomes the critical issue
for the country development , however Lee Kuan Yew can invade this challenge successfully
and Singapore becomes one of the world leader countries. So this is the important issue to
study the ways Lee Kuan Yew practices for the development of his country. The article aims
to analyse the strategic leadership under DuBrin rule with the explaination of Singapore
development. After studying , it reveals that there are 6 important characteristics ; 1) the
leader with excellent potential 2) vision 3) integration of strategy 4) high proficiency policy
such as corruption issue , garden city issue and national culture issue 5) profound
understanding and 6) transmission of leadership from generation to generation

Keyword: Strategic Leadership , Strategic Leader in Public , Singapore Development
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Introduction
“ผมเชื่อเสมอว่า เมืองที่เต็มไปด้ว ยป่าคอนกรีต จะทาลายจิตวิญญาณความเป็นมนุ ษย์ สิ่ งที่เรา
ต้องการคือธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเรา”
ลี กวน ยู, 199589
การศึกษาลักษณะภาวะผู้นาจากประเทศที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงอย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่หนึ่งของ
โลกทั้งทางเศรษฐกิจ90และสิ่งแวดล้อม91 ย่อมให้บทเรียนที่สาคัญต่อการพัฒนาในทุกประเทศ อาจกล่าวได้ว่า
มีประเทศในโลกนี้อย่างน้อยสี่ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ งประเทศที่อุดมสมบูรณ์และ มีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และ
เปี่ ย มด้ว ยคุณธรรม (ซึ่งถือว่าโชคดีเป็ น สองชั้น) ลั กษณะที่ส อง ประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวแต่ขาด
องค์ประกอบด้านความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้นา ลักษณะที่สาม คือ ประเทศที่ทรัพยากรไม่สมบูรณ์และ
ผู้นาขาดวิสัยทัศ น์ในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์กลับไม่เป็นทั้งสามลักษณะที่กล่าวมา แต่มี
ลักษณะแบบที่สี่ กล่าวคือ ทรัพยากรไม่สมบูรณ์แต่มีผู้นาเชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาด มีคุณธรรมและวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศไว้อย่างมั่นคง มั่งคั่ ง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมไว้อย่างยั่งยืนในระดับแถวหน้าของโลก โดย
ภาพรวมสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะมีพื้นที่ขนาดเล็ก สภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ปราศจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่สาคัญในทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ลี กวนยู
กลับสามารถพลิกประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็นประเทศชั้นนาของโลกได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อ
การค้นหาลักษณะผู้นาเชิงกลยุทธ์และแนวทางที่พัฒนาประเทศของผู้นาระดับโลกท่านนี้ สาหรับการศึกษา
ภาวะผู้นานั้น มีงานวิจัยและหนังสือมากกว่า 35,000 เรื่อง92และ มีการศึกษามากมายและหลายลักษณะ 93
อย่ างไรก็ตาม การศึ กษาภาวะผู้ น ากับ การจัดการเชิงกลยุ ทธ์จะพบในบริ บทของภาคธุรกิจเป็ นส่ ว นใหญ่
การศึกษาลักษณะของผู้นาและภาวะผู้นาในภาครัฐนั้นพบน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะการศึกษาผู้นาประเทศใน
บริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ อนึ่งการศึกษาภาวะผู้นาที่ผ่านมาโดยภาพรวมอาจกล่าวได้ว่ามีทั้งหมด
9 ยุคที่สาคัญได้แก่ ยุคบุคลิกลักษณะ ยุคอิทธิพล ยุคพฤติกรรม ยุคสถานการณ์ ยุคเหตุและปัจจัย ยุคติดต่อ
ยุ ค ต่ อ ต้ า นภาวะผู้ น า ยุ ค วั ฒ นธรรมและยุ ค การเปลี่ ย นแปลง ส าหรั บ ผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ นั้ น อยู่ ใ นยุ ค การ
เปลี่ยนแปลง(Transformational Era)ในยุคนี้การศึกษาภาวะผู้นามีการพั ฒนาอย่างมากภายใต้สมมุติฐานที่
เป็นจริงว่าภาวะผู้นานั้นขึ้นอยู่กับการกระตุ้นภายใน (Intrinsic Motivation) ผู้นาจะต้องเป็นผู้นาเชิงรุกมากขึ้น
กล้าเปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ และกล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆ 94 อนึ่ง มีนักวิชาการที่อธิบาย ภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ ไว้ว่าเป็นแนวคิดเชิงวิสัยทัศน์ที่จะทาให้คนก้าวไปสู่ความเป็นเลิศซึ่งประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์
เฉพาะตน มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จในอนาคต และการเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะลงมือ
ปฏิบัติ มุ่งมั่นฝึกฝนให้เกิดความชานาญ และมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรวมด้วย (Senge, 1990) และ
89

https://becommon.co/life/singapore-greenery/ค้นคืนเมื่อ 24 พฤศิกายน 2562
2019 (Global Competitiveness Index : GCI) ซึ่งเป็นรายงานจาก
“World Economic Forum” บ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ 141 ประเทศ สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 1 ประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
91ในปี 2017 สิงคโปร์มีสวนสาธารณะเพิม
่ ขึ้นเป็น 350 แห่ง และได้รับการจัดอันดับจาก Sensable Lab ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์
(MIT) และ World Economic Forum (WEF) ให้เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก
92ดูเพิ่มเติมได้ใน S. Killian, “The ABC of Effective Leadership: A Practical Overview of Evidence Based Leadership Theory,”
Australian Leadership Development Centre, 2007.
93 ดูเพิ่มเติมได้ใน ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2550). “ภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วม” หน่วยที่ 11 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี พิมพ์ครั้งที่ 29 สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
94 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน B. M. Bass. Leadership and Performance beyond Expectations (New York: Free Press, 1985)
90พิจารณาจากดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจาปี
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เป็นการทางานที่หลากหลายหน้าที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้นาจะคอยช่วยเหลือในการจัดการองค์การ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยมุมมองระยะยาว มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความ
รับผิดชอบทั่วทั้งองค์การ (Huey,1994)และมุ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Yukl, 2010) (รัตติ
กรณ์ จงวิศาล ,2559) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี ,2551)เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มิได้มีการอธิบายความอย่าง
เฉพาะเจาะจงลงมาที่การศึกษาในภาครัฐ เพราะส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในมุมมองในภาคธุรกิจเป็นสาคัญ
ในบทความวิชาการชิ้นนี้ ผู้เขียนจะใช้กรอบของผู้นาเชิงกลยุทธ์ตามองค์ประกอบของ ดูบริน (DuBrin) มาเป็น
แนวทางในการอธิบายเบื้องต้น จากนั้นทาการวิเคราะห์จากปรากฏการณ์การพัฒนาของประเทศสิงคโปร์
ภายในขอบเขตและปริมณฑลทางวิชาการ (locus)ของภาครัฐโดยตรง และมุ่งจุดเน้น (Focus) ไปที่มุมมอง
ผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก โดยใช้กรณีศึกษา ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์
มาอธิบายจาก ข้อมูล ผลงาน95 และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ96 ที่แสดงถึงการประสบความสาเร็จของผู้นามา
เรียบเรียงองค์ประกอบและลักษณะที่ค้นพบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
ลักษณะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership)ตำมแนวคิดของดูบริน (DuBrin)
ในทางทฤษฎี สาหรับการศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เราพบว่ามีทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ผู้นาเชิงกลยุทธ์
(Strategic Leadership) ผู้นาที่มีความสามารถพิเศษ (charismatic leadership) และผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(transformational leadership) โดยในที่นี้จะอธิบายลักษณะผู้นากลยุทธ์ตามแนวคิดของ ดูบริน ผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic leadership) ตามองค์ประกอบของ ดูบริน (DuBrin) 97 มีหลักการสาคัญ 5 ประการได้แก่ 1)
ผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบในระดับสูง (High-level cognitive activity ) สามารถมอง
ภาพรวมจากปัจจั ย ที่มีอยู่ ทั้งหมดเพื่อน ามากาหนดเป็นกลยุทธ์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยความเข้า ใจใน
ระดับ สู ง และสามารถกาหนดวิสั ย ทัศน์ ที่เป็นนามธรรมตลอดจนสามารถแปลงมาเป็นแผนปฏิบัติก ารได้
นอกจากนี้ผู้นาเชิงกลยุทธ์ยังเป็นผู้มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ (Systems thinking) รวมถึงเป็นผู้มี
ความสามารถในการรับมือกับการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะที่จาเป็นคื อ ผู้นาเชิงกล
ยุทธ์มีลักษณะความสามารถในด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive abilities ) และคือ ผู้นาเชิงกลยุทธ์มี
ลักษณะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving 2) ผู้นาเชิงกลยุทธ์สามารถนาปัจจัยต่างๆมา
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ไ ด้ (Gathering multiple inputs to formulate strategy) ผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะท างานใน
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยเพื่อปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่าย เพื่อนาปัจจัยต่างๆมากาหนดเป็นกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน หรือกาหนดทิศทางของหน่วยงานในอนาคตอย่างมีเหตุผล โดยมีความจาเป็นต้องหลีกเลี่ยง
วิธีการที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ละน้อย (Incrementalism) หรือการใช้พื้นฐานของสถานการณ์เก่าในอดีตมาเพิ่มหรือ
ลดจึงควรใช้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์แทน 3) ผู้นาเชิงกลยุทธ์มีความคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต
(Anticipating and creating a future) ผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีทักษะในการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างปรุโ ปร่ ง อาทิ รสนิยมของผู้รับ บริ การ จานวนผู้รับบริการในอนาคต เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ ควร
นามาใช้ รวมถึงความสามารถในการคาดการณ์ทักษะต่างๆที่จาเป็นสาหรับสิ่งที่หน่วยงานจะต้องเผชิญใน
อนาคต 4) ผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ (Revolutionary
thinking) ผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีทักษะในการคิดเชิงปฏิวัติโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ
95

ดูเพิ่มเติมได้ใน วราภรณ์ จุลปานนท์. (2554). การปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร์. วารสารวิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์), 14(1) และ พัชรา วาณิชวศิน (2560) การพัฒนาภาวะผู้นา จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา สานักพิม์ปัญญาชน
96 ดูเพิ่มเติมได้ใน เทิร์นบูล, แมรี่ ซี. (2540). ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน (ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ
97 ดูเพิ่มเติมได้ใน DuBrin J. Andrew. (1998) Leadership Research Findings, Practice, and Skills, Houghton Mifflin Company,
p.344
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับ สภาพการณ์ในปัจจุบัน ในองค์การภาครัฐ จะต้องพิจารณาดูว่าการจัดบริการ
สาธารณะและการให้บริ การที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นได้ตอบสนองต่อภารกิจของการมีอยู่ของหน่วยงานและ
ความพึงพอใจจากคุณภาพการได้รับบริการของประชาชนหรือไม่ประกอบกัน เพื่อที่หน่วยงานจะได้ดาเนินกล
ยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อไป 5)ผู้นาเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างวิสัยทัศน์ (Creating a version) สามารถกาหนด
ความต้องการที่จ ะให้ ห น่ ว ยงานเป็ น ในอนาคต หรือสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นอันเป็น
เป้าหมายร่วมกันของทุกๆคนในองค์การ ซึ่งมักมีลักษณะกว้างๆ โดยยังไม่ได้กาหนดวิธีการเอาไว้ โดยวิสัยทัศน์
เป็นรูปแบบของข้อเสนอแนะที่ไม่เจาะจงและได้บอกตาแหน่งหรือทิศทางที่มุ่งหมายให้หน่วยงานก้าวไปได้
สาหรับในทางปฏิบัติ ผู้เขียนค้นพบผู้นาเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐที่โดดเด่นจากกรณีศึกษาภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ของ ลี กวนยู ในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ ซึ่งค้นพบลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
ประวัติ ลี กวนยู และสำระสำคัญโดยสังเขป
รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ลี กวนยู เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 เขาเกิดในยุคที่สิงคโปร์เป็น
อาณานิคมของอังกฤษ ในครอบครัวชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน ได้รับทุนเข้าเรียนที่ ราฟเฟิลส์ คอลเลจ ประเทศ
สิงคโปร์ ที่ซึ่งลี กวน ยูได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ ตันกู อับดุล รามาน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซีย ลี กวนยูได้รับการศึกษาต่อทางด้านกฎหมายที่ฟิตซ์วิลเลียม คอลเลจ ในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
ประเทศอังกฤษ และที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นี้ ลี กวนยู ได้พบกับ กวาก๊อกชู ซึ่งได้สมรสกันในเวลาต่อมา ลี
กวนยู ได้กลับมายังสิงคโปร์ ขณะนั้นอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยเริ่มต้นจากการเป็นเป็นนัก
กฎหมาย ก่อนที่จะมาสู่เส้นทางการเมืองโดยได้จัดตั้งพรรคกิจประชาชน (People's Action Party- PAP) ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2493 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2502 เขาก็ได้รับตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ขณะที่มีอายุ
35 ปี หลังจากมาเลเซียได้อิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2504 ลีกวนยู ได้เจรจา
ร่วมกับ ตนกู อับดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย โดยมีแนวความคิดร่วมกันว่าจะรวมสิงคโปร์เข้ากับ
มาเลเซียให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเล็งเห็นว่าสิ งคโปร์นั้นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะเกื้อหนุนให้เกิด
การพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประเทศที่พร้อมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านได้ และแนวความคิดนี้สาเร็จในปี พ.ศ.
2505 แต่แล้วอีก 2 ปีต่อมาก็ถูกต่อต้านจากชาวมาเลเซียที่ไม่ต้องการให้ชาวสิงคโปร์ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากมาเลเซียนั้นเข้ามาอยู่ร่วมชาติเดียวกับตน ขณะเดียวกันที่ชาวสิงคโปร์ก็ไม่ได้ชอบใจในการถูกเหยียดชน
ชั้นจึงกลายเป็นการจลาจลครั้งใหญ่ ในท้ายที่สุดนั้น ลี กวน ยู ได้ตัดสินใจนาสิงคโปร์แยกออกมาจากมาเลเซีย
และได้ตัดสินใจประกาศอิสรภาพไม่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอีกต่อไปตั้ง แต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508
เป็นต้นมา
ปัญหำสำคัญของสิงคโปร์ในช่วงไม่มีมำเลเซียเป็นที่พึ่ง
หลังจากสิงคโปร์แยกตัวเป็นอิสระจากมาเลเซีย คือ ความแตกต่างของประชากรที่มีหลายเชื้อชาติ
และภาษา ทั้งคนจีน คนมาเลย์ และคนอินเดีย ซึ่งนามาสู่ วัฒนธรรมทางสังคมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน
เรื่ อ งเศรษฐกิ จ กลายเป็ น อี ก ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ร อการแก้ ไ ข เพราะรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ไ ม่ มี เ งิ น สด เงิ น ส ารอง
ภายในประเทศ และเงินสารองระหว่างประเทศขาดแคลน อัตราการว่างงานของคนในประเทศเพิ่มสู งมาก
คุณภาพชีวิตของประชากรไม่สู้ดีนักในเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเรื่องมาตรฐาน
การศึกษา และการที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีลักษณะ ภูมิศาสตร์เป็นเกาะ มีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นัก กลายเป็น
ปัญหาที่สาคัญที่สุดเพราะทาให้ปราศจากทรัพยากร ทางธรรมชาติและปัจจัยการผลิตที่สาคัญในทางเศรษฐกิจ
ปัญหาเหล่านี้กลายเป็ นสิ่ งท้าทายสาหรั บ ลี กวนยู ซึ่งในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและทาหน้าที่บริห าร
ประเทศ โดย ลี กวน ยู พยายามสร้างชาติให้เกิดขึ้นอย่าง เป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายดังกล่าว
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 98 อย่างไรก็ตาม ลี กวนยู กลับสามารถเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงและผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถพลิกประเทศสิงคโปร์ให้มาเป็นประเทศชั้นนาของโลก ภายใต้
การเป็นผู้นาประเทศตลอดระยะเวลารวม 31 ปี (พ.ศ.2502-2533) ซึ่งถือเป็นผู้วางรากฐานและเสาหลัก
ของการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ที่สาคัญ
ลักษณะภำวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ ลี กวนยู ในกำรพัฒนำประเทศสิงคโปร์
ประกำรแรก ลี กวนยู เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ลี กวน ยู มีลักษณะเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาตามและเป็น
คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความคิด เด็ดขาด พูดจาโผงผางหนักแน่ น เป็นนักคิด ที่สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ และเป็นบุคคลที่ฉลาดล้าลึกและมีศิลปะในการชนะมิตรผูกใจ
คน ซึ่งรวมทั้งการชนะใจผู้นาจีนด้วย โดยลีกวนยู เป็นผู้นาคนเดียวในโลกที่เห็นราศีเจิดจรัสของจีนมาตั้งแต่ยุค
เริ่มต้นเปิดประเทศของผู้นาเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อกว่า 30 ปีก่อน อีกทั้งมีบันทึกที่แสดงถึงการยืนยันอย่างเชื่อมั่นว่า
เติ้งเสี่ยวผิงจะเป็นผู้พลิกชะตากรรมของจีนสาเร็จ และจีนจะก้าวขึ้นเป็นมหาอานาจมีอิทธิพลต่อโลกในภาย
หน้าซึ่งกาลังเป็นที่ประจักษ์ชัดในปัจจุบันนี้ภายใต้การบริหารประเทศสิงคโปร์ด้วยวิสัยทัศน์หยั่งเห็นอนาคตโลก
เช่นนี้ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่สามารถวางตัวได้อย่างสมดุล ผูกสัมพันธ์กับมหาอานาจโลกทั้งสองขั้ว ระหว่าง
จีนและสหรัฐฯ ได้อย่างแน่นแฟ้น 99 รวมถึงสามารถสร้างเอกลักษณ์ของชาติและรวมชาติได้ ซึ่งประกอบด้วย
คนจีน (จานวนร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด) คนมาเลย์ (ร้อยละ 15) คนอินเดีย (ร้ อยละ 7) และกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่นๆ (ร้อยละ 3) 100 ซึ่งวิธีการปลูกฝังค่านิยมร่วมนี้ถือเป็นกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง ของ
สิงคโปร์ให้เกิดขึ้นจากการสร้างสานึกของความเป็นชาติที่มีร่วมกัน โดยการรณรงค์เรื่องความสามัคคี ความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน และความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างชาติ มีสาระสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1)
ชาติสาคัญกว่าชุมชน และสังคมสาคัญกว่าปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นการเชิดชูความเป็นชาติเหนือกว่าปัจเจกบุคคล
2) ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นรากฐานที่แท้จริงของสังคม 3) การให้
การสนับสนุน ช่วยเหลือกันในชุมชน และเคารพต่อปัจเจกบุคคลเป็นการสนับสนุน จารีตประเพณีที่ให้ผู้น้อย
เคารพผู้ใหญ่ 4) การส่งเสริมฉันทามติแต่ไม่สร้างความขัดแย้ง แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามควรเน้น
การเห็นพ้องต้องกันมากกว่าการแข่งขันและการถกเถียงกัน และ 5) ส่งเสริมและประสานความกลมกลืนด้าน
เชื้อชาติและศาสนา
ประกำรที่สอง ลี กวนยู เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล
ลี กวนยู ได้ใช้ความเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ของเขาในการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างต่อเนื่องจนประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสามารถวิเคราะห์ตาแหน่งของสิงค์โปร์ได้ถูกต้อง
พัฒนาไปสู่ตาแหน่งที่ต้องการจะเป็นได้ (การเป็นผู้นาในการพัฒนาในทุกๆด้าน) การพัฒนาประเทศอย่างมี
ยุทธศาสตร์นั้นเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยดาเนินยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-oriented Industrialization) ก่อนประเทศอื่นๆ ในอาเซียน หลังจาก
นั้นสิงคโปร์ได้ปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุน (Investment-driven Economy) ซึ่ง
อาศัยนโยบายหลักในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
98

ดูเพิ่มใน เทิร์นบูล, แมรี่ ซี. (2540). ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน (ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ หน้า 447 452
99 ดูเพิ่มเติมได้ใน เกรียงไกร พรพิพัฒน์กล
ุ https://mgronline.com/china/detail/9580000035932 ค้นคืนเมื่อ 24 พฤศิกายน 2562
100 เชษฐา พวงหัตถ์. (2552). เศรษฐกิจการเมืองทุนนิยม “แบบขงจื้อ” กับการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรม ใหม่ในเอเชีย : การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ. วารสารร่มพฤกษ์, 27 (3), 131 – 175.
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ทักษะแรงงานมีฝีมือ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การค้ า และการลงทุ น ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ จากนวั ต กรรม (Innovation-driven
Economy)
ประกำรที่สำม เป็นผู้สำมำรถนำปัจจัยต่ำงๆมำกำหนดกลยุทธ์ได้
ลี กวนยู สามารถนาปัจจัยต่างๆมากาหนดกลยุทธ์ได้ โดยได้เลือกใช้ข้อได้เปรียบของที่ตั้งและทาเลมา
กาหนดกลยุทธ์สืบเนื่องจากสิงคโปร์ เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีพื้นที่เพียง 718.3 ตร.กม. ทรัพยากรธรรมชาติไม่
สมบูรณ์ ขาดแคลน แม้กระทั่งน้าจืด จานวนประชากรและแรงงานมีจานวนน้อย อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็มีข้อ
ได้เปรียบทางทาเลที่ตั้งซึ่งนับว่ าเป็นจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ จึงดาเนินนโยบาย 3 ด้านที่สาคัญ คือ 1) สร้างสิ่ง
อานวยความสะดวกทางการค้า เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ท่าเรือ และระบบคมนาคมขนส่งสู่ท่าเรือ เพื่อ
สนั บ สนุ น ข้อได้เปรี ย บทางภูมิศาสตร์ ที่มีท่าเรือน้าลึ ก 2)ดาเนินนโยบายพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ต้อ งอาศัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสู ง และสร้างแรงจูงใจให้ เอกชน โดยลดภาษี ลดขั้นตอนความยุ่งยากของ
กฎระเบียบการค้า และ 3) เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจของเอกชน
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐ กับเอกชน ซึ่งต่อมาทั้งสามนโยบายประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
ประกำรที่สี ลี กวนยู กล้ำใช้นโยบำยที่โดดเด่น
โดยพิจารณาได้จากการใช้ นโยบายทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นจนทาให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ โลก นโยบายการสร้างเมืองด้านสิ่ งแวดล้ อมที่โ ดดเด่น Garden City ที่ลี กวนยู
ประกาศอย่ า งเป็ น ทางการในปี 1967 เพื่ อ เปลี่ ย นสิ ง คโปร์ ใ ห้ เ ป็ น เมื อ งที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยพื้ น ที่ สี เ ขี ย วและมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนแล้ว เขายังมองไกลว่าสิ่งนี้จะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ ให้กลายเป็นเมืองจุดหมายปลายทางสาหรับนั กท่องเที่ยวและนักลงทุน ตลอดจนมี
นโยบายที่โดดเด่นจนสามารถสร้างชาติอย่างเป็นปึกแผ่นคือ นโยบายการปราบการคอรัปชั่น การรณรงค์ทาง
วัฒนธรรมค่านิยมของชาติ ในด้านการเมืองสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองอย่างมั่นคงได้แก่ การจัดตั้ง
พรรคกิจประชาชน (People's Action Party- PAP) ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากยุค ลีกวนยู จนถึง
ปัจจุบันยังคงมีความเข้มแข็ง ที่สาคัญและโดดเด่นอย่างยิ่งคือ นโยบายการให้ความสาคัญทางการศึกษา โดย
ก าหนดเป้ า หมายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น การพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะสิ ง คโปร์ รู้ ดี ว่ า ประเทศไม่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติใดที่จ ะแข่งขัน กับประเทศอื่นๆ จึงลงทุนพัฒนาคนอย่างจริงจัง ระบบการศึกษาซึ่ง ใน
ขณะนั้นมีปัญหามากมายที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เช่น มีโรงเรียนหลายรูปแบบหลายเชื้อชาติ เน้นจา
มากกว่าวิเคราะห์ จึงมีการปรับมาเป็นแบบแพ้คัดออก นักเรียนต้องผ่านการสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากรัฐบาล
ให้ความสาคัญกับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก และนักเรียนทุกคนต้องเรียนสองภาษา คือภาษาพ่อแม่ และ
ภาษาอังกฤษ โดยให้ความสาคัญกับภาษาอังกฤษมากที่สุดเพื่อจะได้สื่ อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเต็ ม ที่
ตลอดจน นโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ขึ้น เช่น การจัดตั้งมหาวิทยาลัย เนชั่น ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาประจาจานวนมากที่มหาวิทยาลัย
เป็นต้น
ประกำรที่ห้ำ เป็นผู้มีควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นระบบในระดับสูง
เห็ น ได้ชัดจากการให้ ความส าคัญทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อมและเทคโนโลยี
ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างเป็นลาดับขั้นเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดย
ดาเนิ น ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export-oriented Industrialization)ไปสู่ การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากนวัตกรรม (Innovation-driven Economy)ควบคู่กับการมุ่งบรรลุเป้าหมายทรัพยากร
มนุษย์เป็นสาคัญโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในทางสังคมให้เคารพและยอมรับกลุ่มเชื้อชาติ และ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายในสังคม สาหรับในด้านสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ คือ เมืองที่มีความหนาแน่นของ
พื้น ที่สี เขีย วมากที่สุ ดในโลก ซึ่งเป็ น ผลมาจากนโยบาย Garden City 101 ในปี ค.ศ. 1972 สิ งคโปร์ออก
พระราชบัญญัติสวนสาธารณะและต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงานเอกชน และประชาชน ในการจัดสรรพื้นที่สาหรับต้นไม้ในทุกโครงการของทุกภาคส่วน และต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1975 ได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านสวนสาธารณะสร้างความยั่งยืนและจิตสานึกร่วมกัน การปลูกต้นไม้ของ
สิงคโปร์เน้นให้ ‘คน’ และ ‘ต้นไม้’ ได้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืน คนต้องได้ใช้ประโยชน์จากการมีพื้นที่สี
เขียวอย่างเต็มศักยภาพ โดยในปี 2017 สิงคโปร์มีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น 350 แห่ง และได้รับการจัด
อันดับจาก Sensable Lab ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (MIT) และ World Economic Forum (WEF)
ให้เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก
ประกำรที่หก ลี กวนยู สร้ำงผู้นำที่มีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงหลักกำรสนับสนุน
ลี กวนยูให้ความสาคัญกับการสร้างผู้นา (Leadership) ให้เกิดขึ้นในทุกระดับในประเทศสิงคโปร์ การ
ที่สิงคโปร์มีผู้นาที่มีประสิทธิภาพ มีคณะรัฐมนตรีที่มีคุณภาพ และมีระบบราชการที่ดีเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การ
สร้างชาติที่สมบูรณ์ โดยการสร้างผู้นาและการสร้างชาติที่ประสบความสาเร็จมีหลักการสนับสนุนที่สาคัญ 4
ประการ 102 ได้ แ ก่ 1) หลั ก คุ ณ ธรรมนิ ย ม (Meritocracy) คื อ ความสามารถหรื อ ผลงานของบุ ค คลเป็ น
ตัวกาหนด ฐานะทางสังคมและทางอาชีพของแต่ล ะบุคคลนั้น โดยไม่ได้กาหนดหรือได้มาจากอิทธิ พลทาง
เศรษฐกิจหรือ การเมืองของเชื้อชาติ ชนชั้น หรือตระกูล จึงถือว่าเป็นวิธีการที่ยุติธรรม 2) หลักปฏิบัตินิยม
(Pragmatism) คื อ การเลื อ กและการด าเนิ น นโยบายหรื อ แนวทาง ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ มี ป ระโยชน์
สมเหตุสมผล ปฏิบัติง่าย และสะดวก โดยคานึงถึงการปฏิบัติจริงมากกว่า หลักทฤษฎี 3) หลักความก้าวหน้า
นิ ย ม (Progressivism) คือ การสนั บ สนุ น ให้ บุคคลและสั งคมต้องก้าวไป ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา มีจิตใจที่
ก้าวหน้า มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ และมีจุดมุ่งหมาย ที่จะต้องบรรลุความสาเร็จ และ 4)หลัก
พหุนิยมทางวัฒนธรรม (Multiculturalism) คือ การเคารพและยอมรับกลุ่มเชื้อชาติ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลายในสังคมว่ามีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
ด้วยอิทธิพลของผู้นาอย่าง ลี กวนยู ส่งต่อผู้นาจากรุ่นสู่รุ่น และการพัฒนาประเทศอย่างมียุทธศาสตร์
ทาให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญ ซึ่งไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางกายภาพ (Physical Hub) เท่านั้นแต่
สิงคโปร์จะต้องเป็นศูนย์กลางทางการค้า (Virtual Hub) ที่มีศักยภาพในการควบคุมทางการค้าได้อีกด้วย ทาให้
ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางที่สาคัญในหลายๆด้าน ได้แก่ ศูนย์กลางสู่เอเชีย - แปซิฟิก ศูนย์กลางการค้าและ
บริการของภูมิภาค ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค ศูนย์กลางการบินพาณิชย์
ศูน ย์ กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บาบั ดน้าเสี ย ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลก ศูนย์กลางการ
กระจายสิ น ค้า เป็ น ต้น 103 ในปั จ จุ บั น สิ งคโปร์ได้ ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์เ ศรษฐกิจ ของประเทศ มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ “การเป็นประเทศศูนย์กลางของเอเชียที่เป็นผู้นาในระดับโลก (A
leading global city in the heart of Asia) และล่าสุดสิงคโปร์สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์
โดยใช้เวลาถ 54 ปี จากประเทศที่ต้องแยกตัวจากมาเลเซี ยไปสู่ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันเป็น
อันดับหนึ่งของโลก104 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการวางพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทสอันชาญ
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ดูเพิ่มเติมได้ใน https://becommon.co/feature/singaporegreenery/ค้นคืนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562
จุลปานนท์. (2554). การปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร์. วารสารวิจยั รามคาแหง (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 14(1), 30-37.
103 ดูเพิ่มเติมได้ใน https://www.softbankthai.com/Article/Detail/915
104 พิจารณาจากดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกประจาปี 2019 (Global Competitiveness Index : GCI) ซึ่งเป็นรายงานจาก
“World Economic Forum” บ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ 141 ประเทศ สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 1 ประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
102 วราภรณ์
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ฉลาด ของผู้นาที่ชื่อ “ลี กวนยู”
บทความนี้ ส รุ ป ได้ ว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ กั บ การพั ฒ นาประเทศสิ ง ค์ โ ปรของ ลี กวน ยู นั้ น
ประกอบด้ ว ย ประการแรก ลี กวนยู เ ป็ น ผู้ น าที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ากสามารถจู ง ใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระทาตามและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง รวมถึงเป็นบุคคลที่ฉลาดล้าลึกและมี
ศิลปะในการชนะมิตรผูกใจคนและสามารถสร้างเอกลักษณ์ของชาติและรวมชาติได้ ประการที่สอง ลีกวนยู
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ตาแหน่งของสิงค์โปร์ได้ถูกต้องและพัฒนาไปสู่ตาแหน่งที่ต้องการ
จะเป็นได้ ประการที่สาม เป็นผู้สามารถนาปัจจัยต่างๆมากาหนดกลยุทธ์ได้ โดยได้เลือกใช้ข้อได้เปรียบของที่ตั้ง
และทาเล ทางทะเลมากาหนดกลยุทธ์ ซึ่ง ลี กวนยู เลือกใช้กลยุทธ์จากข้อได้เปรียบของที่ตั้งมาเป็นกลยุทธ์หลัก
ได้อย่างชาญฉลาด ประการที่สี่ กล้าใช้นโยบายที่โดดเด่น อาทิ นโยบายการปราบการคอรัปชั่น และการ
รณรงค์ทางวัฒนธรรมค่านิยมของชาติ ประเด็นที่ห้า เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างเป็นระบบในระดับสูงเห็นได้ชัด
จากการให้ความสาคัญทั้งเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ตลอดจนมีการพัฒนา
อย่างเป็นลาดับ ขั้น และประการสุ ดท้าย ลี กวนยูเลือกที่จะสร้างผู้นาที่มีประสิทธิภาพจากรุ่นสู่ รุ่นมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประทศจนประสบความสาเร็จได้ จากความสาเร็จดังกล่าว นับเป็นบทเรียนสาคัญสาหรับ
ประเทศกาลังพัฒนาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ประเทศซึ่งกล่าวได้ว่า เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ เต็มไป
ด้วยทรัพยากรต่างๆอย่างมหาศาล มีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิ และมีวัฒนธรรมที่สืบเนื่องยาวนาน ในสภาวะ
ที่ประเทศไทยพยายามอย่างหนักที่จะผลักดันตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าด้วย “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี” และ
“นโยบายประเทศไทย 4.0” บทเรียนจากสิงคโปร์จะช่วยตอกย้าให้เราเห็นถึงความสาคัญของ “ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ” โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง “ผู้ น า” ว่ า มี ค วามส าคั ญ เพี ย งใดส าหรั บ การพั ฒ นาประเทศ ซึ่ ง อาจจะมี
ความสาคัญเหนือกว่านโยบาย แนวคิด หรือเทคนิควิธีใดๆ ที่เรานามาใช้อย่างแห้งแล้ง เพราะสรรพสิ่งย่อม
กาเนิดจากฝีมือและหัวใจของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะหากมนุษย์เหล่านั้นมีผู้นาที่เข้มแข็ง หลักแหลม และรัก
ส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง เฉกเช่นเดียวกับที่เราเห็นได้จากรัฐบุรุษแห่งสิงคโปร์ ลี กวน ยู ประเทศก็ เหมือนกับคน
ตรงที่ต่างก็มีชะตากรรมเป็นของตนเอง สาหรับประเทศไทย ไม่มีใครตอบได้ว่า เราจะมีผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ชาญ
ฉลาด แข็งแกร่ง และรักส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง เช่นเดียวกับที่สิงคโปร์มีได้หรือไม่ ผู้ที่จะตอบคาถามนี้ได้ ก็คือ
ประชาชนคนไทยผู้ทรงสิทธิ์ในฐานะเจ้าของประเทศนี้ทุกคนนั่นเอง และก็เป็นคาถามที่ทุกคนควรถามตนเอง
หากว่าเราคาดหวังอนาคตที่ดีของประเทศชาติ และต้องการกาหนดชะตากรรมของเราด้วยตนเอง
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เกษตร ประชากรได้แก่ บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งข้าราชการ และ
พนักงานราชการ จานวน 690 คน การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการใช้สูตรของ Taro Yamane ได้
จานวน 253 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมปะสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรด้านผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (2) ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร โดยปัจจัยภายในด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานของ
ขององค์การมีความสั มพันธ์มากที่สุด (3) ปัจจัยภายนอกองค์ การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร โดยปัจจัยภายนอกองค์การด้านการฝึกอบรมบุคลากร มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด (4) ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันทุกคน ดังนั้น
ผู้บริหารควรมีนโยบาย แนวทางหรือ มาตรการ เพื่อให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การจัดการความรู้ การทางานเป็นทีม และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวทาง
เสริ มสร้ า งผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นาบุ คลากรกรมวิช าการเกษตรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้ บริห ารควรสนับสนุนส่ง
บุคลากรไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทางาน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบั ติงานในทางที่ดีขึ้นด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมทั้งจัดทาระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบด้วย

105จาเนียร

ราชแพทยาคม สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช chamnianr@gmail.com

382

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

คำสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร
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ABSTRACT
The objectives of this independent study were to study (1) level of human resource
development of the Department of Agriculture, (2) factors relating the achievement of human
resource development of the Department of Agriculture, (3) the relationship between various
factors and the achievement of human resource development of the Department of
Agriculture.This independent study was a survey study. The population was the officials and
personnel of the Department of Agriculture in Bangkok totally 690 people The samples were
253 personnel which derived from formula of Taro Yamane.Analytical statistics were
frequency, percentage, mean and standard deviation and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient.
The independent study result showed that (1) Human development level of the
Department of Agriculture was at high level. When considering each aspect, it was found that
the results that occur to the organization was at the highest level. (2) the internal factors were
high positive related with the achievement of human development of the Department of
Agriculture. (3) the external factors were high positive related with the achievement of human
development of the Department of Agriculture., and (4) the problems encountered were
found that everyone receives equal opportunities for development, therefore head of
organization should have policies, guidelines, or measures to give personnel equal opportunity
to development. by focus on Knowledge management teamwork and building a learning
organization and guidelines for enhancing the achievement of personnel development of the
Department of Agriculture increased, head of organization should support sending personnel
to attend the training both within the department and outside the department to increase
the development of work potential and change the behavior of the work for the better.
technology administrators should have a policy on the use of information technology for data
collection and processing. Including establishing a systematic human resource evaluation
system.
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บทนำ
ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมักจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ แต่บางส่วน
มักจะขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
หน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ ส่งผลให้ขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกาย แรงใจอย่างจริ งจังเพื่อ
องค์กร ทางานแบบเช้าชามเย็นชาม และที่สาคัญมากๆ ก็คือ การขาดจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าขององค์กร
และความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะแก้ไขได้โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เช่น การ
ฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร ในองค์กร เพื่อที่หลังจากการพัฒนาบุค ลากรเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงความคิด และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์กรจะสามารถบารุงรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร ได้นานที่สุดเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรต่อไป
กรมวิช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรนาด้านการวิจัยและพัฒนาพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
จาเป็นต้องมีการเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านวิชาการ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง บุคลากรในองค์การได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่า
เทียมกันทุกคน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบาย หรือแนวทาง เพื่อให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์การพัฒนายิ่งขึ้นไป
ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรบุคลากรคนหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร มีความสนใจ ที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ในการที่จะนาไปประกอบการดาเนินการกาหนดนโยบายและการจัดทาเครื่ องมือการ
พัฒ นาบุ คลากร ตลอดจนปรั บ ปรุ งและวางแผนการฝึ กอบรมให้ แก่บุคลากรให้ มีประสิ ทธิภ าพ และสร้ าง
ความสาเร็จให้แก่องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตร
4. เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมและประมวลแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มี
ความใกล้เคียงและเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและนาไปประยุกต์ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2559) ได้กล่าวไว้ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง “การเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร โดยการเพิ่มคุณสมบัติของบุคลากร
ในองค์การนั้นๆ ด้วยการฝึกอบรม การพัฒนา และให้การศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ พัฒนา
ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เสริมสร้างสมรถนะหรือศักยภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กร เพื่อให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นสมารถปฏิบัติงานตามที่องค์กรมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงทั้งในปัจจุบันและในอนา
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อนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
องค์การสามารถดาเนินงานประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้”
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) การเพิ่มพูนความรู้
2) การพัฒนาทักษะ 3) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ 4) การเสริมสร้างสมรรถนะ ดังนี้
1) กำรเพิ่มพูนควำมรู้ การที่บุคลากรจะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่นั้น จะต้องทราบถึงลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ จาเป็ นต้องทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วง ซึ่งสิ่งต่างๆที่
กล่าวมานี้ เป็นเรื่องที่บุคลากรจะต้องรับทราบ และเข้าใจอย่างละเอียด ถ่องแท้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากนี้ วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีความรู้ ความสารถ เพียงพอก่อนที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์การ
จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคลากร
2) กำรพัฒนำทักษะ เป็นความชานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา
ทักษะของบุคคลเป็นผลจากการเรียนรู้โดยการกระทา เช่นทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางด้านการกีฬา ทักษะ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะทางด้านการอ่าน ทักษะทางด้านการบริหารหรือการจัดการงาน ทักษะ
ทางด้านภาษา ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นทักษะภายนอกที่ผู้อื่นสามารถ
มองเห็นได้จากการกระทา ทักษะจึงมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่จะทาให้ผู้ที่มีทักษะสามารถปฏิบัติงาน
ได้ผ ลดีกว่าผู้ ที่ไม่มีทักษะ เนื่ องจากทักษะนั้น จะช่ว ยให้ เกิ ดความช านาญ ช่ว ยให้ ผู้ ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่า
สามารถทางานได้เป็นผลสาเร็จ และยังช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางาน และยังช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีทักษะในงานจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
3) กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ คาว่าทัศนคตินั้น หมายถึง ความคิดเห็นและความรู้สึกของบุคคล ที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแสดงออกในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือ ไม่พอใจ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวมาจาก
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งผลให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นๆ ในทางที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
การที่จะทราบถึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ต้องใช้วิธีสังเกตจากพฤติกรรมหรือการกระทา ซึ่งส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น การที่บุคลากรจะมีทัศนคติที่ดีต่องาน จะส่งผลให้บุคลากรมี พฤติกรรม
การปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้กับงาน ทาให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานแล้ว จะส่งผลให้บุคคลนั้นทางานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จ ผลงานออกมาผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดาเนินงาน
ขององค์การ
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรที่มีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์การ จาก
ทัศนคติที่ไม่ดี เป็นทัศนคติที่ดีด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคลากรมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ตามประสงค์ สามารถทาผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์การ
และจะช่วยให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
4) กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ สมรรถนะ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยให้งาน
ประสบผลสาเร็จ ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์การและการนาไปสู่ผลสั มฤทธิ์ขององค์การ สมรรถนะแตกต่าง
จากความรู้ ทักษะและทัศคติ สาหรับสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนของไทย
นอกจากนี้ Wexley & Latham, 1991) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ มีจุดประสงค์
3 ประการดังต่อไปนี้
1) เพื่อปรับปรุงระดับการตระหนักรู้ในตนเอง (self – awareness) ของในแต่ละบุคคล ได้แก่
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในองค์การ ความเข้าใจถึงทัศนะที่บุคคลอื่นมีต่อ
ตนเอง การเรียนรู้ว่าการกระทาของตนเองส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร เป็นต้น
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2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทางาน (job skills) ของแต่ละบุคคล เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ดูแลรักษา
ความปลอดภัยในการทางาน
3) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจของแต่ละบุคคล หากบุคคลใดมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดซึ่งแรงจูงใจ ก็
จะไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ และผลงานที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จขององค์การ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำบุคลำกร
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2543, น. 12-13) ได้กล่าวไว้ ดังนี้
1. กำรสนับสนุนและควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่จำกผู้บริหำรองค์กำร โดยการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากผู้บริหารองค์การ โดยการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร การอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นการต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ซึ่งจะทาให้บุคลากรมีความมั่ นใจและเต็มใจให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรต่อไป
2. ขนำดของพันธกิจและโครงสร้ำงองค์กำร การขยายงานมากขึ้น มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากองค์การที่มีขนาดใหญ่จะมีการเพิ่มงาน ขยายจานวนหน่วยงาน ฝ่าย แผนกงานต่างๆ บุคลากร ทาให้
ปริมาณงานใหม่ๆ เพิ่มมากขั้น ดังนั้นองค์การจาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานบุคลากรภายในหน่วยงานต้องมีความสัมพันธ์และมี
การสื่อสารกันภายในองค์การให้มากขึ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาบุ คลากรจึ งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก มีความต้องการให้ บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานมีความร่วมมือร่วมใจ และประสานงานกันเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์การ
3. เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เทคโนโลยี ในยุ คที่ โ ลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นา
บุคลากร ผู้บริหารต้องนาเทคโนยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ หรือหน่วยงาน โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจ
หลักการของการพัฒนาบุคลากร โดยผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถชี้แนะแนวทาง และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร
ขององค์การได้ อีกทั้ง สามารถที่จะกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยสามารถนา
หลักวิชาการมาปรับใช้กับกิจ กรรมการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์การมากขึ้น เพื่อการปฏิบัติเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
5. กำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงจริงใจ จำกหัวหน้ำหน่วยงำนทุกหน่วยงำนขององค์กำร สิ่งนี้มี
ผลต่อการดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการสาหรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
6. กำรให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกว่ำบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากบุคลากรทุกคนต้องการ
ให้ผู้บริหารขององค์การ มีความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่พวกเขาอย่างทั่วถึง โดยการจัด กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรขึ้นมา เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารงานทุกระดับขององค์การ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวิธีปฏิบัติ
ตนต่อผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา และสามารถคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7. กำรฝึกอบรมบุคลำกร การฝึกอบรม (training) คือกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่ อ การเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ ศั ก ยภาพ ของบุ ค ลากร ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารปฏิ บัติ ง านมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น กล่าวคือ การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรมีศักยภาพการทางานสูงขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543 : 3) กล่าวว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหาร โดยเน้น
ที่ผลลัพธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นสาคัญ จะใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงาน
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และแสดงผลงานต่อที่สาธารณะ
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2547, น. 133) กล่าวว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นที่ผลงาน ซึ่งได้แก่ ผลผลิต และผลลัพธ์ และความพึงพอใจของหน่วยงานที่ทางานร่วมกัน มากกว่าเน้น
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานหรือปัจจัยนาเข้า และกระบวนการทางาน ซึงเป็นวิธีการที่นามาสู่ผลสาเร็จของงาน
จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและนาไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของกรมวิชาการเกษตร
แล้ว จึงได้นาแนวคิดโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) เพื่อวัดระดับการพัฒนา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร 4
ประการ ประกอบด้วย
1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)
2) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation)
4) ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results Evaluation)
กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้ทบทวนและนาไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จึงได้นา
แนวคิด ของ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2543, น. 12-13) มากาหนดเป็นตัวแปรอิสระ ทั้งทางด้านปัจจัยภายใน
องค์ ก ารและปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก าร และแนวคิ ด ของโดนั ล ด์ แอล เคิ ร์ ก แพทริ ค ( Donald L.
Kirkpatrick,1975) มาเป็นตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
ผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกร
ปัจจัยภายใน
ด้านปฏิกริยาตอบสนอง - )Reaction(
การสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ อย่ างเต็ม ที่ จากผู้ บ ริห าร - ) ด้านการเรียนรู้ -Learning(
องค์การ
-ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลั ง การ
ขนาดของพันธกิจและโครงสร้างองค์การ อบรม )Behavior(
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร ) ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร -Results(
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร ด้ า นการเสนอควา - มคิ ด เห็ น อย่ า งจริ ง ใจ จากหั ว หน้ า
หน่วยงานขององค์การ
- การให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ปัจจัยภายนอก
ด้านเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมบุคลากร ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร มีวิธีการ
ศึกษาดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
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1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรส่วนกลาง ประกอบด้วย
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ณ กรุงเทพมหานคร จานวน 690 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างจานวน 253 คน ใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณของทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane)กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
1.3 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมวิชาการเกษตร รายได้ในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรม
วิชาการเกษตร มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มี
ความสัมพันธ์ น้อยที่สุด - ระดับ 5 มีความสัมพันธ์มากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 1.00 –
1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19 มาก และ 4.20 – 5.00
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทางานน้อยที่สุด - ระดับ 5 มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ดังนี้ 1.00 – 1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59 น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19มาก และ
4.20 – 5.00 มากที่สุด
ส่วนที่ 4 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรเพิ่มขึ้น ตามประเด็นที่กาหนดในกรอบแนวคิด ในส่วนนี้เป็นคาถาม
ปลายเปิด
3. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งผู้
ศึกษาดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 253 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลาง
ของ
กรมวิชาการเกษตร ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลั บมาครบถ้วน จึง ทาการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม บันทึกข้อมูล และดาเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษา
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน แล้วดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
4.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สาหรับ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากร และ ระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร
4.2 สถิติเชิงอนุ มาน โดยใช้การวิเคราะห์ ส หสั มพัน ธ์เพียร์สั นในการวิเคราะห์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร และ ระดับผลสั มฤทธิ์ของการพัฒ นา
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ผลกำรศึกษำ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง (ร้อยละ 59.70) อายุระหว่าง 36-45 ปี(ร้อยละ 53.80)
ระดับ การศึกษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 92.10) ตาแหน่งพนักงานราชการ (ร้อยละ 64.80) ระยะเวลาที่
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ปฏิบัติงานในกรมวิชาการเกษตร 11-15 ปี (ร้อยละ 40.70) รายได้อยู่ระหว่าง 25,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 41.90)
2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร
ระดับกำรพัฒนำบุคลำกร
S.D. แปลผล
xˉ
1. ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง
3.88 0.45 มาก
2. ด้านการเรียนรู้
3.99 0.42 มาก
3. ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม 4.25 0.56 มากที่สุด
4. ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ
4.51 0.67 มากที่สุด
รวม

4.16 0.52 มำก

ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การ ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม ด้านการเรียนรู้
และด้านปฏิกิริยาตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ
3. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร
ปัจจัยภำยในองค์กำร
.1ด้านการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่จาก
ผู้บริหารองค์การ
.2ด้านขนาดพันธกิจและโครงสร้างขององค์การ
.3ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
4. ด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้า
หน่วยงานขององค์การ
5. ด้านการให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ในการดาเนินงานขององค์การ
รวม

S.D. แปลผล
xˉ
3.99 0.38 มาก
3.96 0.50 มาก
4.14 0.58 มาก
4.55 0.67 มากที่สุด
3.86 0.45

มาก

4.10 0.51

มำก

ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒ นาบุคลากรกรม
วิชาการเกษตรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานของ
องค์การ รองลงมา คือ ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และน้อยที่สุด คือ ด้า นการให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ในการดาเนินงานขององค์การ ตามลาดับ
4. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร
ปัจจัยภำยนอกองค์กำร
S.D. แปลผล
xˉ
.1ด้านเทคโนโลยี
4.17 0.69 มาก
2. ด้านการฝึกอบรมบุคลากร 4.48 0.71 มากที่สุด
รวม
4.32 0.70 มำกที่สุด
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ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมบุคลากร และน้อยที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี ตามลาดับ
5. ผลกำรวิเ ครำะห์ค วำมสัมพัน ธ์ ร ะหว่ำ งปัจจัยภำยในองค์กำรกับผลสัมฤทธิ์ ของกำรพัฒนำ
บุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร
Sig
ระดับ
ปัจจัยภำยในองค์กำร
r
)2ควำมสัมพันธ์
tailed(
.1ด้านการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่ 0.39 **0.000
ต่า
จาก
ผู้บริหารองค์กร
.2ด้านขนาดพันธกิจและโครงสร้างขององค์การ
0.65 **0.000
ปานกลาง
.3ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
0.67 **0.000
ปานกลาง
.4ด้านการเสนอความคิดเห็นอย่างจริงใจจาก
0.71 **0.000
มาก
หัวหน้าหน่วยงานขององค์การ
.5ด้านการให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าบุคลากรทุก 0.57 **0.000
ปานกลาง
คน
มีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ในการดาเนินงาน
ขององค์การ
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายในองค์การ พบว่าปัจจัยภายในองค์การด้านด้านการเสนอความ
คิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ ด้านผู้เชี่ ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.67 และ ด้านขนาดพันธกิจและโครงสร้างขององค์การ มีผลลัพธ์ค่า
r เท่ากับ 0.65 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
6. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยภำยนอกองค์กำรกับผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ
บุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร
Sig
ปัจจัยภำยนอกองค์กำร
r
ระดับควำมสัมพันธ์
)2-tailed(
.1ด้านเทคโนโลยี
0.74 **0.000
มาก
.2ด้านการฝึกอบรมบุคลากร 0.73 **0.000
มาก
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจั ยภายนอกองค์การ พบว่าปัจจัยภายนอกองค์การด้านเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร มีผลลัพธ์ค่า r
เท่ากับ 0.74 และ ด้านการฝึกอบรมบุคลากร มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.73 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
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เพิ่มขึ้น

7. ปัญหำ และข้อเสนอแนะแนวทำงเสริมสร้ำงผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิชำกำรเกษตร

1) จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่าปัญหาคือ บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันทุก
คน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบาย แนวทางหรือ มาตรการ เพื่อให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การจัดการความรู้ การทางานเป็นทีม และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
2) จากแบบสอบถามปลายเปิด และผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากร นั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการทางาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น
3) จากแบบสอบถามปลายเปิด และผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาบุคลากร นั้น ในด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งจัดทาระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย
อภิปรำยผล
1. ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาหรับระดับการพัฒนา
บุ ค ลากรกรมวิ ช าการเกษตรด้ า นที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ า นผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ องค์ ก าร ด้ า นที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง อาจเนื่องมาจาก บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เท่าเทียมกันทุกคน จึงทาให้
ระดับการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ในด้านนี้น้อยที่สุด ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรจัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรขึ้นมา เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารงานทุกระดับขององค์การ เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงวิธี
ปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย (2559)
2. ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
กรมวิชาการเกษตร เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายในองค์การ พบว่าปัจจัยภายในองค์การด้านการเสนอ
ความคิดเห็นอย่างจริงใจจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร สอดคล้องกับ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ,2543:40-44) กล่าวว่า การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประสบผลสาเร็จต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีการสนับสนุนในการจัดทาระบบวัดผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการกาหนดพันธกิจและแผลกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการกาหนด พันธกิจและแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการเพื่อให้เกิดผล ซึ่งข้อมูล
ที่ได้จากการวัดผลจะเป็นข้อมูลให้ผุ้บริหารสามารถปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และแก้ปัญหา
ได้ถูกต้องยิ่ งขึ้น ดังนั้ น ผู้ บ ริ ห ารต้องน าข้อ มูล ที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดมาตรการที่จะปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
3. ปัจจัยภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
กรมวิชาการเกษตร เมื่อพิจารณารายด้านของปัจจัยภายนอกองค์การ พบว่าปัจจัยภายนอกองค์การด้ าน
เทคโนโลยีและด้านการฝึกอบรมบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุ ค ลากร กรมวิ ช าการเกษตร สอดคล้ อ งกั บ วรวิ ท ย์ โปร่ ง จั น ทึ ก (2552) ได้ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การประสานงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัม พันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทางาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น
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2) ด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูล รวมทั้งจัดทาระบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรทาการศึกษาในเรื่องของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
2) ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) ปั จจัยที่มีความสั มพันธ์กับผลสั มฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรกับส่วนราชการอื่น ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกับกรมวิชาการเกษตร
3) ควรศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร เพื่อ
นาตัวชี้วัดที่ได้มาใช้เป็นแบบวัดความสาเร็จในการนานโยบายการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) การบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ของเทศบาลตาบลหลวงเหนือ
อาเภองาว จังหวัดลาปาง (2) ปัญหาและสาเหตุของปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตาบลหลวง
เหนื อ อาเภองาว จั งหวัดล าปาง และ (3) แนวทางการแก้ไ ขปัญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ ผู้บริหาร และพนักงานสังกัดเทศบาลตาบลหลวง
เหนือ จานวนทั้งหมด 47 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสารวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจาแนกและจัดระบบข้อมูล การ
วิเคราะห์สาเหตุและผล การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย
ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมของเทศบาลตาบลหลวงเหนือเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนดโดยรัฐบาลและราชการส่วนกลาง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับหลักความเป็น
อิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น (2) ปัญหาสาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
คือ ปั ญหาการขาดความอิส ระในการบริ ห ารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ที่ยัง ไม่
สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังและโอกาสทางก้าวหน้าที่จากัด สาเหตุสาคัญของ
ปัญหา คือ การกระจายอานาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่อย่าง
จ ากัด กลไกทั้งภายในและภายนอกเกี่ย วกับการบริห ารและควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบ
คุณธรรมขาดประสิทธิภาพ (3) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ คือ
ผู้บริหารเทศบาลต้องตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรม และให้ความสาคัญการสร้าง
พลเมืองที่ตื่น ตัว ที่มีความรั บ ผิดชอบ มีความเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่ ว นร่วมในการบริหารและควบคุม
ตรวจสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล ข้อเสนอในเชิ งนโยบายรัฐต้องมีการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจ หลักการบริหาร
การปกครองท้องถิ่น และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

คำสำคัญ การบริหารท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทศบาลตาบลหลวงเหนือ
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Abstract
This research purposes to study in: (1) the human resources management of Luang Nuea
Municipality, Ngao District, Lampang Province; (2) problems and causes of the issues regarding the
human resources management of Luang Nuea Municipality, Ngao District, Lampang Province and; (3)
the guidelines for problem solving and the guidelines for improvement of the human resources
management of Luang Nuea Municipality, Ngao District, Lampang Province.
This research was qualitative research employing 47 executives and employees belonging
to Luang Nuea Municipality as the population. The tools employed in this research were document
survey and interview forms which the data collection was conducted by document survey and indepth interview. The data analysis was conducted by using data classification and systemization,
cause and effect analysis, content analysis, and analytic induction.
It was found from the results that: (1) the overall human resources management of Luang
Nuea Municipality was in conformity with the rules prescribed by the government and central
administration but it was not consistent with the independence principles for local human resources
management; (2) the important problems regarding human resources management were the
shortage of independence in human resources management, inconsistency between human
resources management and virtue system, the shortage of manpower and limited opportunity to
thrive. The significant causes of the problems were the limited distribution of power regarding human
resources management for local administrative organizations and inefficiency of both internal and
external mechanisms regarding management and supervision of operations in accordance with the
virtue system. (3) The key guidelines for problem-solving and improvement of human resources
management were the municipality executives must realize in human resources management
according to virtue system and place importance on building awakened, responsible, and possessive
citizens, and take part in management and supervision of human resources management of the
municipality. In part of policy suggestion, the government must provide opportunity for the local
organization to be more independent in human resources management and consistent with the
principles of power distribution, local administrative management, and local human resources
management.
Keywords : Local Administration, Human Resources Management, Luang Nuea Municipality
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บทนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ดารงไว้ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของการบริหารท้องถิ่นที่สาคัญคือ
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ และแนวคิดเกี่ยวกับอานาจปกครองตนเองและความเป็นอิสระของท้องถิ่น
เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้ง
ทางด้านโครงสร้ างพื้ น ฐาน สาธารณูป โภค สาธารณูปการ การศึกษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว กีฬา สาธารณสุข การจะขับเคลื่อนภารกิจงานของเทศบาล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดบริการสาธารณะได้นั้น จะต้องอาศัย
กลไกกระบวนการในการปฏิบัติราชการที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรฝ่ายต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ส าคั ญ ของกระบวนการบริ ห าร และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งให้
ความสาคัญ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผล สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะได้บัญญัติไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
ของท้องถิ่นตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ที่เกิดจากการ
กากับดูแลและไม่มีการกระจายอานาจจากรัฐบาลส่วนกลางอย่างแท้จริง รวมถึงปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน
ของท้องถิ่นเอง เทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง เป็นองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
แม้ว่าจะมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่ในด้านการปฏิบัติยังถือได้ว่า
ประสบกับปัญหาหลายประการ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
ตาบลหลวงเหนือ ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา รวมถึ งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลดังกล่าว
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
เทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง (2) เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในเทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง และ (3) เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
วิธีกำรศึกษำ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ประชากร คือ ผู้บริหาร และพนักงานสังกัดเทศบาลตาบลหลวง
เหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง จานวนทั้งหมด 47 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือการวิจัย คือ
แบบสารวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจาแนกและจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์สาเหตุและผล การวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย
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ผลกำรศึกษำ
1. กำรบริ หำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ใ นเทศบำลตำบลหลวงเหนื อ อำเภองำว จังหวัดลำปำง โดย
ภาพรวม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนดโดยรัฐบาลและราชการส่วนกลาง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ
หลักความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น โดยในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สรุปได้ดังนี้
1.1 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบล
หลวงเหนือ ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบและรูปแบบของการวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี แต่ยังขาดความชัดเจน
และต่อเนื่อง ขาดการวางแผนในระยะยาวและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง ไม่
สามารถนาแผนมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบในการบริหารอัตรากาลัง รวมไปถึงการควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เทศบาลไม่สามารถกาหนดตาแหน่งที่จาเป็นและเหมาะสมกับ
ภารกิจงานได้เองอย่างแท้จริง และการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลก็ไม่สามารถดาเนินการได้โ ดย
เทศบาลเองต้องกระทาผ่านราชการส่วนกลาง โดยเทศบาลสามารถสรรหาและคัดเลือกได้เฉพาะพนักงานจ้าง
หรือลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
1.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า เทศบาลตาบลหลวงเหนือ มีการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการตามระเบียบกฎหมาย แต่มีระยะเวลารอคอยบุคลากรจากการใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และเมื่อได้รับการบรรจุแล้วพบปัญหาด้านการปรับตัวให้เข้ากับการทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในส่วนของพนักงานจ้าง พบปัญหาทางด้านการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิ และตาแหน่ง อีกทั้ง ที่
ผ่านมาพนักงานเทศบาลมีการย้ายการโอนเป็นจานวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราตาแหน่งว่างอันเนื่องจากการ
ย้ายการโอนและอัตราที่ไม่สามารถบรรจุ ได้ จานวน 9 อัตรา ส่วนการรับโอนย้ายพนักงานพบว่ามีการใช้
ดุลพินิจของนายกเทศมนตรีเพีย งผู้เดียว ทาให้เทศบาลขาดโอกาสในการพิจารณาบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
และส่งผลให้ได้มาซึ่งบุคคลที่ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของปัญหาความต้องการของประชาขนและบริบท
ของพื้นที่ รวมถึงขาดทักษะความสามารถและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในประเด็นการบรรจุแต่งตั้ง
และการโอนการย้ายที่ผ่านมาของเทศบาลมีการดาเนินการที่ขัดกับหลักความอิสระในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และหลักการใช้คนในท้องถิ่น
1.3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า เทศบาลตาบลหลวงเหนือ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พนักงานเกินกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาเป็นประจาทุกปี
โดยมีการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งที่ดาเนินการโดยเทศบาลเองและจัดส่งบุคคลไปฝึกอบรมหรือพัฒนากับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก แต่
ในการพัฒนาบุคคลยังคงมีข้อจากัดทางด้านงบประมาณในการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ ยังขาดการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและยังไม่มีการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในการฝึกอบรมยังขาดการ
สารวจความจาเป็นหรือความต้องการในการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างจริงจัง และเมื่อพนักงานไปพัฒนา
หรือฝึกอบรมแล้วยังขาดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันที่เหมาะสม รวมถึงขาดการประเมินและ
ทดสอบความรู้ภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
1.4 กำรธำรงรักษำทรัพยำกรมนุษย์ พบว่า เทศบาลตาบลหลวงเหนือ ได้กาหนดอัตรา
เงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทาให้ไม่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิ จ งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเฉพาะงานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น วิ ช าชี พ เฉพาะ
สวัสดิการต่างๆ ที่จัดสรรให้กับบุคลากรเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดโดยราชการส่วนกลาง ขณะที่การ
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ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น เงินรางวัลประจาปียังมี ปัญหาจากภายในเทศบาลเองที่ได้รับผลคะแนน
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรางวัล การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมามีปัญหาข้อขัดแย้งในการประเมินในลักษณะที่ยังไม่สอดคล้องกับการดาเนินการตาม
ระบบคุณธรรม รวมถึงยังมีความขัดแย้งกันระหว่างผลการประเมินของคณะกรรมการและความคิดเห็นของ
นายกเทศมนตรี ซึ่งส่งผลต่อผลการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนและกระทบต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล
2. ปัญหำและสำเหตุของปัญหำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในเทศบำลตำบลหลวงเหนือ อำเภอ
งำว จังหวัดลำปำง พบว่าปัญหาสาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลคือปัญหาการขาดความ
อิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ส่วนกลางกาหนด ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่ส อดคล้ องกับระบบคุณธรรมอั น
เนื่ อ งจากการอ านาจการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็น อ านาจของนายกเทศมนตรี ปั ญ หาการขาดแคลน
อัตรากาลังและโอกาสทางความก้าวหน้าที่จากัด เพราะต้องรอการใช้บัญชีของส่วนกลางและมีข้อจากัดของ
กฎระเบียบในเชิงทางก้าวหน้าในตาแหน่งหากต้องการตาแหน่งที่สูงขึ้นต้องมีการย้ายไปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือโอนไปส่วนราชการอื่น
สาเหตุสาคัญของปัญหาคือ การกระจายอานาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่อย่างจากัด กลไกทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามระบบคุณธรรมขาดประสิทธิภาพ ปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตาบล
หลวงเหนือ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การไม่นาระบบคุณธรรมมาใช้นับตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหา การโอนการย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้อานาจทางการบริหารของผู้บริหารเทศบาล
และให้ความสาคัญต่อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์น้อย ก่อให้เกิดปัญหาด้านกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มีผลทาให้บุคลากรในเทศบาลขาดขวัญกาลังใจ บั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมี
ยังพบปัญหาด้านโครงสร้างตาแหน่ง ไม่รองรับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากร และระเบียบข้อ
กฎหมาย ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในเทศบำล
ตำบลหลวงเหนือ อำเภองำว จังหวัดลำปำง พบว่า แนวทางแก้ไขที่สาคัญคือผู้บริหารเทศบาลต้องตระหนัก
ถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุ ณธรรม และให้ความสาคัญในการสร้างพลเมืองที่ตื่นตัวมีความ
รับผิดชอบ มีความเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมตรวจสอบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาล และในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
3.1 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์ ควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและสามารถ
นามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้พนักงานในเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ในส่วนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ควรลดบทบาทของส่วนกลางและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการสรรหาคัดเลือกพนักงานได้ด้วยตนเอง โดยกลไกต่างๆ ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรทา
หน้าที่ในการกากับตรวจสอบมากกว่าการดาเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้แล้วในการสรรหาและคัดเลือกต้องมีการนาระบบคุณธรรม
มาใช้อย่างจริงจังไม่ใช่กาหนดไว้เป็นแค่ตัวหนังสือหรือแนวทางที่สวนทางกับการดาเนินการจริง ในการสรรหา
และคั ด เลื อ กทั้ ง ในส่ ว นของพนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ า งต้ อ งด าเนิ น การในรู ป คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ตัวแทนพนักงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
จะทาให้การดาเนินการมีความโปร่งใส เป็นกลาง เพิ่มมากขึ้น ในการสรรหาต้องเปิดกว้างมีการประชาสัมพันธ์
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ให้ครอบคลุมทุกสื่อ ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจนและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ
3.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรมนุษย์ ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและมีการตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง เพื่อป้องกันการบรรจุ
แต่งตั้งที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติประจาตาแหน่ง รวมถึงการสอนงานพนักงานบรรจุใหม่ ให้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของการทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกรณีการรับโอนหรือย้าย ควรเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างแพร่หลายทุกช่องทาง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติโดยเน้นให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการใช้คนในท้องถิ่น หากมีการโอนหรือย้ายควรมีการสอนงานหรือเวียนงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนในตาแหน่ งอื่น ได้ นอกจากนี้ แล้ ว เทศบาลควรดาเนินการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) เพื่อช่วยในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดการใช้
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
3.3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในส่วนของการปฐมนิเทศควรมีการสอนแนะเพื่อให้ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล และควรให้มีการเข้ารับการปฐมนิเทศทุกรายโดยเทศบาล
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการเองไม่ใช่แค่การปฐมนิเทศรวมซึ่งจัดโดยราชการส่วนกลางที่เน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าในกฎระเบียบและภาพรวมของงานท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและเข้าใจถึงความแตกต่างของท้องถิ่นที่ตนต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ในด้านการฝึกอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรควรมีการสารวจความจาเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อให้
ทราบว่าว่าในแต่ละบุคคลแต่ละตาแหน่งต้องการพัฒนาในเรื่องใด เทศบาลจะได้จัดโครงการหรือจัดส่งบุคคลไป
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความจาเป็นในการปฏิบัติงานที่แต่ละคนหรือแต่ละตาแหน่งมีความ
ต้องการจาเป็นที่แตกต่างกัน เทศบาลควรเร่งดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒ นา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมๆ กับจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนา
อย่างเพียงพอสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมมาจัดทาเป็น KM ของหน่วยงาน
3.4 กำรธำรงรักษำทรัพยำกรมนุษย์ ในส่วนอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ควรมี
การปรั บ ปรุ งระบบค่าตอบแทนให้ ส อดคล้ องกับภาระความรับผิ ดชอบในภารกิจงานแต่ล ะตาแหน่ง ซึ่งมี
ลั กษณะงานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะตาแหน่งงานวิช าชีพ ในส่ ว นประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น เงินรางวัล
ประจาปีควรมีมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันของกอง/
ฝ่ายต่างๆ เพื่อยกระดับให้ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(LPA) ให้ ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ร้ อยละ 60 ในทุกด้าน ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน และมีคณะกรรมการ
พิจารณาอีกชุดหนึ่ งเพื่อเป็น การป้ องกัน การใช้อานาจของฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปและใช้ระบบการ
ประเมินผลแบบ 360 องศา โดยจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และต้องให้ความสาคัญกับการนาผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความ
ดีความชอบอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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บทสรุป
ในการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
มีผลการศึกษาโดยสรุปคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมของเทศบาลตาบลหลวงเหนือเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่กาหนดโดยรัฐบาลและราชการส่วนกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจ
หลักความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติถึง
ความอิสระของท้องถิ่น ปัญหาสาคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล คือ ปัญหาการขาดความอิสระ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของส่วนกลาง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ประมวลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (2) สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิจัยนี้ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ.2561 จานวน 13 เรื่อง
ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ 7 เรื่อง การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 เรื่องที่ศึกษาภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ใช้รูปแบบเจาะจงในการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบ
บันทึกข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า (1) การศึกษาภาวะ
ผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นา แนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้นาของนักวิชาการต่างประเทศมาใช้ในการศึกษา (2) การสังเคราะห์ความรู้ด้านภาวะผู้นา
พบลักษณะร่วมที่สาคัญของภาวะผู้นา 3 ลักษณะ คือ 1) ผู้นาเชิงปฏิรูป เป็นผู้นาที่เกิดจากคุณลักษณะส่วนตัว ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรไปในทางที่ดี มีการสร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างการทางานเป็น
ทีมเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการตั้งและกาหนดมาตรฐานในการทางาน นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ 2) มี
ความเข้าใจท้องถิ่น เป็นผู้นาที่รับฟังความคิดเห็น ปัญหาของประชาชน แก้ ไขปัญหาโดยเร็ว ปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานได้
3)อุทิศตน เสียสละ เป็นผู้นาที่อุทิศตนในการปฏิบัติงาน เสียสละเวลา ทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

คำสำคัญ ภาวะผู้นา การสังเคราะห์องค์ความรู้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract

The objectives of this study were to (1) codify the knowledge relating to the study on the
leadership of local administration organization, and (2) synthesize the body of knowledge in the
leadership of local administration organization. This study was a qualitative research. Data was
collected from 13 online databased researches regarding Public Administration Program in
Graduate Level which have been published and disseminated during A.D. 2008 to 2018,
consisting of 7 thesis and six independent studies that made a study on leadership of local
administration organizations. The sampling method used purposive method. Research
instrument was data recording form and data analysis used content analysis method. The
findings of this study were that (1) most of the studies on the leadership of the local
administration organization were quantitative researches and were based on the concepts and
theories relating to leadership of the foreign scholars (2) the synthesis of body of knowledge
were found common characteristics in three types. Those were 1) transformational leader
means the leader derived from his personal characteristic, resulting in organizational change
toward positive way, creation of morale, motivation, personnel development-focused teamwork
building, setting and determination of working standard, and leading the organization toward
success, 2) the leader with locality understanding means the leader that listens to the
public problem hearing, quickly solves the problems, properly and quickly performs works,
satisfies the people needs, allows the people to audit his working, 3) the leader with devotion
and sacrifice means the leader that devotes in working, sacrifice his time and personal capital
to be used in his duty performance under concern on public interest more than personal interest,
and conducts himself as a good role model.
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บทนำ
หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยด้านภาวะผู้นา ในหลาย
สาขาและหลายมิติ เช่น การศึกษาภาวะผู้นาของภาคธุรกิจเอกชน ภาวะผู้นาของภาคราชการ และภาวะผู้นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและภาระหน้าที่ สาหรับ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์นั้นได้มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นามาโดยตลอดและในหลายมิติ โดยเฉพาะภาวะผู้นาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของระบบราชการ โดยเฉพาะการบริหารงานในระดับองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นซึ่งถือ ว่ามี
ความส าคัญ ต่อ การพัฒ นาประเทศเป็น อย่า งมาก เพราะเป็น รากฐ านของการพัฒ นาภายใต้ร ะบอบ
ประชาธิป ไตยที่ส นับ สนุน และผลัก ดัน ประเทศชาติใ ห้เ จริญ ก้า วหน้า ผู้นาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมี
ความสาคัญในการพัฒนาทั้งต่อท้องถิ่นของตนและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินนโยบาย
และทาการแปลงนโยบายต่างๆมาสู่การปฏิบัติเพื่อจัดบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้รับประโยชน์และมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีหรือไม่ ผู้นาของท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลัก
ที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาให้ ท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ ป ระสบความส าเร็ จ ผู ้ศ ึก ษามีค วามสนใจ และเห็น
ความส าคัญ ของภาวะผู้น าขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น จึงได้ทาการศึกษางานวิจัยด้านภาวะผู้ น าที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เฉพาะเจาะจง ซึ่งสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ.2561 เพื่อให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ของภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนาไปสู่ประเด็นความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) ประมวลความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2) สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล วิ จั ย ออนไลน์ สาขาวิ ชารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ.2561 จานวน 13 เรื่อง ดังนี้
1.พิบูลนนท์ ปาณะพรหมพัฒน์ (2557) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.นาสิ ทธิ์ แก้ว คา (2554) ภาวะผู้ นาในการพัฒ นาท้องถิ่นของนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
กรณีศึกษาอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
3.อานวย วงศ์จันทร์ (2553) ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามความต้องการของ
ประชาชนในตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4.จินตนา จ่าบุญ (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลต่อภาวะผู้นาของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอดอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
5.เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
6.ศิรัญญา สุนทร (2550) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7.อภินันท์ กสิโสภา (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลใน
พื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
8.สมพงษ์ ก่องขันธ์ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นาของนายกองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย
9.ภิชญาภา สนิทพจน์ (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก
10.มานัส สังข์เมือง สิรภพ ศรพงศ์ธรพิบูล และอัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
11.ไชยะ เจ๊ะแหล้ (2552) บทบาทและภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
12.ภราดร ธวัช ชัย กร (2555) ภาวะผู้ นาท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
13.สุจิตรา วรรณนิตย์ (2556) ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอหนองกรุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลกำรศึกษำ
1. กำรประมวลควำมรู้เกี่ยวกับภำวะผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากงานวิจัย ทั้ง 13 เรื่องพบว่างานวิจัยส่ว นใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมากกว่างานวิจัย
เชิง คุณ ภาพและพบว่า งานวิจ ัย ส่ว นใหญ่ไ ด้น าแนวคิด จากนัก วิช าการต่า งประเทศมาเป็น กรอบใน
การศึกษาเช่น ทฤษฎีภ าวะผู้นาของบาส (Bass) ตัว แบบของ Kouzes and Poner แนวคิดของลิปปิทท์
(Lippitt) และแนวคิด ของ เอทซี โอนี ่ (Etzioni) เป็น ต้น ในด้า นวัต ถุป ระสงค์พ บว่า ส่ว นใหญ่มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของนายกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและผู้บริห ารท้องถิ่นจานวน 12
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 และเพื่อสารวจภาวะผู้นามีจานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 สาหรับข้อ
ค้นพบลักษณะภาวะผู้นาในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผลการศึกษา พบลักษณะภาวะผู้นาของ
ท้องถิ่น สรุปได้ ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ข้อค้นพบลักษณะภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่องำนวิจัย
1.ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริ หารยุ ทธศาสตร์ ขององค์ การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช (พิบูลนนท์
ปาณะพรหมพัฒน์, 2557)
2.ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เสรี หมู่น้อย,
2554)

ข้อค้นพบลักษณะภำวะผู้นำ
มี ก ารสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม มี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กรปฏิบัติตนให้เป็นที่น่ายกย่อง
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้มีความใฝ่รู้

1. ด้านอิทธิพลต่ออุดมการณ์หลีกเลี่ยงการใช้อานาจหาผลประโยชน์
อุ ทิ ศตนในการปฏิ บั ติ งานและมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม มี วิ สั ยทั ศน์ และเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีการสร้างแรงจูงใจและคานึกถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม มีค่าตอบแทน มีการตั้งมาตรฐานการทางานไว้สูงเพื่อกระตุ้นและท้า
ทายความสามารถของผู้ร่วมงาน
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีการกระตุ้นเพื่อร่วมงานหาวิธีการทางานใหม่ๆ
4. ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคลส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานให้เจริญก้าวหน้า
มอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความเหมาะสมและให้โอกาสมีการกระจาย
อานาจในการตัดสินใจ
3.ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหาร มีการพัฒนาด้านผู้นาของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามีการพัฒนา
ส่ ว นต าบล ในอ าเภอหนองกุ ง ศรี ศักยภาพของตนและผู้ร่วมงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
จังหวัดกาฬสินธุ์ (สุจิตรา วรรณนิตย์ ,
2556)
4.ความคิ ดเห็ นของบุ คลากรองค์ การ สามารถสร้างแรงจูงใจได้ในระดับหนึ่ง
บริ หารส่ วนต าบลต่ อภาวะผู้ น าของ โดยภาพรวมไม่สามารถสร้างความไว้วางใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่ อง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต บางครั้ งปฏิ บั ติ งานด้ วยความเคลื อบแคลงสงสั ยยึ ดความคิ ดเห็ นส่ วนตั ว
อ าเภอดอนงาน จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มากกว่าที่จะยอมรับฟังคนอื่น
(จินตนา จ่าบุญ, 2553)
5.ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารองค์ กร 1. โดยภาพรวมและจากความคิดเห็นพนักงานลูกจ้างมีการจูงใจให้รางวัลและ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษา การลงโทษมีการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้ใต้บังคับมีโอกาสซักถามมีการ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอ ร่วมมือทางานเป็นทีมมีการขอความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบริหารงาน
แม่ ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ศิ รั ญ ญา ด้วยความไว้ใจ
สุนทร, 2551)
2. ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญและเข้าใจปัญหา
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ฉันมิตรและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจบริหารงานแบบวางใจและอิสระในการแสดงความคิดเห็น
3. ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างผู้บริการที่ดี
ควรมีความเสียสละ มีคุณธรรม ยุติธรรมไม่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ให้
ความสาคัญแก่ประชาชนทั่วถึง ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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ชื่องำนวิจัย
6.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตพื้นที่ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ (อภินันท์ กสิโสภา, 2553)

ข้อค้นพบลักษณะภำวะผู้นำ
1. ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ผู้บริหารต้องพัฒนาการบริหารให้มี
ความหลากหลายต้องใช้สมรรถนะ เช่น ความกล้าแข่งทางสังคม สร้างสรรค์
จริยธรรม สมรรถนะเชิงธุรกิจ, เชิงการเมือง
2. ด้ านการสร้างแรงบันดาลใจให้ เกิดวิ สัยทัศน์ร่วมกันผู้บริหารต้องมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ โดยการระดมความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนเพื่อ
สร้างวิสัยทัศน์ และแนวทางนาวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ มีการจูงใจให้ปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์
3. ด้านการทาให้คนอื่นได้แสดงความสามารถผู้บริหารต้องเน้นการเสริมสร้าง
และกระตุ้นให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
โดยส่งเสริมให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ
4. ด้านการเป็นแบบอย่างการผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานร่วมกัน จะเป็นการชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
5. ด้านการเสริมสร้างกาลังใจผู้บริหารต้องสร้างกลไกในการจูงใจให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีการพัฒนาตนเอง รวมถึงค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับปริมาณงานและความสาเร็จของงาน มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
7.ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของภาวะ เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถร่วมกันทางานหรือทางานเป็นทีมนายกองค์กร
ผู้นาของนายกองค์กรปกครองส่วน
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการ
ท้องถิ่นกับการบริหารงาน
และร่วมรับผิดชอบด้วยเสมอ รับฟังความคิดเห็นหรือประชุมร่วมกับสมาชิก
ตามหลักธรรมภิบาลขององค์กร
และประชาชน เพื่อนามาเป็นนโยบายการบริหารงาน มีการแบ่งงานกันทา
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ไม่ทาตามอาเภอใจหรือความต้องการของตน
จังหวัดหนองคาย (สมพงษ์
บริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลากรเป็นหลัก
ก่องขันธ์, 2557)
8.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับ มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารงานตามที่รัฐกาหนด มีการปฏิบัติงานมุ่ง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และผลสัมฤทธิ์ของงานมีการแข่งขันระหว่างระหว่างผู้บริหารด้วยกัน ทาให้
ตาก (ภิชญาภา สนิทพจน์, 2553)
ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวคิด ต่างๆ
9.การศึกษาแบบภาวะผู้นาของ
เป็นผู้นาแบบนักพัฒนามอบความไว้วางใจให้แก่ผู้ร่วมงานพัฒนาบุคลากรให้มี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารควบคุ ม ตนเองและแสวงหาความ รั บ ผิ ด ชอบมุ่ ง
จังหวัดพิษณุโลก (มานัส สังข์เมือง, สิ ประสิทธิภาพของงาน
รภพ ศรีพงศ์ธรพิบูล, อัญชิสา บัวสุข,
2552)
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ชื่องำนวิจัย
10.ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามความต้องการของ
ประชาชน ในตาบลแม่สูน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ (อานวย วงศ์จันทร์,
2553)
11.บทบาทและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไชยะ
เจ๊ะแหล้, 2552)
12. ภาวะผู้นาท้องถิ่นของสมาชิกสภา
เทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา (ภราดร ธวัชชัยกร, 2555)

ข้อค้นพบลักษณะภำวะผู้นำ
ผู้นามีสติปัญญา ไหวพริบ เฉลียวฉลาด และมีคุณธรรม

จุดเด่นมีความเชื่อมั่นในตนเองยึดมั่นเป้าหมายในการทางานมีความไว้วางใจ
และสามารถพึ่งพิงได้สาหรับจุดอ่อน หากมีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ผู้
บริหารฯ จะไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดมีการเล่นพักเล่นพวก

ประชาชนมีความต้องการลักษณะผู้นา คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ตั้งใจทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นที่ พึ่ งและคอยให้ คาปรึกษา สามารถตั ดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาภายใน
ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมประเมินการดาเนินงานใน
โครงการต่างๆ วางตัวได้อย่างเหมาะสม
13.ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของ รู้ความต้องการของประชาชน เพราะเป็นคนในพื้นที่เข้าถึงง่าย แก้ไขได้อย่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รวดเร็ว
กรณีศึกษา อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะ
เกษ (นาสิทธิ์ แก้วคา, 2554)

2. กำรสังเครำะห์แนวคิดภำวะผู้นำที่ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
จากงานวิจัย 13 เรื่อง สามารถสังเคราะห์และสรุปลักษณะร่วมของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 3
ลักษณะ คือ เป็นผู้นาเชิงปฏิรูป มีความเข้าใจท้องถิ่นและ อุทิศตน เสียสละ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1) ผู้นำเชิงปฏิรูป จะเป็นผู้นาที่เกิดจากคุณลักษณะส่วนตัว ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรไปในทางที่ดี โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบต่างๆ นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
(1) มีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ พิบูลนนท์ ปาณะ
พรหมพัฒน์ (2557) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ
สร้างขวัญกาลังภายในองค์กร
(2) สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน ผู้นาจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กั บผู้ ใต้บังคับบัญชา หรื อ
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถทางานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงานหรือองค์กรได้กาหนดไว้ ซึ่งการ
สร้างแรงจูงใจนั้น ปรากฏในหลายรูปแบบ เช่นค่าตอบแทน โบนัส หรือรางวัล ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย
(2554) ภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นในอาเภอปราณบุรี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการสร้าง
แรงจูงใจในองค์กร คือเรื่องค่าตอบแทนและ ศิรัญญา สุนทร (2551) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการจูงใจให้รางวัล กับผู้ ปฏิบัติงาน เมื่อทางานได้ ต าม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
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(3) การทางานเป็นทีม ความสาเร็จของงานในองค์กร จะเกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวไม่ ได้
ความส าเร็ จ ย่ อ มเกิ ด จากการท างานร่ ว มกั น ของคนในองค์ ก ร เรี ย กว่ า การท างานเป็ น ที ม แต่
ในองค์กรนั้นจะทางานเป็นทีมได้ ผู้นาองค์กรมีส่วนสาคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ในองค์กรสามารถทางานเป็น
ทีม ร่ว มกัน ได้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ศิร ัญ ญา สุน ทร (2551) ภาวะผู ้นาของผู ้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น : กรณีศึก ษา องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลในอาเภอแม่ริม จัง หวัด เชีย งใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความร่วมมือทางานเป็นทีม และสมพงษ์
ก่ อ งขั น ธ์ (2557) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแบบภาวะผู้ น าของนายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ การ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทางานเป็นทีม โดยผู้บริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบด้วยเสมอและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
(4) รั บฟังความคิดเห็ นผู้ ใต้บั งคั บบัญชาและเพื่ อร่วมงาน เพื่อนาความคิดเห็ นเหล่ านั้น มา
ปรับ ปรุง แก้ไข พัฒ นาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้ ใต้บังคับบั ญชา
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ศิรัญญา สุนทร (2551) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีการขอความคิดเห็นจากผู้ใต้ บังคับบัญชา และสมพงษ์
ก่ อ งขั น ธ์ (2557) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแบบภาวะผู้ น าของนายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอเมือง จัง หวัดหนองคาย รับฟังความคิดเห็น
หรือประชุมร่วมกับสมาชิก เพื่อนามาเป็นนโยบายการบริหารงานและบริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลาการ
(5) มี ก ารตั้ ง และก าหนดมาตรฐานในการท างาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร สอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการตั้งมาตรฐานการทางานไว้สูงเพื่อกระตุ้นและท้าทาย
(6) มี ก ารมอบหมายงาน ,การจั ด สายการบั ง คั บ บั ญ ชาและการกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจ เป็นลักษณะการมอบหมายงานให้เหมาะสม ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล และการจัด
สายบั งคั บบั ญช า เพื่ อให้ การมอ บห มา ยง าน หรื อการถ่ ายท อดนโ ยบ ายจ า กผู้ บริ หา ร ไ ป สู่
ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการกระจายอานาจในการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอน เพื่อเพิ่มความรวมเร็วในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับเสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมและโอกาสและมีการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจ และมานัส สังข์เมือง,สิรภพ ศรีพงศ์ธรพิบูล,อัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก มีการมอบความไว้วางใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
(7) เน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา อันจะส่งผลดีกับหน่วยงานหรือองค์กรและตัวบุคลากรเอง รวมถึงประชาชนในท้องที่ด้วย โดยการ
พัฒนาบุคลากรสามารถทาได้หลายรูปแบบเช่น การฝึก อบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ความรู้ต่างๆ
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ซึ่งสอดคล้องกับ พิบูลนนท์ ปาณะพรหมพัฒน์ (2557) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้มีความใฝ่รู้ ,เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร มานัส สังข์เมือง, สิรภพ ศรีพงศ์ธรพิบูล, อัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
(8) ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ งบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น อย่างเคร่ งครัด ในการบริ หารงานและการปฏิบัติงานของผู้ นา ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
สอดคล้องกับ ภิชญาภา สนิทพจน์ (2553) ผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่า
มีการกาหนดโครงสร้างและการบริหารงานเป็นไปตามที่รัฐกาหนด
2) มีควำมเข้ำใจท้องถิ่น
(1) รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหาของประชาชน และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ผู้นาที่ดีจะต้อง
รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นกระบอกเสียงที่จะสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนให้กับผู้นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆได้ทราบ สอดคล้องกับ อภินันท์ กสิโสภา (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริห ารส่ว นตาบลในเขตพื้น ที่ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้น ที่ อาเภออุทุม พรพิสัย จัง หวัด ศรีส ะเกษ ผู้บ ริห ารต้อ งมีก ารกาหนด
วิสัย ทัศ น์ โดยระดมความคิดเห็นจากประชาชน ศิรัญญา สุนทร (2551) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานแบบวางใจและอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น สมพงษ์ ก่องขันธ์ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นาของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนามาเป็นนโยบายการบริหารงาน ภารดร ธวัชชัยกร (2555) ภาวะผู้นา
ท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า ผู้นาท้องถิ่นของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นได้
อย่างรวดเร็ว และนาสิทธิ์ แก้วคา (2554) ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล กรณีศึกษา อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึก ษา พบว่า นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
กรณีศึก ษา อาเภอไพรบึง จัง หวัดศรีส ะเกษ รู้ ความต้องการของประชาชน เพราะเป็นคนในพื้นที่ แก้ไขได้
อย่างรวดเร็ว
(2) การปฏิ บั ติ งานด้ วยความถู กต้ อง รวดเร็ วและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
สอดคล้องกับ ภิชญาภา สนิทพจน์ (2553) ความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผู้นากับการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก ผลการศึกษา พบว่า ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ตาก มีการปฏิบัติงานมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเน้น ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
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(3) มีการปฏิบัติงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับภารดร ธวัชชัยกร (2555)
ภาวะผู้นาท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาท้องถิ่น
ของสมาชิก สภาเทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จัง หวัด สงขลา เปิด โอกาสให้ ประชาชนร่วมประเมินการ
ดาเนินงานในโครงการต่างๆ
3) อุทิศตน เสียสละ
(1) อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ผู้นาที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานมีได้หลายลักษณะเช่น ใช้เวลา
นอกเวลาราชการ ปฏิบัติหน้าที่พบปะ รับฟัง แก้ไขของประชาชน เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ สอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีการอุทิศตนใจการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรมจริยธรรม และไชยะ เจ๊ะแหล้ (2552) บทบาท
และภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความไว้วางใจและสามารถ
พึ่งพิงได้
(2) ผู้ น านั ก พั ฒ นา มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม มี ส ติ ปั ญ ญา ไหวพริ บ เฉลี ย วฉลาด เป็ น ผู้ น า
ที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง มีความคิดที่จะพัฒนา ต่อยอดการทางาน ให้องค์กร บุคลากร ชุมชน มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น
สอดคล้องกับ เสรี หมู่น้อย (2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริห ารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ เป็น ผู้นาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สุจิตรา วรรณนิตย์ (2556) ภาวะผู้นาของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาด้านผู้นาของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
คุณค่า รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของตนและผู้ร่วมงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มานัส สังข์
เมือง, สิรภพ ศรีพงศ์ธรพิบูล, อัญชิสา บัวสุข (2552) การศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
เป็นผู้นาแบบพัฒนา และอานวย วงศ์จันทร์ (2553) ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามความ
ต้องการของประชาชน ในตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ ผลการศึก ษาพบว่า นายกองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล ในตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีสติปัญญา ไหวพริบ เฉลียวฉลาดและมีคุณธรรม
(3) คานึงถึงผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงานผู้นาควรที่จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
หรือขององค์กร มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน หากผู้นาไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือขององค์กร โดยให้
ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป จะส่งผลต่อองค์กรและเกิดปัญหาตามมา สอดคล้องกับ เสรี หมู่
น้อ ย (2554) ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ในอ าเภอปราณบุร ี จัง หวัด
ประจวบคีรีขัน ธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บ ริห ารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และภารดร ธวัชชัยกร (2555) ภาวะผู้นาท้องถิ่นของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาท้องถิ่นของสมาชิกสภา
เทศบาล ในเขตอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งใจทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(4) ประพฤติต นเป็น แบบอย่า งที ่ด ีเ ชื ่อ มั ่น ในตนเอง ซึ ่ง จะท าให้ผู ้ร ่ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประชาชนนาไปเป็นแบบอย่างต่อไป สอดคล้องกับ ไชยะ เจ๊ะแหล้ (2552) บทบาท
และภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบว่า ผู้นาขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีความเชื่อมั่นในตนเอง เสรี หมู่น้อย
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(2554) ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิสัยทัศน์
และเป็นแบบอย่างที่ดี อภินันท์ กสิโสภา (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตพื้นที่ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตพื้นที่ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน
ซึ่งจะเป็นการชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตำรำงที่ 2 ลักษณะภาวะผู้นา ลักษณะร่วมที่สาคัญและการปฏิบัติ, พฤติกรรมและการแสดงออก
ลักษณะภำวะผู้นำ
กำรปฏิบัติ/พฤติกรรม/กำรแสดงออก
1. ผู้นาเชิงปฏิรูป
มีการสร้างขวัญกาลังใจ, สร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน, มีการทางานเป็น
ทีม, รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน, มีการตั้ง
และกาหนดมาตรฐานในการทางาน, มีการมอบหมายงาน,การจัดสาย
การบังคับบัญชา,
การกระจายอานาจในการตัดสินใจ, มีบทการลงโทษสาหรับผู้กระทา
ผิด, เน้นการพัฒนาบุคลากร, ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
งบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด
2. มีความเข้าใจท้องถิ่น
ระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ,รับฟังปัญหา
พร้อมแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ,การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ,เน้นประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ,การปฏิบัติงาน
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
3. อุทิศตน เสียสละ
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ,มีลักษณะนักพัฒนา ,มีความคิดริเริ่ม ,มี
สติปัญญาไหวพริบ เฉลียวฉลาด ,คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน, เชื่อมั่นในตนเอง ,มีความสัมพันธ์ฉันมิตร ,ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
สรุป
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์
ภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปลักษณะร่วมที่สาคัญได้ 3 ลักษณะ คือ 1. ผู้นาเชิงปฏิรูป
2. มีความเข้าใจท้องถิ่น 3. อุทิศตน เสียสละ ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะ จะปรากฏในผู้นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย ซึ่งบางคนก็จะปรากฏ 1 ลักษณะและบางคนอาจจะมีทั้ง 3 ลักษณะ ซึ่ งผู้ศึกษาเห็นว่าภาวะผู้นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เช่นนี้เป็นลักษณะภาวะผู้นาที่เป็นรูปแบบ ผสมผสาน เป็นไปตาม ลักษณะ
บุคลิกภาพ ของแต่ละบุคคล รวมถึง สังคม วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งผู้นาแต่ละคนย่อม
มีลักษณะภาวะผู้นาที่แตกต่างกันออกไป และจากงานวิจัยยังพบจุดอ่อนหรือจุดด้อยของภาวะผู้นาด้วยคือ ผู้นา
ไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาด หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการใช้อานาจแทรกแซงในการจัดซื้อ จัดจ้าง ใช้
อ านาจให้ ค วามดี ค วามชอบแก่ พ นั ก งานที่ ต อบสนองนโยบายของตนไม่ ส ามารถสร้ า งความไว้ ใ จให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่อง บางครั้งปฏิบัติงานอย่างความเคลือบแคลงสงสัย ยึดความเห็นส่วนตัวมากกว่ารับ
411

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ฟังความเห็นบุคคลอื่น ไม่สามารถสร้างความยุติธรรมกับทุกคน ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยนี้ก็ไม่ปรากฏกับผู้นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยทุกคนเสมอไป
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การวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีต่อ
ปัจจัยภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ทาการศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในองค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จานวน
227 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม และได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบ t-test, F-test (ANOVA) และMultiple
Regression
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 ช่วงอายุ 23 – 40 ปี ร้อย
ละ 59.9 ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ ร้ อยละ 41.9 และทางานด้านบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 19.8 และพบว่ า
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านบรรยากาศการทางาน ด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร
และด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกลุ่ม Baby Boomer Generation (อายุ 56 ปี ขึ้นไป) มีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
ได้ดีกว่ากลุ่ม Generation X (อายุ 41 – 55 ปี) และกลุ่ม Generation Y (อายุ 23 – 40 ปี)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ควรปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ด้วยการเพิ่มพื้นที่ co- working space และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยพร้อมใช้งานมากขึ้น ผู้บริหาร
ระดับสูงควรบันทึกข้อสั่งการเป็นวิดีโอเพื่อสื่อสารถึงบุคลากรในทิศทางเดียวกัน ควรเพิ่มการสื่อสารผ่านช่องทาง Line
Official ควรพัฒนา Youtube Channel และเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับกลุ่ม Generation X และกลุ่ม Generation y
(อายุตั้งแต่ 23 – 55 ปี) มากขึ้น

คำสำคัญ ปัจจัยภายในองค์การ, การสื่อสารภายในองค์การ, ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อาจารย์ทปี่ รึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Email : sirapatsorn.won@dpu.ac.th
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บทนำ : Introduction
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจา
ทั่วไปของกระทรวงฯ ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่
กิจกรรม ตลอดจนการข่าวของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง
แบ่งส่วนราชการเป็น 11 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองออกแบบและ
ก่อสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม และสานักงาน
กองทุนยุติธรรม เนื่องจากหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีจานวนมากและมีหน้าที่ซึ่งมีความ
รับผิดชอบหลากหลาย การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อมิให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สานักงานปลัดฯได้ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาว่าปัจจัยภายในองค์การใดที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เนื้อหำของบทควำม : Body
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคการมีความสาคัญและเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการที่จะชี้ ให้ เห็นว่า
องค์การนั้นมีประสิทธิผลหรือประสบความสาเร็จในการดาเนินงานหรือไม่ เพียงใด เนื่องจากการสื่อสารภายใน
องคการเป็นปจจัยสาคัญและจาเป็นสาหรับผู้บริหารในการใช้เป็นเครื่องมือสร้างและประสานความเข้าใจร่วมกัน
ของทุกฝ่ายในองค์การทั้งนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์การ
สุพานี สฤษฎวานิช (2549 : 338) กล่าวว่า ความสาคัญของการสื่อสารภายในองคการสมัยใหม่ว่า
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพจะช่วยสรางทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพใหเกิดขึ้ น และสร้างความเขาใจตลอดจน
ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงานทาใหเกิดการแรงงานสัมพันธที่ดี ช่วยใหวัฒนธรรมองคการ
แข็งแกรง ตลอดจนสามารถสร้างองคการใหเป็นองคการแหงการเรียนรู และยังเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยทาให
การบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบความสาเร็จได้ด้วย
โครงสร้างและหน้าที่ขององค์การก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การได้ดี
โดยสามารถลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ช่วยลดความคลุมเครือ ทาให้มีความชัดเจนในการบังคับบัญชา มี
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา และการไหลของข่าวสารภายในองค์การอย่างชัดเจน สายการบังคับ
บั ญชา (Chain of Command) ทาให้ ไหลของข่าวสารและอานาจการบังคับบัญชาภายในองค์การมีความ
ชัดเจน การประสานงานและการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นตามสายของการบังคับ
บั ญ ชาดั ง กล่ า ว นอกจากมิ ติ ข้ า งต้ น แล้ ว องค์ ก ารยั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ในมิ ติ เ ชิ ง วั ฒ นธรรม ด้ ว ยเหตุ ที่
วัฒนธรรมองค์การ เป็นผลรวมของค่านิยมร่วม สัญลักษณ์ ความหมาย ความเชื่อ สมมติฐานและความคาดหวัง
ต่าง ๆ ซึ่งหล่อหลอมคนที่ทางานไว้ด้วยกัน (Siramesh, Grunig & Buffington, 1992.อ้างถึงใน Lattimore
et. al, 2012: 214) นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ/รุ่นคน (Age/Generation) ระดับตาแหน่ง
และลักษณะงานของบุคลากรก็มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในองค์การอีกด้วย
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยภายในองค์การ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์การ ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรตำม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับตาแหน่ง
4. ลักษณะงานที่ทา
ปัจจัยภำยในองค์กำร
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2. ยุทธศาสตร์
3. โครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร
4. เทคโนโลยี
5. วัฒนธรรมองค์การ
6. ช่องทางและวิธีการสื่อสาร
7. บรรยากาศการทางาน

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร
1. ความถูกต้องครบถ้วน
2. เนื้อหาสาระของสารมีความหมาย
3. การส่งสารมีความทันเวลา
4. ความต่อเนื่องของการสื่อสาร
5. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
6. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
8. การมีส่วนร่วม
9. การมีความไว้วางใจต่อกัน

ภำพที่ 1: กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ประชำกร และตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ใ นการวิ จั ย นี้ คือ บุ คลากรในสั ง กัดส านั กงานปลั ด กระทรวงยุ ติธ รรม ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ระดับชานาญการพิเศษลงมา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังในภาพรวมของสานักงานรัฐมนตรี และสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย
กาหนดขนาดตัวอย่างด้วยการใช้สูต รคานวณ กรณีทราบขนาดของประชากร สูตรของเครซี่และมอร์แกน โดย
จานวนประชากรเท่ากับ 555 คน ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 227 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็ นของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีต่อการ
สื่อสารภายในองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 227 ชุด โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4
ตอน จานวน 38 ข้อ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (4 ข้อ)
ตอนที่ 2 : ปัจจัยภายในองค์การ (14 ข้อ)
ตอนที่ 3 : ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ (18 ข้อ)
ตอนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ (2 ข้อ)
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ผลกำรวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยภายในองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (Beta) พบว่ า ด้ า น
บรรยากาศการทางาน (Beta =0.251) ด้านเทคโนโลยี (Beta =0.178) ด้านโครงสร้างองค์การและระบบ
การบริหาร (Beta =0.170) และด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร (Beta =0.133) ในทิศทางบวก มีอิทธิพล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับปัจจั ย
ภายในองค์การ ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (Beta = 0.060) ด้านยุทธศาสตร์ (Beta = 0.072) และด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (Beta =0.093) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
2. ผลการวิเคราะห์ พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประสิทธิภาพการสื่ อสารภายใน
องค์การอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ จาแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร จ าแนกตามช่ ว งอายุ พบว่ า กลุ่ ม ช่ ว งอายุ Baby Boomer
Generation
มีระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ Generation X และมากกว่ากลุ่มกลุ่ม
ช่างอายุ Generation y ส่วนกลุ่มช่วงอายุคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรำยผล
จากข้อค้นพบของการศึกษานี้ มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ประเด็นปัจจัยในองค์การ ด้านบรรยากาศการทางาน ด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างองค์การและ
ระบบการบริหาร และช่องทางและวิธีการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายทิศทางมีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การมากที่สุด
(Beta = 0.251) แต่กลับมีผลความคิดเห็นในประเด็น นี้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 เท่านั้น ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดใน 7 ปัจจัยภายในองค์การ โดยจากคาถามในแบบสอบถามนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่า องค์การของท่านมีมุมพักผ่อนให้ท่านได้ผ่อนคลายตามระยะเวลาที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และบรรยากาศการทางานในองค์การของท่านมีความผ่อนคลาย ไม่ได้มีความตึงเครียด
ตลอดเวลา สามารถเปิดเพลงคลอเบา ๆ ระหว่างการทางานได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 ซึ่งเป็น
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ที่ น้ อ ย ที่ สุ ด ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ ส รุ ป ข อ ง เ ว ณิ ก า ชั ย ยิ้ ม
(https://sites.google.com/site/darunsitpattanarangsan/sara-na-ru/585) ที่ว่า การสื่อสารในองค์การ
ระบบย่อย (Micro Approach) ต้องสร้างบรรยากาศในการทางาน พุดคุยปรึกษากันอย่างเสรี การเปิดเพลง
เบา ๆ ต้องร่วมสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างกว้างขวางและเปิดเผย และ
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของเบญจวรรณ แจ่ มจารูญ (2557) เรื่อง ปัจจัยบรรยากาศในการสื่ อสารภายใน
องค์การ กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การ
ของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตั ด สิ น ใจส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารภายในองค์ ก ารของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนในเขต
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ กระบวนการสื่อสารด้านช่องทางการสื่อสาร บรรยากาศในการ
สื่อสารภายในองค์การด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน กระบวนการสื่อสารด้านผู้ส่งสาร และบรรยากาศในการ
สื่อสารภายใน องค์การด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง ตามลาดับ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่ม
พื้นที่ co working space สาหรับช่วยกันทางานแลกเปลี่ยนเทคนิค พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ จึงเป็นข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจ และควรนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป
1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การมากเป็นอันดับ 2
(Beta = 0.178) รองลงมาจากปัจจัยด้านบรรยากาศการทางาน แต่กลับมีผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยเป็นอันดับที่ 6 จาก 7 ปัจจัยภายในองค์การ
โดยจากคาถามจากแบบสอบถามในประเด็นเทคโนโลยีพบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในคาถามที่ว่า
เทคโนโลยีขององค์การมีความทันสมัยและมีการนามาใช้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อสรุปของพิริยา ศิริวรรณ (2559, น. 42) ว่า การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนา
เส้นทางการสื่อสารในองค์การ และ หลักการสื่อสารในองค์การมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์การ จะทาให้เกิด
การสื่อสารภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางการพัฒนาเพื่อการเพิ่มช่องทางการ สื่อสารภายใน
องค์การนั้น คณะฯ เล็งเห็นถึงการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเรื่องที่มีความทัน สมัยและเป็น
ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาโดยจะมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบ Mobile
application ซึ่ ง จะใช้ ส าหรั บ บุ ค ลากรภายในของคณะฯ เพื่ อ ตอบสนองความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในอนาคตอั น ใกล้ รวมทั้ ง มี ข้ อ เสนอแนะว่ าควรมี ร ะบบกลางในการแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสาร เช่น
หนั ง สื อ เวี ย นเพื่ อ ลดการเวี ย นด้ ว ยกระดาษและสะดวกในการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร จึ ง เป็ น ข้ อ ค้ น พบ
ที่น่าสนใจ และควรนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป
1.3 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การ เป็นอันดับ 3 (Beta = 0.170) มีผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.26 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอันดับที่ 5 จาก 7 ปัจจัยภายในองค์การ โดยคาถามจากแบบสอบถามในประเด็นด้าน
โครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในคาถามที่ว่า องค์การที่มีสาย
การบังคับบัญชาหลายระดับ ผ่านการกลั่นกรองหลายขั้น มีกฎระเบียบที่แน่นอน เป็นผลดีต่อการดาเนิ นงาน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป ของ รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์ (2554,
น.122) ว่า โครงสร้างขององค์การ หากสายการบังคับบัญชาในองค์การมีหลายระดับมากเกินเท่าใดอยิ่งเกิด
ปัญหามากขึ้นเท่านั้น เพราะต้องผ่านบุคคลหลายคน การบิดเบือนในการสื่อสารก็ยิ่งมีมากขึ้น จึงเป็นข้อค้นพบ
ที่น่าสนใจ และควรนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป
1.4 ปัจจัยด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ เป็น
อันดับสุดท้าย (Beta = 0.133) ซึ่งผลความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอันดับที่ 3 จาก 7 ปัจจัยภายในองค์การ โดยคาถามจากแบบสอบถามในประเด็นด้านช่องทาง
และวิธีการสื่อสาร พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการสื่อสารภายในองค์การแบบสองทาง คือ การ
สื่ อสารที่มีการส่ งข่าวสารตอบกลั บ ไปมาระหว่างผู้ สื่ อสาร เช่น การพบปะพูดคุยกัน การประชุม การพูด
โทรศัพท์ การออกคาสั่งหรือมอบหมายงานโดยฝ่ายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และองค์การของท่านมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ อยู่
ในระดับ มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 3.30 แต่มีข้อเสนอแนะให้ เ พิ่ มช่ องทางการสื่ อสาร ได้แก่ Intranet
Outlook, Line Official, Youtube Channel, เสี ย งตามสาย และเดิ น ประชาสั ม พั น ธ์ ตามล าดั บ และ
สอดคล้องกับข้อสรุปของจันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2556, น.70) พบว่าพนักงานโรงพยาบาลนนทเวช มีความ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
คิ ด เ ห็ น ต่ อ ทิ ศ ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง 4 คื อ ) ทิ ศ ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร จ า ก บ น ล ง ล่ า ง 2) ทิ ศ ท า ง
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 3) ทิศทางการสื่อสารในแนวราบ 4) ทิศทางการสื่อสารข้ามสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มาก ทั้ ง 4 ทิ ศ ทาง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารภายในองค์ ก ารของโรงพยาบาลนนทเวช มี ค วาม
หลากหลายและสมดุลกันในทุกทิศทาง ซึ่งเหมาะสมหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีความจาเป็นต้องเปิดทิศทางให้
พนักงานสื่อสารกันได้รอบด้าน จึงเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ และควรนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อองค์การต่อไป
1.5 ด้านระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
จาแนกตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มช่วงอายุ Baby Boomer Generation (อายุ 56 ปี ขึ้นไป) ซึ่งมีเป็นจานวน
เพียงร้อยละ 7.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ มากกว่า
กลุ่มช่วงอายุ Generation X (อายุตั้งแต่ 44 – 55 ปี) และมากกว่ากลุ่มกลุ่มช่างอายุ Generation y (อายุ
ตั้งแต่ 23-40 ปี) ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีจานวนร้อยละ 25.1 และ ร้อยละ 59.9
ตามลาดับ จึงเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ และควรนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป
บทสรุป : Conclusion
ผลการศึกษาพบว่า สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ปัจจัยภายในองค์การ อันได้แก่ ด้านบรรยากาศการทางาน ด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้าง
องค์การและระบบการบริหาร และด้านช่องทางและวิธีการสื่อสาร มีอิทธิ พลส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์การของสานั กงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่ม Baby
Boomer Generation (อายุ 56 ปี ขึ้นไป) มีระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ
Generation X (อายุ 41 – 55 ปี) และมากกว่ากลุ่มช่วงอายุ Generation y (อายุ 23 – 40 ปี) จากการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข ด้วยการเพิ่มพื้นที่ co working space เพิ่มหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น ให้ผู้บริหารระดับสูงบันทึกข้อสั่งการเป็นวิดีโอแจกจ่ายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มการสื่อสารผ่านช่องทาง Line Official พัฒนา Youtube
Channel และเพิ่มทักษะในการสื่อสารให้กับกลุ่มช่วงอายุ Generation X และกลุ่มช่วงอายุ Generation y
(อายุตั้งแต่ 23 – 55 ปี) ให้มากขึ้น
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ที่นี้ ซึ่งมีส่วนช่วยและเป็นกาลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทาให้ผู้เขียนได้มีโอกาสนาเสนอผลงานใน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร (2) ศึกษา
ระดับความผูกพันต่อองค์การ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การ (4) เสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานเพื่อให้เกิดความผู กพันต่อองค์การของ
บุ คลากรคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ประชากรได้แก่ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 810 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ได้จานวน 267
คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (2) ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) คุณภาพ
ชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การและ (4) แนวทางในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒ นา
ศักยภาพและความสามารถ และการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทางาน
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The Relationship Between Quality of Work Life and Organizational Commitment
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ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to study level of quality of work life (2) to study
level of organizational commitment (3) to study the relationship between Quality of Work Life
and Organizational Commitment, and (4) to recommend guidelines for quality of work life
promotion to uplift the organizational commitment of the personnel of Faculty of Tropical
Medicine, Mahidol University.This study was a quantitative research. The population was 810
personnel determined by using Taro Yamane formula and obtained 267 samples. Research
instrument was a questionnaire. Statistics for data analysis employed frequency, percentage,
mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient.
The findings indicated that (1) an overview of level of quality of work life of the
personnel of Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University showed at high level. (2) an
overview of level of organizational commitment was at high level. (3) quality of work life has
highly positive correlated with organizational commitment, and (4) the guidelines for quality
of work life promotion to uplift the organizational commitment were to promote career path,
to broaden knowledge and capacity and to create flexibility in work.

Keyword: Quality of work life, Organizational Commitment, Faculty of Tropical Medicine,
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บทนำ
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอะไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญก่อนปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆ
ความสาคัญในแง่การบริหารจัดการมิใช่การพิจารณาในแง่ปริมาณเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาในด้านคุณภาพที่
มีส่วนผสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมรวมอยู่ด้วย ดังนั้นการปฏิบัติต่อบุคลากรต้อง
ไม่เหมือนกับการปฏิบัติต่อปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่นๆของการบริหาร เนื่องจากบุคลากรมีศักดิ์ศรี มีจิตใจที่
ละเอียดอ่อน ต้องให้เกียรติกัน เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร ดังนั้นองค์การต้องแสดงถึงหลักประกันที่
แสดงออกมาในรู ป ของแรงจู ง ใจควบคู่ กั บ ต าแหน่ ง เช่ น สวั ส ดิ ก าร ค่ า ตอบแทน ผลประโยชน์ อื่ น ๆ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การได้รั บการยอมรับ ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น (ประเวศน์ มหารัตน์
สกุล, 2554,:43) ในการที่จะสร้างให้บุคลากรนาความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
และสร้างความผูกพันให้บุคลากรจะยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ช่วยประชาสัมพันธ์องค์การสู่สาธารณชน
พร้อมที่จะทุ่มเท เสียสละเพื่อปฏิบัติงานในองค์การ และมีความคิดอยู่เสมอว่าองค์การเป็นเสมือนบ้านหลังที่
สองของบุ ค ลากร มี ค วามเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ พร้อ มที่ จ ะช่ ว ยกั นพั ฒ นาให้ อ งค์ ก ารมี ค วามก้ า วหน้ า ประสบ
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ นั้น ผู้บริหารจะต้องใช้ ศิลปะในการบริหารที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจ สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
ประสบความสาเร็ จ มากขึ้น ด้วยการให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานในแต่ล ะด้านซึ่ งเป็น
แรงจูงใจที่จะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การบริหาร
บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มี
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงภายในองค์การจึงได้กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศและโลก (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. 2561) ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก อาศัยปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การไปสู่
เป้ าหมายที่ตั้ ง ไว้ ประกอบด้ว ย 4 ปั จ จั ย หลั ก ได้แก่ ธรรมาภิบาล เทคโนโลยี ทรัพยากรบุ ค คล และ
วัฒนธรรมองค์การการที่จะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้สาเร็จได้นั้นบุคลากรนับว่าเป็นทุนมนุษย์ที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งได้วางภาพอนาคตด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ว่า “ ประชาคมมหิดลมีความสุ ข
(Happiness for All) บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ปรับปรุงระเบียบ กระบวนการต่างๆให้
ทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับ การทางานนอกระบบราชการ โดยใช้มืออาชีพช่ว ยในการดาเนินการ เป็น
สานักงานอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) การทางานเชิงรุก (Proactive) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อคิดวิเคราะห์
วางแผนได้ เพิ่มการสื่อสารสองทาง และเป็น Training Center” โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของ
บุคลากร อันเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความก้าวหน้า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้กาหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากร อีกทั้งยังมีการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือ
การให้ความสาคัญการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร (Work-Life Balance) โดยจัดปัจจัย
เกื้อหนุนต่างๆให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผู้ศึกษาเองปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่องค์การจะต้องดูแลในเรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทางาน รวมถึงปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร การที่
องค์การจะสร้างให้บุคลากรจะมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมากได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วยความผูกพัน
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ด้านจิตใจ คือ การพร้อมทุ่มเทเสียสละในการทางาน ความผูกพันด้านความคงอยู่ คือ พร้อมจะทางานใน
องค์การจนเกษียณอายุงาน มีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ รวมถึงความผูกพันด้านบรรทัดฐาน คือ มีความ
เชื่อมั่น ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การ พร้อมเต็มใจสนับสนุนการทางานทุกอย่างเพื่อตอบสนองเป้าหมายของ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ มาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์ (Margit
Mayer & Allen J. Scott. 1997 ) และหากพิจารณาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานตามแนวคิดคุณภาพชีวิต
ในการทางานของ เอดการ์ เอฟ. ฮิว ส์ และ ธอมัส จี. คัมมิงส์ (Edgar F. Huse&Thomas G. Cummings,
1985) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 8 ด้ า นได้ แ ก่ การให้ ผ ลตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมต่ อ การครองชี พ
การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ป ลอดภั ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถของบุ ค ลากร
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ การมีระบบที่ดีมี
ความยุติธรรม การมีภาวะอิสระจากงาน และความภาคภูมิใจในองค์การ จะเห็นได้ว่าจากปัจจัยหลายด้านของ
คุณภาพชีวิตในการทางาน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ การดาเนินชีวิตของบุคลากร ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ในแต่ละด้านของคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลต่อผู้บริหารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
ในแต่ละด้าน เพื่อช่วยปรับปรุง แก้ไขในด้านที่ยังไม่ตรงความต้องการของบุคลากร และค้นหาว่าด้านใดบ้างที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากน้อยเพียงใด เพื่อสร้างให้เกิด “ประชาคมมหิดลมีความสุข
(Happiness for All)” อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท าง านของบุ ค ลากรคณะเวชศาสตร์ เ ข ตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
4. เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมและประมวลแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่มีความ
ใกล้เคียงและเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและนาไปประยุกต์ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ริชาร์ด อี.วอลตัน (Richard E. Walton, 1973 : 11) อ้างถึงใน ชนิกานต์ บุญชู (2555 : 30)ได้
กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทางานว่า คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นลักษณะการทางานที่ตอบสนองความ
ต้องการและปรารถนาของบุคคล ที่ มิใช่แค่กาหนดแต่เวลาการทางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เพียง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก หรือการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังคานึงถึงตัวบุคคลและสภาพทาง
สังคมด้วย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.(2553 : 6). คู่มือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
คนท างาน ในสถานประกอบการภาคอุ ต สาหกรรมและภ าคบริ ก าร.18 สิ ง หาคม 2562.
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/12568กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of
Work Life Index-QWLI) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิตในภาพรวม การสร้างตัวชี้วัด หรือดัชนี
คุณภาพชีวิต จะมีมิติด้านการทางานร่ ว มอยู่ เสมอการท างานเป็น ปัจจัยส าคัญ ต่ อการมีคุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
คุณภาพชีวิตในการทางานจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในการวัดและสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตคนทางาน มักพิจารณาจาก จานวนชั่วโมงทางานต่อวัน การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
การมีรายได้เพิ่มจากรายได้ประจา อาทิ การทาล่วงเวลา ได้รับเงินพิเศษ เช่น ค่าบริการ ค่าทิป เบี้ยขยัน
เบี้ยงานหนัก เป็นต้น มีวันหยุด/วันลาที่ได้รับค่าตอบแทน มีสวัสดิการ มีความมั่นคงและก้าวหน้า มีความ
ปลอดภัย ในที่ท างาน รวมทั้งต้องพิ จ ารณามิติ อื่ นๆด้ว ย ไม่ว่า สุ ขภาพกาย จิตใจ ครอบครัว คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในที่ทางาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆฯลฯ
นอกจากนี้ ดาเนียล เจ. สโกรแวน (Daniel J. Skrovan, 1983 : 192) กล่าวว่าองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตในการทางาน มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) การพัฒนา (development) คือ การพัฒนาทั้งในด้าน
วิธีการหรื อการดาเนิ น การด้านต่างๆในอัน ที่จะก่อให้ เกิดคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี และมีการพัฒ นา
คุณภาพของบุคคลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักดิ์ศรี
ของแต่ละบุคคล 2) การเคารพและการยอมรับ (dignity) คือ การเคารพและการการยอมรับในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ การได้รับการตอบสนองความพึงพอใจและได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับความสามารถ หรือ
การเป็นผู้มีความสาคัญต่อองค์การ ที่ จะสามารถทางานได้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการทาให้องค์การได้รับ
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 3) การทางานแต่ละวัน (daily practise) คือ การที่บุคคลทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8
ชั่วโมงกับการทางาน ในแต่ละวัน ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในที่ทางาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่
ละบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการทางานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีของบุคคล
จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและนาไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว จึงได้นาแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานของ เอดการ์ เอฟ. ฮิวส์ และ ธอมัส จี.คัม
มิงส์ (Edgar F. Huse&Thomas G. Cummings, 1985) เพื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางาน 8 ประการด้วย
1) การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ (Adequate and fair
Compensation)
2) การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย (Safe and Healthy Environment)
3) การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน (Human Resource Development)
4) การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงาน (Growth and Career Development)
5) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ (Social Integration)
6) การมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม (Constitutionalism)
7) การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space)
8) ความภาคภูมิใจในองค์การ (Organizational Pride)
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
วิลเลียม เอ. คาห์น (William A. Kahn, 1990) มีความเห็นว่า ความรู้สึกผูกพันของบุคคล หมายถึง
การแสดงออกอย่างแข็งขันซึ่งความต้องการของบุคคลในรูปแบบพฤติกรรมการทางาน เช่น การทุ่มเทพลัง
ร่ างกาย สติปั ญญา ความกระตือรื อร้ น และจดจ่ อในการปฏิบั ติงานอย่ างเต็ มบทบาทหน้า ที่ ความผู ก พั น
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนและความพึงพอใจในการทางานให้สาเร็จตามความคาดหวัง
ปิ ย นั น ท์ สวั ส ดิ์ ศ ฤงฆาร.(2559). ความรู้ สึ ก ผู ก พั น ของพนั ก งาน, 1 กั น ยายน 2562.
https://drpiyanan.com/2017/06/21/team-management/สรุปไว้ว่า ความผูกพันสามารถนาไปสู่ผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันเป็นผลมากจากกลไกหลายๆ อย่าง ข้อสรุปนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการศึกษาที่มี
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มากขึ้นเป็นลาดับซึ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความผูกพันกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล และ
ความผูกพันมีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับความมุ่งมั่น สุขภาพจิต ความตั้งใจ และผลการปฏิบัติงาน
มาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์ (Margit Mayer & Allen J. Scott. 1997, : 67) อ้างถึงใน
อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเกี่ยวกับงาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผู กพัน องค์ ก าร, 5 สิ งหาคม 2562. http://anuruckwatanathawornwong.blogspot.com/ ได้พั ฒ นา
แบบจาลององค์ประกอบความผูกพันทั้งสามด้าน เพื่อที่จะบูรณาการผลของการศึกษา โดยแบบจาลองของ
ความผูกพันองค์การ โดยเสนอว่าความผูกพันองค์การไม่ใช่เป็นเพียงทัศนคติแต่เป็นสภาวะทางจิตวิทยา ซึ่งเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การการตัดสินใจของบุคลากรว่าจะอยู่กับองค์การหรือไม่
จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนและนาไปเทียบเคียงที่เหมาะสมกับบริบทของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว จึงได้นาแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ มาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์
(Margit Mayer & Allen J. Scott. 1997 ) กาหนดเป็นตัว แปรเพื่อวัดระดับความผู กพันต่อองค์ การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีองค์ประกอบความผูกพัน 3 ด้าน ได้แก่
1) ความผูกพันทางด้านจิตใจ (Affective Commitment) ซึ่งเป็นความรู้สึกของบุคลากร มีความเต็ม
ใจ ความมุ่งมั่น และใช้ความพยายามเต็มศักยภาพในการทางานให้กับองค์การต่อไป
2) ความผูกพันด้านความคงอยู่ในงาน (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันของบุคลากร
จากการร่ ว มงานกับ องค์การ จะตระหนั กว่าสิ่ งที่ได้รับจากองค์การมีคุณค่าสู งเกินกว่าที่จะลาออกไปจาก
องค์การ จึงต้องการทางานในองค์การต่อไป
3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นความผูกพันของบุคลากรที่รู้สึกว่า
ควรจะผูกพันและอยู่กับองค์การ เป็นความรู้สึกด้านคุณธรรมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เช่น สานึกบุญคุณที่มีโอกาสได้
เข้ามาทางานในองค์การ มีความรู้สึกถึงภาระหน้าที่ในการทางานกับองค์การต่อไป ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม
องค์การ ค่านิยมและความภักดี
กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดาเนินการจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานให้แก่
บุคลากรในด้านต่างๆอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและนามาจัดกลุ่มแล้วจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางาน ของเอดการ์ เอฟ. ฮิวส์ และ ธอมัส จี. คัมมิงส์ (Edgar F. Huse & Thomas
G. Cummings, 1985) ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ด้าน และสาหรับการพิจารณาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรแล้ว แนวคิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ของมาร์จิด ไมเออร์ และแอลเลน เจ.สกอตต์
(Margit Mayer & Allen J. Scott. 1997) ซึ่งประกอบไปด้วยความผูกพัน 2 ด้ านนั้น มีความสอดคล้องและ
สามารถนาไปใช้วัดความผูกพันของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จริง ซึ่งสามารถนาผลที่ได้ไปใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ศึกษาได้นาทั้งสองแนวคิดมากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการศึกษา ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกร
การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ - ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย -ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน -การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงาน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ - การมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม
การมีภาวะอิสระจากงาน ความภาคภูมิใจในองค์การ ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิธีการศึกษาดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 810 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างจานวน 267 คน ใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณของทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane) กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
1.3 การสุ่ มตัว อย่ าง ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างแบบชั้นภูมิ อย่ างเป็นสั ดส่ ว น (Proportional
Stratified Random Sampling) เพื่อหาขนาดของกลุ่มตั วอย่างที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มบุคลากรของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสูตรดังนี้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
= จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด X จาวนประชากรตามกลุ่มบุคลากร
จานวนประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา สังกัด เงินเดือน กลุ่มบุคลากร
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทางานน้อยที่สุด - ระดับ 5 มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ดังนี้ 1.00 – 1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19มาก และ 4.20
– 5.00 มากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทางานน้อยที่สุด - ระดับ 5 มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานมากที่สุด และมีเกณฑ์ในการแปล
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ความหมาย ดังนี้ 1.00 – 1.79น้อยที่สุด, 1.80 – 2.59น้อย, 2.60 – 3.39 ปานกลาง, 3.40 – 4.19
มาก และ 4.20 – 5.00 มากที่สุด
ส่วนที่ 4 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประเด็นที่กาหนดในกรอบแนวคิด
ในส่วนนี้เป็นคาถามปลายเปิด
2.2 กำรตรวจสอบเครื่องมือ
2.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด (IOC: Index of item-Objective congruence)
ของแต่ละคาถาม (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551:50) การทดสอบความเที่ยงตรงที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปถือ
ว่าเป็นข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ซึ่งจากผลตรวจสอบความเที่ยงตรง และความสมบูรณ์
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6-1 ซึ่งค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปทุกข้อ จึงนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
2.2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553:
34) ของแบบสอบถามส่ ว นที่ 2 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรคณะเ วชศาสตร์ เ ขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล และแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เมื่ อ แทนค่ า ตามสู ต รดั ง กล่ า ว หากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตั้ ง แต่ 0.70 ขึ้ น ไปถื อ ว่ า
แบบสอบถามดังกล่าวมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ พร้อมที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่ง
จากการหาความเชื่ อ มั่ น ได้ ค่ า ความเที่ ย งของแบบสอบถามรวมทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.955 โดยแสดงค่ า
Reliability Coeffcients ของแบบสอบถาม
ตารางค่า Reliability Coeffcients ของแบบสอบถาม
ตัวแปร
ค่ำควำมเชื่อมั่น
ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
0.945
ปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
0.906
แบบสอบถามทั้งฉบับ
0.955
4. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์( Google Form) โดยการส่ง e-mail
ไปยังบุคลากรทุกคนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการตั้งระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติ
เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาจะทาการตรวจสอบข้อมูลทุกวัน เมื่อครบจานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน
267 คน ได้แก่ ข้าราชการ 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 187 คน ลูกจ้างประจา 53 คน ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน
จึงทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงใช้วิธีดึงข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์เพื่อ
นาเข้าข้อมูลในโปรแกรมสาเร็จรูป และดาเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษา
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์(Google Form) ที่ได้รับกลับคืน แล้วดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
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4.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สาหรับ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน และระดับความ
ผูกพันของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
4.2 สถิติเชิงอนุ มาน โดยใช้การวิเคราะห์ ส หสั มพันธ์เพียร์สั นในการวิเคราะห์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรคณะเว ชศาสตร์ เ ขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลกำรศึกษำ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น เพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 65.90) อายุ ร ะหว่ า ง 22-42 ปี ( ร้ อ ยละ
57.70) สถานภาพการสมรส โสด (ร้อยละ 59.20) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 39.70) สังกัด
ภาควิชา (ร้อยละ 36.70) เงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 45.70) และประเภทการ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 70.00)
55 ปี
ขึ้นไป,
43-54 9.00
ปี,
33.30

ชำย,
34.10
หญิง,
65.90

สมรส,
39.70

หย่ำ/
แยกกัน
อยู่,
1.10

22-42
ปี,
57.70

โสด,
59.20

ต่ำกว่ำ
ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ขึ้นไป,
, 30.00
30.30
ปริญญำตรี
, 39.70

โรง
พยำบำล,
29.60

สำนักงำน,
33.70

ภำควิชำ,
36.70
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50,001
บำทขึ้นไป,
12.40
30,00150,000
บำท,…

≤ 15,000
บำท,
11.60
15,00130,000
บำท,…

ลูกจ้ำง ข้ำรำชกำร
ชั่วครำว, , 1.90
8.20
ลูกจ้ำง
พนักงำน
ประจำ,
มหำ
19.90
วิทยำลัย…

ภาพที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผลกำรวิ เ ครำะห์ ร ะดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ในกำรท ำงำนของบุ ค ลำกรคณะเวชศำสตร์ เ ขตร้ อ น
มหำวิทยำลัยมหิดล
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
S.D. แปลผล
xˉ
1. ด้านการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ การครองชีพ 3.11 0.677 ปานกลาง
2. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย
3.54 0.571 มาก
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
3.40 0.743 มาก
4. ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในงาน
3.36 0.798 ปานกลาง
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ
3.71 0.631 มาก
6. ด้านการมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม
3.30 0.761 ปานกลาง
7. ด้านการมีภาวะอิสระจากงาน
3.34 0.709 ปานกลาง
8. ด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การ
3.90 0.676 มาก
รวม
3.47 0.512 มำก
ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน
ที่ป ลอดภัย และด้านการพัฒ นาศักยภาพและความสามารถของบุ คลากร และด้านการให้ ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ
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3. ผลกำรวิ เ ครำะห์ ร ะดั บ ควำมผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ำรของบุ ค ลำกรคณะเวชศำสตร์ เ ขตร้ อ น
มหำวิทยำลัยมหิดล
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
.1ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
.2ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่
.3ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน
รวม

xˉ
3.74
3.76
3.86
3.79

S.D. แปลผล
0.631 มาก
0.738 มาก
0.867 มาก
0.633 มำก

ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ และความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ ตามลาดับ
4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
ของบุคลำกรคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล
Sig
ความผูกพันต่อองค์การ
r
ระดับความสัมพันธ์
)2-tailed(
คุณภาพชีวิตในการทางาน 0.660 **0.000
สูง
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พบว่า ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือค่า r เท่ากับ 0.660 ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
Sig
ระดับ
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
r
)2ควำมสัมพันธ์
tailed(
.1ด้านให้ผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
0.518 **0.000
ปานกลาง
เหมาะสมต่อการครองชีพ
.2ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่
0.522 **0.000
ปานกลาง
ปลอดภัย
.3ด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ 0.330 **0.000
ต่า
บุคลากร
.4ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน 0.382 **0.000
ต่า
งาน
.5ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ 0.483 **0.000
ปานกลาง
.6ด้านมีระบบที่ดีมีความยุติธรรม
0.478 **0.000
ปานกลาง
.7ด้านมีภาวะอิสระจากงาน
0.311 **0.000
ต่า
.8ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ
0.808 **0.000
สูงมาก
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**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรคณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าคุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงมากต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลลัพธ์ค่ า r
เท่ากับ 0.808 รองลงมาคือ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยมีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.522
และ ด้านมีภาวะอิสระจากงาน มีผลลัพธ์ค่า r เท่ากับ 0.311 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่าต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
5. แนวทำงกำรเสริ มสร้ ำ งคุณ ภำพชีวิตในกำรทำงำนเพื่อให้เ กิดควำมผูกพัน ต่อองค์กำรของ
บุคลำกรคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล
1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนควรมีความชัดเจนและให้
การสนับสนุนที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในตาแหน่งโดยไม่ต้องรอลาดับอาวุโส
2) ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ควรพิจารณาเรื่อง
การส่ ง บุ ค ลากรไปอบรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก โดยพิ จ ารณาตามความจ าเป็ น และก าหนดการพั ฒ นา
รายบุ คคลเป็ น นโยบายที่ การสร้ างแรงกระตุ้ นให้ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒ นาตนเองเมื่อมี
โปรแกรมการอบรมแบบออนไลน์ ที่บุ คลากรสามารถอบรมได้โดยไม่เสี ยเวลางาน ติดตามผลการประเมิน
หลังจากบุคลากรได้รับการอบรมต่างๆแล้ว
3) การมีอิสระ เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่บุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อนอาจพิจารณาเรื่องจัด ให้มี
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กสาหรับบุตรของบุคลากร การมีระบบยืดหยุ่นเรื่องเวลาเข้า-ออกงาน และสามารถทางานที่บ้าน
ได้การมีอิสระในการทางานและตัดสินใจในการทางานในระดับเบื้องต้นเองได้
อภิปรำยผล
ผู้ศึกษาศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในแต่ละด้านของคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร เพื่อนาเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทางานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยปรับปรุง แก้ไขในด้านที่ยังไม่ตรงความต้องการของบุคลากร
และค้นหาว่าด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากน้อยเพียงใด ผลจากการศึกษาพบว่า
1. ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาหรับคุณภาพชีวิตในการทางานด้านที่น้อยที่สุด คือ 8) ด้านการให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ สอดคล้องกับ พูลฉัตร วิชัยดิษฐ, สนชัย ใจเย็น, และ ปินานันท์ นิ่มวุ่น,
(2561) เนื่องมาจากบางกลุ่มบุคลากรมีระดับเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักทาให้ผลด้านนี้อยู่ในระดับคุณภาพชีวิตที่
น้อยที่สุดซึ่งองค์การควรจะจัดให้มีกิจกรรมหรือการช่วยเหลือสาหรับกลุ่มบุคลากรที่มีปัญหาในด้านนี้ เช่น จัด
ตลาดขายของสาหรับช่วยเหลือกลุ่มบุคลากรที่มีรายได้น้อย การจั ดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน
เพื่อให้ความรู้ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา แก่กลุ่มบุคลากรที่มีรายได้น้อย เป็นต้น
2. ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่ และความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพีรวัฒน์ ไมพานิช,
(2558) ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับรองจากความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
จากผลการศึกษานี้ ผู้ศึกษาพบว่าความผูกพันด้านบรรทัดฐานจะสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตในการทางานด้าน
ความภาคภูมิใจในองค์การแสดงให้เห็นว่าการที่บุคลากรยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเททางานในองค์การนั้นมาจากการที่มี
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ความภาคภู มิ ใ จ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในองค์ ก ารและค่ า นิ ย มขององค์ ก าร จึ ง เต็ ม ใจสนั บ สนุ น การท างา นเพื่ อ
ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ
3. คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสั มพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูงมากต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความภาคภูมิใจใน
การทางานในคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล คิดว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีชื่อเสียงเป็ นที่
ยอมรั บ เป็ น หน่ ว ยงานที่รับ ผิดชอบต่อสั งคม และบุคลากรคิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงมาก สอดคล้องกับรัชมงคล ค้าชู (2556) ที่
พบว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในองค์การ
และยังสอดคล้องกับรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) ที่พบว่าด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทางสังคมทาให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์การ
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนควรมีความชัดเจนและให้
การสนั บ สนุ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากร เช่ น การก าหนดอายุ ง าน อายุ ผ ลงาน ในการขอ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพการทางานให้สูง ขึ้น การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น การ
สร้างความก้าวหน้าในตาแหน่งโดยไม่ต้องรอลาดับอาวุโส โดยผลงานเป็นตัวชี้วัด
2) ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ควรพิจารณาเรื่อง
การส่ ง บุ ค ลากรไปอบรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก โดยพิ จ ารณาตามความจ าเป็ น และก าหนดการพั ฒ นา
รายบุ คคลเป็ น นโยบายที่ การสร้ างแรงกระตุ้นให้ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒ นาตนเองเมื่อมี
โปรแกรมการอบรมแบบออนไลน์ ที่บุ คลากรสามารถอบรมได้โดยไม่เสี ยเวลางาน ติดตามผลการประเมิน
หลังจากบุคลากรได้รับการอบรมต่างๆแล้ว การให้รางวัลสาหรับบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างสม่าเสมอ เช่น รางวัลสาหรับคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวนการอบรม
ออนไลน์ได้ตามตารางที่กาหนด เป็นต้น
3) การมีอิสระ เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่บุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อนอาจพิจารณาเรื่องจัดให้ มี
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กสาหรับบุตรของบุคลากร การมีระบบยืดหยุ่นเรื่องเวลาเข้า-ออกงาน และสามารถทางานที่บ้าน
ได้การมีอิสระในการทางานและตัดสินใจในการทางานในระดับเบื้องต้นเองได้
4) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสั มพันธ์
ทางบวกในระดับสูงมากต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน น่าจะนาไปสู่การสร้าง
ความหมายของการทางานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์การ เห็นคุณค่าของตัวเอง ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ กระตุ้นให้บุคลากรความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ตั้งเป้าหมายในการทางานเพื่อให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใช้ทักษะในการทางานแบ่งปันไปสู่สังคมในมิติที่ทาได้ไปพร้อมๆกับความภาคภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ทาเพื่อสังคม
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
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1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยแบ่งออกเป็นสายงาน อายุงาน ตาแหน่งงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกกว่า
การศึกษาครั้งนี้
2) ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันต่อองค์การ แยกย่อยเป็นรายด้านโดย
ศึกษาในเชิงลึก ซึ่งอาจจะกาหนดข้อคาถามมากขึ้นกว่านี้เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลได้มากขึ้น
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กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
นายสุภวิชญ์ ทะมังกลาง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Email address: Supawit.t@egat.co.th
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงาน
รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2) เปรียบเทียบระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน 4,240 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
การคานวณสูตรของทาโร ยามาเน่ ได้ตัวอย่างจานวน 366 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีชั้นภูมิแบ่งสัดส่วนและแบบ
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ส่งไปยังพนักงานทุกคน เมื่อ
ตอบกลับมาครบตามจานวนที่กาหนด ระบบจะปิดรับโดยอัตโนมัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบ
ส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึ กษา ที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในภาพรวมต่ า งกั น ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นเพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ ง งาน อายุ ง าน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ (3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
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คำสำคัญ ความผูกพันต่อองค์การ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Factors Relating Organizational Commitment of Employees under the Supervision of
Deputy Governor Transmission System Development of the Electricity Generating
Authority of Thailand
Mr. Supawit Tamangklang
The objectives of this study were (1) to study level of organizational commitment
of employees under the supervision of Deputy Governor Transmission System Development
of the Electricity Generating Authority of Thailand (2) to compare level of organizational
commitment of Employees under the Supervision of Deputy Governor Transmission System
Development of the Electricity Generating Authority of Thailand classified by personal factors,
and (3) to study factors relating organizational commitment of employees under the
supervision of Deputy Governor Transmission System Development of the Electricity
Generating Authority of Thailand.
This study was a quantitative research. The Population of this study was 4,240
employees under the supervision of Deputy Governor Transmission System Development of
the Electricity Generating Authority of Thailand. Sample size was determined by using Taro
Yamane Formula and obtained 366 samples. The sampling method were stratified random
and convenient samplings. The research tool was an intranet electronic mail which were sent
toward the samples. Soon after the complete responses as set, the system would stop
counting automatically. Statistics employed for data analysis included mean, percentage,
standard deviation and Pearson’s product moment coefficient.
The findings revealed that (1) an overview of level of organizational commitment
of employees under the supervision of Deputy Governor Transmission System Development
of the Electricity Generating Authority of Thailand was at the highest level (2) the comparative
study of level of organizational commitment showed the different educational background
had different organizational commitment, whereas gender, age, marital status, educational
background, position, period of experience had no statistically significant correlation, and (3)
factors related to the organizational commitment of employees under the supervision of
Deputy Governor Transmission System Development of the Electricity Generating Authority of
Thailand were work security and work environment.
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Keywords: Organizational commitment, Deputy Governor Transmission System Development,
e Electricity Generating Authority of Thailand.
บทนำ
การดาเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน จาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรหลายอย่าง แต่ที่ขาดไม่ได้ และเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดก็คือ คนเพราะการใช้ความคิด การลงมือลงแรงในการทางาน ย่อมเกิดจากคนเป็นหลัก
ดังนั้น คนจึงถือเป็นกลไกสาคัญที่จ ะช่วยให้การดาเนินงานขององค์กรก้าวหน้าไปได้ในแต่ล ะส่วนงานของ
องค์กรย่อมมีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป จึงต้องอาศัยคนหลายคนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีอยู่
มากมายให้เสร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนมากจะแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถ ความถนัดของแต่ละคน แต่สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
การร่วมมือร่วมใจกันในการทางาน (Teamwork) ที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอและพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะสังคมในปัจจุบัน
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ท ยาการเทคโนโลยี ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์
(Globalization) เพราะสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทัศน์ที่จะส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ
ได้ทั่วโลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่
เดิมมีขอบเขตจากัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก เกิดกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น
จึงทาให้หลายองค์การไม่สามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ทาให้หลายองค์กรต้องปิดกิจการลง
หรือต้องหยุดดาเนินกิจการ หรืออาจจะต้องดาเนินการบางอย่างเพื่อทาให้องค์การสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้
เช่น ลดค่าตอบแทนลดสวัสดิการของบุคลากร ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและ
กาลังใจในการทางานของบุคลากร ดังนั้น องค์การและผู้บริหารองค์การจึงต้องหาวิธีเพื่อให้บุคลากรคงอยู่กับ
องค์กรต่อไป สิ่งที่ผู้บริหารควรทาก็คือ การส่งเสริมบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารภายในองค์การ
และเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ซึ่งความสาเร็จขององค์การจะเกิดได้ ต้องมาจากการที่บุคคลใน
องค์การเกิดความพึงพอใจและตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และต้องการที่จะมี
ส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์การ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นั้นก็คือการที่บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจด้า นกิจการพลังงานภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ซึ่งดาเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกาหนดและประเทศ
ใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เ กี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. นอกจากการ
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กอีกด้วย แต่ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดพลังงานไฟฟ้ามีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น และโรงไฟฟ้า
เอกชนสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเสรี ทาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงประกอบกับ กฟผ. ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อแข่งขันได้ จึงทาให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจาเป็นต้องปรับวิธีปฏิบัติงาน และ ลดขนาดองค์การ จากสถานการณ์ดังกล่าว
จึ งส่ งผลกระทบต่ อ การปฏิบั ติง านของพนั ก งานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกั บ การ
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ปรับเปลี่ยนองค์การในปัจจุบัน และส่งผลให้พนักงานใหม่และพนักงานที่ทางานมาได้ไม่นานขอลาออก ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ขององค์การ เนื่องจากพนักงานมีการขาดช่ วงอายุ โดยช่วงอายุของพนักงานที่มีจานวนมากที่สุดจะ
อยู่ที่ 50 ปีขึ้นไป ในอนาคตหากพนักงานที่เข้าทางานใหม่ลาออกจะทาให้องค์การขาดพนักงานได้ในอนาคต
เหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะบุคคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ และ
สามารถนาปัจจัยนั้นไปใช้ปรับปรุงและจูงใจให้พนักงาน เป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้พนักงานมี ความ
ผูกพันต่อองค์การ เพื่อที่จะธารงรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่กับองค์การได้ยาวนานและทุ่มเทกาลังกาย
กาลังใจอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบ
ส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน มีระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. ปั จ จั ย ด้านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติ งานมี ความสั ม พันธ์ทางบวกในระดับสู ง กับ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดกรอบแนวคิด ซึ่งได้นาแนวคิดของสเตียร์ (Steers, 1977) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อองค์กร ได้แก่
คุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการทางาน และได้ศึกษาแนวคิดของอเลน
และเมเยอร์ (Allen and Meyer, 1990) เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก
ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง และความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานของสังคม และนาแนวคิดของ Edward
L. Gubman (1988: 188) กล่าวถึงปัจจัย 7 ประการ ที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ แบ่งปัน
ค่านิยม / เข้าถึงเป้าหมาย (Share Values / Sense of Purpose) คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of
Work Life) ลักษณะงาน (Job Tasks) ความสัมพันธ์ในงาน (Relationships) ผลรวมค่าตอบแทน (Total
Compensation) โอกาสก้าวหน้าในงาน (Opportunities for Growth) ภาวะผู้นา (Leadership) มา
ประยุกต์และกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตำม
(Dependent Variables)

วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่า
การระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยดาเนินการศึกษา ดังนี้
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จานวน 4,240 คน
2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย โดยการใช้สูตรคานวณของทาโร ยามาเน่ ด้วยขนาดตัวอย่างถูกกาหนดขึ้นที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ จานวน 366 คน และได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์คืนมา จากประชากรที่ใช้ในการศึกษา 400 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check list) ชนิดตรวจสอบรายการ
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นคาถามปลายปิด จานวน 24 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended)
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563 ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบแบบสอบถาม Google Form
ส่งให้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาจานวนรวมทั้งสิ้น 400 ชุด
2. นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง
3. นาแบบสอบถามที่ได้ทาการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมาบั นทึก และประมวลผลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยทางเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบไปด้วย สถิติ Independent
Sample t-test) ทดสอบวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษำระดับควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนกลุ่มสำยงำนรองผู้ว่ำกำร
ระบบส่ง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดพบว่า พบว่า เพศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 อายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน
146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 มีสถานภาพ สมรส จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา
สถานภาพโสด จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน
179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ดารงตาแหน่งช่าง จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 อายุงาน 10 ปี
ขึ้นไป จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.38 )
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( x =4.59) รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ( x =4.38) และด้านการ
ยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =4.17)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2.เพื่อศึกษำระดับควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนกลุ่มสำยงำนรองผู้ว่ำกำร
ระบบส่ง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานกลุ่มสายงานรอง
ผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
อายุงาน แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การต่างกัน ดังนี้เพศที่ต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความ
ภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
การยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ และด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การแตกต่างกัน ตาแหน่งงานแตกต่างกัน
มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้าน
ความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน อายุงานแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจใน
การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3.เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย สำยงำนรองผู้ว่ำกำรระบบส่ง
1. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.04) และปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x =
3.85)
2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความ
มั่นคงก้าวหน้าในงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงได้ดี ( x =4.06) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ทางานที่สาคัญๆ ( x =4.04) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การได้รับโอกาสในการอบรม ดูงาน สัมมนา อย่างสม่าเสมอ ( x =3.68)
3. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การมีความรั ก ความสามัคคี ความสั มพันธ์ที่ดีกับเพื่อ นร่ว มงาน ( x =4.50) มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาขอคาแนะนา ปรึกษา อยู่เสมอ ( x =4.37) และประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกต่อการทางาน ( x =3.77)
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อภิปรำยผล
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการ
ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1.ระดับ ความคิดเห็ น ต่อความผู ก พันต่ อองค์ การของพนัก งานกลุ่ มสายงานรองผู้ ว่า การระบบส่ ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์
มัลลวงค์ (2548) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายับ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตภาคพายัพมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเป็นจริงมาก ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง วัฒนธรรมขององค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ลักษณะการทางานจะเป็นการทางานเป็นกลุ่ม และรับงานเป็นงานๆ เพราะฉะนั้น จึงมักไม่
เกิดปัญหา เวลาที่ทางานล่วงเวลา หรือความตั้งใจทุ่มเทในงาน เพราะต้องการให้งานนั้น ๆ เสร็จตามเวลา
เพราะงานในแต่ละงานหากไม่เสร็จตามเวลา หรือเสร็จช้ามีผลต่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า อาจทาให้เกิด
ไฟดับเป็นวงกว้าง หรือบางครั้งต้องดับไฟซึ่งกระทบกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งยกตัวอย่างในหน่วยงานของผู้
ศึกษา การทางานล่วงเวลา หากเล็กน้อย มีเวลาทางานล่วงเวลาไม่มาก หนึ่งหรือสองชั่วโมง ส่วนใหญ่พนักงาน
จะไม่เบิกค่าล่วงเวลา ความคิดเห็นของผู้ศึกษา คิดว่า ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน การให้ค่าจ่าง เหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ และความคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์การในหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ดี
2. พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ พนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ที่มีเพศต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย
และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน และด้าน
ความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การ พบว่ามีความเห็ นต่อความผู กพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิวดี ไต่วัลย์ (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การ
อายุ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีอายุต่างกัน มี
ความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้าน
ความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกัน และด้านความภาคภู มิใจในการที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นพบว่า มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นางสาวนิตยา บ้านโก (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ภาครัฐศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรภาครัฐระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ พบว่ากลุ่มอายุที่ต่างกันมี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ปัจจัยด้านอายุ ไม่มีผลด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และ
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เป้ าหมายขององค์การ และด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อ องค์ การไม่ แตกต่ า งกั น
เนื่องจากการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การเป็นเรื่องของการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่ง
ในแต่ละช่วงอายุได้รับการสื่อสารเท่าเทียมกัน จึงทาให้เกิดการยอมรับ ในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การไม่ต่างกัน ในแต่ละช่ว งอายุ และด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การไม่
แตกต่างกันเป็นไปตามที่ได้อธิบาย และในด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 51 ปีจะมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากเนื่องจาก ในอดีตการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์การใหญ่ และมีชื่อเสียงในประเทศ สวัสดิการ และค่าตอบแทนดีการที่ได้เข้า
ทางานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเป็นที่ภูมิใจ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่พนักงานรุ่นใหม่สวัสดิการ และ
ค่าตอบ และแทนชื่อเสียง จะไม่ดีเหมือนในอดีต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การ หรือ หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่อื่นๆ
สถานภาพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน และด้านความตั้งใจทุ่มเท
ความสามารถในการทางานเพื่อ องค์การพบว่ามี ค วามเห็ นต่ อความผู ก พันต่ อองค์ก าร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการสรรพากร ภาค 5 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน เงิ น เดื อ น ลั ก ษณะงาน ลั ก ษณะองค์ ก าร ภาวะผู้ น าของ
ผู้บังคับบัญชา และประสบการณ์การทางาน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง สถานภาพที่ต่างกัน จะมีผลกับด้านการยอมรับในค่านิยม
นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแตกต่างกัน
ตามความเห็นเนื่องจากสภานภาพ ความรับผิดชอบทางครอบครัวที่ต่างกัน จะทาให้มุมมองต่อค่านิยม นโยบาย
และเป้าหมายขององค์การ และด้านความภาคภูมิใจ ต่างกัน
ระดับการศึกษา พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่งที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ เบญจมาภรณ์ นวลิมป์ (2546) ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร: ศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน ) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในด้านลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง อัตราเงินเดือนของพนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์กร ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงาน
รองผู้ว่าการระบบส่ง ระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาตรีพบว่าจะมีความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การมากที่สุ ด ตามความเห็นของผู้ศึกษายกตัว อย่างจากหน่ว ยงานของผู้ ศึกษา และหน่วยงานอื่นที่ได้
ร่วมงาน จะพบว่าระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาตรีจะมีความภาคภูมิในองค์การมากกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
เนื่ อ งจากระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปจะมี โ อกาส ในการเลื อ กงาน และย้ า ยงานมากกว่ า เกิ ด ข้ อ
เปรียบเทียบระหว่างองค์การมากกว่า ทั้งด้านชื่อเสียง สวัสดิการ หรือการเติบโตขององค์การ ทาให้ความ
ภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การลดลงไป
ตาแหน่งงาน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ที่มีตาแหน่ง
งานแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แตกต่างกัน และด้านความตั้งใจทุ่ มเท
ความสามารถในการทางานเพื่อองค์การ พบว่ามีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิไล ศรีปัญญาวิชญ์ (2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงาน
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ต่อองค์กร : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สายปฏิบัติการและบริ การที่ปฏิบัติงานที่สานักงาน
ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารทหารไทยที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความรู้สึกปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรแตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่คุ้นเคยกับองค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ตาแหน่ง ช่าง จะมีความภาคภูมิใจในการได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากที่สุด ตามความเห็นของผู้ ศึกษายกตัว อย่างจากหน่ว ยงานของผู้ศึกษา และ
หน่วยงานอื่นที่ได้ร่วมงาน จะพบว่าระดับการศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาตรีพนักงานส่วนใหญ่จะอยู่ในตาแหน่ง
ช่าง ซึ่งความเห็นจะสอดคล้องกับปัจจัย ตาแหน่งงาน
อายุงาน พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ ง ที่มีอายุงาน
แตกต่างกัน มีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายของ
องค์การ และด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ แตกต่างกัน และด้านความตั้งใจทุ่มเท
ความสามารถในการทางานเพื่อ องค์การนั้นพบว่ามีความเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญกิตติ์ จันทรัศมี (2557) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงานกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายกรณีศึกษา พนักงานภายใต้ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ
เทรดดิ้ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมระดับความผู กพันต่อองค์กรของพนักงานระหว่างกลุ่ ม ที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่
ด้านความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายขององค์กร การป้องกันรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ความภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานแก่องค์กรด้วยความเต็มใจ และความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรต่อไปพบว่ามีเพียงพนัก งานกลุ่มมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี
และระหว่าง 6- 8 ปีมีระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วงอื่น มีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้ศึกษา ที่
คุ้นเคยกับองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง ในด้านความภาคภูมิใจใน
การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การนั้นผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีจะมีความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การมากเนื่ องจาก ในอดีตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์การใหญ่ และมี ชื่อเสียงใน
ประเทศ สวัสดิการ และค่าตอบแทนดีการที่ได้เข้าทางานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงเป็นที่ภูมิใจ
ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่พนั กงานรุ่นใหม่สวัสดิการ และค่าตอบ และแทนชื่อเสียง จะไม่ดีเหมือนในอดีต เมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์การ หรือ หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่อื่นๆ สอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุ
3. พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง มีค่าความสัมพันธ์กันมากที่สุด
เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ศึกษาก่อนที่จะมีการศึกษา เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทาให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์การ เช่น บรรยากาศในการปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัฒนธรรมองค์การในการทางานเป็นกลุ่ ม ทุกคนสามารถทางานแทนกัน
ได้ การทางานจะเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นลักษณะขอให้ช่วย มากกว่าสั่งการ และมีการให้ความสาคัญ
กั บ บุ ค ลากร การให้ เ กี ย รติ กั น อี ก ด้ า นที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ก็ คื อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบพี่น้อง เคารพผู้อาวุโส พนักงานส่วนใหญ่เรียกแทนตัวว่า พี่ น้อง ไม่
ว่ า จะกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา สิ่ ง ที่ ผู้ ศึ ก ษาเห็ น และรู้ คิ ด ว่ า หาองค์ ก ารใดเหมื อ นได้ ย าก
ยกตัวอย่างคือ ผู้ที่มีตาแหน่งน้อยกว่า แต่ถ้าอายุมากกว่า โดนมากจะเป็นผู้ออกค่าอาหาร หรือเลี้ยงขนมผู้ที่
อายุน้อยกว่าโดยไม่คานึงถึงตาแหน่ง ซึ่งเหมือนกับญาติพี่น้อง มากกว่าจะคานึงถึง ตาแหน่งหน้าที่การงาน แต่
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ปัจจุบันเนื่องจากนโยบายในการทางานเปลี่ยนไป ผู้ บังคับบัญชามีการใช้อานาจ เพื่อให้ผลการทางานเป็นไป
ตามตัวชี้วัด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากใช้ไม่เหมาะสม ยึดมั่นในตาแหน่งมากเกินไป จะทาให้วัฒนธรรม
องค์การที่ควรดารงค์ไว้ ที่เป็นจุดแข็งที่สุดเหล่านี้หายไปจากองค์การ เพราะถ้าหากจะเปรียบเทียบองค์การการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย กับ องค์การขนาดใหญ่อื่นๆ ปัจจุบัน สวัส ดิการ ค่าจ้าง ความเติบโตของ
องค์การ ชื่อเสียง จะไม่ดีเหมือนในอดีต สิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์การที่จะมัดใจให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การ พร้อมเผชิญกับการปรับเปลี่ยนองค์การในปัจจุบันก็ต้องดารงไว้ และ เร่งสร้างเสริมปัจจัยด้านอื่นๆ
ที่ยังต้องปรับปรุง เพื่อให้เกิดความผูกพันอย่างยั่งยืนในอนาคตและนาไปสู่การเป็นองค์การชั้นแนวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานกลุ่มสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อ
องค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และด้านการ
ยอมรับในค่านิยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน แตกต่างกัน มีระดับ
ความผูกพันต่อองค์การต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะสาหรับผลที่ได้จากการศึกษา เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การมากขึ้น ดังนี้
1) ด้านการยอมรับ ในค่านิ ยม นโยบาย และเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้ า ถึง
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น เพื่อสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายขององค์การให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเข้าใจ
อย่ างทั่ว ถึง อีกทั้งผู้ บ ริ ห ารทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนและมีพฤติ กรรมเป็นแบบอย่างในการทางานที่ดี ใ ห้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกระดับในการทางานร่วมกัน
2) ด้านความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อให้แสดงออกถึงพฤติกรรมและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร รวมไปถึงให้พนักงานทุกคน
ตระหนักถึงผลกระทบของการดาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
3) ด้านความตั้งใจทุ่มเทความสามารถในการทางานเพื่อองค์การ มีการทบทวนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารขององค์กร เพื่อแนวทาง
ในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรมากขึ้น
2) ควรทาการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กับสายงานรองผู้ว่าการอื่นๆ ในการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยำบำลตำรวจ
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ตารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิ ก ฤติ
โรงพยาบาลต ารวจ 2) เพื่อเปรี ย บเที ย บคุ ณภาพชีวิต ในการท างานของพยาบาลวิช าชี พ หอผู้ ป่ว ย วิ ก ฤติ
โรงพยาบาลตารวจ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลตารวจ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจที่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป จานวนทั้งหมด 111 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ตารวจในภาพรวมเกิดขึ้น ในระดับ มาก ประเด็นที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน ล าดับแรก คือ ด้าน
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนประเด็นที่มีระดับคุ ณภาพชีวิตในการทางานลาดับสุดท้ายคือ ด้าน
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
3) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอ
ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ โ รงพยาบาลต ารวจ ที่ ส าคั ญ คื อ ควรปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนให้ ดี ขึ้ น ทั้ ง เงิ น เดื อ น ค่ า ล่ ว งเวลา
ค่าตอบแทนเวรบ่าย/เวรดึก ตลอดจนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย การจัดตารางการปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุ่น
และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อหรือการศึกษาอบรมเฉพาะทาง
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Work Life Quality Development of Professional Nurses in Critical Care Units,
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ABSTRACT
Education subject Work life quality development of professional nurses in critical care
units,Police General Hospital. Have a purpose 1) To study The quality of working life of
professional nurses in critical care units,Police General Hospital. 2) To compare the quality of
working life of professional nurses in critical care units,Police General Hospital classified by
personal characteristics. 3) To suggest ways to improve the quality of working life of
professional nurses in critical care units,Police General Hospital.
The sample group used in this research was professional nurses in critical care unit.
111 hospitals with full-time employment and over 1 year of work. The instrument used in
the research was a questionnaire. Statistical analysis was performed using descriptive statistics
such as frequency distribution, percentage, arithmetic mean. And standard deviation And
analyzed using inferential statistics To be used in the hypothesis testing, t-test statistics and
one-way analysis of variance.
The results showed that 1) Quality of working life of professional nurses in critical care
units,Police General Hospital as a whole occur at a high level. The first level of quality of
working life is the job characteristics that are beneficial to society. As for the issues with the
final quality of work life that are In terms of receiving sufficient and fair remuneration. 2)
Respondents with different age and monthly income quality of working life of professional
nurses in critical care units,Police General Hospital Differences were statistically significant at
the level of 0.05. 3) guidelines for improving the quality of working life Most agree that The
compensation should be improved, including salaries, overtime pay, afternoon shift / night
shift As well as risk compensation. Followed by the scheduling of operations should be
flexible. And should promote and support further education or specialized training.

Keyword: Work Life Quality Development , Professional Nurses
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บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คุณภาพชีวิตการทางาน เป็นลักษณะการทางานที่ทาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเป็นสุขจากสภาพที่ตน
ได้รับขณะปฏิบัติงาน เป็นการประสานงานระหว่างบุคคลและงาน ให้ชีวิตและการทางานผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน ส่งผลให้ผู้ทางานรู้สึกพึงพอใจในการทางาน และดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข หากมนุษย์มีความสุข
ในการทางานจะรู้สึกพึงพอใจพร้อมจะปฏิบัติงานด้วยความรักในหน้าที่ อุทิศตนเองอย่างหนัก รวมทั้งเสียสละ
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับองค์กรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่หากไม่มีความสุขในการทางาน จะรู้สึก
เฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย อาจทางานเพียงเพื่อให้งานเสร็จไปวันๆเท่านั้น ไม่สนใจที่จะอุทิศตนเองแต่อย่างใด (วิจิตร
ศรีสุพรรณ และกฤษฎา แสวงดี , 2559) การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า และส่งผลต่อตัวบุคคล ที่ปฏิบัติงานให้ทางานได้อย่างมี
ความสุข เนื่องจากคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยอื่นๆ และเป็นผู้ทาให้การบริหารงานสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคุณภาพของคนอยู่ที่ผลของงานที่เป็นกุญแจสาคัญไปสู่ความสาเร็จขององค์กร (กุลวดี
อภิชาตบุตร, 2557)
การรักษาพยาบาลเป็นงานที่สาคัญยิ่งแขนงหนึ่งของงานสาธารณสุข ในการที่จะนาประชาชนไปสู่
ความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ งานรักษาพยาบาลต้องอาศัยความร่วมมือของทีมสุขภาพหลาย
ประเภท อาทิ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ (Alexander, Weisman & Chase, 2016) โดยพยาบาลจัดว่าเป็ น
บุคลากรในทีมสุขภาพที่มีจานวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับบุคลากรในทีมสุ ขภาพประเภทอื่น และเป็นผู้ที่ต้องให้
การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หน้าที่เฉพาะของพยาบาลคือการช่วยเหลือบุคคล ซึ่งอาจเป็นผู้มีสุขภาพดีหรือ
เจ็บป่วยในการปฏิบัติกิจกรรมใดก็ตาม เพื่อที่จะให้บุคคลนั้นมีสุขภาพดีขึ้นหรือหายจากการเจ็บป่วยเร็ว ขึ้น
เพื่อช่วยให้เขาเหล่านั้น มีกาลังใจ มีความรู้ และสามารถที่จะช่วยตัวเองได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ (ธงทิพย์ วัฒน
ชัย, 2557) แต่ในทางปฏิบัติกิจกรรมที่พยาบาลกระทาทุกวัน มิได้มุ่งเฉพาะแต่เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก พยาบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการ
พยาบาลผู้ป่วย ด้านธุรการ และด้านบริหารงาน ในหน่วยงานหรือแผนกพยาบาล ตลอดจนเป็นผู้ประสานงาน
ในทีมสุ ขภาพและระหว่างทีมสุ ขภาพกับ ผู้ ป่ว ยและญาติ จะเห็ นได้ว่างานของพยาบาลเป็น งานที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนและมีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวาง บุคลากรพยาบาลจึงมีบทบาทสาคัญต่อประสิทธิภาพ
ของบริการด้านสุขภาพอนามัย และมีส่วนในการสร้างภาพพจน์ที่ดีหรือไม่ดีแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานเป็น
อย่างมาก (จินตนา ยูนิพันธ์, 2557)
การปฏิบัติงานของพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นจาเป็นต้อง
มีการจัดอัตรากาลังของบุคลากรพยาบาลให้มีจานวนเพียงพอเหมาะสม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขาดแคลนทาให้บุคลากรพยาบาลที่เหลืออยู่ต้อง
ปฏิบัติงานอย่างหนัก มีชั่วโมงการทางาน60-100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในบางแผนกจะต้อ งมีการหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้เกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดในการปฏิบัติงาน (วิจิตร ศรี
สุพรรณ และกฤษฎา แสวงดี, 2559)
ทั้งนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า อายุ
และประสบการณ์การทางาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลในระดับต่า และระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม (จุฑาวดี
กลิ่นเฟื่อง, 2558) สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยด้านสถานภาพสมรสกับคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า ผลการศึกษาสถานภาพสมรสแต่งงานและอยู่ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
451

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
การทางาน ของพยาบาล (วารุณี แดบสูงเนิน , 2559) และสถานภาพสมรสเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานของพยาบาล (รัตนา สิทธิพันธ์ , 2559) ด้านระดับการศึกษา Haybrust และคณะ (2005) พบว่า
พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่า มีแรงจูงใจในการทางานมากกว่าพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ต่ากว่า เนื่องจากพยาบาลที่สาเร็จการศึกษา ในระดับสูงกว่ามีโอกาสประสบความก้าวหน้าในงานมากกว่า
พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ากว่า ในกรณีที่พยาบาลได้ศึกษาต่ อและสาเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าและไม่ได้รับโอกาสให้นาความรู้มาใช้พัฒนางานในองค์กร จะทาให้
พยาบาลรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าต่อองค์กร จึงลาออกหรือโอนย้ายไปทางานแหล่งอื่นๆ
ปัจจัยลักษณะดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิ ตการทางานของพยาบาล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยพยาบาลวิชาชีพมีอัตราการสูญเสียร้อยละ 4.4 ต่อปี (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2559) สอดคล้องกับข้อมูลอัตรา
การลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ระหว่างปี 2559-2561 พบว่า ในปี 2559 มี
การลาออก จานวน 45 คน ในปี 2560 มีการลาออก จานวน 56 คน และในปี 2561 มีการลาออก จานวน
56 คน ซึ่งมีอัตราการลาออกสูงขึ้นทุกปี (โรงพยาบาลตารวจ, 2561)
ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะพยาบาลวิชาชีพนั้นเป็น
บุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพ อีกทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้อื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ และนามาซึ่งผลประโยชน์ของผู้รับบริการ และองค์การต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลตารวจ
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของพยาบาลวิ ช าชี พ หอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต
โรงพยาบาลตารวจ จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยาบาลตารวจ
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ด้ำนประชำกร
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษากับพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ จานวนทั้งหมด
111 คน
ด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Werther and Davis (1982 อ้างถึงใน ชลลดา ศรีประสิทธิ์ , 2558)
ที่กล่ าวว่า ปั จ จั ย ที่มีผ ลให้ คุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน คือ ปัจจัยส่ ว นบุคคล ซึ่งปัจจัยส่ ว นบุคคล
ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน
สาหรับคุณภาพชีวิตการทางาน ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ Walton (1974a) ที่พบว่าองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทางาน เน้นลักษณะการทางานที่ตอบสนองต่อความต้องการ และความปรารถนาของบุคคล
ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน โดยกาหนดองค์ป ระกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัด
คุณภาพชีวิตการทางานไว้ 8 ประการดังนี้ 1) การได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม 2)
สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 4)
การพัฒนาความสามารถของบุคคล 5) การบูรณาการทางสั งคมหรือการทางานร่วมกัน 6) ประชาธิปไตย ใน
องค์กร 7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social
Relevance)
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ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์การทางาน
- รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตำม
คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
- การได้รบั ค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
- สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
- โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล
- โอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
- การมีส่วนร่วมในการทางานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
- ประชาธิปไตยในองค์กร
- ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
- ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กำรทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน
แนวคิดของ Werther and Davis (1982 อ้างถึงใน ชลลดา ศรีประสิทธิ์, 2558) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่
มีผลให้คุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
- และรายได้ต่อเดือน
Walton (1974 a) กาหนดองค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพชีวิตการทางานไว้ 8 ประการดังนี้
1. การได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทางาน
6. ประชาธิปไตยในองค์กร
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพยำบำล
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (2540 อ้างถึงใน ชลลดา ศรีประสิทธิ์ , 2556)
นิยามว่า การพยาบาล หมายถึง การกระทาต่อมนุษย์เกี่ยวกับดูแล การช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการฟื้นฟู
สุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการช่วยเหลือแพทย์กระทาการรักษาอาศัยหลักวิทยาศาสตร์
และศิลปะการพยาบาล
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ความสาคัญของวิชาชีพพยาบาล
วิช าชีพพยาบาลเป็ น วิช าชีพที่ให้ บ ริการช่วยเหลื อผู้ อื่น ที่มีปัญหาสุ ขภาพทุกระดับ เป็นวิช าชีพที่
ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัวและสังคมโดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาใน
เชิงทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย (จินตนา ยูนิพันธ์, 2557)
Brooks and Anderson (2005) กล่าวว่า ความสาคัญของการพยาบาล ได้แก่ การดูแลให้ความสุข
สบาย ช่วยเหลือบุคคลให้สามารถจั ดการกับปัญหาทางสุ ขภาพและการเจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง หน้าที่ของ
พยาบาลจึงมุ่งที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล เพื่อให้ข้อวินิจฉัย
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผาณิต สกุลวัฒณะ (2557) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาราชนครพิ ง ค์ เ ชีย งใหม่ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นช่ ว งการปรับ เปลี่ ยนขององค์ ก รผลการวิจั ยพบว่า
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลคือ ค่านิยม
ทางวิชาชีพ ค่านิยมทางวิชาการ ตาแหน่ง หน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการ
ทางานของพยาบาลวิชาชีพ อายุและรายได้มีความสัมพันธ์ ทางบวกระดับต่า ปัจจัยด้านการทางาน คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทางาน ส่วนด้านความรู้
ความสามารถเชิงวิชาชีพการรับรู้ต่อระบบบริหาร การบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
และพบว่าสภาพแวดล้อมในการทางาน การรับรู้ต่อระบบบริหาร การบริหารจัดการ ตาแหน่ง หน้าที่ ค่านิยม
สามารถร่วมกันทานายความแปรผันของคุณภาพชีวิตการทางานได้
Smith and Mitry (1983) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับขนาดของโรงพยาบาล พบว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีคุณภาพการทางานอยู่ใน
ระดับต่ากว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลซึ่งมีขนาดเล็ก เนื่องจากบรรยากาศในองค์กรใหญ่มีการ
บริหารงานที่ซับซ้อน มีขั้นตอนในการทางานมากและระบบของการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างล่าช้า ทาให้
พยาบาลมีความเครียดอยู่ในระดับสูง
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาการพัฒ นาคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาล
ตารวจ มีระเบียบและวิธีการวิจัยดังนี้
3.1 ประชากร
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
จานวนทั้งหมด 111 คน (อัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ, 2562)
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแปรในกรอบแนวคิดที่ได้กาหนดไว้
โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่าง
3. น าแบบสอบถามที่ส ร้ างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ พิจารณาความถู กต้อง และให้
คาแนะนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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.4นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน เพื่อพิจารณา ท่าน 3
และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ถูกต้อง ความสมบูรณ์้อหา )Content Validity) เพื่อทาการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ซึ่งผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
วิจัยครั้งนี้คานวณค่าสถิติโดยรวมได้ ค่าระหว่าง 1.00-0.67
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง จ านวน 30 ชุ ด และน ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ( Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสั มประสิ ทธิ์อัล ฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่งจะต้องได้ค่ า ดัช นี
มากกว่า 0.7 ขึ้นไป จึงจะนาไปใช้ในการวิจัย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2550) ซึ่งผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น ของเครื่องมือวิจัยครั้งนี้คานวณค่าสถิติโดยรวมได้ 9.28
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่า การ
กระจายของข้อมูล F-test (One-way ANOVA)
สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลกำรศึกษำวิจัยและอภิปรำยผล
1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
- มีอายุไม่เกิน 30 ปี
- สถานภาพโสด
- โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี
- มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
- และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท
1.2 คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยำบำลตำรวจ
คุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ ในภาพรวมเกิดขึ้น
ในระดับมาก ประเด็นที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานสามลาดับแรก คือ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการทางานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านประชาธิปไตยใน
องค์กร
ส่ ว นประเด็น ที่ มีระดับ คุณภาพชีวิตในการทางานลาดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม
1.3. กำรวิ เ ครำะห์ ร ะดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ในกำรท ำงำนของพยำบำลวิ ช ำชี พ หอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ
โรงพยำบำลตำรวจ จำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลั กษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า
2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย
วิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทางาน ด้านโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 30-35 ปี เนื่องจากใน
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ปัจจุบันมีการเปลี่ยนสายงานและความก้าวหน้าในงานใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งความมั่นคงในงาน
เป็นระบบข้าราชการที่พึงมีตามหลักเกณฑ์ของข้าราชการที่มีสิทธิในด้านต่าง ๆ ที่ควรได้รับอยู่แล้ว
ขณะที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี อ ายุ 30-35 ปี มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ด้ า นโอกาสใน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 46-50 ปี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
อายุ 30-35 ปี เป็นช่วงที่ต้องเริ่มสร้างครอบครัว เพราะฉะนั้น เป้าหมายความสาเร็จของคนอายุนี้ ก็คือการมี
ครอบครั ว ที่อบอุ่น มีที่อยู่ อาศัย สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และมีความมั่นคงในการใช้ชีวิต จึงจาเป็น
ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน คือการมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานที่
สูงขึ้น มีโอกาสประสบความสาเร็จในองค์กรและมีความมั่นคงในงานและรายได้ที่ได้รับ ประกอบกับในช่วงวัยที่
มีอายุ 30-35ปี อยู่ในตาแหน่งพยาบาล สัญญาบัตร 1 และพยาบาล สัญญาบัตร 2 ที่เมื่ออายุราชการมากกว่า
4 ปีขึ้นไป สามารถโยกย้ายสายงานและเปลี่ยนตาแหน่งออกจากงานพยาบาลได้ทาให้มีโอกาสในความก้าวหน้า
ในสายงานมากกว่าช่วงอายุระหว่าง 46-50 ปี
2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ
หอผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นเพราะว่ารายได้เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล รายได้จึงมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและเพียงพอจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
พอใจ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายรับทั้งหมดจากการทางานของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ เงินเดือน
ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนวิชาชีพ ซึ่งจากการศึกษาของ Ito และคณะ (2001) พบว่า
รายได้มีความสัมพันธ์ต่อการดารงชีวิต รายได้ที่เพียงพอและยุติธรรมจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4. แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ
โรงพยำบำลตำรวจ
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เ ห็ น ว่า ควรปรั บปรุ ง ค่า ตอบแทนให้ ดี ขึ้น ทั้งเงินเดือน ค่าล่ ว งเวลา
ค่าตอบแทนเวรบ่าย/เวรดึก ตลอดจนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย รองลงมา คือ ควรมีความยืดหยุ่นในการจัดตาราง
การปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อหรือการศึกษาอบรมเฉพาะทาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ลักษณะวิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่เสียสละเวลามากส่งผลต่อพยาบาลที่มีครอบครัว การเพิ่มงาน
ควรพิจารณาตามเหมาะสมของงานกับพยาบาลถ้าเป็นไปได้ควรมอบหมายงานพิเศษที่นอกเหนือเวลาว่างให้กับ
พยาบาลที่ยังไม่มีครอบครัวมากกว่า หรือกรณีที่ต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานให้ครอบครัวได้ติดตามไปยัง
สถานที่จั ดกิจ กรรม เมื่อเสร็ จ ภารกิจ จะได้ อยู่ กับ ครอบครัว ได้และควรมีกิ จกรรมเสริ ม ความอบอุ่น ให้ กั บ
ครอบครัว เช่น การจัดทัศนศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
2. ผู้บริหารควรเพิ่มอัตรากาลั งทางการพยาบาล เพื่อให้มีอัตรากาลังเพียงพอต่อภาระงาน ทาให้
พยาบาลวิชาชีพสามารถแบ่งเวลาในเรื่องการทางาน ครอบครัว สังคม และเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้บริหารควรมีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่ อนเงินเดือนที่ชั ดเจน
และผลักดันให้มีการแก้ไขระเบียบ ข้อกาหนดในการจ่ายค่าตอบแทนทางราชการที่ยุติธรรมและเสมอภาค
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลเอกชน
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2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายอื่น เช่น แพทย์
เภสัชกร เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น
กิตติกรรมประกำศ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาล
ตารวจฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นจนจบ ทาให้การวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ได้แก่ พ.ต.อ.หญิง ปัทมา พีระพันธุ์ พ.ต.ท.หญิง ทิธตยา แต้ไพบูลย์
และพ.ต.ต.หญิง รัชฎาพร บุญสนอง ที่ให้ความกรุณาตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลในแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้และให้คาปรึกษาในการเรียนของผู้วิจัยอย่างดี
ยิ่งทาให้ข้าพเจ้าสามารถดารงตนให้บรรลุผลสาเร็จตราบจนบัดนี้
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึกษาระดั บ ความผู กพั น องค์การของเจ้ า หน้ า ที่ พี่ เลี้ ย งเด็ กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน
และปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มีต่อองค์การ (3) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างเจ้าหน้าที่พี่
เลี้ ย งในสถานสงเคราะห์ เด็ กอ่ อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์ เด็ กอ่ อนพญาไท (4) เสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาจากหน่วยตัวอย่างจานวน 145 คนโดยวิธีการ
เลือกหน่วยตัวอย่างอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การ
มากที่สุดได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ปัจจัยลักษณะงานด้านความหลากหลายของงาน และปัจจัยประสบการณ์ใน
งานด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถือ (3) การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทพบว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีปัจจัยลักษณะบุคคล
ปัจจัยลักษณะงานและปัจจัยประสบการณ์ในงานต่างกันมีผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดั บ 0.05 (4) ส าหรับ แนวทางในการเสริม สร้า งความผู กพั น ต่ อองค์การได้ แก่การสร้า ง ความภาคภูมิ ใจของ
เจ้าหน้าที่ที่มีต่อองค์การและการสร้างความเชื่อมั่นและคาดหวังให้องค์การตอบสนองเสมือนครอบครัว พึ่งพากันทั้งใน
ยามปกติ และยามทุกข์ยาก

คำสำคัญ: ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
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Abstract
The purpose of this research was to (1) study the confidence level of babysitting staff;
(2) study personal factors Job characteristics and job experience factors that influence the
commitment of babysitters in Pakret baby care center and Phayathai baby care center towards
the organization; (3) Comparison of organizational commitment between babysitters in Pak
Kret baby care center and Phayathai baby care center and (4) suggest guidelines for enhancing
the organizational commitment of babysitting staff in Pakret baby care center. And Phayathai
baby care center. It was a survey research using a questionnaire to study from 145 sample
units by simple selection method. Data were analyzed using frequency, mean, standard
deviation, analysis of variance, multiple correlations and multiple regression analysis.
The results showed that: (1) The level of organizational commitment of the nanny
staff in Pak Kret and Phayathai baby care center is at a moderate level; (2) the most influential
factor in organizational commitment is age and personal factors. Job characteristics factors,
job diversity, and work experience factors, security and reliability; (3) By comparing the
organizational commitment between babysitters in Pak Kret baby care center and Phayathai
baby care center, it is found that babysitting personnel with individual characteristics
differences in job characteristics and work experience factors have a significant effect on
organizational commitment at 0.05 level and 4) For guidelines for enhancing organizational
commitment, including creating staff's pride in the organization and building trust and
expecting the organization to respond like a family and depend on each other in normal times
and when suffering.

Key words: Factors of job characteristics, work experience, Pak Kret baby care center and
Phayathai baby care center.
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บทนำ
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร จากการที่มนุษย์เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอื่นทาให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด หากองค์การ
มีการวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแล้ว จึง
ควรรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่านี้อยู่กับองค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเป็นหน่วยงานในสังกัดกรม
กิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ การอุปการะเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง 7 ปี จากสาเหตุการถูกทอดทิ้งบิดามารดาที่ต้องโทษเด็ก ที่กาพร้าบิดา หรือมารดาครอบครัวอยู่ในภาวะ
ยากลาบากบุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม โดยสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ดจะดาเนินการตามภารกิจ ในการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ. 2550
ในการดูแลเด็กจะแบ่งเด็กในช่วงวันเดียวกันอยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กสลับเวรอยู่
ดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรากตรากว่าตาแหน่งอื่น จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเสียขวัญไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ
เป็นงานที่ต้องปฏิบัติทันทีไม่สามารถปฏิเสธหรือผ่อนผันปฏิบัติในเวลาต่อมาได้ ทั้งนี้เนื่องจากการสงเคราะห์
เด็กอ่อนไม่สามารถปฏิเสธได้ แม้สถานสงเคราะห์จะมีอัตรากาลังหรือสถานที่ควบคุมดูแลไม่เพียงพอก็ตาม จะ
ผ่อนผันไปดาเนินการในวันอื่นไม่ได้ จาเป็นจะต้องปฏิบัติงานโดยพลัน แม้ว่าจะเลยเวลาราชการ นอกเวลา
ราชการ หรือขาดแคลนอัตรากาลังก็ตาม ทาให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันต้องรับภาระหนักและเกิดความกดดัน
สูง อีกทั้งเป็นงานที่ต้องปฏิ บัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วน และถูกต้อง
แม่นยา จะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความชานาญการเป็นพิเศษการปฏิบัติงาน
ในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นผลต่อคุณภาพชีวิตและขวัญใจจากการปฏิบัติงาน ประกอบกับการได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราตลาดแรงงานทั่วไป และสวัสดิการต่างๆ มีจากัด อีกทั้งก่อนที่จะปฏิบัติงานได้จาเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝน พัฒนาทักษะค่อนข้างมาก และใช้เวลานานพอสมควร สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ทาให้อัตราการเข้าออกงานสูง
ด้วยเหตุนี้นักวิจัยเล็งเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ ปัจจุบันมีอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แต่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลเด็กเป็นอย่างดีนั้นทาอย่างไรจึงจะจูงใจให้บุคลากร
เหล่านี้อยู่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนได้ตลอดไป จึงอยากด้วยเหตุนี้นักวิจัยเล็งเห็นว่าบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน มีอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการดูแลเด็กเป็นอย่างดีนันทาอย่างไร จึงจะจูงใจให้บุคลากรเหล่านี้อยู่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ได้ตลอดไป จึงอยากทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงผลการวิจัยที่ได้จะ
ได้จัดทาเป็นข้อเสนอ แนะแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น และธารงรักษา
บุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษาระดับความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
(2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มี
ต่อองค์การ
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(3) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
(4) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านด้านเนื้อหาเป็นการสอบถามความคิดเห็นของหน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับด้านลักษณะงาน
และปั จ จั ย ด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิ พลต่ อ ความผู ก พันองค์ก ารของเจ้าหน้า ที่พี่เลี้ ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรได้แก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทโดยศึกษาจากหน่วยตัวอย่างจานวน 145 หน่วย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่วิจัยได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยดาเนินการระหว่างเดือนมีนาคม–เมษายน 2562
กรอบแนวคิดวิจัย
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเพื่อนามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดวิจัย แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้
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ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, ระยะเวลาปฏิบัติงาน,
ตาแหน่ง ประเภทบุคลากร, ค่าตอบแทน.

ปัจจัยลักษณะงำน
-ความอิสระในการทางาน, ความ
หลากหลายของงาน, ความเข้าใจใน
กระบวนการทางาน, งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, ผลป้อนกลับของงาน,
ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า.

ควำมผูกพันต่อองค์กำร
-การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขอ
องค์การ, ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อองค์การ, ความต้องการที่
จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ.

ปัจจัยประสบกำรณ์ในงำน
-ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ,
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของ
องค์การ, ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ, ความพึ่งพิงได้ของ
องค์การ.

นิยำมศัพท์
1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยความอิสระในการทางาน, ความหลากหลายของงาน, ความเข้าใจในกระบวนการทางาน, งานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, ผลป้อนกลับของงาน, ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า.
2. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับทราบและเรียนรู้ เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานใน
องค์การ ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ, ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์การ,
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, ความพึ่งพิงได้ขององค์การ.
3. ความผูกพันต่อองค์การหมายถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งคนที่มีความผูกพันต่อ
องค์การสูงจะแสดงออกโดยมีความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เต็มที่ที่จะใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทางานให้องค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงฐานะสมาชิกของ
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องค์การต่อไปประกอบด้วยการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขอองค์การ, ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
เพื่อองค์การและความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิจั ย ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผู กพันต่อองค์ การของ
บุคลากรด้านปัจจัยที่มีอิทธิพล/มีผลต่อความผูกพันองค์การและงานวิจัยดังนี้
แนวคิดและทฤษฎี ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของ Richard T. Mowday, Lyman W.
Porter and Richard M. Steers ที่เสนอว่าปัจจัยที่อิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การประกอบด้วย 1) ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัย
ด้ า นลั ก ษณะงาน ประกอบด้ ว ยความอิ ส ระในการท างาน, ความหลากหลายของงาน, ความเข้ า ใจใน
กระบวนการทางาน, งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น , ผลป้อนกลับของงาน, และความคาดหวังในโอกาส
ความก้าวหน้า 3) ปัจจัยด้านปัจจัยประสบการณ์ในงาน,ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ, ความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือขององค์การ, ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, และความพึ่งพิงได้ของ
องค์การ
ในส่ ว นของความผู กพัน ต่อองค์การนั้นในทัศนะของ Richard M. Steer เห็ นว่าต้องพิจารณาจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์การโดยพิจารณาใน 3 มิติที่สาคัญได้แก่ 1) การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขอองค์การ, 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การ, และ 3) ความต้องการที่จะรักษา
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ.
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดวิจัยดังกล่าวข้างต้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและ
เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ทาหน้าที่ดูแล
เด็ก หน่ ว ยตัว อย่ างที่ใช้ส ารวจความคิดเห็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ดและ
เจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ทาหน้าที่ดูแลเด็ก จานวน 145
คน ที่คานวณได้จากสูตรของ Taro Yamane โดยมีความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย เกี่ยวกับตอนที่ 1
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ประเภทบุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ตอนที่ 2 เป็นคาถามความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ระดับ ความผูกพัน ของเจ้ าหน้ าที่พี่ เลี้ ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อน โดยวิธีการวัดแบบมาตร
ประมาณค่า ตอนที่ 3 เป็นคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กใน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โดยวิธีการวัดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นคาถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ ตอนที่ 5 เป็น
คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดั งนี้ นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจ ารณาความครอบคลุ มด้านเนื้ อหา ส านวนภาษาเพื่อให้ ได้ข้อความที่มีความครบถ้ว นสมบูรณ์ ดังนี้ 1)
ดาเนินการหาความเกี่ยวข้อง (Validity) ของเครื่องมือ โดยการนาแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 2) เสนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเข้าใจ และการเข้าใจ 3) ภาษา
โดยมีค่าดัชนี IOC (Item Objection Congruence) โดยมีค่าดัชนีทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 4) นาแบบสอบถามที่
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ผ่านการตรวจสอบ โดยแก้ไขตามตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จานวน 30 ราย เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.85
สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ความถี่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์
พหุคูณ (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression) สาหรับการ
ทดสอบสมมุตฐิ านวิจัย
สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยจะนาเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์วิจัย ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดเป็ น เพศหญิ ง
จานวน 145 คน คิดเป็นร้ อยละ 100 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.31
สมรส จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
43.4 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 มีตาแหน่งพี่เลี้ยง
จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 93.79 ลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83
และได้รับค่าตอบแทน ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
2. ระดั บ ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงาน โดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 3.70) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเข้าใจในกระบวนการทางาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.94) รองลงมา
คือ ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น ( = 3.90) และด้านความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( = 3.46) แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะของงาน
ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน
S.D.
ระดับ
อันดับ
1. ความอิสระในการทางาน
2. ความหลากหลายของงาน
3. ความเข้าใจในกระบวนการทางาน
4. งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
5. ผลป้อนกลับของงาน
6. ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า
รวม

3.56
3.72
3.94
3.90
3.60
3.46
3.70

0.460
0.425
0.391
0.301
0.569
0.391
0.288

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มำก

5
3
1
2
4
6

3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ด ( = 4.04)
รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ( = 3.87) และด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( = 3.48) แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน
ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในงำน
S.D.
ระดับ
อันดับ
1. ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
2. ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ
3. ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ
4. ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ
5. ความพึ่งพิงได้ขององค์การ
รวม

3.87
4.04
3.48
3.80
3.77
3.79

0.327
0.288
0.347
0.349
0.420
0.201

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มำก

2
1
5
3
4

4. ระดับความผูกพัน โดยภาพรวมมีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ความตั้งใจเต็มที่ที่จะทุ่มเทความพยายามที่มีทั้งหมด เพื่อทาให้งานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ฯ ประสบความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.03) รองลงมาคือ ความพร้อมที่จะยกย่องสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนฯ กับเพื่อน หรือบุคคลอื่นว่าเป็นสถานที่ทางานที่ใครๆ ก็ควรจะเข้ามาทางานด้วย และความภาคภูมิใจ
ที่จะบอกกับใครๆ ว่าตนเองเป็นบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.92) และถือ
ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตของท่านที่เข้ามาทางานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ นี้ มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( = 2.54) แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์การ
ควำมผูกพันของเจ้ำหน้ำที่ต่อองค์กำร
S.D.
ระดับ
อันดับ
1. ท่านตั้งใจเต็มที่ที่จะทุ่มเทความพยายามที่มีทั้งหมดเพื่อทาให้งานของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯประสบความสาเร็จ
2. ท่านพร้อมที่จะยกย่องสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ กับเพื่อนหรือบุคคลอื่น
ว่าเป็นสถานที่ทางานที่ใครๆ ก็ควรจะเข้ามาทางานด้วย
3. ท่านรู้สึกว่ามีความผูกพันต่อสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯมีไม่มากนัก
4. ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ
มอบหมายให้ทา เพื่อที่จะได้มีงานทาที่องค์การแห่งนี้
5. ท่านพบว่าค่านิยมในการทางานของท่านคล้ายกับค่านิยมขององค์การ
6. ท่านภาคภูมิใจที่จะบอกกับใครๆ ว่าท่านเป็นบุคลากรของสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนฯ
7. ท่านพร้อมที่จะออกจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ แห่งนี้เพื่อไปทางาน
กับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายกัน
8. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯแห่งนี้ให้กาลังใจแก่ท่านเป็นอย่างดียิ่งเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
9. สภาพการทางานที่จาเจหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากทาให้ท่านคิดที่จะ
ออกไปทางานที่อื่น
10. ท่านดีใจมากที่ได้เลือกทางานที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ แห่งนี้
มากกว่าที่อื่นและยังรู้สึกเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่ตัดสินใจเข้ามาทางานที่นี่
11. มีบ้างที่เคยคิดว่าจะไม่อยู่ทางานที่นี่ตลอดไป

4.03 0.600 มาก

1

3.92 0.625 มาก

2

3.23 0.941 ปานกลาง 8
3.91 0.76 มาก
3
3.63 0.675 มาก
3.92 0.731 มาก

4
2

2.93 1.078 ปานกลาง 11
3.61 0.679 มาก

5

2.94 1.059 ปาน
กลาง
3.72 0.761 มาก

10

.12

5

0.949 ปานกลาง 9
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12. มีบ่อยครั้งที่ท่านรู้สึกว่ายากที่จะยอมรับนโยบายทางด้านบุคคลของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ
13. ท่านรู้สึกห่วงใยความเป็นไปในอนาคตของหน่วยงาน
14. สาหรับตัวท่านเองแล้ว รู้สึกว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯนี้เป็นองค์การ
ที่ท่านเลือกทางานด้วย
15. ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตของท่านที่เข้ามา
ทางานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯนี้
รวม

3.26 0.773 ปานกลาง 7
3.59 0.732 มาก
3.78 0.682 มาก

6
4

2.54 1.318 ปานกลาง 12
3.48 0.324 ปำนกลำง

5. การเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ ดและสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไทนั้นจากการทดสอบสมมติฐ าน
พบว่า เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
นั้ น จากการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ยงในสถานสงเคราะห์ เ ด็ก อ่ อ นปากเกร็ด และสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทที่มีปัจจัยด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในงานต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถานสงเคราะห์
ปากเกร็ด
พญาไท
t
sig
(n =70)
(n = 75)
ความผูกพันต่อองค์การ
S.D
S.D
ความเป็นอิสระในการทางาน
3.75 .314 3.69 .189 6.935 .009*
ความหลากหลายของงาน
3.98 .335 3.90 .409 28.375 .000*
ความเข้าใจในกระบวนการทางาน
3.96 .270 3.84 .292 6.881 .010*
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
3.62 .430 3.58 .378 6.824 .010*
ผลป้อนกลับของงาน
3.22 .644 3.67 .340 34.618 .000*
ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า
3.60 .295 3.96 .326 1.109 .294
ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
3.80 .286 3.94 .483 31.502 .000*
ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ
4.10 .100 3.97 .247 4.118 .044*
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก
3.54 .731 3.71 .325 23.614 .000*
องค์การ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและ
3.71 .325 3.86 .337 .514
.475
องค์การ
ความพึ่งพิงได้ขององค์การ
4.00 .000 3.54 .482 103.474 .000*
ความผูกพันของบุคคลต่อองค์การ
3.65 .345 3.30 .165 96.886 .000*
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7. การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยด้านลักษณะของงานและประสบการณ์ในงานที่
มีผลต่อความผูกพันขององค์การเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนพญาไทที่มีต่อองค์การพบว่าทั้งปัจจัยด้านลักษณะของงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานส่งผลต่อ
ความผูกพันขององค์การเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงได้ดังตารางที่ 5 และ 6 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 5 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
Unstandadized Standardized
Collinearity
Coefficients Coefficients
Statistics
Model
t
Sig
B
SE
Beta
Tolerance VIF
ค่าคงที่
.593 .391
1.515 .002
ความเป็นอิสระใน
.072 .060
.082
1.194 .234
.712
1.405
การทางาน (X1)
ความหลากหลาย
.220 .091
.178
2.418 .017*
.619
1.616
ของงาน (X2)
ความเข้าใจใน
-.013 .066
-.015
-.196 .845
.551
1.814
กระบวนการทางาน
(X3)
งานที่มีโอกาส
.104 .084
.094
1.243 .216
.587
1.703
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
(X4)
ผลป้อนกลับของ
.496 .055
.626
9.010 .000*
.691
1.446
งาน (X5)
ความคาดหวัง
-.095 .037
-.166
.012*
.788
1.268
โอกาส
2.544
ความก้าวหน้า (X6)
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตำรำงที่ 6 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
Unstandadized Standardized
Collinearity
Coefficients Coefficients
Statistics
Model
t
Sig
B
SE
Beta
Tolerance VIF
ค่าคงที่
.810 .730
1.110 .026
ความรู้สึกว่าตนมี
.160 .072
.180
2.221 .028*
.619
1.617
ความสาคัญต่อ
องค์การ (X7)
ความมั่นคงและ
.082 .067
.104
1.218 .225
.551
1.816
น่าเชื่อถือของ
องค์การ (X8)
ความคาดหวังที่จะ .495 .127
.311
3.913 .000*
.643
1.555
ได้รับการตอบสนอง
จากองค์การ (X9)
ทัศนคติของบุคคลที่ .333 .044
.639
7.570 .000*
.568
1.762
มีต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์การ (X10)
ความพึ่งพิงได้ของ -.053 .090
-.056
-.585 .560
.439
2.276
องค์การ (X11)
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
8. การสร้างสมการถดถอยสาหรับปัจจัยที่ทีผลต่อความผูกพันองค์การ
8.1 สมการถดถอยสาหรับปัจจัยที่ทีผลต่อความผูกพันองค์การด้านลักษณะของงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การพบว่ามีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ร้อยละ 54.0 และสร้างสมการถดถอยได้ดังนี้
โดย Y
แทน ความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์
Z
แทน คะแนนมาตรฐาน
X2 แทน ความหลากหลายของงาน
X5 แทน ผลป้อนกลับของงาน
X6 แทน ความคาดหวังโอกาสความก้าวหน้า
สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
Y
=
0.593 + 0.220 X2 + 0.496 X5 + (-095) X6
สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ
Z
=
0.178 X2 + 0.626 X5 + (-0.166) X6
8.2
สมการถดถอยสาหรับปัจจัยที่ทีผลต่อความผูกพันองค์การด้านประสบการณ์ในงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การพบว่ามีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ร้อยละ 43.7 และสร้างสมการถดถอยได้ดังนี้
โดย Y
แทน ความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์
Z
แทน คะแนนมาตรฐาน
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X7
แทน ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
X9
แทน ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ
X10 แทน ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ
สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
Y
=
0.810 + 0.160 X7 + 0.495 X9 + 0.333 X10
สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ
Z
=
0.180 X7 + 0.311 X9 + 0.639 X10
อภิปรำยผล
ระดับความผูกพันองค์การ ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ระดับความผูกพันองค์การ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ อายุ รองลงมาคือ ตาแหน่ง ประเภทบุคลากร ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา ค่าตอบแทน และสถานภาพสมรส ตามล าดับ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ ไตรสุ ธ า
(2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันองค์การของครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
จาแนกเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล จาแนกตาม
เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และหน่ ว ยงานต่ า งกั น มี ค วามผู ก พั น องค์ ก ารไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นอายุ สถานภาพ
ระยะเวลาในการทางาน และรายได้ต่างกัน มีความผูกพันองค์การแตกต่างกันเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ลั กษณะทางการบริ ห ารและประสบการณ์จากการทางานต่างกัน มีความสั มพันธ์กับความผู กพันองค์การ
แตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้ าหน้ าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถาน
สงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ นพญาไท พบว่ า ระดั บ ความผู ก พั น องค์ ก าร ด้ า นปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงาน ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ความหลากหลายของงาน รองลงมาคือ ความเป็นอิสระในการทางาน ความคาดหวัง
ในโอกาสความก้าวหน้า ความเข้าใจในกระบวนการทางาน ผลป้อนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับ ผู้ อื่น ตามล าดับ สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ ทิพย์อักษร ชุณหนันททรัพย์ (2552) ได้ศึกษาปัจ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่า
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่อยู่ในระดับสูง สาหรับปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องค์การในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน การมีส่วนร่วมในการทางาน/โอกาสปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความคาดหวังในโอกาส
ก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพาได้ ความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพัน ธ์ต่อองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านประสบการณ์ในงานของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ระดับความผูกพันองค์การ ด้านประสบการณ์ในงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
มากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงและน่าเชื่อถื อขององค์การ รองลงมาคือ ความพึ่งพิงได้ขององค์การ ทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และความรู้สึกว่า
ตนมีความสาคัญต่อองค์การ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี บัวสร้อย (2551) ได้ทาการศึกษา
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดปทุมธานี
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน มีอิทธิพลกับระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ ดและสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ปัจจัยส่ ว นบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพันกับ
องค์การ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะการจ้างงาน และค่าตอบแทน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ เตมีรักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร บริษัท
ไอ.ทูอาร์.จากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน รายได้และแผนกงานที่แตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่มีอิ ทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานมี
อิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การ โดยความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การมีอิทธิพลมากที่สุด
รองลงมาคือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ และความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธชัย หนูสุย (2554) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ผลการศึ กษาพบว่า ปัจจัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและปัจจัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวม และรายปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด คือ ด้านงานที่ท้าทาย รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้าน
ความเข้าใจในกระบวนการทางาน ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ส่วนปัจจัย ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุดคือ ด้าน
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พักพิงได้ รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ และด้าน
ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ของผู้ประกอบการ
และผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่
รถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อสมรรถนะของนักสารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัยแวดล้อมในงานด้านการประกันภัยรถยนต์ที่มีต่อ
ความคาดหวังสมรรถนะของนักสารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการบริษัทสารวจภัยและผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบค่าความเชื่อมั่น
ได้ค่า Cronbach’s Alpha = .8407 เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงมกราคม พ.ศ.2563
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่
ด้วย t-test และ F-test ทดสอบการส่งผลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยวิธีของ Multiple Regression
Analysis
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการประกันภัยรถยนต์ และผู้ขับขี่ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อสมรรถนะของนักสารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ ไม่ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลความคาดหวังในสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุ
ด้านประกันภัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ด้านความต้องการของสังคม และด้านนโยบายขององค์กรกากับ
ดูแล ส่วนปัจจัยแวดล้อมด้านการตรวจสอบอุบัติเหตุ ด้านการประกันภัยรถยนต์ ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย ด้าน
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานของการจราจรไม่ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของ
พนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัย
ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย จากข้อค้นพบปัจจัยแวดล้อมด้านการประกันภัยรถยนต์ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของพนักงานสารวจอุบัติเหตุในด้านความต้องการของสังคม และด้านนโยบายขององค์กรกากับดูแล จึงเห็น
ควรให้ศึกษาเชิงลึกถึงสมรรถนะของนักสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยอย่างรอบด้ านและครบถ้วนเพื่อกาหนด
เป็ น คุณสมบั ติของผู้ป ฏิบั ติงานในหน้ าที่นี้ และจัดให้ มีการพัฒ นาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่ว นปัจจัย
แวดล้อมที่ด้านอื่น ควรทาการศึกษาเพื่อทดสอบครั้งใหม่ๆ เพื่อค้นหาหรือยืนยันคาตอบว่าปัจจัยด้านกฎหมาย
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยีและด้านโครงสร้า งพื้นฐานของการจราจร ไม่ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะ
สมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยตามข้อค้นพบของงานวิจัยนี้หรือไม่อย่างไร
คำสำคัญ: สมรรถนะนักสารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่
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ABSTRACT
This is a Descriptive Statistics research with the objectives as follow: 1. Studying the
competency of surveyor base on the expectations of dealers and clients in Bangkok and
Metropolitan area. 2. Comparing competency of surveyor base on the expectations of dealers
and clients in Bangkok and Metropolitan area individually, and 3. Comparing competency of
surveyor base on the expectations of dealers and clients in Bangkok and Metropolitan area
that classified by environmental factors which may affect the quality of the claim investigation.
The target group includes motor policy holder, surveyor companies and employees of group
insurance companies. The sample of this survey was 98% .98 people. The tool apply on this
research is questionnaires with Cronbach’s Alpha reliability score at .8407. These data were
collected between December 2019 to January 2020 and analyzed by data classification.
The statistics used for this research are Median, Standard Deviation and analysis of T value
testing and F value testing.
According to the study, the result showed that environmental factors has affected the
quality of the motor claim investigation variables which is related to the following variables
that influenced the competencies ’s of surveyors. The direction of the regulator with a positive
direction affects the competencies ’s of surveyors. The environmental factors affecting the
quality of the investigation, whilst motor insurance factors, legal factors, technology factors,
and the traffic infrastructure do not result in the competencies ’s of surveyors
The suggestion for this study is environmental factors has resulted in the quality of the
motor claim investigation variables which is related to the following variables that influenced
the competencies ’s of surveyors. The direction of the regulator with a positive direction
resulted in the competencies ’s of surveyors. The environmental factors resulted in the quality
of the investigation, whilst motor insurance factors, legal factors, technology factors, and the
traffic infrastructure do not result in the competencies ’s of surveyors

Keyword: Surveyors Competencies Motor Insurance Entrepreneurs Driver
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บทนำ: Introduction
ประเทศไทยมี จ านวนประชากรในเดื อ นธั น วาคม 2562 ทั้ ง สิ้ น 66,413,979 คน ( ที่ ม า:
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php สื บค้นวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ) ในขณะที่มี
จานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั่วประเทศ 40,645,514 คัน อยู่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 10,665,897 คัน ส่วนภูมิภาค 29,979,617 คัน โดยในส่วนภูมิภาครวมตัวเลขการ
จดทะเบียนรถยนต์ของเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี 168,933 คัน นนทบุรี 190,603 คัน สมุทรปราการ
159,769 คัน ( ที่มา: https://web.dlt.go.th/statistics/ สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2562) จากการจัด
อันดับเมืองที่รถติดมากที่สุดในโลกโดย CNN ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2018 พบว่า กรุงเทพฯติดอันดับเมืองที่
รถติดมากที่สุดในโลก และจากข้อมูลของ INRIX ระบุว่าในปี 2017 ชาวกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยต้องเสียเวลาบน
ท้องถนนคนละ 64 ชั่วโมงต่อปีในช่วงเวลาเร่งด่ว น (https://today.line.me/th/pc/article สืบค้นวันที่ 25
ธันวาคม 2562) จะเห็นได้ว่าความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้รถยนต์ อาจนามาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ อันนาไปสู่ความเสียหายแก่ชีวิต การได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หาย และเสี่ ย งต่ อ การเป็ น คดี ค วามอี ก ด้ ว ย (ที่ ม า: Road Safety Culture : ThaiRSC)
(http://www.thairsc.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ) จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุโดยพิจารณาจาก
ข้อมูล 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 พบว่าอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2562
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายนมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 16,332 คน บาดเจ็บ 899,526 คน
รวมทั้งหมด 915,858 คน นับเป็นความสูญเสียที่เกิดมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากปริมาณรถยนต์ที่มี
จานวนมาก รวมถึงอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น หน่วยงานราชการและเอกชนที่
เกี่ยวข้องจึงพยายามหาวิถีลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้มีการออกกฎระเบียบเพื่อบรรเทาความเสียหายดังกล่าว
โดยจัดให้มีการทาประกันภัยขึ้น ถือเป็นการประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง และได้ออกกฎหมายกาหนดให้รถทุก
คันต้องทาประกันภัยอย่างน้อยที่สุดหนึ่งประเภท คือ ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 (การประกันภัยภาคบังคับ) หรือที่เรียกกันติดปากกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.”
“พนักงานสารวจอุบัติเหตุ” หรือ “นักสารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ ” เข้ามามีบทบาทและมี
ความสาคัญในการเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ เพื่ อตรวจสอบลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง และให้ความ
ช่วยเหลือแนะนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ยังไม่พบข้อกาหนดคุณลักษณะหรือสมรรถนะของนัก
สารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการทดสอบหรือการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนยังไม่มีข้อบังคับ ในลักษณะเดียวกับการสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย ( ที่มา:
https://www.oic.or.th สื บ ค้ น วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562) หรื อ เช่ น เดี ย วกั บ ใบอนุ ญ าตทนายความ
(https://www.lawyerscouncil.or.th สืบค้นวันที่ 27 ธันวาคม 2562) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงความคาดหวังผู้ประกอบการด้านการประกันภัยรถยนต์และผู้ขับขี่ที่มีต่อสมรรถนะของนักสารวจภัยด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ เพื่อทาให้ทราบความต้องการของทั้งสองกลุ่มในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีคล้ายคลึงกับ
สภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองการบริการที่มีประสิทธิภาพ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลก่อน เพื่อเป็นการศึกษาแบบนาร่อง แล้วจึงขยายผลต่อไป
เนื้อหำของบทควำม: Body
การศึกษาสมรรถนะของนักสารวจภัยด้านการประกันภัยรถยนต์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
(1) ทักษะ (Skills) (2) ความรู้ (Knowledge) (3) คุณลักษณะ(Attributes) ซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วนได้แก่
(3.1) ความเป็นตัวตน (Self-Concept) (3.2) บุคลิกภาพส่วนตัว (Traits) และ (3.3) แรงจูงใจ (Motivation)
สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการในด้านบริษัทสารวจภัย
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และผู้ขับขี่ การได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการขับขี่ สถานภาพ เขตพื้นที่อยู่อาศัย ที่ตั้ง
สถานที่หน่วยงาน ส่วนปัจจัยแวดล้อมด้านการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้วิจัยนามาทดสอบ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กฎหมายปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านนโยบายขององค์กรกากับดูแล ด้านความต้องการของสังคม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของการจราจร และด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการจราจร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะ ผู้วิจัยนาแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993
: 9 - 11) ซึ่งได้กาหนดคุณลักษณะของสมรรถนะของบุคคลโดยแบ่งได้เป็น 5 คุณลักษณะ(Characteristics) คือ
1. ทักษะ (Skills) เป็นความสามารถในการทางานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย กระบวนการทาง
ความคิด (Mental or Cognitive)
2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึงข้อมูล หรือองค์ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงที่บุคคลมี และเป็น
สมรรถนะที่ซับซ้อน การวัดความรู้โดยการทดสอบบ่อยครั้งไม่สามารถพยากรณ์ความสาเร็จในการทางานได้
เนื่องจากการทดสอบเป็นการวัดความจา การทดสอบความรู้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ความสามารถที่จะทา
แต่ยังไม่ได้วัดการลงมือทา
3. อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง คุณลักษณะ (Attributes) ค่านิยม (Values) เช่น ผู้ที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถทาในสิ่งที่มีประสิทธิภาพได้ในสถานการณ์ต่างๆ
4. คุณลั กษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลั กษณะทางกายภาพ (Physical) และลั กษณะนิสั ยของ
บุคคลที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น การมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว การมีสายตาดีเป็น
ลักษณะทางร่างกายของนักบิน หรือการมีความสามารถในการควบคุมตนเอง และการมีความคิดริเริ่มทาให้มี
ความสามารถแก้ปัญหาภายใต้ความกดดันต่าง ๆ และ
5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดคานึงถึง หรือต้องการ เป็นแรงขับให้แสดงพฤติกรรม
เป็นแรงส่งเสริมให้เลือกจะทาหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ ทาให้แต่ละบุคคลแสดง
พฤติกรรมแตกต่างกัน เช่นผู้ที่มีลักษณะมุ่งมั่นต่อความสาเร็จสูง (Achievement) จะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมาย
อย่างท้าทาย
จากการทบทวนวรรณกรรมและตัวแปรที่ได้กล่าวถึง ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ
ที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตำม
(Dependent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
.
5.
6.
7.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
จานวนปีในการขับขี่ยานพาหนะ
สถานะ/บทบาท ในการประกันภัย
เขตพื้นที่อยู่อาศัย
ที่ตั้งสถานที่ทางาน

ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภำพงำน
ตรวจสอบอุบัติเหตุ
1. ปัจจัยด้านกฎหมาย
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
3. นโยบายขององค์กรกากับดูแล
4. ความต้องการของสังคม
5. โครงสร้างพื้นฐานของการจราจร

สมรรถนะของพนักงำนสำรวจ
อุบัติเหตุด้ำนประกันภัย
1. ทักษะ (Skill)
2. ความรู้(Knowledge)
3. คุณลักษณะ(Attributes)
- ความเป็นตัวตน (Self-Concept)
- บุคลิกภาพส่วนตัว(Traits)
- แรงจูงใจ(Motives)
ที่มา (McClelland. 1973: 87)

ที่มา (สมาคมประกันวินาศภัย, 25482550)
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้าน
ประกันภัยรถยนต์แตกต่างกัน
2. ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะ
ของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการด้านการประกันภัยรถยนต์
และผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในกรณีไม่ทราบจานวนประชากร ผู้วิจัยใช้ตาราง Taro Yamane
โดยกาหนดขนาดประชากรที่อินฟินิตี้ (α) จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดความคลาดเคลื่อน (e) ± 10% ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงเก็บแบบสอบถามจานวน 100 ชุด ได้รับการตอบกลับมา 98 ชุด การสร้างแบบสอบถาม
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และการทดสอบค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Try-out) ได้ ค่ า ครอนบั ค อั ล ฟา ( Cronbach’s Alpha) กลุ่ ม ปั จ จั ย
แวดล้อมฯ (ตัวแปรอิสระ) = .8596 และความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะฯ (ตัวแปรตาม) = .8682 ใน
ภาพรวมทั้งชุดได้ค่า Cronbach’s Alpha = .8407 แสดงถึงการมีค่าความเชื่อมั่น(Reliability) เป็นที่
ยอมรับได้ จึงทาการเก็บข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์สถิติต่อไป ผลการวิจัยและข้อค้นพบที่สาคัญโดยสังเขป ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย
3.31
.76
มากที่สุด
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี
3.43
.66
มากที่สุด
ด้านนโยบายขององค์กรกากับดูแล
3.24
.72
มาก
ด้านความต้องการของสังคม
3.60
.68
มากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของการจราจร
3.43
.64
มากที่สุด
รวม
3.39
.56
มากที่สุด
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุด้าน
การประกันภัยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้าน
ความต้องการของสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
การจราจร และด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เท่ากัน ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 ส่วนด้านนโยบายขององค์กรกากับดูแล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยใน
ภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
Mean
S.D.
ระดับ
ด้านทักษะ (Skill)
3.56
.50
มากที่สุด
ด้านความรู้(Knowledge)
3.61
.51
มากที่สุด
ด้านความสามารถ(Attributes)
3.67
.48
มากที่สุด
รวม
3.62
.46
มากที่สุด
ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของ
พนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยในภาพรวม
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยในภาพรวม
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.62 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้ า นพบว่ า ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(Attributes) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมาด้านความรู้( Knowledge) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 และด้านทักษะ (Skill) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
ส่วนการทดสอบสมมติฐำนที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะ
ของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ไม่แตกต่างกัน โดยความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของ
พนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ที่มีเพศ ระดับการศึกษา จานวนปีในการขับขี่ยานพาหนะ
สถานะ/บทบาทในการประกันภัย เขตพื้นที่อยู่อาศัยและที่ตั้งสถานที่ทางานต่างกันมีความหวังต่อสมรรถนะ
ของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน
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การทดสอบสมมติฐำนที่ 2: ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุส่งผลต่อความคาดหวัง
ที่มตี ่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 3 ดังนี้
ปัจจัยแวดล้อม
b
Std. Beta
t
Sig
F
Sig.
Error
Constant
1.662 .214
7.774 .000 18.878 *0.000
ด้านปัจจัยด้านกฎหมาย
.005 .069 .008 .071 .944
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี
.069 .081 .101 .862 .391
ด้านนโยบายขององค์กรกากับ .097 .055 .153 1.763 .048*
ดูแล
ด้านความต้องการของสังคม .322 .089 .478 3.618 .000*
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
.068 .085 .095 .795 .429
การจราจร
R = 0.712, R2 = 0.506, Adjusted R Square = 0.480, SEE = 0.32323,
F = 18.878, sig = 0.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2: ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัยรถยนต์
จากตารางที่ 3 พลว่าปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุด้านการประกันภัย
รถยนต์ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านประกันภัย เฉพาะปัจจัยด้าน
ความต้องการของสังคมและปัจจัยด้านนโยบายขององค์กรกากับดูแล ส่วนด้านอื่นไม่ส่งผลต่อตัวแปรตำม
บทสรุป:Conclusion
จากข้อค้นพบและผลจากการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัย
รถยนต์ของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุ
ด้านการประกันภัยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา จานวนปีในการขับขี่ยานพาหนะ
สถานะ/บทบาทในการประกันภัย เขตพื้นที่อยู่อาศัยและที่ตั้งสถานที่ทางานที่ต่างกัน เมื่อทาการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคาดหวังที่มีต่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยพบว่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพงานตรวจสอบอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์มีส่งผลต่อสมรรถนะของพนักงานสารวจอุ บัติเหตุ
ด้านประกันภัย เพียง 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความต้องการของสังคม และปัจจัยด้านนโยบายขององค์กรกากับ
ดูแล กล่าวคือ เป็นความคาดหวังจากลูกค้าและนายจ้าง สมรรถนะของพนักงานเหล่านี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะ
ช่วยลดความขัดแย้งจากคู่กรณีในอุบัติเหตุ อีกทั้งนายจ้างคาดหวั งว่าพนักงานกลุ่มนี้จะต้องพิจารณาอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย กรณีของปัจจัยด้านนโยบายของ
องค์กรกากับดูแล หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ควรมีอานาจในการออกใบอนุญาตให้กับพนักงานและบริษัทสารวจภัยสารวจอุบัติเหตุเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เช่นเดียวกับทนายความรวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลและส่งเสริมด้านการสารวจภัยให้ กับ
พนักงานสารวจอุบัติเหตุและบริษัทสารวจภัย
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สมรรถนะของพนั ก งานส ารวจอุ บั ติ เ หตุ ด้ า นประกั น ภั ย ทั ก ษะ( Skill) ความรู้ (Knowledge)
ความสามารถ(Attributes) พบว่า ความสื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆโดยมิชอบ การมีความ
กระตื อ รื อ ร้ น เป็ น ผู้ แ นะน าขั้ น ตอนการด าเนิ น การในทุ ก ลั ก ษณะของอุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ การมี
ความสามารถในการปรั บ ตั ว สามารถการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความสามารถในการยุติเรื่องโดยเร็ว เพื่อช่วยทาให้เกิดความร่วมมือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในงานสารวจภัย
รวมทั้งการมีความรู้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย ลักษณะการเกิดเหตุ
เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน โดยยึดหลักการและหลักฐานอย่างมีเหตุผลสามารถนามา
จัดทาเป็นสมรรถนะของพนักงานกลุ่มงานนี้ได้
กิตติกรรมประกำศ: Acknowledgement
สาระนิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆที่ได้
กรุณาให้คาปรึกษา แนะนาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งในด้านวิชาการและด้านการดาเนินงานวิจัยอาทิรองศาสตรา
จารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี ผู้อานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งรองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร
รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญญา ปานเจริญ รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา
ดร.ชฎิล โรจนานนท์ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณ ดร.นิสรา ใจซื่อ รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และคณาจารย์ประจา
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บทคัดย่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาชาติ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ส่ งเสริมและให้ ความส าคัญ ต่ อการเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต ของ
ประชาชน ในการเชื่อมโยงสอดคล้องกันทุกมิติของการพัฒนาชาติ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรม
และบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคสื่อออนไลน์ ของ
ห้องสมุด สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจั ย เชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารฉบับพิมพ์และข้อมูล บนเว็บไซต์ ประกอบกับการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป นาเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมและบริการที่สานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุ น ทร จั ดให้ กับ ผู้ รับบริการมีส่ว นช่วยในการส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครอบคลุมสาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และมีการปรับตัว พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการ
สารสนเทศที่กระจายอยู่ ต ามภูมิภ าคต่ าง ๆ ทั่ว ประเทศ ทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์และสื่ อ ออนไลน์ รวมถึงการ
ให้บริการทรัพยากรด้านกายภาพต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร ที่
มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบและเป็นแหล่ง
สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีโครงสร้างพื้นฐาน เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป
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HIGHER EDUCATION LIBRARY WITH PROMOTING LIFELONG LEARNING IN ONLINE MEDIA
ERA CASE STUDY OF KHUNYING LONG ATHAKRAVISUNTHORN LEARNING RESOURCES
CENTER, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS
Praween Tawornjiht111
Prince of songkla university
Email address: praween.t@psu.ac.th
ABSTRACT
Promoting lifelong learning is important to national development. The 12th National
Economic and Social Development Plan 2017 – 2021. Promoting and giving importance to
lifelong learning of the people. In coherent linking all dimensions of national development.
The purpose of this article is to study the activities and services of higher education institutions
libraries and their roles in promoting lifelong learning in the online media era. Of Khunying
Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University. Use of
qualitative research methods by collecting data from both printed documents and information
on the website And in-depth interviews from data providers. Analyze the data by classifying,
interpreting, creating conclusions, presenting the research results with analytical descriptive
method. The study found that Activities and Services at the Khunying Long Athakravisunthorn
Learning Resources Center, Prince of Songkla University Provided to clients it contributes to a
comprehensive promotion of lifelong learning. For people of all ages, all walks of life.
Consistent with the concept of lifelong learning promotion. There is a continuous
improvement adjustment according to the changing era. Have a network that can support the
information needs that are distributed in different regions throughout the country both in print
and online media Including providing various physical resources. To comply with the vision
Corporate mission and objectives in strives to be a lifelong learning center. Providing
information services All forms of learning media and a source of knowledge for improving the
quality of life of people in society. By using modern technology Have basic structure
Conducive to learning To support the university's mission And society continues.
Keyword: Higher education library, promoting lifelong learning, Online media era

111
111

Utit Sungkharat, Faculty of Arts, Prince of Songkla University utit.s@psu.ac.th
Kettawa Boonprakarn, Faculty of Education and Liberal Arts Hat Yai University kettawa@hotmail.com

484

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
บทนำ
ในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่ าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติหลายด้าน หลายวงการ แต่สาหรับวงการสื่อ สิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์และอีกหลายวงการก็ได้รับผลกระทบในวงกว้าง เมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทกับการ
ดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างง่ายดาย กว้างขวาง ทุกที่ทุกเวลา จากสภาพปัญหาปัจจุบัน ถือได้ว่าห้องสมุด สานักพิมพ์ รวมถึงผู้ผลิต
และให้บริการสื่อรูปแบบต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทาย ห้องสมุดหลายแห่งทั่วโลก มีการตื่นตัวและพยายาม
ปรั บ ตัว เพื่อให้ ทัน ต่อความเปลี่ ย นแปลงและสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการผู้ ใช้บริ การ ดังที่ Jens
Thorhauge ได้กล่าวไว้ว่า ความท้าทายของห้องสมุดทั่วโลก คือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าถึงสารสนเทศ
อันเป็นผลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ทาให้ห้องสมุดต้องทบทวนทิศทาง
และบทบาทของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป ดังผลสารวจการอ่านของ
ประชากร พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ ไว้ว่า ภายใน 6 ปี จะไม่ มีผู้มาอ่านหนังสื อ ที่
ห้องสมุด เพราะการแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น เป็นเหตุให้จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเริ่ม
ลดลง (TK Park, 2558) ดังที่ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้กล่าวถึงผลสารวจผู้ใช้ของห้องสมุดในเครือข่าย
ของ OCLC ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2010 พบว่า ไม่มีผู้ใช้เลือกใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการค้นหาคาตอบ
เป็นแห่งแรก โดยส่วนใหญ่เลือกใช้โปรแกรมค้นหา (Searchengine) เป็นแหล่งแรก นอกจากนี้ผลการสารวจ
จาก Pew Internet & AmericanLifeProject เมื่อปลายปี ค.ศ. 2013 พบว่า ผู้ ใช้ห้ องสมุดประชาชนใน
อเมริกากว่า 52% มีความต้องการใช้ห้องสมุดประชาชนลดลง เนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง นี่
จึงเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้องระหว่างความต้องการของผู้ใช้และบริการของห้องสมุดเริ่มมี
ปัญหา (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2558) ห้องสมุดหลายแห่ง จึงพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ สาหรับสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559, 2560 และ 2561 มีจานวนครั้งที่เข้าใช้บริการ
536,795 398,174 และ 507,850 ตามล าดับ (ส านักทรัพยากรการเรีย นรู้ คุ ณหญิ งหลง อรรถกระวี
สุนทร, 2561)
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง มาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544) กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอด
ชี วิ ต และเป็ น ดั ช นี บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐานในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยมีการดาเนินงานพื้นฐานประกอบด้วย งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ งานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวารสาร งานเอกสารและสิ่งพิมพ์รัฐบาล งานบริการยืม
คืน งานบริการอ้างอิง ให้คาปรึกษาและช่วยค้นคว้า งานผลิตคู่มือสืบค้น งานผลิตดรรชนีและสาระสังเขป งาน
ส่งเสริมและเผยแพร่บริการวิชาการงานบริการวิชาการแก่สังคม และประชาสัมพันธ์ งานระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานจดหมายเหตุ และงานอื่น ๆ สาหรับห้องสมุด สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคภาคใต้ มีวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่มุ่งเน้นให้ห้องสมุดเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยการบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย
รู ป แบบ ส่ งผลต่ อเนื่ องถึงกิจ กรรมที่ส านั กทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุ นทร พยายาม
สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่บรรลุตามความ
ต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรของห้องสมุดได้อย่างอิสระ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการสู งสุด
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เพื่อให้ห้องสมุดยังคงเป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์
เติบโตเป็นสังคมไทยที่มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความมั่งคั่งกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นสังคมที่มีผู้คนมีวินัย ใฝ่รู้ มีทักษะ
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในคนทุก
ช่วงวัย เมื่อคนในสังคมมีคุณภาพก็จะนาพาขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายร่วมกันในทุกด้าน ซึ่งการจะทาให้
คนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้ งด้านความเป็นอยู่ การศึกษา
รายได้และสภาพแวดล้อม ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้มีโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียม ทั่วถึง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานให้กับการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ จึงมีการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิตจึงถือเป็นทักษะสาคัญที่จะพัฒนาให้
คน องค์ ก ร สั ง คม และประเทศชาติ เ ข้ ม แข็ ง และมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางและ
หลากหลาย แต่ละประเทศจึงให้ความสาคัญกับการศึกษา ถือเป็นกระบวนการจัดการภายในของบุคคล และ
สังคมมีส่วนช่วยในการส่งเสริม โดยมนุษย์จะต้องเรียนรู้ เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และสั่งสมความรู้
ทักษะที่มีในตัวไปใช้เพื่อที่สามารถจะนาพาตนเองไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นและควรมีการปลูกฝังให้มีทักษะใน
การเรียนรู้ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงตาย เพื่อที่จะสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาพัฒนา
ตนเองได้ตลอดเวลา โดยมนุษย์จะมีความสามารถในการผสมผสานนาเอาทักษะที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมและส่งผลต่อภาพรวมของประเทศชาติต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้
เกิดการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปัจจุบันถือเป็นยุคโอกาสทองของการเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพราะผู้คนต่างสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจากัดของวัย การศึกษา อาชีพ สถานที่ การเดินทาง และ
เวลามาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้
ตลอดชีวิตถือว่าต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสอดรับกันหลายประการ นอกจากสื่อ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือที่ทันสมัย การส่งเสริมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ต่าง ๆ รอบ ๆ
ตัว จะเป็นสถานที่ที่จะให้ความรู้เราได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งที่มีความรู้อย่างมหาศาล บุคคลสามารถเรียนรู้ ได้
ตามความสนใจ ตามศักยภาพ ตามความสามารถและโอกาสเป็นการเรียนรู้ได้อย่างไม่เป็นทางการ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคม หากจะกาหนดลักษณะของ
แหล่งการเรียนรู้ตามนัยของมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะพบว่าแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ได้แก่ ห้ องสมุดประชาชน พิพิธ ภัณฑ์ หอศิล ป์ สวนสั ตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งอาจจาแนก
ประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว้กว้าง ๆ 2 ประเภท คือ แหล่ งการเรียนรู้ที่จัดกระทาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น แหล่ง
การเรียนรู้ที่จัดกระทาไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นหลัก โดยมีหรือไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ เช่น หอศิลป์
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ เป็นต้น (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, 2552) สิ่งสาคัญคือตัวผู้เรียนรู้
และครอบครัวที่จะเป็นผู้เลือกรับสื่อ เพราะถึงแม้การศึกษาเรียนรู้ที่ทั่วถึง จะเป็นประโยชน์มากมาย ดังที่ ผศ.
ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความต้องการดารงชีวิต การ
เรียนรู้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงอายุและทุกรูปแบบของการแสวงหาความรู้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ในการดาเนินชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและส่งผลสู่ความผาสุกต่อตนเอง (ขจี พงศธรวิ บูลย์,
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
2559) และสอดคล้องกับ สกาวเดือน พิมพิศาล กล่าวถึง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นกระบวนการทาง
การศึกษาที่ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมและพร้อมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตลอดเวลา ทั้งการอยู่
ร่วมกันในสังคมและชุมชนที่จะเกิดองค์ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการดารงชีวิตและวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาวันและสามารถเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจ ความต้องการ
ของบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต (สกาวเดือน พิมพิศาล, 2558) ห้องสมุดจึงควรมี
บทบาทสาคัญในการเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยศักยภาพและความพร้อม
ของทรัพยากรที่มีอยู่ มีส่วนช่วยในการเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาคนในสังคม ด้วยการสร้างสังคมให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติต่อไป
แนวคิดสื่อออนไลน์ เกิดจากการผสมผสานคุณสมบัติของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะองค์ความรู้ในตัว
บุคคล สื่อที่เป็นฉบับพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งสื่อที่เป็นสื่อสารมวลชน รวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยบุคคลสามารถที่
จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง สามารถนาข้อมูลหรือสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เป็นทางเลือกหนึ่งในการเสพความรู้ หรือสื่อต่าง ๆ สื่อออนไลน์ยังสามารถ
ลดความเหลื่อมล้าในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากบุคคลสามารถพัฒนาตนเองและใช้สื่อได้ตามความ
ต้องการบนโลกออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบการสื่อสาร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยมากขึ้น การแพร่กระจายของข้อมูลมากมายทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายที่เข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพไม่สามารถเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องใช้สื่อออนไลน์ อีกทั้งทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่างต้องปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากับ
ยุคที่มีสื่อออนไลน์ ด้วยการเรียนรู้ ปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ในสังคมแห่งการบริโภคสื่อออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้กล่าวไว้ว่า
เทคโนโลยีอาจไม่ใช่อุปสรรคหลักในการสนับสนุนการพัฒนาบริการห้องสมุด ถึงแม้ว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีจะทาให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงก็ตาม แต่สิ่งสาคัญที่ก่อให้เกิดการปรับตัวของห้องสมุด มาจาก
การพัฒนาสมรรถนะและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งจาเป็น
พื้นฐาน เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดดาเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ , 2558)
สอดคล้องกับ ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง ได้กล่าวไว้ในไทยโพสต์ออนไลน์ว่า ยุคของสื่อออนไลน์ สถานการณ์ของสื่อ
สิ่งพิมพ์ เรียกได้ว่า อยู่ในช่วงการประคองตัวและต้องมองหาช่องทางการอยู่รอด แต่ละสานักพัมพ์กลยุทธ์ที่ไม่
เหมือนกัน สิ่งที่เหมือนกันก็คือการปรับตัวเข้าหาสื่อดิจิทัล (ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง, 2561)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบริการและกิจกรรมของสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุคสื่อออนไลน์ ทั้งในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
วิธีดาเนินการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูล
บนเว็บไซต์ขององค์กร ประกอบกับการสั งเกตและสัมภาษณ์แบบเจาะลึ กจากผู้ ให้ ข้อมูล จานวน 35 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบคาถามได้
อย่างชัดเจน ลงลึก ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. การ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากผู้วิจัย ปฏิบัติงานประจาอยู่ในองค์กรจึงรับรู้ถึงบริบทสภาพ
ทั่วไปขององค์กร อีกทั้งยังสามารถเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและความเป็นไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ 2. การ
สัมภาษณ์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแนวคาถามที่ ผู้วิจัยกาหนดจากการนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องมา
ใช้เป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ตามบริบทของผู้ให้ข้อมูลในสนาม
ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และการ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเว็บ ไซต์ มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล การนาเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดสื่อออนไลน์ นามา
วิเคราะห์ผ่านกิจกรรมและบริการของสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
กิจกรรมและบริการของสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ตามภารกิจหลั กและกิจ กรรมที่จั ดขึ้น เฉพาะกิจ ผู้วิจัยได้แบ่งตามหมวดหมู่ได้ 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และด้านกิจกรรม ดังนี้
1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วย
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ วารสาร ฐานข้อมูล ฯลฯ
1.2 ทรั พ ยากรสารสนเทศฉบั บ พิ มพ์ การจั ด แบ่ ง หมวดหมู่ท รั พ ยากร มี ก ารจั ด แบ่ ง แยกเป็น
คอลเลคชั่นของหนังสือ ในแต่ละชั้นของอาคาร ได้แก่
ชั้น 3 หนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน หนังสือคุณธรรม หนังสืออิสลาม หนังสือการ์ตูน/อ่านเล่น
ชั้น 4 วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์ (ฉบับใหม่แยกกับฉบับล่วงเวลา)
หนั งสื อ/สิ่ งพิมพ์เกี่ย วกับ ข้อมูล ภาคใต้ หนั งสื อ/สิ่ งพิมพ์ของมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ หนังสื ออ้างอิง
หนังสือนิยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชั้น 5 หนังสือ ตารา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ชั้น 6 สื่อโสตทัศน์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
ชั้น 7 ห้องเก็บหนังสือเก่า (ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป)
2. ด้ำนบริกำร ประกอบด้วยการบริการหลัก 3 บริการ ดังนี้
2.1 ด้านบริการทั่วไป แบ่งออกเป็น 12 บริการ ได้แก่
1) บริ การยื มคืน บริ การให้ ยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(ALIST) ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถติ ด ต่ อ ยื ม และคื น ได้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ บริ ก ารยื ม คื น โดยใช้ บั ต รนั ก ศึ ก ษา บั ต ร
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรอื่น ๆ ที่ติดรหัสบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด
2) บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ เป็นบริการเพื่อช่วยผู้ใช้บริการหาหนังสือที่ชั้นหนังสือ โดยเมื่อ
ผู้ใช้บริการหาหนังสือที่ชั้นหนังสือไม่เจอ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม -คืน เจ้าหน้าที่จะ
เดินไปกับผู้ใช้บริการเสมือนเพื่อน เพื่อช่วยหาหนังสือที่ชั้น
3) บริการภาพยนตร์เที่ยงวัน ให้บริการฉายภาพยนตร์แก่ผู้ใช้บริการ ตามโปรแกรมในแต่ละ
เดือน มีภาพยนตร์หลากหลายแนวให้ผู้ใช้บริการได้เลือกชมตามความสนใจ ฉายทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 6
4) บริการยืม iPad, Power bar, หูฟัง, เครื่องคิดเลข ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ชั้น 3 และ ชั้น 6
5) บริ การท่านขอมาเราจั ดให้ บริการหยิบตัว เล่ มจากชั้น หนังสื อตามคาขอของอาจารย์
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษา โดยสามารถแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการผ่านทาง Eform จากนั้นห้องสมุดจะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 ภายใน 2 วันทาการ
6) บริการตามตัวเล่ม บริการที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริ การหาหนังสือ กรณีที่ใช้บริการเพื่อนช่วยหา
หนังสือแล้วแต่ไม่พบตัวเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามตัวเล่ม และแจ้งผลการตามตัวเล่ม
ให้กับผู้ใช้บริการในวันถัดไป
7) บริการขอหมายเลข ISBN การขอหมายเลข ISBN (International Standard and Book
Number) หรือเลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ คือ เลขรหัสสากล ที่กาหนดขึ้นใช้สาหรับสิ่งพิมพ์ประเภท
หนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวกถูกต้องในการ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ควบคุมข้อมูลในด้าน การสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ
8) บริ การสื่ อโสตทัศน์ สื่ อโสตทัศน์ที่ให้ บริการ อยู่ในรูปแบบของ CD, CD Multimedia,
DVD, ภาพยนตร์เที่ยงวัน เคเบิ้ลทีวี และภาพยนตร์ 3 มิติ ซึ่งภาพยนตร์สามารถชมได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
9) บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ ห้องสมุดได้รวบรวมข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งในรูปแบบตารา
สิ่งพิมพ์ ไว้ในห้องจัดนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่น บริเวณ ชั้น 4 พร้อมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล
บนเว็บไซต์ https://clib.psu.ac.th/southerninfo/ ได้อีกด้วย
10) บริการยืมระหว่างห้ องสมุด บริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ ใช้บริการได้รับเอกสารหรื อ
สารสนเทศ ซึ่งไม่มีในห้องสมุด สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยมีขั้นตอนการขอ
ใช้บริการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีในห้องสมุดโดยตรวจสอบจากระบบ OPAC และ
ไม่สามารถ download เอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2) ตรวจสอบแหล่งที่มีข้อ มูลจาก
ฐานข้อมูล Journal Link ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS digital callection) ฐานข้อมูล (OPAC) ของห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog of Thailand) และฐานข้อมูล EDS One
Search เมื่อพบว่าเรื่องที่ต้องการ พบในหลายห้องสมุด เพื่อตัดสินใจเลือกว่าควรใช้บริการจากห้องสมุดใดและ
ตรวจสอบข้อมูล การให้ บ ริ การของแต่ล ะห้ องสมุด ด้านข้อมูล ลั กษณะการให้ บริการ และข้อมูล ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละห้องสมุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ
11) บริการอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใช้งานโดย
ใช้ PSU Passport โดยให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ของห้องสมุด
12) บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการตอบคาถามทางวิชาการและคาถาม
ทั่ ว ไป ให้ ค าแนะน าวิ ธี ก ารค้ น คว้ า ช่ ว ยค้ น หาทรั พ ยากรสารสนเทศในห้ อ งสมุ ด และหน่ ว ยงานภายนอก
ผู้ใช้บริการสามารถใช้ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทาง
2.2 บริการออนไลน์ แบ่งออกเป็น 9 บริการ ได้แก่
1) บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์ที่มีในห้องสมุด คือ บริการสแกนบทความวารสารที่
ผู้ใช้บริการสนใจ ส่งทางอีเมล์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจรับทราบข่าวสารบัญวารสารจากช่องทางต่าง ๆ เช่น จาก
การสมัครขอใช้บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสานักฯ หรือจากการติดตามการ
แนะนาบทความวารสารทางออนไลน์
2) บริการสมัครสมาชิก PULINET มีอายุการใช้งาน 1 ปี ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก 50
บาท ซึ่ ง อาจารย์ นั ก วิ จั ย บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสั ง กั ด
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ สามารถสมั ค รสมาชิก PULINET เพื่ อ ยื ม หนั ง สื อ จากมหาวิท ยาลั ยที่ อ ยู่ใน
เครือข่าย PULINET ทั้งหมด 20 มหาวิทยาลัย ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคกลางและปริมณทล ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคตะวันออก ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ร า ธิ ว า ส ร า ช น ค ริ น ท ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ วิ ท ย า เ ข ต ห า ด ใ ห ญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3) บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ ให้บริการข่าวสารหน้าสารบัญวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อวารสารที่ท่านสนใจมีฉบับใหม่เข้ามาในห้องสมุด เราจะส่งหน้าสารบัญให้
ท่านทราบทางอีเมล์สาหรับสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
4) บริการส่งหนังสือถึงคณะ (Book Delivery Service) บริการส่งหนังสือถึงคณะที่ ตั้ง อยู่
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ห่างไกลจากห้องสมุด ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ , ศิลปศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และคระวิทยาการจัดการ บริการนี้
สาหรับอาจารย์ และบุคลากร เท่านั้น
5) บริการหนังสือด่วน เป็นการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีสถานะกาลังดาเนินการ (In
process) ซึ่งตัวเล่มยังไม่ออกให้บริการที่ชั้น ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้ตัวเล่มด่วน โดยการกรอกแบบฟอร์ม
หนังสือด่วน และสามารถมารับตัวเล่มได้ในวันทาการถัดไปที่เคาน์เตอร์บริการยืม -คืน ชั้น 3 ได้ใน 1 วันทา
การ
6) บริการยืมต่อทรัพยากร (Renew) บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองทาง Web
OPAC ซึ่งมีสิทธิยืมต่อได้ 4 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องไม่มียอดค่าปรับค้าง ต้องเป็นทรัพยากรที่ไม่มีผู้อื่นจอง
ทาการยืมต่อภายในวันกาหนดส่ง
7) บริการหนังสือจอง (Hold) กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มี
ผู้ยืมออกไป ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือเล่มดังกล่าวได้จากระบบ OPAC เมือ่ หนังสือที่จองไว้ถูกนามาคืน ผู้
จองสามารถรับตัวเล่มได้ภายใน 3 วันหลังจากที่ระบบ OPAC แจ้งให้มารับหนังสือจอง หากเกิน 3 วันหนังสือ
จะถูกจัดเก็บที่ชั้นปกติ
8) การสมัครสมาชิกห้องสมุด สาหรับบุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก
แต่ละประเภท มีระเบียบดังนี้
ประเภทสมำชิก

ค่ำประกันทรัพยำกร ค่ำบำรุงห้องสมุด ค่ำประกันบัตร
สำรสนเทศ
RFID

.1ประเภทบุคคลทั่วไป (สามี ภรรยา และบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัย/อดีตข้าราชการ/ประชาชนทั่วไป)
ยืมได้ บาท 1,000
บาท 500
บาท 100
ยืมไม่ได้ 3บาท 00
บาท 100
.2นักศึกษาปริญญาตรี(ศิษย์เก่า/นักเรียน/ต่ากว่าปริญญาตรี/
ยืมได้ บาท 1,000
บาท 300
บาท 100
ยืมไม่ได้ บาท 150
บาท 100
3พระภิกษุ สามเณร .
ยืมได้ บาท 1,000
บาท 500
บาท 100
ยืมไม่ได้ ปัจจุบัน สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีสมาชิกหลายประเภท จานวน
ทั้งหมด 45,518 ราย แต่เป็นสมาชิกที่ยังใช้งานอยู่ จานวน 7,478 ราย คิดเป็น 16.43% ดังนี้
ประเภทสมำชิก
จำนวนสมำชิก สมำชิกที่ใช้งำนอยู่
คิดเป็น
)Active(
(%)
นักศึกษาปริญญาตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
ข้าราชการและลูกจ้าง
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย

26,558
4,839
4,697
3,885
2,563
62

5,890
903
96
124
319
21

22.18
18.66
2.04
3.19
12.45
33.87
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ประเภทสมำชิก
นักเรียน(ยืมได้) ปริญญาตรี/
นักวิจัยผู้ช่วยวิจัย/
อดีตข้าราชการ (ยืมได้)
ผู้เข้าอบรม (.พยบ)
ศิษย์เก่า ม(ยืมได้) .อ.
ศิษย์เก่า ม(แบบยืมไม่ได้) .อ.
บุคคลภายนอก (ยืมไม่ได้)
บุคคลภายนอก (ยืมได้)
นักเรียน(ยืมไม่ได้) ปริญญาตรี/
สมาชิก PULINET ต่างสถาบัน
นักศึกษาฝึกงาน
ยืมถ่ายเอกสาร
สามี(ยืมได้) .อ.ภรรยา และบุตรบุคลากร ม/
สามี(ยืมไม่ได้) .อ.ภรรยา และบุตรบุคลากร ม/
นักเรียน มอวิทยานุสรณ์.
สถาบันสมทบ
ลูกจ้างชั่วคราว
อดีตข้าราชการ (ยืมไม่ได้)
นักศึกษานักเรียนร่วมเรียน/
อาจารย์ (ชั่วคราว)
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อาจารย์ร่วมสอน
อื่น ๆ (ยืมไม่ได้)
Guest
ทั้งหมด

จำนวนสมำชิก สมำชิกที่ใช้งำนอยู่
)Active(
47
45
124
138
65
91
67
60
37
32
20
15
11
11
10
10
8
3
2
2
1
1
1,961
153
45,518

1
3
5
41
30
0
0
27
0
3
0
6
7
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
7,478

คิดเป็น
(%)
2.13
6.67
4.03
29.71
46.15
0
0
45.00
0
9.38
0
40.00
63.64
0
0
0
12.50
0
0
0
100.00
0
0
0
16.43

9) บริการสารองหนังสือ เป็นบริการที่อาจารย์ประจาวิชาแจ้งให้ห้ องสมุดจัดหาหนังสื อ/
เอกสาร ที่มีจานวนจากัดแต่มีผู้ใช้บริการจานวนมากเป็นหนังสือสารอง โดยจัดให้มีระยะเวลาการยืมเพียง 3
วันหรือยืมอ่านเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือ/เอกสารดังกล่าว มี การหมุนเวียนการใช้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งผู้ใช้สามารถติดต่อ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
2.3 บริการแนะนาสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 4 บริการ ได้แก่
1) บรรณนิทัศน์หนังสือ เป็นการแนะนาผู้อ่าน เกี่ยวกับหนังสือชื่อใดชื่อหนึ่ง ในแง่มุมใดแง่มุม
หนึ่ง เช่น เกี่ยวกับผู้แต่ง เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง วิธีดาเนินเรื่องหรือ แนวการเขียน เป็นต้น หรืออาจเขียนถึงในทุก
แง่ทุกมุมของหนังสือเล่มนั้นก็ได้ ลักษณะของการเขียนอาจแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนไว้ด้วย นอกเหนือจาก
เรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นก็ได้
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2) Collection Highlight เป็นการรวบรวมเรื่องเด่น ๆ หรือเรื่องที่น่าสนใจในช่วงนั้น ๆ โดย
ชี้แหล่งหนังสือ บทความวารสาร และสื่อโสตทัศน์ ที่จัดเก็บในห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาเรื่องเฉพาะได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) บริ ก ารเสนอการจั ด หาต ารา ห้ อ งสมุ ด จะท าส่ ง รายการเสนอซื้ อ ทั้ ง หมดไปยั ง คณะ/
หน่วยงาน ทุกสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป เพื่อให้ผู้บริหารลงนามพิจารณาสั่งซื้อตามรายชื่อตาราที่มีการเสนอ
ให้จัดหา
4) บริการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ เป็นบริการแนะนาหนังสือ วารสาร และสื่อโสต
ทัศน์ ที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามาในแต่ละเดือนบนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และบริเวณหน้าชั้นหนังสือ
3. ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก แบ่งออกเป็น
3.1 พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ 752 ที่นั่ง บนพื้นที่ ชั้น 3-6
3.2 บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์จานวน 126 เครื่อง แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการศึ กษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ เข้าใช้งาน
โดยใช้ PSU Passport
3.3 บริการอินเทอร์เน็ต และ wifi ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใช้
งานโดยใช้ PSU Passport
3.4 เครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารด้วยตนเอง โดยมีอัตราค่าบริการในการพิมพ์เอกสารขาว - ดา
แผ่นละ 75 สตางค์ พิมพ์เอกสารสี แผ่นละ 8 บาท
จานวน 1 เครื่อง
3.5 เครื่องสแกนเอกสาร ด้วยตนเองทดแทนการถ่ายเอกสารหรือยืมทรัพยากร จานวน 2 เครื่อง
3.6 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จานวน 50 ที่นั่ง สามารถจองออนไลน์ได้
จานวน 1 ห้อง
3.7 ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม (Group Study Rooms) สามารถจองออนไลน์ได้ จานวน 37 ห้อง
3.8 ห้องประชุม จานวน 40 ที่นั่ง และ 80 ที่นั่ง สามารถจองออนไลน์ได้ จานวน 2 ห้อง
3.9 ห้องฉายภาพยนตร์ จานวน 112 ที่นั่ง
จานวน 1 ห้อง
3.10 แท็บเล็ตสาหรับอ่าน e-book
จานวน 10 เครื่อง
3.11 เครื่องชมภาพยนตร์ รองรับภาพยนตร์ 3 มิติ สามารถจองออนไลน์ได้ จานวน 2 ห้อง
3.12 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับชมสื่อโสตทัศน์
จานวน 4
เครื่อง
3.13 ห้องหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน
จานวน 1 ห้อง
3.14 เครื่องให้บริการ Netflix
จานวน
4
เครื่อง
3.15 ปลั๊กพ่วง (Power Bar)
จานวน 20 อัน
3.16 หูฟังมีสาย
จานวน 30 อัน
3.17 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
จานวน
4
เครื่อง
4. ด้ำนกิจกรรมส่งเสริ ม ในรูปแบบของสื่อหรือกิจกรรมชวนให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่ วม โดย
ห้องสมุดเป็นผู้ผลิตหรือรวบรวมไว้ ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาใช้
บริการของห้องสมุด
4.1 ห้องสมุดวาไรตี้ เป็นรายการวิทยุ ซึ่งห้องสมุดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ ม.อ. FM88
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้ความรู้จากสารสนเทศที่มี
อยู่ ในห้ องสมุดในหลากหลายแนว อีกทั้งยั งมีการเชิญชวนให้ตอบคาถามลุ้นรางวัล เพื่อเป็นการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี
4.2 จดหมายข่าวออนไลน์ ในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ มีสีสันสวยงาม แน่น ด้วยเนื้อหาแนะนา
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
หนังสือ ความรู้หลากหลายด้าน และผู้เขียนหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งมีการมอบของรางวัลจากการตอบ
คาถามเพื่อจูงใจผู้อ่าน ออกเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ทุก 2 เดือน
4.3 Book Review เป็นวิดิโอแนะนาหนังสือที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุด ซึ่งสามารถเข้าไปดูผ่าน
Youtube หรือหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด
4.4 PSU BooK Fair ห้องสมุดดาเนินการจัดงานจาหน่ายหนังสือที่รวบรวมสานักพิมพ์ และร้าน
หนังสือมากมายหลายประเภท มาให้กับประชาชนมีโอกาสได้เลือกชม เลือกซื้อหนังสือและสื่อรูปแบบต่าง ๆ
อย่างสะดวก เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน การเรีย นรู้ให้กับประชาชนทั้งมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ใกล้เคียง และยังมีกิจกรรมพิเศษสาหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เสนอการ
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป
4.5 Free Corner เป็นบริการที่ห้องสมุดนาหนังสือที่ยกเลิกให้บริการ ไปจัดวางในมุมที่อยู่ด้าน
นอกของห้องสมุด เพื่อให้ผู้สนใจสามารถหยิบกลับไปได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องยืม หรือนามาคืนห้องสมุด เป็น
อีกบริการที่ให้คุณค่าต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
4.6 บริการคู่มือ ระเบียบ และคาแนะนาต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ใช้บ ริ การสามารถศึกษาการเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้ว ย คู่มือการใช้
ห้ อ งสมุ ด ระเบี ย บการใช้ ห้ อ งสมุ ด แผนผั ง ห้ อ งสมุ ด การปฐมนิ เ ทศการใช้ ห้ อ งสมุ ด รู ป แ บบการอ้ า งอิ ง
บรรณานุกรม สื่อประกอบการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ คู่มือ
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม คู่มือการติดตั้งใช้งาน VPN วีดิทัศน์แนะนาห้องสมุด และโปรแกรมนาชม
ห้องสมุดเสมือนจริง
4.7 กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในแต่ละปีห้อ งสมุดจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในจังหวัดสงขลา รวมถึงการอบรมให้ความรู้บุคลากรครูบรรณารักษ์ของโรงเรียน เรื่อง
การใช้โปรแกรมที่ช่วยในงานห้องสมุด การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ยุวบรรณารักษ์ และการบริจาค
หนังสือให้กับโรงเรียน
นอกจากนี้ สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
ระยะเวลาเปิดปิดการให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ คือ 1. ช่วงภาคการศึกษาปกติ ในวันจันทร์ –
ศุกร์ เปิดทาการตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.30 น. และในวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น. 2. ช่วง
ก่อนนักศึกษาสอบจนถึงเสร็จสิ้นการสอบของมหาวิทยาลัย เปิดทาการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30
– 23.30 น. ในวัน เสาร์ อาทิตย์ และวัน หยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 22.00 น. 3. ช่ว งปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เปิดทาการเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ 4. ช่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อน (summer) เปิดทาการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น. และในวันเสาร์
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหลักและยังคงรองรับผู้ใช้บริการทุกประเภทในทุกช่วงเวลาที่เปิดทาการ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อผู้ใช้บริการทุกประเภท ตามพันธกิจขององค์กรต่อไป
ผลกำรวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุน ทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้น ให้
ห้ องสมุดเป็ น ศูน ย์ กลางการเรี ย นรู้ ด้ว ยการบริ การสารสนเทศทุ ก รูป แบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ขององค์กร ส่งผลให้บริการและกิจกรรมที่สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สุนทร พยายามสร้างสรรค์และคิดค้นบริการให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ 2) ด้านบริการ
แบ่ ง อออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นบริ ก ารทั่ว ไป 12 บริ ก าร บริ ก ารออนไลน์ 9 บริ ก าร บริ ก ารแนะนา
สารสนเทศ 4 บริการ 3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก 17 รายการ และ 4) ด้านกิจกรรม 7
รูปแบบหลัก ซึ่งในแต่ละปีสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมผู้ใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ และวันสาคัญหรือเหตุสาคัญต่าง ๆ เพิ่มอีกมากกว่า 10 กิจกรรม เพื่อให้ความรู้
ตามสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ โดยหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการและสามารถใช้ทรัพยากรของห้องสมุดได้บรรลุตามความต้องการ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้ห้องสมุดยังคงเป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด บนความท้าทายในยุคสื่อออนไลน์
จากสองแนวคิดหลักที่นามาศึกษากิจกรรมและบริการ ทั้ง 4 ด้าน ของสานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จะเห็นได้ว่า กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่
สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ สาหรับในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาท หลาย
กิจกรรม/บริการของสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร์ ก็มีช่องทางออนไลน์รองรับ ซึ่ง
ถือได้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการทรัพยากรได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ดังเห็นได้จากผลการสารวจ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ของสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ประจาปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.14 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน เรียงตามลาดับ ดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการ
บริการสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด มีคะแนนเฉลี่ย
4.18 3. ด้านบุ คลากรของห้ องสมุด มีคะแนนเฉลี่ ย 4.27 4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.12 และ 5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 (สานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร, 2562) ซึ่งถือได้ว่าได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน
ตามแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือได้ว่าสานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร ได้สรรหากิจกรรมและบริการที่หลากหลาย และมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคที่มีเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต (PSUlinet) และเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET) ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรได้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการแบ่งปัน
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด ในแง่ของผู้ใช้บริการเองก็
พึงพอใจในกิจกรรมและบริการที่ทางห้องสมุดจัดหาให้ และมีการเสนอแนะในบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม
จากแนวคิดสื่อออนไลน์ สานักทรัพยากรการเรี ยนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีกิจกรรม
และบริการผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ด้วยการนาระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็ม
ศักยภาพ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยช่องทางไลน์ เฟซบุค ยูทูป และ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ผู้ใช้บริการสามารถการยื มต่อระบบ
การจองห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม ห้องประชุม การขอใช้บริการต่าง ๆ สื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งจากการศึกษา สามารถจาแนกบริการ และกิจกรรมที่สอดรับกับแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และแนวคิดสื่อออนไลน์ได้ดังนี้
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บริกำร กิจกรรม /
.1ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ วารสาร ฐานข้อมูล
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย
1) หนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน
2) หนังสือคุณธรรม หนังสืออิสลาม
3) หนังสือการ์ตูนอ่านเล่น/
4) วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์
(ทรัพยากรบางรายการมีบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
5) หนังสือสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลภาคใต้/
6) หนังสือสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/
7) หนังสืออ้างอิง
8) หนังสือนิยาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9) หนังสือ ตารา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
10) สื่อโสตทัศน์
11) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
(ทรัพยากรบางรายการมีบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
.2ด้ำนบริกำร แบ่งอออกเป็น ด้ำน ได้แก่ 3
2.1 ด้านบริการทั่วไป บริการ 12
1) บริการยืมคืน
2) บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ
3) บริการภาพยนตร์เที่ยงวัน
4) บริการยืม iPad, Power bar, หูฟัง, เครื่องคิดเลข
5) บริการท่านขอมาเราจัดให้
6) บริการตามตัวเล่ม
7) บริการขอหมายเลข ISBN
8) บริการสื่อโสตทัศน์
9 (บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
10บริการยืมระหว่างห้องสมุด (
11บริการอินเทอร์เน็ต (
12บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า (
2.2 บริการออนไลน์ บริการ 9
1) บริการบทความวารสารฉบับพิมพ์ที่มีในห้องสมุด
2) บริการสมัครสมาชิก PULINET มีอายุการใช้งาน ปี 1
3) บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
4) บริการส่งหนังสือถึงคณะ )Book Delivery Service(
5) บริการหนังสือด่วน
6) บริการยืมต่อทรัพยากร )Renew(

แนวคิดส่งเสริมกำร แนวคิดสื่อออนไลน์
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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บริกำร กิจกรรม /
7) บริการหนังสือจอง )Hold(
8) การสมัครสมาชิกห้องสมุด สาหรับบุคคลภายนอก
9) บริการสารองหนังสือ
2.3 บริการแนะนาสารสนเทศ 4 บริการ
1) บรรณนิทัศน์หนังสือ
2) Collection Highlight
3) บริการเสนอการจัดหาตารา
4) บริการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่
.3ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1 พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ 752ที่นั่ง บนพื้นที่ ชั้น 6-3
3.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน เครื่อง 126
3.3 บริการอินเทอร์เน็ต และ wifi
3.4 เครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสารด้วยตนเอง
3.5 เครื่องสแกนเอกสาร
3.6 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
3.7 ห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม )Group Study Rooms(
3.8 ห้องประชุม
3.9 ห้องฉายภาพยนตร์
3.10 แท็บเล็ตสาหรับอ่าน e-book
3.11 เครื่องชมภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ รองรับภาพยนตร์ 3
มิติ
3.12 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับชมสื่อโสตทัศน์
3.13 ห้องหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน
3.14 เครื่องให้บริการ Netflix
3.15 ปลั๊กพ่วง )Power Bar(
3.16 หูฟังมีสาย
3.17 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
.4ด้ำนกิจกรรม รูปแบบหลัก 7
4.1 รายการวิทยุ ห้องสมุดวาไรตี้
4.2 จดหมายข่าวออนไลน์ ในรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์
4.3 Book Review เป็นวิดิโอแนะนาหนังสือที่มีให้บริการอยู่ใน
ห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง สามารถเข้ า ไปดู ผ่ า น Youtube หรื อ หน้ า
เว็บไซต์ของห้องสมุด
4.4 PSU BooK Fair ห้ อ งสมุ ด ด าเนิ น การจั ด งานจ าหน่ า ย
หนังสือที่รวบรวมสานักพิมพ์ และร้านหนังสือ

แนวคิดส่งเสริมกำร แนวคิดสื่อออนไลน์
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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แนวคิดส่งเสริมกำร แนวคิดสื่อออนไลน์
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 Free Corner เป็ น บริ การที่ห้ องสมุดนาหนังสื อ ที่ย กเลิ ก

ให้ บ ริ ก าร ไปจั ด วางในมุ ม ที่ อ ยู่ ด้ า นนอกของห้ อ งสมุ ด
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถหยิบกลับไปได้อย่างอิสระ
4.6 บริ การคู่มือ ระเบี ย บ และคาแนะนาต่า ง ๆ ในรูปแบบ


ออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.7 กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในแต่ละปีห้องสมุดจะจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ ใน .
จังหวัดสงขลา
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการดาเนินงานจริงขององค์กร
ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ขององค์กร เพื่อให้ได้ผลที่เป็นข้อมูลจริง เชื่อถือได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรเพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อผู้ ใช้บ ริ การในอนาคตต่อไป ซึ่ งจากผลการศึกษาการดาเนินงานของส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ถือเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ภาคใต้ มีการจัดกิจกรรมและบริการที่สอดรับต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของสมาชิกทุกประเภทและ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง อันจะก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อยู่ในระดับมาก มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิดค้น ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการเปิดทาการเอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทั้งยังมี
เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้า อาจจะทาให้ห้องสมุดยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงอาจทาให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ทรัพยากรในห้องสมุดเป็น
ทางเลือกรองจากการสืบค้นด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ก่อนมาห้องสมุด
สรุปผล
การศึกษาครั้งนี้ทาให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกิจกรรมและบริการของสานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมและบริการที่มีจานวนมาก และหลากหลาย
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ จะใช้บริการเพียงรูปแบบเดิม ๆ ทาให้หลายกิจกรรมและบริการยังไม่ได้รับความสนใจและ
ตอบรับมากนัก หรือมีผู้ใช้บริการเพียงบางกลุ่มที่เข้าถึงบริการบางประเภท ในมุมมองของบุคลากรผู้ให้บริการ
ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการได้
อย่างครบถ้วน ทันต่อความต้องการ ทันสมัยและให้ห้องสมุดยังคงเป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน ส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ ทุกรู ป แบบตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้บริ ก ารให้ ได้ อ ย่า งครบถ้ว น และพัฒ นาให้ ทันต่ อ ยุ คสมั ย อยู่
ตลอดเวลาสมกับที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้ผู้รับบริการได้รับรู้และเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมและบริการ
ที่หลากหลาย ทาให้ผู้ใช้บริการรับรู้ไม่ทั่วถึง ครบถ้วน และบางประเภทต้องใช้ความเข้าใจและทาความรู้จัก
ผ่านการแนะนาหรือเรียนรู้ก่อนจึงจะเข้าถึงได้ ผู้ใช้บริการยังขาดความรู้ในการเข้าถึง ทาให้สถิติการให้บริการ
บางประเภทยังน้อย หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการ ก็ทาให้เปิดโอกาสในการเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งเป็น
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ความท้าทายของห้องสมุดที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร และการวัดผลอันเป็นคุณค่า
ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป
2. ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะให้เกิดกิจกรรมและบริการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ตัดสินใจพัฒนาองค์กรต่อไป
3. สื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ซึ่ งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบริการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มหาศาล ต่อการ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบัน แต่จากการสัมภาษณ์ยังมีจานวนผู้ใช้บริการไม่มากเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองก่อนใช้ทรัพยากรที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ ในด้านของผู้ให้บ ริการก็พยายาม
ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริม ชักจูงให้ผู้ใช้หันมาให้ความสาคัญ
ซึ่งการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและเข้าถึงเป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะเข้าถึงผู้ใช้จานวนมาก แต่
หากสามารถทาได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและองค์กรอย่างยิ่ง
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ผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กำรต่อกำรปฏิบัติงำนของพยำบำลวิชำชีพ
กรณีศึกษำ โรงพยำบำลตำกสิน สำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
สิริยา มิตรางกูร112
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
กรณีศึกษา โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ
ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขผลกระทบจากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
(In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Individual Interview) ประกอบการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร (Documentary Research) โดยประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน ส่วนกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล และ
พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) รวมทั้งสิ้น 12 คน
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของโรงพยาบาลตากสิน เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้
1. เกิดความซ้าซ้อนของภารกิจหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
2. อัตรากาลังของพยาบาลวิชาชีพยังไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่
3. กระบวนการในการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้ามากกว่าเดิม
4. พยาบาลวิชาชีพมีการลาออก
สาหรับข้อเสนอแนะในการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างองค์การ เพิ่มอัตรากาลั ง
ปรับปรุงแนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น
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The Impact of the restructuring organization of registered nurse : A case study
of Taksin Hospital, Medical Service Department of Bangkok Metropolitan
Administration
Siriya Mittrangkul2
ABSTRACT
The study of the Impact of the restructuring organization of registered nurse : A case
study of Taksin Hospital, Medical Service Department of Bangkok Metropolitan Administration.
The objective of this study were solve the problems, obstacle and suggestion. This study uses
the qualitative research by individual in-depth interview, and documentary research. The sample
consisted of 12 head nurses by purposive sampling.
The study results, the Impact of the restructuring organization of registered nurse : A
case study of Taksin Hospital, Medical Service Department found out that the important
problems and obstacle as follow:1. The duplication of duties
2. Insufficient manpower
3. Ineffective communication process
4. Registered nurse has resignation transfer
The suggestion of this study, Taksin Hospital has to restructuring, manpower planning,
improve communication process, acceptance and uses technology.

Keywords : restructuring, registered nurse, Medical Service Department, Bangkok
Metropolitan Administration
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บทนำ
ปัจจุบันระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของโลกมีการพัฒนาไปสู่การเป็นมาตรฐานสากล โดยได้
พัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี
และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรค โดยจะเห็ นได้จากองค์ การอนามัยโลกได้ ให้ ความส าคั ญในระบบสุ ขภาพและระบบสาธารณสุ ข เพื่อ ให้
ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบู รณ์ (กองยุทธศาสตร์และแผน, 2562, หน้า 273) แต่ในทาง
กลั บ กัน กับ พบปั ญหาการขาดแคลนพยาบาลวิช าชี พ ที่เ กิ ด ขึ้น ในหลายประเทศ จึงเป็นอุปสรรคของการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน ท าให้ ไ ม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals) จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศหันมาให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพอย่างจริงจังและเร่งด่วน (กฤษดา แสวงดี, 2560, หน้า 457)
สาหรับประเทศไทย การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน จากข้อมูลของ
สภาการพยาบาลที่มีการศึกษาการคาดการณ์ประมาณความต้องการพยาบาลวิชาชีพในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ย้อนหลัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 - 2562 ประเทศไทยจะมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพในอัตราส่ วน
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ต่อประชากร 400 คน หรือควรมีพยาบาลวิชาชีพ ในประเทศ จานวน 163,500 170,000 คน แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีพยาบาลวิชาชีพเพียง จานวน 125,250 คน แสดงให้เห็นว่า
ระบบสุขภาพยังคงขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ จานวน 43,250 คน และจากการวิจัย พบว่า อัตราการสูญเสีย
พยาบาลวิชาชีพ ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 4.45 ต่อปี (คนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ และคณะ, 2562, หน้า
123-141) ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการด้านสุ ขภาพ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่ าวโดยการผลิ ต
พยาบาลวิชาชีพใหม่มาทดแทน แต่ก็ไม่เพียงพอ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันเกิดการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพออกจากระบบราชการเร็วขึ้น เพราะเกิดการขยาย
ตัวอย่างมากและรวดเร็วของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาพยาบาลวิชาชีพมีโอกาสเข้าทางานในภาคเอกชนมากกว่า
โรงพยาบาลตากสิ น เป็ น หน่ ว ยงานบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพหน่ ว ยหนึ่ ง ของส านั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการบาบัดรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค ฟื้นฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ และ
พัฒนางานวิชาการ ซึ่งโรงพยาบาลตากสิน ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพด้วยเช่นกัน
โดยจากข้อมูลสถิติการรักษาและการบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 2558 (กรุงเทพมหานคร, 2558, หน้า 7-27) พบว่า ในปี พ.ศ.
2556 2557 และ 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 642,828 ราย 729,497 ราย และ 733,720 ราย ตามลาดับ
ซึ่งจากสถิติย้อนหลัง 3 ปีดังกล่าว มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตากสินเฉลี่ย
ประมาณกว่า 700,000 ราย/ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทาให้มีประชากรจานวนมากมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้ามาหางานทา โดยเฉพาะวัยแรงงาน ประกอบกับตลาดแรงงานเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ทาให้มีผู้ใช้แรงงาน
ต่างด้าวเดิน ทางเข้ามาประกอบอาชีพเป็น จานวนมาก จึ งเป็นส่ ว นหนึ่งของประชากรแฝงที่เข้ามารับการ
รั กษาพยาบาลในโรงพยาบาลตากสิ น เพิ่ มสู ง ขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยกาลั งเข้าสู่ สั ง คมผู้ สู งวัย (Aged
Society) ทาให้มีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลตากสินมีภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทาให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลตากสินมี
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ปริมาณงานจานวนมาก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการให้บริการทางด้านการ
พยาบาล ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ป่วย ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย แล ะ
ญาติผู้ป่วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็ว
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สานักงาน ก.ก.) โดยกองอัตรากาลัง มีอานาจหน้าที่
กาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดทาแผนก าลั ง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากร
กรุงเทพมหานคร จึงได้วิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนาเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอานาจหน้าที่ให้
ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสานัก หรือการแบ่งส่วนราชการ และกรอบอัตรากาลังภายใน
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเพื่อปรั บโครงสร้างและกรอบอัต รากาลั งของโรงพยาบาลตากสิ น
ให้ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ตามความเป็ น จริ ง ซึ่ ง ได้ มี ม ติ ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้โรงพยาบาลตากสิน ปรับโครงสร้างและกรอบ
อัตรากาลังภายในส่วนราชการ โดยมีการปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ จาก
เดิมเป็นฝ่ายการพยาบาลเปลี่ยนเป็นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และเพิ่มกรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ
รวมถึงปรับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้ น จึ งทาให้ เกิดคาถามว่า การปรั บโครงสร้า งของดั งกล่ าวมีผ ลกระทบต่ อ การปฏิบั ติง านของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างไร และควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการปรับโครงสร้าง
ของโรงพยาบาล ในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
แนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลังของโรงพยำบำลตำกสิน
เนื่องจากโรงพยาบาลตากสินประสบปัญหาขาดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องคงคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีเหตุผล
และความจาเป็นในการปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของโรงพยาบาลตากสิน (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร, 2559) ดังนี้
1) โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของโรงพยาบาลตากสิน เป็นโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงและจัด
อัตรากาลังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีการปรับปรุงในส่วนของอัตรากาลัง อาทิ การเกลี่ยอัตรากาลัง จาก
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ งจากพยาบาลเทคนิค
เป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือการเปลี่ยนชื่อสายงานจากตาแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย และตาแหน่งนักอาชีวบาบัดเป็นนักกิจกรรมบาบัด และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งจากระบบจาแนกตาแหน่งเดิม (ระบบซี) มาเป็นระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบประเภท
ตาแหน่งหรือระบบแท่ง) และได้ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 10 สายงาน จากระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ เป็นระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ หรือชานาญ
การพิเศษ ซึ่งมีสายงานที่เกี่ยวข้องกับสานักการแพทย์ จานวน 6 สายงาน ได้แก่ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
สายงานเภสัชกรรม สายงานพยาบาลวิชาชีพ สายงานเทคนิคการแพทย์ สายงานกายภาพบาบัด และสายงาน
รังสีการแพทย์
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2) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม
การเพิ่มขนาดของประชากร การเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่เมืองหลวงเพื่ อศึกษา และทางาน ซึ่ง
นอกจากจะมีจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีจานวนประชากรแฝงที่มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ประกอบกั บ สถานการณ์ ผู้ ใ ช้แ รงงานต่ า งด้ า วเพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ จ านวนผู้ ม ารับ บริก ารใน
โรงพยาบาลตากสินมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ
ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population aging) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ ภายในช่วง
ปี พ.ศ. 2551 - 2571 จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จานวน
ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านคน โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทางานลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพและสังคม ประกอบกับ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีความซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป
เนื่องจากมีหลายโรคในคนเดียว เช่น โรคกระดูกและข้อ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
ต้อกระจก จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมการในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุครบวงจร
ทั้งทางด้านการป้องกันโรค การเสริมสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้า โรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่
เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคเมอร์ส หรือเกิดจากเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ เช่น เชื้อไข้หวัด
นก เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A โรคติดต่ออุบัติซ้าเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปแล้วแต่
กลับมาระบาดขึ้นใหม่ เช่น แอนแทรกซ์ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ทาให้ความต้องการด้านการแพทย์เฉพาะทางในสาขา
ต่างๆ เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติ -นรีเวชกรรม วิสัญญี เพิ่มจานวนมากขึ้น จึงจาเป็นต้องใช้
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มลพิษและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นเป็นภัยต่อสุขภาพ การ
ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ ทาให้การเจ็บป่วยของคนไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพและเวชศาสตร์เขตเมือง หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง หรือชุมชน
ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรงมะเร็ง อุบัติเหตุ
3) ปั จ จั ย แวดล้ อมทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ ที่จะผลั กดันให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางทาง
การแพทย์ หรือ Medical hub ดังนั้น โรงพยาบาลต้องมีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
4) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลวิช าชีพ จึงมีการจ้างแพทย์และบุคลากร
ทางการสาธารณสุขห้วงเวลาเป็นจานวนมาก เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้วยค่าตอบแทนที่สูง เมื่อเทียบกับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการ แต่บุคลากรกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
เป็นการจ้างงานที่กาหนดเวลาการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง และกาหนดช่วงเวลาการทางานเป็นชั่วโมง โดยมีการ
ทาสัญญาจ้างปีต่อปี
โครงสร้ำงและอัตรำกำลังของโรงพยำบำลตำกสินก่อนและภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำง
3.1 โครงสร้ำง
โครงสร้ า งของโรงพยาบาลตากสิ น ก่ อ นการปรั บ โครงสร้ า งตามมติ ค ณะกรรรมการข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มี
การแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี 3) ฝ่าย
พัสดุ 4) ฝ่ายซ่อมบารุงและกาจัดของเสีย 5) ฝ่ายวิชาการ 6) ฝ่ายโภชนาการ 7) ฝ่ายการพยาบาล 8) กลุ่ม
บริการทางการแพทย์ ได้แก่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานจักษุวิทยา
503

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงาน
ทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่ม
งานอนามัยชุมชน
เมื่อโรงพยาบาลตากสินได้มีการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
เป็น 6 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
1) กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ฝ่ายพัสดุ
และฝ่ายซ่อมบารุงและกาจัดของเสีย
2) กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นสนั บ สนุ น บริ ก ารและระบบคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ฝ่ า ยวิ ช าการและแผนงาน ฝ่ า ย
โภชนาการ และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
3) กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิ ได้แก่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
4) กลุ่มงานภารกิจด้านบริการตติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุม่ งานอายุรก
รรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานจักษุ
วิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเภสัช
กรรม และกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5) กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาล
6) กลุ่ มภารกิ จด้ านบริ การพิ เศษ ได้ แก่ กลุ่ มงานบริ การการแพทย์ ฉุ กเฉิ นและรั บส่ งต่ อ กลุ่ ม งาน
แพทยศาสตร์ศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
3.2 กรอบอัตรำกำลังของฝ่ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
กรอบอัตรากาลั งของฝ่ายการพยาบาล ก่อนการปรั บโครงสร้างตามมติคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จานวน
588 อัตรา ดังนี้
1) กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1 อัตรา
2) กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ
จานวน 503 อัตรา
3) กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ จานวน 84 อัตรา
เมื่อโรงพยาบาลตากสินได้มีการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จานวน 679 อัตรา ดังนี้
1) กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ
จานวน 1 อัตรา
2) กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ
จานวน 511 อัตรา
3) กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ จานวน 167 อัตรา
จากการปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง ได้มีการปรับโครงสร้างจากฝ่ายการพยาบาลเป็นฝ่ายการ
พยาบาล กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการพยาบาล และได้ เ พิ่ ม กรอบอั ต ราก าลั ง จ านวน 91 อั ต รา โดยเพิ่ ม กรอบ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
อัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ จานวน 8 อัตรา และ
กรอบอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชานาญการ จานวน 83 อัตรา
3.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการพยาบาล ก่อนการปรับโครงสร้างตามมติคณะกรรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การ
บริหารตาแหน่งทางการพยาบาล พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการด้านการพยาบาล การจัดเตรียมและ จ่าย
เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ทาให้ปราศจากเชื้อ สอนและฝึกอบรมบุคลากรด้านการพยาบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้มีการปรับโครงสร้างตาม
มติคณะกรรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการด้านการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และฟื้นฟูสภาพ บริหารตาแหน่งทางการพยาบาล พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการด้านการพยาบาล
จัดเตรียมและจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ทาให้ปราศจากเชื้อ จัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม
สนับสนุนงานด้านวิจัย สอนและฝึกอบรมบุคลากรด้านการพยาบาล
จากการปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง ได้มีการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการฟื้นฟูสภาพ การจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรม และ
สนั บ สนุ น งานด้านวิจั ย ท าให้ ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่ มภารกิจด้านการพยาบาล จึงมีห น้าที่ ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม และพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น
วิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงและอัตรำกำลังของโรงพยำบำลตำกสิน
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth Interview) เป็ น การสั มภาษณ์แบบรายบุค คล (Individual Interview) ประกอบการศึกษาค้นคว้ า
เอกสาร (Documentary Research) โดยประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน ส่วนกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล และ
พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) รวมทั้งสิ้น 12 คน สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้างและตรากาลังของโรงพยาบาลตากสิน ดังนี้
1. ด้ำนโครงสร้ำง
การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี
การจัดรูปแบบโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ซึ่งได้ กาหนดอานาจหน้าที่ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับพยาบาลวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลตากสินมีศูนย์ความเป็นเลิ ศทาง
การแพทย์ (Excellent center) จานวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ศูนย์
โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม และศูนย์เบาหวาน รวมถึงคลินิกผู้สูงอายุ และได้ขยายการให้บริการทาง
การแพทย์แบบครบวงจร ทาให้มีจานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งแต่เดิมหัวหน้าพยาบาลมีภารกิจหน้าที่ทางการบริหาร งานวิชาการ และงานบริการเท่านั้น ส่วน
หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชี พในแต่ละหอ
ผู้ป่วย และให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน ทาให้พยาบาลวิชาชีพมีภารกิจหน้าที่ ทั้งใน
ด้านการบริหารควบคู่กับการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
ระดับหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้า พยาบาลหอผู้ป่วยมีภารกิจหน้าที่ที่เหมือนกัน เนื่องจากหัวหน้าพยาบาลมี
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในฝ่ายการพยาบาลและโรงพยาบาลตากสินทั้งหมดที่เกี่ยวกับพยาบาล
วิชาชีพทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล งานวิชาการ งานบริการ และพัฒนาคุณภาพ รวมถึงควบคุม กากับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด นอกจากนี้ หัวหน้าพยาบาลได้คัดเลือกหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย เพื่อ
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ควบคุม กากับการปฏิบัติงานของหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมด ได้แก่ การบริหารทรัพยากร
บุคคล งานวิชาการ งานบริการ และพัฒนาคุณภาพ และรายงานหัวหน้าพยาบาลโดยตรง เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระงานของหัวหน้าพยาบาล ในส่วนของหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใน
แต่ละหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล งานวิชาการ งานบริการ และพัฒนาคุณภาพ รวมถึง
ควบคุม กากับการปฏิบั ติงานของพยาบาลวิช าชีพ และรายงานผู้ช่ว ยหัว หน้าพยาบาลโดยตรง โดยมิต้อง
รายงานหั ว หน้ าพยาบาล จึ งทาให้ ภ ารกิจ หน้าที่ของหั วหน้าพยาบาล ผู้ช่ว ยหั วหน้าพยาบาล และหั ว หน้า
พยาบาลหอผู้ป่วยมีความซ้าซ้อนกัน ในการบริ หารจัดการ และควบคุม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพในการให้การบริการรักษาพยาบาลของหอผู้ป่วยต่างๆ เช่น หอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอ
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เป็นต้น ทาให้มีปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้น โดยมิได้แบ่งแยกภารกิจหน้าที่ทางด้านการบริหาร
กับการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลอย่างชัดเจน จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
ภาพรวมทั้งหมด ทาให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการภายในฝ่ายการพยาบาล การบริหารงานมีความ
ซ้าซ้อนกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการค่อนข้างกระจัดกระจาย ขาดความเป็นเอกภาพ และขาดความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย เนื่องจากทั้งหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลหอ
ผู้ ป่ ว ยต่างรั บ ผิ ดชอบต่อภารกิจ หน้ าที่ของตัว เอง โดยมิได้ให้ ความส าคัญในภาพรวมผลลั พธ์ของฝ่ า ยการ
พยาบาล ดังนั้น ควรกาหนดภารกิจหน้าที่ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะหัวหน้ าพยาบาลควรมีภารกิจหน้าที่
ทางด้านการบริหารเพียงอย่างเดียว และไม่ควรแต่งตั้งผู้ช่วยพยาบาลจากหัวหน้าพยาบาล หอผู้ป่วย เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดสายการบังคับบัญชา และควรกาหนดภารกิจหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาลหอ
ผู้ป่วยให้มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และหากมี
เหตุกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร เช่น การวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร
สานักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร ก็ให้หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินการร่วมกัน ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยมีความ
ชัดเจน ลดความซ้าซ้อนของงาน และทาให้ปริมาณงานไม่เพิ่มสูงมากนัก
2. ด้ำนอัตรำกำลัง
ก่อนการปรับโครงสร้างและอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลตากสิน มีกรอบอัตรากาลัง
พยาบาลวิชาชีพ จานวน 588 อัตรา มีหน้าที่ในการให้บริการดูแลรักษาการพยาบาลในกลุ่มบริการทางการแพทย์
จานวน 19 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก กลุ่มงานสูติ -นรีเวชกรรม กลุ่มงานจักษุ
วิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานธนาคารเลือด กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม
และกลุ่มงานอนามัยชุมชน ซึ่งการให้บริการทางการแพทย์ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากปรับโครงสร้างและอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพได้เพิ่มอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ จานวน
91 อัตรา รวมทั้งสิ้น จานวน 679 อัตรา โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวได้เพิ่มกลุ่มงานและปรับชื่อกลุ่มงาน
บริการทางแพทย์ จานวน 10 กลุ่มงาน เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ได้แก่
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กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ กลุ่มงานแพทยศาสตร์ศึกษา และกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย พร้อมทั้ง กาหนด
อัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ฝ่ายการพยาบาลเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการอัตรากาลังทั้งในเรื่องการวางแผนอัตรากาลังและจัดตารางการปฏิบัติงาน ถ้าหากกลุ่มงานทางการแพทย์
กลุ่มใด เช่น ห้องตรวจโรคของกลุ่มงานอายุรกรรม หรือห้องตรวจโรคของกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นต้น จะ
ขออัตรากาลังของพยาบาลวิชาชีพในการสนับสนุนการรักษาพยาบาล หรือการคัดกรองโรคของผู้ป่วย ก็สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายการพยาบาลได้ เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลเป็ นไปอย่างทั่วถึง แต่ฝ่ายการ
พยาบาลจะไม่สามารถวางแผนจัดอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและแน่นอน เนื่องจากกลุ่มงานทาง
การแพทย์ไม่ได้กาหนดความชัดเจนว่าจะมีจานวนพยาบาลวิชาชีพต่อวันเท่าใด จึงทาให้พยาบาลวิชาชีพไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานทางการแพทย์ เพราะฝ่ายการพยาบาลต้องจัดตารางการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละวันตามหอผู้ป่วย โดยมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน นอกจากนี้โรงพยาบาลตากสินมี
อัตราการลาออกของพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้จานวนอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงเกิดสภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม โดยเฉพาะจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงทาให้จานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อให้ เกิดการทดแทนอัตรากาลั งว่างของพยาบาลวิช าชีพ จึงได้มีการจ้างพยาบาลวิช าชี พจากหน่วยงาน
ภายนอกกรุงเทพมหานครในรูปแบบการจ้างงานแบบห้วงเวลาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้มีพยาบาลวิชาชีพเข้ามาทดแทน
ในตาแหน่งว่างได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจ้างพยาบาลวิชาชีพดังกล่าวมีความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะมีพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน
ได้ตลอดเวลา จึงควรมีการเพิ่มอัตรากาลังให้เพียงต่อภาระงานที่สูงมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ ขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานมาก
3. ด้ำนกระบวนกำร
ก่อนการปรับโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน มีลักษณะการสื่อสารทั้งที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หนังสือสั่งการต่างๆ กฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น และไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสนทนากันจากการทากิจกรรมร่วมกัน การกระจายข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน
เป็นต้น ทาให้ในบางครั้งพยาบาลวิชาชีพได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทาให้เกิ ดความเข้าใจผิด มีการใช้ถ้อยคาไม่
ชัดเจน มีความหมายคลุมเครือ หรือบางครั้งก็ละเลยในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากการสื่อสาร
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้อง จึงนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพยาบาลวิชาชีพ กับ
หัวหน้าพยาบาล หรือหัวหน้าพยาบาลหอผู้ ป่วย หรือความขัดแย้งระหว่างพยาบาลวิชาชีพกับผู้ป่วย หรือ
ผู้ใช้บริการ
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล ได้กาหนดให้มีสายการบังคับบัญชา เพื่อให้การ
บริหารมีความคล่องตัว ชัดเจน และรองรับภารกิจใหม่ๆ ของโรงพยาบาลตากสินได้ โดยฝ่ายการพยาบาล
ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล (คัดเลือกมาจากหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) และหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย โดยขั้นตอนการสื่อสารเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาจากระดับสูง (หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วย
หัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย) ลงสู่ระดับล่าง (พยาบาลวิชาชีพ) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทุกคน
รั บ รู้ ข้อมูล ข่าวสารที่ตรงกัน และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยหั ว หน้าพยาบาลได้จัดประชุมร่วมกับ หัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย เพื่อชี้แจงและอธิบายเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คาสั่งต่างๆ การ
ตัดสินใจ เป็นต้น เพื่อให้หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสื่อสารกับ
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พยาบาลวิชาชีพให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ ได้มีการสื่อสารแบบแนวนอนระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยใน
การประสานงานระหว่างพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ในระนาบเดียวกัน เป็นการสร้างความร่วมมือกันในการ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น การให้คาปรึกษาด้วยวาจา หรือการตอบข้อหารือผ่านทางหนังสือ เป็นต้น
เนื่องจากฝ่ายการพยาบาลมีสายการบั งคับบัญชาทั้งหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นสายการบังคับบัญชาที่มากจนเกินไป ทาให้การสื่อสารหรื อการรายงานต่างๆ ทาให้
ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ และเกิดความล่าช้าในการรับข้อมูลข่าวสาร เพราะพยาบาลวิชาชีพมีตารางการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน ทาให้พยาบาลวิชาชีพอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับเมื่อเกิด
ปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือของพยาบาลวิชาชีพจะรายงานหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยโดยตรงเท่านั้น
หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้อีก และต้อง
รายงานผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เพื่อให้ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลได้รายงานหัวหน้าพยาบาล จึงทาให้ข้อมูลต่างๆ
เกิดความคลาดเคลื่ อนจากข้อเท็จจริงได้ เพราะได้ใช้ระยะเวลาในการรายงานมากจนเกินไป ซึ่งทาให้หัวหน้า
พยาบาลไม่สามารถรับรู้ปัญหาได้ทั้งหมด จึงทาให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันที จึงนาไปสู่การร้องเรียน หรือฟ้องร้องจากผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การให้บริการของ
โรงพยาบาลตากสินและกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น ฝ่ายการพยาบาลควรปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งในระดับสายการบังคับบัญชา ระดับเพื่อนร่วมงาน และระดับการสื่อสารกับผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ
เพื่อให้การสื่อสารมีความถูกต้อง ครบถ้ วนสมบูรณ์ ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งทาให้ลดการร้องเรียน หรือการ
ฟ้องร้อง ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลตากสิน
5. ด้ำนบุคลำกร
จากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินได้เพิ่มอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ จานวน 91 อัตรา รวม
ทั้งสิ้น 679 อัตรา โดยสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับคณะพยาบาล
ศาสตร์เกื้อการุ ณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้จัดนักศึกษา
พยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัดสานักการแพทย์ ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับโรงพยาบาลตากสินมีนโยบายด้านบริหาร
ทรั พยากรบุ ค คล โดยให้ ความส าคัญ กั บ บุ คลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข เพื่อเพิ่มทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้ านการพยาบาลให้กับพยาบาลวิชาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมภายใน
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก และกรุงเทพมหานครได้มีทุนการศึกษาให้ กับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรียนต่อในระดับที่สู งขึ้น และทุนทางด้านงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม
โรงพยาบาลตากสินประสบปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ทาให้
โรงพยาบาลตากสินเกิดสภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิช าชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพยาบาลวิชาชีพส่ว นใหญ่
ลาออกจากโรงพยาบาลในทุกๆ ปี เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพที่เข้ามารับราชการมีถิ่นฐานภูมิลาเนาต่างจังหวัด
ประกอบกับค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครสูงมาก ทาให้รายรับไม่สอดคล้องรายจ่าย จึงเป็นสาเหตุให้พยาบาล
วิชาชีพต้องการลาออกจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อไปประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่
อยู่ในภูมิลาเนาของตนเอง ต้องการลดค่าครองชีพ ทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น และได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ซึ่ง
การลาออกของพยาบาลวิชาชีพได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตากสินโดย
พยาบาลวิชาชีพต้ องรั บภาระงานเพิ่ มมากขึ้ น เพราะจานวนพยาบาลวิชาชี พไม่ เพี ยงพอ ทาให้ มีตารางการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดพักที่เพียงพอ และกรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็น
จานวนมาก เช่น การฝึกอบรม ทุนการศึกษาทางด้านวิจัย เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
และกรุงเทพมหานคร จะต้องหาแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลตลอดอายุราชการ เช่น
การให้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มมากขึ้น กาหนดวันหยุดให้มีจานวนวันเพิ่มมากขึ้น มีที่ปรึกษาให้คาแนะนา เป็นต้น
เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรของโรงพยาบาล และไม่ให้เกิดการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลของการศึกษา เรื่อง “ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์การต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพ กรณีศึกษา โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” ดังนี้
(1) การปรั บโครงสร้ างของโรงพยาบาลตากสิ น โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของฝ่ ายการ
พยาบาลส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากได้เพิ่มสายบังคับบัญชาอีก 1 ระดับ คือ
ผู้ ช่วยหั วหน้ าพยาบาล ทาให้ มีสายบั งคับบั ญชา ได้แก่ หั วหน้าพยาบาล ผู้ ช่วยหั วหน้าพยาบาล และหั วหน้า
พยาบาลหอผู้ป่วย ประกอบกับภารกิจหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาล
หอผู้ป่วย มีภารกิจหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งในทางด้านการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล จึงทาให้
เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ทาให้การบริหารจัดการขาดความเป็น
เอกภาพ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย และต่างมุ่งรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของตัวเอง
โดยมิได้ให้ความสาคัญในภาพรวมผลลัพธ์ของฝ่ายการพยาบาล
(2) การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินได้เพิ่มกลุ่มงานและปรับ ชื่อกลุ่มงานเกี่ยวกับ
การบริการทางแพทย์ รวมทั้งสิ้น 26 กลุ่มงาน และได้เพิ่มอัตรากาลังของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล รวมทั้งสิ้น 679 อัตรา เพื่อรองรับการให้บริการและสนับสนุนการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง แต่การ
ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้กับทุกกลุ่มงาน เนื่องจากกลุ่มงานบริการทางการแพทย์ไม่ได้กาหนดความ
ชัดเจนว่าจะมีจานวนพยาบาลวิชาชีพต่อวันเท่าใด จึงทาให้ฝ่ายการพยาบาลไม่สามารถวางแผนจั ดอัตรากาลัง
พยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและแน่นอน ประกอบกับต้องจัดตารางการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
แต่ละวันตามหอผู้ป่วยต่างๆ โดยมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลา จึงทาให้พยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
(3) การปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสิน ได้เพิ่มสายบังคับบัญชาในฝ่ายการพยาบาล
ประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย ทาให้สายการบังคับบัญชา
มากเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างพยาบาลวิชาชีพด้วยกัน โดยพยาบาลวิชาชีพจะต้องรายงาน
ให้หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย ผู้ ช่วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าพยาบาลตามลาดับชั้น รับทราบ จึง ทาให้ใช้
ระยะเวลาในการรายงานมากจนเกินไป เกิดความล่าช้า และอาจทาให้ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ ประกอบกับ
พยาบาลวิชาชีพมีตารางการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน ทาให้พยาบาลวิชาชีพอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคลภายหลังจากการปรับโครงสร้างของโรงพยาบาลตากสินยังคง
มีพยาบาลวิชาชีพลาออก เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาถิ่นฐานต่างจังหวัด และค่าครองชีพของ
กรุงเทพมหานครสูง จึงทาให้พยาบาลวิชาชีพตัดสินใจลาออกจากข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อไปประกอบ
อาชีพที่ภูมิลาเนาของตนเอง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตากสินเป็น
อย่างมาก จึงเกิดสภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ทาให้พยาบาลวิชาชีพที่ยังปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระงาน
เพิ่มสูงขึ้น และทาให้กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
(1) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ควรปรับปรุงภารกิจที่มีความซ้าซ้อนภายในฝ่ายการ
พยาบาล โดยวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจตามอานาจหน้าที่ และมุ่งเน้นลงไปในกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและลดกิจกรรมที่ไม่จาเป็น ลดขั้นตอน จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด โดยคานึงถึง
ความสมเหตุสมผลและความคุ้มค่า และไม่ควรมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป
(2) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ควรปรับรูปแบบการบริหารอัตรากาลัง เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับภาระงาน และให้พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน และ
ปรับรูปแบบอัตรากาลัง เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารอัตรากาลังของโรงพยาบาลตากสิน
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ความเครียด และความขับข้องใจ
(3) ผู้บริหารของโรงพยาบาลตากสิน ควรปรับปรุงพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในฝ่ายการ
พยาบาล เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารข้อมูลกับพยาบาลวิชาชีพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
(4) ผู้บริหารของโรงพยาบาลตากสิน ควรหาแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ และ
สร้างคุณค่าให้กับพยาบาลวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น เช่น การยอมรับในความสามารถ การชมเชยเมื่อปฏิบัติงานสาเร็จ
การมอบหมายงานที่สาคัญ เป็นต้น เพื่อจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการลดการ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพ
(5) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดกระบวนการ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้พยาบาลวิชาชีพมีตารางการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม และมีภาระงานที่
ไม่มากจนเกินไป ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพดีขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของสถำนีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น
สิบตารวจเอกหญิง ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Email address : 585158040013@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้
ให้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส สถานภาพตาแหน่ง ประเภทบุคลากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัย
ภายในของหน่วยงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่อาสาตารวจท่องเที่ยว ของสถานี
ตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ที่มีค่า
ความเชื่อมั่น0.05 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การจั ดหมวดหมู่ข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Arithmetic Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ
Independent Sample t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) One Sample
t –test, F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 ในการหาอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ไม่
แตกต่างกัน ส่ ว นประเภทบุ คลากร สถานภาพสมรส สถานภาพตาแหน่ง มีความคิดเห็ นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่นที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way
ANOVA) และใช้ การจั บ คู่พหุ คูณ (Multiple Comparisons Test) ด้ว ยวิธีของ LSD มีนัยส าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05
2. ปั จ จั ย ภายในการบริ การภายในหน่ว ยงาน ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการให้ บริการ บุคลากรผู้
ให้ บ ริ การ บรรยากาศและสถานที่ในการให้ บริการ ส่ งผลต่อคุณภาพการให้ บริการของของสถานีต ารวจ
ท่องเที่ยวขอนแก่น ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ
และด้านบรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าปัจจัยการให้บริการ ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้าน
บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จำกกำรวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถที่รอบด้าน มีการจัดองค์ความรู้ให้
บุคลากรได้เรียนรู้อยู่เสมอ เช่น การจัดอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร สนับสนุน
บุคลากรให้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
โดยความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล
1. จากผลการศึกษา จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ สถานีตารวจท่องเที่ ยว ควรสนับสนุนการสร้างภาวะผู้นา การกล้าคิด
กล้าตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสถานี เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในการทางานและสร้าง
เสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเป็นผู้นาได้ในทุกๆ สถานที่ ทุกสถานการณ์ ยังผลถึงนักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวบุคลากรของสถานีตารวจท่องเที่ยวด้วย
2. จากผลการศึกษา จาแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า คู่แรกเจ้าหน้าที่ธุรการมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจอาสา เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น สถานี
ตารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้ าที่ธุรการได้ออกปฏิบัติงานอานวยความสะดวกในการบริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ตารวจท่องเที่ยว บริการผ้าปิดจมูกป้องกันโรค COVID19 ร่วม
ตรวจรถที่สร้างมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น คู่ที่สอง
ด.ต.มีความคิดเห็นความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่อาสา เพื่อปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ
และเจ้าหน้าที่อาสาตารวจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น การมี ส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตรวจร่วมกับเครือข่าย
ภาคีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการรณรงค์การท่องเที่ยวเมืองรองในเขตพื้นที่ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวให้เกิดการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการศึกษา จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง เช่น จัดประกวดผลงานดีเด่นของแต่ละบุคคล
ประจาเดือน เป็นกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่อยากปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลงาน นาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพออกมา แล้ว
ได้รับรางวัลเป็นแรงจูงใจ
เมื่อพิจารณาปัจจัยการให้บริการ
1. จากผลการศึกษา ด้านความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความปลอดภัยในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรสร้างการประกันความ
ปลอดภัยโดยบูรณการร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การใช้บัตรเครดิตกับสถาน
บันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกปลอมแปลง ทาให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยจนกระทั่งเดินทางกลับ
2. จากผลการศึกษา ด้านความเชื่อมั่น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรจัดการสร้างเครือข่ายภาคี
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ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสามารถปกป้องนักท่องเที่ยวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ค้ายาเสพติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างที่ท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. จากผลการศึกษา ด้านความสะดวกรวดเร็ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรมีอุปกรณ์ใน
การอานวยความสะดวกที่พร้อมแก่การให้บริการ เช่น จานวนรถที่ใช้ในการตรวจ ปริมาณน้ามันที่เ พียงพอใน
แต่ละวัน กาลังพลที่เหมาะสมในการทางานอย่างพอเพียง รวมถึงการจัดสรรขั้นตอนการให้บริการได้อย่ าง
รวดเร็วเหมาะสมอย่างทันท่วงที
4. จากผลการศึกษา ด้านความเสมอภาค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความเสมอภาคในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรให้บริการตามลาดับผู้มา
ก่อนหลัง ไม่ใช้อภิสิทธิ์หรือระบบอุปถัมภ์ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ โดยยึดประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก ด้วยการให้บริการอย่างเป็นมิตร
5. จากผลการศึ ก ษา ด้ า นระบบการให้ บ ริ ก าร พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพิ่มจุดการ
ให้บริการในสถานที่สาคัญให้มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มกาลังพลที่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึง
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จุดบริการ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ทราบมากยิ่งขึ้น
6. จากผลการศึกษา ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพิ่มจุดบริการ
การรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามต่อการให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกและประเมินเสียงตอบรับ
ความต้องการ ปัญหาของนักท่องเที่ยว เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ปัจจัยภายในของหน่วยงาน, คุณภาพการให้บริการ
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Factors Affecting Service quality of KhonKaen Tourist Police Station
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ABSTRACT
The study and the survey aims to these items is quantitative research, research
objectives as follows: 1) In order to study the opinions of service quality which is offered by
service staff in Khon Kaen Tourist Police Station. 2) In order to compare the peoples’ opinions,
who have been serviced by Khon Kaen Tourist Police Station and distinguish peoples’
information clearly, such as, gender, age, education level, working age, marital status, post,
type of work. 3) In order to study inner situation of department, which will exert an influence
to Khon Kaen Tourist Police Station Who were surveyed this time are Tourist Police in Khon
Kaen Tourist Police Station, staffs working in officer, volunteer of tourist police who apply for
working in Khon Kaen Tourist Police Station, which have 100 persons. Tools and methods
that use to collect data are inquiring,Confidence means 0.05, Data collection means
December,2019 to March,2020. Analyzing data by data clustering with Frequency,
Percentage, Arithmetic Means, Standard Deviation and forecasting with Independent Sample
t-test, one way ANOVA, One Sample F-test, F-test and Multiple Regression Analysis, which
stipulate numerical value between constant value and dynamic value. And compare the value
with Least Significant Difference.
1. Opinions on the service quality of Khon Kaen Tourist Police Station, including:
gender, age, education level, working age, marital status, staff type. There is no difference on
the quality of Khon Kaen Tourist Police Station. As for the status of post, Khon Kaen Tourist
Police Station has different opinions. It has important meaning for 0.05 statistical data.
2. Internal sector factors, including: procedures and methods of service, service staff,
place and atmosphere of service. They have the greatest impact on the quality of Khon Kaen
Tourist Police Station. When thinking over these aspects, we will find that service staff has an
impact on the service quality of Khon Kaen Tourist Police Station. What's more, the average is
highest. Secondly, procedures and methods of service, place and atmosphere of service also
have an impact, and the average very high.

Keyword: internal sector factors service quality
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กิตติกรรมประกำศ
การศี ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสถานี ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
ขอนแก่น” ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง รศ.ดร.ศิร ภัส สรศ์ วงศ์ทองดี ซึ่งเป็นอาจารย์ ที่ปรึ ก ษาได้ให้ ค าแนะนาในการคั ดเลื อ กเรื่ อ งที่ จ ะ
ทาการศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และข้อคิดต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ในครั้งนี้รวมทั้ง น.ส.จงกล สุวรรณไศละ เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คุณสมชาย
โหมดตาล คุณหลี่ เจี๊ยน คุณหลี่ เชาว์ คุณเชอ อยู่ซิน และคุณหลี่ เซี่ยฉิง ที่ให้คาแนะนาแก้ไขปรับปรุง
ผู้ทาการศึกษาซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง
การดาเนินการศึกษาครั้งนี้จะสาเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
เจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อาสาตารวจท่องเที่ยว ซึ่งเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ทั้ง 100 คน ทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น
ท้ายที่สุดนี้ ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการศึกษาใน
ตอนต้น รวมทั้งให้คาแนะนาในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการทดสอบต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาลังใจให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี จนทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล
บทนำ
ประเทศไทยนั้น มีความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทางโบราณสถาน-โบราณวัตถุ แหล่งศึกษาทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ รวมไปถึงอัธยาศัยไมตรีที่ดึงดูดใจต่างชาติ จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเป็นจานวนมากในแต่ละปี กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว สานักงานตารวจแห่งชาติ
จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ความปลอดภัย และอานวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในราชอาณาจักร อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นของภาคการท่องเที่ยว เพราะเป็นหน่วยงานที่นักท่องเที่ยวมักนึกถึงเป็นหน่วยงานแรก ดังคาขวัญที่ว่า “
YOUR FIRST FRIEND ” สาหรับนักท่องเที่ยว
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่ง
ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 โดยยกฐานะจากกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้ปริมาณนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง และในวันเดียวกันได้มีการแต่งตั้งให้พลตารวจโท รณศิลป์
ภู่สาระ เป็นรักษาการแทนผู้บัญ ชาการตารวจท่องเที่ยว ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 6
กันยายน 2560 ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธาน ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ พลตารวจโท สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 9 มาเป็นผู้
บัญชาการตารวจท่องเที่ยวคนแรกของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว และปัจจุบัน พลตารวจโท ธีรพล คุปตา
นนท์ ดารงตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยว โดยมีแนวนโยบายประจากองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวว่า
“รอบรู้ รวดเร็ว ตรงเป้า เข้าถึง พึ่งได้” วิสัยทัศน์ประจาหน่วย คือ “มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรม
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การท่องเที่ยว โดยการสร้างความมั่นใจและความสะดวกปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ ดังนี้
1 ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
2 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว
3 สร้างความพึงพอใจในการบริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
4 ขจั ดปั ญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรี ยบและคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ที่เ ป็นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว
5 สร้ างความร่ วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ มีประสิ ทธิภาพสูงสุดในการ
คุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว
6 ขจัดปัญหาการทาให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวจัดตั้งองค์การโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น กองบัญชาการ, กอง
บังคับการ1-3 , กองกากับการ และสถานีตารวจท่องเที่ยวตามลาดับชั้น โดยมีกองบัญชาการเป็นหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการงานส่วนกลางทั้งหมด กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 1 บริหารจัดการภายใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 บริหารจัดการภาค 3 ถึง ภาค 6 กองบังคับการ
ตารวจท่องเที่ยว 3 บริหารจัดการภาค 7 ถึง ภาค 9 ซึ่งสถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น อยู่ภายใต้
บัญชาการของกองกากับการตารวจท่องเที่ยว 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 กองบัญชาการตารวจ
ท่องเที่ยว โดยมีขอบเขตควบคุมดูแลทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ซึ่ง
มีที่ตั้งสถานีอยู่ที่ สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ 222 หมู่ 24 ถนนมิตราภาพ ตาบลศิลา อาเภอเมือง
ขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น 40000 โทรศั พ ท์ 043-465-385 โทรสาร 043-465-386 Call Center
1155 มีเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวทั้งสิ้น 40 นาย เจ้าหน้าที่ TO (Tourist Officer) จานวน 3 คน อาสา
ตารวจท่องเที่ย วจ านวน 57 คน รวมทั้ งสิ้ น 100 คน เพื่อปฏิบัติห น้า ที่ ดูแ ลการให้ บ ริ การ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติ ที่เดิน ทางเข้ ามาในประเทศไทยมีความคาดหวัง ในสวัส ดิภ าพความ
ปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว การได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ
ทั้งอาหาร ที่พัก โรงพยาบาล และสาธารณูปโภค แต่เมื่อไม่เป็นดังที่คาดหวังจึงเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งปัญหาส่วน
ใหญ่ที่ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ การสอบถามเส้นทางการเดินทาง การสอบถามสถานที่ท่องเที่ยว
อุบัติเหตุ อันตรายต่อร่างกายและทรัพย์ สิน การทะเลาะวิวาท การถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพอย่างเหมาะสม การแพร่ระบาดของเชื้อโรคฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อสภาพจิตใจ ความเครียด
และอารมณ์ของนักท่องเที่ยว ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยต่อสาธารณะโลก เช่น การที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกชิงทรัพย์ โดนข่มขืน ถูกฆาตกรรม เรือล่มมีผู้เสียชีวิต โรคไข้เลือดออกระบาดที่
สนามบินดอนเมือง (ปี พ.ศ.2561) เป็นต้น อาจทาให้ภาพลักษณ์ความเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ที่เคยอบอุ่นและ
เป็นมิตร กลายเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์แห่งอาชญากรรมที่อันตรายก็เป็นได้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ด้านความ
ปลอดภัยและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย จากปัญหาข้างต้นเป็นเหตุให้จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ลดลง ไม่เกิดการเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวซ้า ขาดความไว้วางใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งผลต่อรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวและการขยายตัวของ
ธุรกิจนาเที่ยวชะลอตัวและลดน้อยลง
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เจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่นตระหนักดีว่า ปัญหาที่นักท่องเที่ยวได้รับ ส่งผลต่อสภาพ
จิตใจ ความเครียด อารมณ์ มุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยเรื่องความมั่นคงด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงความ
พยายามของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว การชูสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่น ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและบรรยากาศที่ดีของการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มการตัดสินใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวและผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญจากปัญหาข้างต้น จึงสนใจทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การสาธารณสุข การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในการท่องเที่ยว การขาด
การพัฒนาคุณภาพการบริ การที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคุณภาพการให้บริการผ่านการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดย
ข้อมูลและผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการทางาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่นแก่นักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้ให้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัด
ขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการบริการของหน่วยงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ผู้ ให้ บ ริ การที่มีคุณ ลั กษณะส่ ว นบุคคลที่แตกต่างกัน 7 ตัว แปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุ งานมีความคิดเห็ น ต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของเจ้าหน้ าที่ส ถานี ตารวจท่ องเที่ยวจั ง หวั ด
ขอนแก่นไม่แตกต่างกันส่วนสถานภาพสมรส สถานภาพตาแหน่ง ประเภทบุคลากร มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน
2. ปัจจัยในการบริการของหน่วยงาน 3 ตัวแปร ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผู้
ให้บริการ บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจท่องเที่ยว
ขอนแก่น” ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
ขอบเขตด้ำนประชำกร
- ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จานวน 100 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
- ขอบเขตของงานวิ จั ย ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ด้ า นประชากรศาสตร์ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุค คลของผู้
ให้บริการ และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการบริการ
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
- การศึกษาในครั้งนี้ ใช้เวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น”

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุงาน
5. สถานภาพสมรส
6. สถานภาพตาแหน่ง
7. ประเภทบุคลากร

ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้ บริการ
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านการสร้างความเชื่อมัน่
3. ด้านความสะดวกรวดเร็ ว
4. ด้านความเสมอภาค
5. ด้านระบบการให้บริ การ
6. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร

ปัจจัยในการบริการ
1. ขั้นตอนและวิธีการให้บริ การ
2. บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
3. บรรยากาศและสถานที่
ในการให้บริ การ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะ
ปลายปิด (Closed - ended Questionnaires) และคาถามปลายเปิด (Opened - ended Questionnaires)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยนาเครื่องมือการวิจัยหรือแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามใส่คาตอบที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดยลักษณะ
ของคาถามจะเป็นการเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีตั้งแต่ระดับเห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ธรุการ และ
เจ้าหน้าที่อาสาตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น จานวน 100 คน
เครื่องมือกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิด (Closed - ended
Questionnaire) และคาถามปลายเปิด (Opened - ended Questionnaires) ซึ่งสร้างจากกรอบแนวคิดใน
การวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามจานวน 100 ฉบับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ
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2. ดาเนินการเก็บแบบสอบถามที่ตอบคาถามเสร็จแล้ว และตรวจสอบความถูกต้อง
3. นาข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ร้ อ ยละ (Percentages) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าทดสอบ t-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ F – test และทดสอบระดับการส่งผลตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ด้วย Multiple Regression Analysis
ผลกำรวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีอายุอยู่
ในช่วง 31 - 49 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี จานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.0 มีอายุงาน 6 – 10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 มีสถานภาพโสด จานวน 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีสถานภาพตาแหน่ง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีประเภทบุคลากรเจ้าหน้าที่
ตารวจ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0
2. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์การ
ด้านขั้น ตอนและวิธีการให้บ ริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 3.04 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการอันดับหนึ่ง
ได้แก่ ท่านคิดว่าระยะเวลาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่สถานีตารวจท่องเที่ยวเหมาะสมดีแล้ว รองลงมา
ได้แก่ ท่านคิดว่าในปัจจุบันสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่นมีระบบการให้คาแนะนาแก่ผู้มารับบริการเป็นอย่าง
ดี อัน ดับ สามได้แ ก่ ท่ านคิดว่าสถานี ตารวจท่ อ งเที่ยวขอนแก่น มีขั้นตอนการให้ ความช่ว ยเหลื อ มีความ
เหมาะสมดีแล้วและอันดับสุดท้ายได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีขั้นตอนการให้บริการ
เข้าใจง่ายและเหมาะสมดีแล้ว ตามลาดับ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.34 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า
ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ(เจ้าหน้าที่) อันดับหนึ่งได้แก่
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใสอยู่เสมอ
รองลงมา ได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
และอันดับสุดท้าย ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ที่ให้บริการรับฟัง และเอาใจใส่ใน
การให้บริการ มีความเหมาะสมดีแล้ว
ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ(ผู้ให้คาปรึกษา) อันดับหนึ่ง
ได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของคลินิกที่ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่า
เจ้าหน้าที่ของคลินิกที่ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส อันดับสามได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของ
คลินิกที่ให้บริการรับฟัง และเอาใจใส่ในการให้บริการ และอันดับสุดท้ายได้แก่ ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ของคลินิกที่
ให้บริการมีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการ
ด้านบรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
2.95 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการในด้ านบรรยากาศและสถานที่ใน
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การให้บริการ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีการบริการห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะ
และเหมาะสมแล้ว รองลงมาได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีสถานที่ให้บริการมีความสะอาด
และเป็นระเบียบดีแล้ว อันดับสามได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีการบริการที่จอดรถเพื่อ
คนพิการเหมาะสมดีแล้ว อันดับสี่ได้แก่ ท่านคิดว่าสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น มีการจัดที่นั่งพักรอเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการให้บริการดีแล้ว และอันดับสุดท้ายได้แก่ นั่งพักรอเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการ
ดีแล้วมีที่จอดรถเพียงพอ
3. ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านความปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.93 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีปั จ จั ย ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้ บริการในด้านความปลอดภัย อันดับหนึ่ง ได้แก่ ตารวจ
ท่องเที่ยวมีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย รองลงมา
ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวมีการตรวจตราเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการถูกประทุษร้ายร่างกายในขณะเดินทาง
ท่องเที่ยว อันดับที่สาม ได้แก่ตารวจท่องเที่ยวมีการตรวจตราเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการถูกประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ในขณะเดินทางท่องเที่ยว และอันดับสุดท้าย ตารวจท่องเที่ยวสร้างความรู้สึกปลอดภัยจากการถูก
ปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มในขณะเดินทางท่องเที่ยว
ด้านการสร้างความเชื่อมั่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.99 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านการสร้างความมั่นใจ อันดับหนึ่ง ได้แก่
ตารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พึ่งหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานบันเทิง รองลงมา ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พึ่งหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ลาดับที่สาม ได้ แก่ ตารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พึ่งหรือช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวจากการถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้า / ให้บริการที่ด้วยคุณภาพแต่ราคาแพง ลาดับที่สี่ ได้แก่ ตารวจ
ท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พึ่งหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรถรับจ้าง
สาธารณะ ลาดับสุดท้าย ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวสามารถปกป้องนักท่องเที่ยวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพ
ติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ด้านความสะดวกรวดเร็ว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.08 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความสะดวกรวดเร็ว อันดับ
หนึ่ง ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวมีช่องทางติดต่อที่สะดวกเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รองลงมา ได้แก่ ตารวจ
ท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ และลาดับสุดท้าย ได้แก่ ตารวจ
ท่องเที่ยวสามารถจัดสรรขั้นตอนการให้บริการได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม
ด้ า นความเสมอภาค พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 3.28 เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความเสมอภาคอันดับหนึ่ง
ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม รองลงมา ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ลาดับที่สาม ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวให้บริการอย่างเป็นมิตร ลาดับที่สี่ ได้แก่
ตารวจท่องเที่ยวให้บริการโดยยึดประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และลาดับสุดท้าย ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยว
ให้บริการตามลาดับผู้มาก่อนหลัง
ด้านระบบการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านระบบการให้บริการ อันดับหนึ่ง
ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวมีการจัดทาแผ่นป้ายแสดงสถานที่ตั้ง/ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหมายเลข
โทรศัพท์ส าหรั บ ติ ดต่ อ 1155 หรื อป้ ายเตื อ นนั ก ท่ อ งเที่ ยวในบริ เวณที่ มี ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อัน ตราย
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รองลงมา ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวสามารถตอบคาถาม/ ให้คาแนะนา/ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวในการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลาดับที่สาม ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวมีจุดรับบริการและรับแจ้งเหตุอย่างเพียงพอต่อการ
ให้บริการแต่นักท่องเที่ยว และลาดับสุดท้าย ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบและเข้าใจ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.14
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการในด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร
(เจ้าหน้าที่) อันดับหนึ่ง ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวออกตรวจตราและพบปะนักท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ รองลงมา
ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง ลาดับที่สาม ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวมีความ
ชัดเจนในการให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ลาดับที่สี่ ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวรับฟังปัญหาและ
ข้อซักถามของนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ และลาดับสุดท้าย ได้แก่ ตารวจท่องเที่ยวมีการรับฟังความคิดเห็นต่อ
การให้บริการ เช่น แบบสอบถาม กล่องรับฟังความคิดเห็น
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ระดับ ความคิดเห็ น ของเจ้า หน้า ที่ ต่ อ คุณภาพการให้ บริ การ ของสถานีตารวจท่ องเที่ ย ว
ขอนแก่น จานวน 100 คน มีระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อคุณภาพการให้บริการในระดับเห็นด้วยมาก
ในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการอยู่อันดับมากที่สุด
ได้แก่ ด้านความเสมอภาค มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.28) รองลงมาได้แก่
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.14) อันดับสาม
ได้แก่ ด้านความสะดวกรวดเร็ว มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.08) อันดับสี่ ได้แก่
ด้านระบบการให้บริการ มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 3.01) อันดับห้า ได้แก่ ด้าน
ความเชื่อมั่น มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 2.97) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (Mean = 2.93) ตามลาดับ อาจเนื่องมาจาก
สถานที่ในการให้บริการที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุขั้นตอนการขอรับ
บริการอย่างชัดเจน และมีที่จอดรถที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ด้านความปลอดภัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ตารวจท่องเที่ยวมีความพร้อมใน
การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
ด้านความเชื่อมั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ตารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พึ่ง
หรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง
ด้านความสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ตารวจท่องเที่ยวมีช่องทาง
ติดต่อที่สะดวกเพื่อให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว
ด้านความเสมอภาค ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ตารวจท่องเที่ยวให้บริการด้วย
ความสุภาพ อ่อนน้อม
ด้านระบบการให้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ตารวจท่องเที่ยวมีการจัดทา
แผ่นป้ายแสดงสถานที่ตั้ง/ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ 1155 หรือ
ป้ายเตือนนักท่องเที่ยวในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือ ตารวจท่องเที่ยวออกตรวจ
ตราและพบปะนักท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ
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สรุปผลกำรวิจัย
1. ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุตัว อายุ
งาน สถานภาพสมรส สถานภาพตาแหน่ง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจ
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน
พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านสถานภาพตาแหน่ง ที่แตกต่างกันความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลอื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
2. ปัจจัยในการบริการของหน่วยงาน ปัจจัยเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ
บุคลากรผู้ให้บริการ บรรยากาศและสถานที่ในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานีตารวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยภายในองค์กรต่างก็มีผลต่อตัวแปรตามในทิศทางบวก และ
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิกให้คาปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้าน
จำกกำรวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถที่รอบด้าน มีการจัดองค์ความรู้ให้
บุคลากรได้เรียนรู้อยู่เสมอ เช่น การจัดอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร สนับสนุน
บุคลากรให้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น
โดยความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. จากผลการศึกษา จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. จากผลการศึกษา จาแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า คู่ แรกเจ้าหน้าที่ธุรการมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจอาสา เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น สถานี
ตารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ธุรการได้ออกปฏิบัติงานอานวยความสะดวกในการบริการแก่
นักท่องเที่ยว เช่น แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ตารวจท่องเที่ยว บริการผ้าปิดจมูกป้องกันโรค COVID19 ร่วม
ตรวจรถที่สร้างมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น คู่ที่สอง
ด.ต.มีความคิดเห็นความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการน้อยกว่าเจ้าหน้าที่อาสา เพื่อปรับปรุ งการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ
และเจ้าหน้าที่อาสาตารวจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตรวจร่วมกับเครือข่าย
ภาคีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการรณรงค์การท่องเที่ยวเมืองรองในเขตพื้นที่ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวให้เกิดการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
3. จากผลการศึกษา จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.48 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น
1. จากผลการศึกษา ด้านความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความปลอดภัยในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรสร้า งการประกันความ
ปลอดภัยโดยบูรณการร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การใช้บัตรเครดิตกับสถาน
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บันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกปลอมแปลง ทาให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยจนกระทั่งเดินทางกลับ
2. จากผลการศึกษา ด้านความเชื่อมั่น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรจัดการสร้างเครือข่ายภาคี
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสามารถปกป้องนักท่ องเที่ยวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ค้ายาเสพติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างที่ท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. จากผลการศึกษา ด้านความสะดวกรวดเร็ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่ องเที่ยวขอนแก่น ควรมีอุปกรณ์ใน
การอานวยความสะดวกที่พร้อมแก่การให้บริการ เช่น จานวนรถที่ใช้ในการตรวจ ปริมาณน้ามันที่เพียงพอใน
แต่ละวัน กาลังพลที่เหมาะสมในการทางานอย่างพอเพียง รวมถึงการจัดสรรขั้นตอนการให้บริการได้อย่ าง
รวดเร็วเหมาะสมอย่างทันท่วงที
4. จากผลการศึกษา ด้านความเสมอภาค พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รับความเสมอภาคในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรให้บริการตามลาดับผู้มา
ก่อนหลัง ไม่ใช้อภิสิทธิ์หรือระบบอุปถัมภ์ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ โดยยึดประโยชน์ข องนักท่องเที่ยว
เป็นหลัก ด้วยการให้บริการอย่างเป็นมิตร
5. จากผลการศึ ก ษา ด้ า นระบบการให้ บ ริ ก าร พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพิ่มจุดการ
ให้บริการในสถานที่สาคัญให้มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มกาลังพลที่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึง
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จุดบริการ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของตารวจท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ทราบมากยิ่งขึ้น
6. จากผลการศึกษา ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการมากยิ่งขึ้น สถานีตารวจท่องเที่ยวขอนแก่น ควรเพิ่มจุดบริการ
การรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามต่อการให้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกและประเมินเสียงตอบรับ
ความต้องการ ปัญหาของนักท่องเที่ยว เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทางานความผู กพัน ที่ มีต่ อ
องค์การและการรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การต่อพนักงานที่ส่งผลถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งาน โดยน าเนื้ อ หาหลั ก จากบทความ “Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic
Evaluation of Organizational Support Theory” (2015) และจากบทความและงานวิจั ยเรื่ อง “การมี
ส่ ว นร่ ว มในการทางานและความผู กพั น ต่ อองค์ การของพนั กงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน (2563) บทความแรกศึกษาตัวแปร
ทฤษฎีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ ภาวะผู้นา (Leadership) บริบท
แวดล้อมตัวพนักงานขององค์การ (Employee-Organizational Context) การปฏิบัติด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Practices) และเงื่อนไขการทางาน (Work Condition) ตัวแปรตาม คือ การรับรู้
ถึงการสนับสนุนขององค์การ (Perceived Organizational Support) ตัวแปรคั่นกลาง ประกอบไปด้วย 3 ตัว
แปรได้แก่ การมองภาพขององค์ก ารและตัว งาน (Employee’s Orientation toward the Organization
and Work) ผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance) และความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) บทความชิ้น
แรกผู้ เขีย นและคณะใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ “Meta-Analysis Reporting Standards (MARS; American
Psychological Association,2008) ส่วนงานวิจัยและบทความที่สองซึ่งนามาใช้ในการเขียนบทความชิ้นนี้
(2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการทางานของพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดย
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การและการมีส่วนร่วมในการทางาน กับความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม ความผูกพัน การสนับสนุนขององค์การต่อพนักงาน ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
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ABSTRACT
This article reviews on the literature and research about the participation, engagement,
perceived organizational support and performance achievements of employees. With the
content from “Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational
Support Theory” (2015) and “Participation and Engagement in Organization of the Employees
in Synchrotron Light Research Institute (SLRI), a public organization owned by the Government
of Thailand. (2020)”. The objective of the first article is to review 4 independent variables
which are Leadership, Employee-Organizational Context, Human Resource Practices and Work
Condition. For the dependent variables, there are Perceived Organizational Support which has
3 mediated variables--the Employee’s Orientation toward the Organization and Work,
Employee Performance and Well-Being. The researchers used the Meta-Analysis Reporting
Standards (MARS; American Psychological Association, 2008) in the first article. In the second
article, the objective is to study the participation and engagement of the employees in
Synchrotron Light Research Institute This research used the Mixed-Method Research,
Quantitative Research and Qualitative Research.

Keywords: Participation, Engagement, Perceived Organizational Support, Performance
Achievements
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1.บทนำ (Introduction)
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการทางาน” “ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ” การรับรู้ถึง
ความสาเร็จ (Achievement Perception) และ “การรับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การ” ซึ่งแต่ละคนอาจจะ
รับรู้ได้แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการส่งผลต่อ “ความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และขององค์การ” ว่ามีด้วย มากน้อยหรือไม่อย่างไร เป็นประเด็นที่น่าสนใจของทั้งผู้บริหารและตัวพนักงานเอง
อีกทั้งเป็นประเด็นทั้งในเชิงทฤษฎีหรือหลักการและในภาคปฏิบัติ บทความนี้สารวจวรรณกรรมจากบทความ
เรื่อง “Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support
Theory” (2015) ซึ่ ง สื บ ค้ น ได้ จ าก Journal of Management บนเว็ บ ไซต์ ข อง Sagepub.com at UNIV
Houston on April 12, 2015 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้เขียนบทความนาเสนอต่อที่ประชุมทาง
วิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 10 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผนวกกับผลงานวิจัยซึ่งผู้เขียน
เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ทาการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการทางานและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” สถาบันแห่งนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ไม่แสวงกาไร
ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยได้รับรางวัลความสาเร็จติดต่อกันมาหลายปี อีกทั้งยังเป็นองค์การที่รวม
เอาคนเก่งๆมาทางานร่วมกัน โดยที่อัตราการลาออกโอนย้าย (Turnover rate) เป็นศูนย์ จึงเป็นที่มาของการ
แสวงหาคาตอบและคาอธิบายว่าเหตุใดหน่วยงานนี้ จึงสามารถสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรและธารงรักษา
บุคลากรเก่งๆเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ในงานวิจัยดังกล่าวศึกษาตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในการ
ทางาน (Work Participation) โดยศึกษาสามในสี่ระดับ คือ (1) การมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ (2)
ร่วมรับผลประโยชน์ และ (3) ร่วมในการดาเนินงาน ตัวแปรอิสระกลุ่มที่สอง คือ ความผูกพันที่พนักงานมีต่อ
องค์ ก าร (Employee Engagement) โดยศึ ก ษาใน 9 มิ ติ ได้ แ ก่ (1) ความมี ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก าร (2)
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางานให้กับองค์การ (3) ความเข้าใจในงานที่ทา (4) การได้ทางานซึ่งมีความ
หลากหลาย (5) สามารถก าหนดงานขั้ น ตอนวิ ธี ก ารท างาน (6) การเป็ นส่ วนส าคั ญที่ ท าให้ องค์ การเกิ ด
ความก้าวหน้า (7) การได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ (8) การมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี และ(9)
องค์การมีการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ ตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement
Perception) ได้ทาการศึ ก ษาในสี่ มิ ติ ได้แก่ (1) ประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติง าน (2) ประสิ ทธิผ ลของ
องค์การ (3) การเป็นองค์การสมรรถนะสูง และ (4) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์สถิติ
ว่าตัวแปรอิสระทั้งสองกลุ่ม มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงานและ
ความส าเร็ จ ขององค์ก ารในระดับ ใด ส าหรับประเด็นการรับรู้ถึง การสนับสนุนขององค์ การ (Perceived
Organization Support) ยังไม่ได้นามาทดสอบในการทาวิ จัยในครั้งนี้ ผู้แต่ผู้เขียนมีความสนใจและต้องการ
เปิดประเด็นให้มีการนามาศึกษาและทดสอบหรือทาวิจัยในอนาคต เพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับประเด็น
ความผูกพัน ความสาเร็จในการปฏิบัติงานและความสาเร็จขององค์การต่อไป
2.กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน (Work Participation)
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน หมายถึง ความรู้สึกมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์การ
กาหนดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมดาเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ดังได้กล่าวไว้ในส่วนบทนา
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมต่อหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม หรือ องค์การก็ได้มีผู้กล่าวไว้อย่าง
หลากหลาย เช่น สนธยา พลศรี (2550. อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563) กล่าวถึงความสาคัญ
ของการมีส่วนร่วมในระดับสังคมไว้ ดังนี้
(1) เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนที่ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่
ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ (2) สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด
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และหลักการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน (3) เป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจาย
อานาจไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น (4) นาไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน (5) ทาให้ดาเนินการพัฒนาชุมชนได้
ตรงกับคามต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน (6) เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ่มและองค์กรใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ (7) เป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกัน มีความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับร่วมกันภายใน
กลุ่ม ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชน (8) ทาให้เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของ
ชุมชน (9) เป็นกระบวนการสาคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนให้ประสบความสาเร็จ
และ (10) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเป็นการพัฒนาคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพื่อคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในบางส่วนเท่านั้น
ศิริพร สอนไชยา (2557อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) กล่าวถึง ความสาคัญของ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นเหตุผลและเป็นปัจจัยที่มีจาเป็นต่อการบริหารหรือการจัดการขององค์การ ดังนี้
(1) การมีส่ ว นร่ ว มจะก่อให้ เกิดความเข้าใจร่ว มกันในการปฏิบัติงานที่ส มาชิกทุกคนของ
องค์การล้ ว นมุ่งหวัง (2) การมีส่ ว นร่ ว มที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสิ นใจ จะสามารถรองรับพฤติกรรมที่
หลากหลายของบุคคลในองค์การได้อย่างกว้างขวางและทาให้เกิดการยอมรับร่วมกันได้ (3) การมีส่วนร่วม
สามารถใช้เป็นกลไกหลักในการบริหารงานซึ่งเป็นผลดีต่อการดาเนินการในเชิงการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเชิง
วิวัฒนาการ เพื่อสร้างความคิดใหม่ๆด้วยการเปิดกว้าง ทาให้เกิดการระดมความคิด หรือการระดมสมอง ซึ่ง
สามารถนาไปสู่การตัดสินใจได้ (4) การมีส่วนร่วมยังสามารถช่วยลดช่องว่างของระบบการสื่อสารภายใน
องค์การและช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การหรือระหว่างบุคคลได้ด้วย
การมีส่วนร่วม (Participation) จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งทั้งต่อสังคม ประเทศชาติ และในการพัฒนา
คุณภาพขององค์การ การมีส่วนร่วมไม่ว่าในระดับใด ควรจะต้องเกิดจากความเต็มใจหรือความสมัครใจของทุก
ผ่าย และทุกคนควรจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วม ยังจะช่วยลดความขัดแย้ง ทา
ให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ทาให้มีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของมากขึ้น และช่วยทาให้การพัฒนาที่ เกิดความ
ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
จากผลการวิจัยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน ควำมผูกพันต่อองค์กำรที่มีผลต่อควำมสำเร็จ
ในกำรปฏิบัติ งำนของพนักงำนสถำบันวิจัยแสงซิน โครตรอน” มีข้อค้นพบว่า โดยภาพรวม พนักงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทางานอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.59 (คะแนนเต็ม 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานอย่างสม่าเสมอมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด คือ 3.00 ถัดมา คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ภายในหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่าเสมอ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 2.61 เป็นการมีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมาก ส่วนการร่วมรับผลประโยชน์ขององค์การพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.18 ซึ่งด้านนี้อยู่ในระดับน้อยและน้อยกว่าอีกสองด้านที่ได้ทาการสารวจจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการทดสอบสมมติฐานแรกซึ่งกาหนดไว้ว่า “กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจกำร กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ และกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรส่งผลต่อ
ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน” ผลการวิเคราะห์สถิติ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มี
ความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือ ค่า r ( Pearson Correlation’s r ) เท่ากับ 0.4065
หมายถึง การมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อระดับการมีส่วนร่วมมี
ค่ามากขึ้น ปริมาณความสาเร็จในการปฏิบัติงานก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1: ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานกั บความส าเร็ จ ในการ
ปฏิบัติงาน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน
ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
Pearson Correlation
0.4065
Sig. (2-tailed)
0.000**
n
157
ระดับความสัมพันธ์
ต่า
* * Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
เมื่อทาการวิเคราะห์การเชิงถดถอยพหุคูณแบบป้อนตัวแปรทุกตัวเข้าไปพร้อมกัน หรือ แบบ “Enter”
( Multiple Linear Regression Analysis - Enter ) ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสองชุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การทางานและความผูกพันต่อองค์การ กับตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน จากผลการวิเคราะห์
สมการเชิงถดถอยพหุคูณ พบว่าผลลัพธ์ของค่านัยสาคัญ หรือ ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 เมื่อทาการเปรียบเทียบ
กับระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) แสดงว่ามีตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัวส่งผล
ต่อตัวแปรตาม ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งสองตัว คือ ระดับการมีส่วนร่วมในการทางานและระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
หรือ ค่า R Square มีค่าเท่ากับ 0.430 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรอิสระ ทั้งระดับการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน และระดับความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กับและส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน และสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ร้อยละ 43 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ความถดถอย หรือ ค่า Beta พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การ (Beta = 0.598) เป็นไปในทิศทางบวก
และส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนการมีส่วนร่วม
ในการทางาน ( Beta = 0.102 ) ไม่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2: การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการทางาน และ ความผูกพันต่อองค์การ กับ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
Unstandardized Standardized
ปัจจัย
B
Coefficients Coefficients
t
Sig
Std. Error
Beta
Constant
1.443
0.149
9.678
0.000
การมีส่วนร่วมในการ
0.055
0.038
0.102
1.447
0.150
ทางาน
ความผูกพันต่อองค์การ 0.461
0.054
0.598
8.467
0.000*
R = 0.656, R Square = 0.430, Adjusted R Square =.423
Std.Error of the Estimate = 0.26359 F =58.185, Sig = 0.000*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ควำมผูกพันที่พนักงำนมีต่อองค์กำร (Employee Engagement)
ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ โดยแสดงพฤติกรรมว่ามี
ความต้ อ งการอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะด าเนิ น กิ จ กรรมให้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายใช้ ค วามพยายาม อย่ า งเต็ ม
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ความสามารถ ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ และระดมทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์องค์การ และมุ่งมั่นจะคงอยู่
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ผ่านการรับรู้ การแสดงความรู้สึก และการแสดงพฤติกรรม
ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจการขององค์การ หากองค์การใดมี
บุคลากรซึ่งมีความผูกพันต่อองค์การสูง ย่อมช่วยนาพาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าองค์การที่บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์การน้อย
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความผูกพันที่มีต่อองค์การมีหลายแนว เช่น สเตียร์และพอร์เตอร์ (Steers
and Porter, 1983 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) พบว่า การที่พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การ สามารถกลายมาเป็นขั้นตอนที่บุคคลตั ดสินใจว่าจะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์การหรือไม่ โดยที่
ความผูกพันต่อองค์การ จะเน้นไปยังขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเป้าหมาย
ขององค์การ โดยทั้งสองพบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับ
องค์การในระดับสูงด้วย และในทางกลับกัน พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่า จะนามาซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานในระดับต่า และยังมีความโน้มเอียงที่จะถอยห่างจากองค์การ เช่น มักจะมีการขาดงานและในระยะ
ยาวอาจจะตามมาด้วยการลาออกจากงาน
กัปแมน (Gubman, 1998 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) ได้ให้ความหมายของ
ความผูกพันต่อองค์การว่า คือ การทุ่มเทพลังกาย พลังใจอย่างเต็มที่ และจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการทุ่มเททางาน
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งพลังกาย พลังใจเหล่านี้ จะแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การทางานอย่างสร้างสรรค์
และคานึงถึงคุณค่า การทางานเกินกว่าความคาดหมาย (Beyond expectation) ทั้งของลูกค้าและองค์การ
โดยที่ ส เตี ย ร์ แ ละพอร์ เ ตอร์ ( Porter and Steers, 1983 อ้ า งใน เติ ม ศั ก ดิ์ สุ ว รรณศั ก ดิ์ และ
คณะ.2563)) กล่าวว่า ผลที่เกิดจากความผูกพันองค์การของพนักงานซึ่งมีระดับความผูกพันต่อองค์การสูง จะ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลลั พ ธ์ ใ น 4 ด้ า น ดั ง นี้ (1) ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Job performance
efficiency) (2) ระยะเวลาในการคงอยู่กับองค์การ (Tenure with the organization) (3) อัตราการขาดงาน
ในระดับต่า (Lower employee absenteeism rate) และ (4) อัตราการลาออกจากงานในระดับต่า (Lower
turnover rate)
สาหรับนักวิชาการอีกสองคน คือ เมเยอร์และอัลเลน (Meyer and Allen, 1993 อ้างใน เติมศักดิ์
สุ ว รรณศักดิ์ และคณะ.2563)) ได้อธิบ าย ความผู กพันองค์การไว้ใน 3 ลั กษณะ ได้แก่ (1) ความผู กพั น
องค์การด้านความรู้สึก (2) ความผูกพันองค์การด้านความต่อเนื่องและ (3) ความผูกพันองค์การด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม
ความผูกพันองค์การทั้งสามลักษณะ ล้วนมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับการลาออกจากงาน แต่ความ
ผู กพัน ทั้ง 3 ลั กษณะ มีความแตกต่างในรายละเอียดของพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก และความผูกพันองค์การที่เกิดจากบรรทัดฐานทาง
สังคม นักวิชาการทั้งสองพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน และความเป็นสมาชิกของ
องค์การ แต่สาหรับความผูกพันองค์การที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม จะมีระดับของความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับที่น้อยกว่าความผูกพันองค์การด้านความต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันอีก
ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์การจึงควรใส่ใจในการรักษาพนักงานเอาไว้โดยการทาให้ความผูกพันที่มีต่อองค์การของ
พวกเขาสูงขึ้น โดยพิจารณาถึงลักษณะของความผูกพันต่อองค์การที่พวกเขามีอย่างเหมาะสม
ทาวเวอร์ เพอร์ริน (Tower Perrin, 2003 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) กล่าวว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การมี 2 ปัจจัยหลักๆ คือ (1) ปัจจัยทางด้านเหตุผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ (2) ปัจจัยทางด้านอารมณ์ เกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนบุคคล แรง
บันดาลใจและความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
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ฮีวิตกับเพื่อนๆ (Hewitt Associates, 2004 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และคณะ.2563)) ได้
เสนอถึงตัวแบบความผูกพันที่มีต่อองค์การ ดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน
องค์การมี 6 ปัจจัย คือ (1) บุคคล (People) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและเพื่อนร่วมงาน (2) งาน/
คุณค่า (Work/Value) ได้แก่ แรงจูงใจภายใน ทรัพยากรในการ (3) โอกาสที่ได้รับ (Opportunities) ได้แก่
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ (4) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ได้แก่ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัว (5) กระบวนการ (Procedures) ได้แก่ หลักการปฏิบัติงาน และ (6) รางวัลโดยรวม (Total Rewards)
ได้แก่ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล

ภาพที่ 1: ตัวแบบความผูกพันในองค์การ (ที่มา: Hewitt Associates, 2004 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
และคณะ.2563).
ต่อมาในปี 2011 Hewitt Associates ก็ได้ทาการพัฒนาปรับปรุงตัวแบบความผูกพันที่มีต่อองค์การ
ใหม่ตามภาพที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานจานวน 6.7 ล้านคน จาก 2,900
องค์การทั่วโลก โดยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การมีอยู่ 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) แนวปฏิบัติของ
องค์การ (Company Practices) คือ สิ่งที่องค์การดาเนินงานอยู่ในขณะนั้นและในอนาคต (2) ลักษณะงาน
(Work Characteristics) คือ หน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย ( 3 ) สิ่ ง ต อ บ แ ท น
โดยรวม (Total Rewards) คือ สิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์การ ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อตอบแทน
การปฏิบั ติงานให้ กั บ พนั ก งาน (4) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) คือ ความรู้สึ กพึ ง พอใจในสิ่ งต่ า งๆ ที่
พนั ก งานสามารถรั บ รู้ ไ ด้ ใ นชี วิ ต ของพวกเขา (5) โอกาสที่ ไ ด้ รั บ (Opportunities) คื อ โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถขณะที่เป็นสมาชิกขององค์การ และ (6)
บุคลากร (People) คือ ผู้ร่วมงาน ทัศนคติและวิสัยทัศน์ของผู้นา รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนหรือสมาชิกของ
องค์การ
ทั้งหกปั จ จั ย จะเป็ น ทั้งพาหนะหรื อตัว น าพาขั บเคลื่ อน (Drivers) และเครื่องสะท้อนการรับ รู้ ข อง
พนั ก งาน (Employee Perception) ที่ จ ะท าให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู้ สึ ก ผู ก พั น (Engagement) ซึ่ ง เป็ น
พฤติกรรม (Behaviors) ที่พนักงานแสดงออกในสามลักษณะตามภาพที่ 2 ได้แก่ (1) การกล่าวถึงองค์การใน
แง่ดีและเชิงบวก (SAY) (2) การคงอยู่ในการเป็นสามาชิกขององค์การ (STAY) และ (3) การอุทิศตนและทุ่มเท
ให้กับการทางาน (STRIVE)
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ภำพที่ 2: ตัวแบบความผูกพันใน (ที่มา: Hewitt Associate, 2011 อ้างใน เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และ
คณะ.2563).
จากผลการวิจัย พบว่าพนักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก
โดยเรียงลาดับความผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้ ดังต่อไปนี้ (1) การมีความพร้อมที่จะ
เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางานให้กับองค์การ (2) การได้ทางานที่ความ
หลากหลายและท้าทาย (3) การเป็นองค์การที่มีชื่อเสียงและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่ง
นี้ (4) การมีความเข้าใจในงานที่ทาเป็นอย่างดี (5) การมีความสามารถกาหนดงาน ขั้นตอน วิธีการทางานได้
อย่างชัดเจน (6) การมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ (7) การมีคุณภาพชีวิตในการทางานและคุณภาพ
ชีวิตส่วนตัวที่ดี (8) การที่องค์การแห่งนี้สามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม และ (9) การเป็น
ส่วนสาคัญที่ทาให้องค์การเกิดความก้าวหน้า
นอกจากนี้ จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ของงานวิจัยที่ได้กาหนดไว้ว่า “ความผูกพันต่อองค์การ
ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน” เมื่อทาการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation r) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน
ต่อองค์การ กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ กับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation r) เท่ากับ 0.6501 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ปริมาณระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานจะเพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
Pearson Correlation
0.6501
Sig. (2-tailed)
0.000**
n
157
ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
* * Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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4. กำรรับรู้ถึงควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน (Achievement Perception)
กำรรับรู้ถึงควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การที่พนักงานผู้ซึ่งได้รับมอบหมายงานหรือ
กิจกรรมแล้วสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน เกิด
ประสิทธิผล หรือบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ สามารถผลักดันและเสริมสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์การ
สมรรถนะสูงและมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ในระยะยาว
ความส าเร็ จ ในการปฏิบั ติ งานในการวิจัย นี้ วั ด จาก 4 กลุ่ ม ตั ว แปร ได้ แ ก่ (1) ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน (2) ประสิทธิผลขององค์การ (3) การเป็นองค์การสรรถนะสูง และ (4) การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
ตัวแปร “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึง ผลสาเร็จของการปฏิบัติงานที่ปรากฏตามมาตรฐาน
หรือเป้าหมาย “ประสิทธิผล”(Effectiveness) หมายถึง ผลสาเร็จในการปฏิบัติงานในลาดับหรือขั้นตอน
สุดท้าย กล่าวคือ ประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน การทาอย่างถูกวิธี (Doing things right) ส่วนประสิทธิผล
หมายถึง การทาในสิ่ งที่ควรทาหรื อการทาถูก ต้องตามภารกิจ (Doing the right things) ส าหรับการเป็น
องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ผู้บริหารของทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ
เอกชนต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เนื่องจากองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงจะเป็นรากฐานสาคัญในการทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถก้าว
ไปสู่ การเป็ น องค์ การแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างกระบวนการในการเรีย นรู้ แ ละ
เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันและสถานการณ์พลิกผันต่างๆได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าว ในส่วนของคาถาม
เกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งความสาเร็จในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ประสิทธิผลขององค์การ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตาราง ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4: ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ส่วน
ควำมสำเร็จในกำรปฏิบัติงำน
ค่ำเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ระดับ
(Mean) มำตรฐำน ควำมคิดเห็น
(S.D.)
ด้านประสิทธิภาพขององค์การ
2.98
0.44
มาก
ด้านประสิทธิผลขององค์การ
3.05
0.37
มาก
ด้านการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
2.99
0.49
มาก
ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3.06
0.42
มาก
รวม
3.03
0.35
มำก
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยที่ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.06) รองลงมาด้วยด้านประสิท ธิผลของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ส่วนด้านประสิทธิผลขององค์การ และด้านประสิทธิภาพขององค์การ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 และ 2.98 ตามลาดับ
เมื่อพิจ ารณาจากตารางที่ 2 ดังที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ พบว่า ความผู กพันต่อองค์การ ส่ งผลต่อ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ส่วนการมีส่วนร่วมในการทางาน ไม่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ควรต้องนาเอาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องมาทดสอบเพิ่ม เพื่อสร้างข้อค้นพบใหม่ๆ
และหาคาอธิบายในประเด็นดังกล่าว
5.กำรรับรู้ถึงกำรสนับสนุนขององค์กำร (Perceived Organization Support)
กำรรั บรู้ ถึงกำรสนับสนุนขององค์กำร (Perceived Organization Support) หมายถึง การที่
พนักงานมีความเชื่อว่า องค์การให้ความสาคัญกับความทุ่มเท และใส่ใจเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข รวมถึงการเติม
เต็ ม ความต้ อ งการตามสถานะทางสั ง คมของสมาชิ ก ขององค์ ก ารแต่ ล ะบุ ค คล (The degree to which
employees believe that their organization values their contributions and cares about their
well-being and fulfills socioemotional needs. (Wikipedia สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2563)
ทฤษฎีว่าด้ว ยการสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร (Organizational Support Theory) จากบทความเรื่ อ ง
“Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support
Theory” โดย James N.Kurtesis แห่ ง George Mason University and Society of Human Resource
Management และคณะ (2015) กล่าวว่า ทฤษฎีนี้เสนอว่า พนักงานจะทาการสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับการรับรู้
ถึงการสนับสนุนจากองค์การด้วยตัวของเขาเอง โดยเกิดจากสิ่งที่ตนรับรู้ว่าองค์การได้ให้การยอมรับในคุณค่า
ของความทุ่มเท และใส่ใจหรือให้ความสาคัญกับความเป็นอยู่ของเขามากน้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าการรับรู้
ถึงการสนับสนุนจากองค์การ หรือ “Perceived Organizational Support: POS) ทั้งนี้ ผู้เขียนและคณะ ได้
ก าหนดสมมติ ฐ านและท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ รี ย กว่ า “Meta-Analytic Evaluation” หรื อ การ
วิเคราะห์ประเมินอย่างรอบด้านและลุ่มลึกโดยใช้ผลลัพธ์การศึกษาด้วยข้ อมูลขนาดใหญ่จานวนมากถึง 558
ชิ้นงาน (Studies)
สมมติฐานที่กาหนดไว้ทุกข้อ มีความเกี่ยวข้องและตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวแปรหลักๆ 3 ชุด ได้แก่ (1)
การแลกเปลี่ยนกันในเชิงสังคม (Social exchange) (2) คุณลักษณะภายในและเฉพาะตน (Attribution) และ
(3) การพัฒนาตนเอง (Self-enhancement)
ด้วยการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ หรือ “Perceived Organizational Support: POS) มีตัว
แปรที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ตัวแปร ได้แก่ (1) ภาวะผู้นา (Leadership) (2) บริบททั้งของพนักงานและขององค์การ
(Employee-Organization Context) (3) วิธีปฏิบัติด้านการบริห ารทรั พยากรมนุษ ย์ (Human Resource
Practices) และ (4) เงื่อนไขการทางาน (Work Condition) โดยทั้งสี่ตัวแปรจะเป็นตัวกาหนด หรือตัวแปรมา
ก่อนการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ (Antecedents) เมื่อทาการวิเคราะห์หาอิทธิพลหรือความสัมพันธ์
กั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ “Consequences” ของการรั บ รู้ ถึ ง การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ( Perceived
Organizational Support: POS) จะพบว่าเกิดการรับรู้ของพนักงานใน 3 สิ่ง ได้แก่ (1) ทัศนคติหรือการมอง
ภาพที่มีต่อองค์การและงานของตัว พนั กงาน (Employee’s orientation toward the organization and
work) (2) ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee performance) และ (3) ความอยู่ดีมีสุขหรือสุขภาวะ
ของพนักงาน (Well-being)
จากบทความของ James N.Kurtesis และคณะ (2015) พบว่า ทฤษฎีว่าด้ว ยการสนับสนุนจาก
องค์การ (Organizational Support Theory) มีผู้ให้ความสนใจศึกษาประเด็นของการรับรู้ถึงการสนับสนุน
จากองค์ ก าร (Perceived Organizational Support: POS) เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และส่ ง ผลให้
การศึกษาและการสร้างแนวปฏิบัติในการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์หันมาให้ความสาคัญ
กับการแลกเปลี่ยนในเชิงสังคมและสัมพันธภาพ (Social exchange relationship) มากกว่าการแลกเปลี่ยน
กันในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic exchange) และยังพบว่า POS มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแลกเปลี่ยน
ในเชิงสังคมและสัมพันธภาพ และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการแลกเปลี่ยนกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ยิ่ง
พนักงานมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ พนักงานก็จะยิ่งมีความจงรักภักดีและไว้ใจในองค์การ และ
พร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อองค์การโดยปราศจากความกลัว (High-POS employees also expressed more trust
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in the organization, believing that risks can be taken on the organization’s behalf without fear
of being exploited)
6.บทสรุป (Conclusion)
ผลการศึกษาจากทั้ง สองแหล่ งความรู้ ได้ข้อค้นพบจากบทความชิ้น แรกว่า การรั บ รู้ ข อง
พนักงานต่อการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแลกเปลี่ยนในเชิงสังคมและสัมพันธภาพ
และมีความสั มพัน ธ์เชิงลบกับ การแลกเปลี่ ยนกันในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งการแลกเปลี่ ยนในเชิงสังคมและ
สัมพันธภาพมีความสาคัญต่อการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจที่พนักงานมีต่อองค์การและสร้างผลงานได้มากกว่า
การแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ยิ่งพนักงานมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การมากเท่าใด พนักงานก็
จะยิ่งมีความจงรักภักดีและไว้ใจในองค์การ และพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อองค์การโดยปราศจากความกลัวมากยิ่งขึ้น
เท่านั้ น ส าหรั บ บทความและงานวิจั ย ชิ้ น ที่ ส อง ได้ข้อค้น พบส าคั ญว่า ความผู กพันต่ อ องค์ การ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ส่วนการมีส่วนร่วมในการทางาน ไม่ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ด้วยเหตุนี้ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการทางาน ความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ
และความส าเร็ จ ทั้งระดับ บุ คคลและของหน่ว ยงาน ล้ ว นเป็นส่ ว นส าคัญส่ ว นหนึ่ง ในการทาให้ การบรรลุ
เป้าหมายของการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการส่งมอบบริการสาธารณะที่ดี
และตรงกับความต้องการมากที่สุดให้กับประชาชนและผู้คนทั้งสังคมได้ แม้ว่าทั้งสามแนวคิดข้างต้น จะได้มีการ
นามาทดสอบหาค่าความสัมพันธ์และการส่งผลต่อกันด้วยการทาวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ คาตอบและข้อ
ค้นพบในงานวิจัยแต่ละชิ้นยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด บทความนี้นาเสนอตัวแปรชุดใหม่ๆ โดยนาเสนอทฤษฎีว่าด้วย
การสนับสนุนจากองค์การ (Organizational Support Theory) ซึ่งมีตัวแปรอีกหลายชุด เช่น การรับรู้ถึงการ
สนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support: POS) เพื่อต้องการเปิดพื้นที่และขยายมุมมอง
ของนักรัฐประศาสนศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย ให้หันมาสนใจและร่วมกันศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในสังคมประเทศ รวมทั้งบุคลากรในองค์การได้ตลอดเวลาอย่าง
ยั่งยืน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความสาคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยจะเห็น
ได้ จ ากมี ก ารประกาศเจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารกรมฯ เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2561 โดยอธิ บ ดี ก รม
สวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้อความตอนหนึ่งว่า ขอประกาศเจตจานงว่า จะประพฤติปฏิบัติ ตนเป็น
ข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นความถูกต้องและเป็น
ธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะเห็นได้ว่าจากการประกาศเจตจานงสุจริตดังกล่าว กรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานได้ น าหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หรื อ การบริ ห ารจั ด การ
บ้านเมืองที่ดีเข้ามาใช้ในการทางานเพื่อลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เน้นเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมมา
บริหารจัดการ
การศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ของความโปร่งใสกับผลการดาเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการใช้หลั กความโปร่งใสและระดับผลการดาเนินงาน รวมถึง
ความสัมพันธ์ของการใช้หลักการดังกล่าวกับผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วย
การศึกษาในครั้ งนี้ จ ะเป็ น การศึกษาโดยใช้ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อให้ ผ ลการวิจัยมีความ
สมบูรณ์และถูกต้อง ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) และ การเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ เป็นการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มประชากร คือ บุคลากรของกรมฯ
และ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลางไม่รวมส่วนภูมิภาค ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง
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ในการศึกษาวิจัย “ เรื่องระบบการออมและการทางานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
ข้าราชการครู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงจานวนเงินออม รูปแบบการออม
จุดมุ่งหมายในการออม ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการครู
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจน เปรียบเทียบพฤติกรรมการออม ก่อนและหลังการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อใช้
ในการเตรียมความพร้อมหลังการเกษียณอายุของข้าราชการครู ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในเชิง
ปริมาณ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research method) ด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล คื อสถิ ติขั้ น พื้ น ฐานและการ ทดสอบหาปัจจัยที่มีผ ลต่ อพฤติ กรรมการออม ใช้การ
วิเคราะห์ โ ดยใช้ส มการถดถอยเชิงเส้ น ตรง (Multiple Linear Regression) จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ หนี้สิน อายุราชการ สถานภาพการสมรส จานวนบุตร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกได้ 6 กลุ่มเขตดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ จานวน 400 ตัวอย่าง เป็น
เครื่องมือวิจัย
โดยมุ่งหวังจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อทราบถึงรูปแบบและพฤติกรรมการออม ก่อนและ
หลังการปรับขึ้นเงินเดือน การวางแผนครอบครัวเพื่อไม่ให้มีจานวนสมาชิกในครอบครัวมากจนเกินไป เพื่อการ
เตรียมความพร้อมต่อการเกษียณอายุของข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ภาครัฐเตรียม
ความพร้อมในการออกนโยบายเกี่ยวกับข้าราชการครู หามาตรการในการกระตุ้นการออม ให้เพิ่มขึ้นโดย
อาจจะ เพิ่มสิทธิประโยชน์จากการออมให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อจูงใจ ให้ ประชากรกลุ่มนี้มีความต้องการออมมากขึ้น
หรือสถาบันการเงินควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังเกษียณ
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กำรยกระดับกำรดำเนินงำนของกองนโยบำยเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในยุคกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน (Disruption)
สุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email address: warm.suvisit@gmail.com
บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น ได้เกิดกระแสการเปลี่ย นแปลงต่างๆ อย่างมาก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการเข้าสู่ยุค การ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน หรือ Disruption ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเกมทางธุรกิจของภาคเอกชนเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชน ในขณะที่ระบบยังขาดการตระหนัก
ถึง ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับการพัฒนาภาคการเกษตรของโลก เกิดกระแสการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่ งยื น ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนจะต้องเป็นหัวใจสาคัญในการสนับสนุนนโยบายการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ปัญหา
และอุ ป สรรค เพื่ อ เสนอแนะ แนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยเลือกกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นพื้นที่
กลุ่มตัวอย่างและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2)
กลุ่มผู้บริหารภาคเอกชน/อุตสาหกรรมเกษตร และ 3) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ เพื่อใชเป็นแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพองคการและสามารถใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่ อ
การเกษตรและเกษตรกรรมยั่ ง ยื น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งพลิ ก ผั น
(Disruption)

คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประสิทธิภาพองค์การ
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กลุ่มกำรคลังสำธำรณะและบริหำรรัฐกิจ
กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจำกกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษำชุมชนแพริมน้ำน่ำน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ไพลิน เตชะเต่ย และคณะ113
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Email address: Ploy555375@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพริมน้าน่าน ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนแพ
ริมน้าน่าน และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายชุมชนแพริมน้าน่าน เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ร่วมกับบริบทวิถีชีวิตชุมชนชาวแพริมน้าน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงนโยบายการจัดการแพริมน้า
น่านหรือการปรับภูมิทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์การและวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต กลุ่มชาวแพที่ยังอยู่เรือนแพเช่นเดิมไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใดๆ ในขณะกลุ่มคนที่ย้ายขึ้นมาบนฝั่ง ณ ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวั ด
พิษณุโลก มีความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทั้งด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นไปในทางลบมากกว่าเดิม
สาหรับผลกระทบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง ได้รับผลกระทบในเชิงบวก คือ ไม่
ต้องระวังกับภัยธรรมชาติ น้าขึ้น -น้าลง ในขณะที่ผลกระทบในทางลบ ได้แก่ การประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลง
ไปมี ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดารงชีวิต การไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการ
คมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวกสบายเช่นเดิม 2) ชาวแพริมน้าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวก
คือ ความอัดในการอยู่อาศัยน้อยลง ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบ คือ การประกอบอาชีพซึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยการพึ่งพาธรรมชาติ เช่น การประมง ทาได้ยากขึ้น เนื่องจากประสบกับภาวะภัยธรรมชาติ

คำสำคัญ : ชุมชนแพ, แพริมน้าน่าน, การย้ายถิ่น
Changes and Impacts from Migration: A Case Study of Raft Rim Nam Nan Community,
Nai Mueang Subdistrict, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok
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Pailin Techaioel et al. 114
Pibulsongkram Rajabhat University
Email address: Ploy555375@hotmail.com
ABSTRACT
Changes and impacts from migration: A case study of Raft Rim Nam Nan Community,
Nai Mueang Subdistrict, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok its objectives are 1) to study
the lifestyle changes of the raft community, and 2) to study the impacts of the raft community.
Is a study of analysis together with the context of the way of life of the raft Rim Nam Nan
Community from the past to the present. Including the raft Rim Nam Nan management policy
or landscape adjustment and concepts of impact. This research is a qualitative research. Data
were collected through interviews, descriptive analysis.
The study found that Changes in lifestyle. The raft community that remained in the
houseboat were still not changed in any way of life, while the people who moved up to the
bank at Aranyik Subdistrict, Muang District, Phitsanulok there are changes in the way of life,
both professionally, economically and socially , which is more negative. For the impact,
divided into 2 groups which are 1) the raft that relocated to the shore has been positively
affected, do not be careful with natural disasters Tide-tide. While the negative impact is that
the occupation has changed, the rising cost of living, not receiving proper care from
government agencies including inconvenient transportation as before. 2) Residents of the raft
that are still living in the same area have been affected both positively, which is less
compression in living. While the negative impact is the occupation which relies on nature,
such as a fishing career that is more difficult because suffered from natural disasters

Keyword: Raft community, Raft Rim Nam Nan, Migration
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1. ที่มำและควำมสำคัญ
เรือนแพเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้าน่าน ในเขต
อาเภอเมือง จะมีเรือนแพตั้งเรียงรายไปตามลาน้าที่ใสสะอาด ซึ่งไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ชีวิตชาวแพเป็นที่
เรียบง่าย และรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวพิษณุโลกไว้ได้มากกว่าคนในเมือง ชาวแพที่อาศัยอยู่ในเรือนแพ
เป็นคนขยันขันแข็งมาก บนแนวลาดสองฝั่งแม่น้าจะปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกนานาชนิด เช่น มันแกว
ข้าวโพด มะเขือ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกกุหลาบเป็นต้น โดยปลูกเป็นแนวไปตั้งแต่ชายฝั่งที่จดกับแม่น้าขึ้นไป จน
จดขอบถนนเป็ น ทิ ว แถวเพื่ อ ช่ ว ยค่ า ครองชีพ นอกเหนื อ จากอาชี พ กรรมกร รั บ จ้ า ง จั บ ปลา ค้ า ขาย รั บ
ข้าราชการ ฯลฯ (พวงทอง สุดประเสริฐ)
ชุมชนเรือนแพพิษณุโลกเป็นเมืองโบราณที่มีอายุก่อนกรุงสุโขทัย เมืองพิษณุโลกจึงมีความสาคัญทั้ง
ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยโบราณมา
จนถึงปัจจุบัน เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีแม่น้าน่านไหลผ่านกลางเมืองพิษณุโลก แม่น้าน่านจึงเป็นเสมือนเส้น
เลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองพิษณุโลกให้มีชีวิตที่สุขสงบ และสมบูรณ์พูนสุข ในอดีตเมืองพิษณุโลกมีการ
ติดต่อถึงกันได้ทั้งทางบกและทางน้า โดยเฉพาะทางน้าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย และขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ การคมนาคมทางน้าโดยเฉพาะแม่น้าน่านนี้ได้ก่อให้เกิดชุมชนริม
แม่น้าเพื่อการอยู่อาศัย การติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และขนส่งผู้คนขึ้นที่ชุมชนริมน้าน่าน เริ่มต้นจาก
บริเวณบริเวณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถึงบริเวณวัดท่ามะปราง เมื่อมีการค้าขายทางน้ามาก ริมฝั่งแม่น้า ก็
กลายเป็นสถานีที่จอดพักของเรือและแพไม้สัก ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาให้เป็นเรือนแพจอดอยู่สองริมฝั่งของ
แม่น้าน่าน ตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปถึงบริเวณวัดจันทร์ตะวันออก ในปัจจุบันเรือน
แพได้กลายเป็นสัญญาลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองพิษณุโลกไปแล้ว เพราะจังหวัดพิษณุโลกมีคาขวัญประจา
จังหวัดวรรคหนึ่งว่า “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” ชุมชนเรือนแพนี้สันนิษฐานว่ามีการก่อตั้งขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.
2400 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการตั้งชุมชนเรือนแพอยู่ริมสองฝั่งน่านทั้งสองฝั่งแม่น้าน่านแล้ว ตั้งแต่ประมาณปี
พ.ศ.2400 นับถึงปัจจุบันมีอายุ ประมาณ 150 ปี แล้วชุมชนเรือนแพพิษณุโลกจึงเป็นชุมชนโบราณชุมชน
หนึ่งในเรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏในภาพถ่ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
คราวเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก โดยเรือนยนต์พระที่นั่ง ได้เสด็จมานมัสการปิดทองพระพุทธชินราช จัด
มหรสพมโภชและเสด็จพระราชดาเนินประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจาลอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2444 (หาญชัย สงวนให้ : 2541)
ชุมชนเรือนแพ จากการศึกษา เรื่องชุมชนชาวแพพิษณุโลก ของสุพจน์พฤกษะวัน และคณะ (2525 :
147) พบว่ามีเรือนแพ 275 หลังอยู่ริมฝั่งแม่น้าน่านตะวันออก 157 หลัง อยู่ริมฝั่งแม่น้าน่านฝั่งตะวันตก
118 หลั ง จ าแนกเป็ น แพที่ อ ยู่ อ าศั ย 265 หลั ง แพอาหาร 7 หลั ง และแพของส่ ว นราชการ 3 หลั ง มี
ประชากรที่อาศัยหรือมาใช้บริการเรือนแพประมาณ 1,000 คน ถึง 1,500 คน มีทั้งประชากรที่เป็นชาวเมือง
พิษณุโลก และประชากรที่ได้อพยพจากที่อื่น เรือนแพพิษณุโลกมีทั้งเรือนแพที่อาศัย ร้านอาหาร แพดับเพลิง
และแพสูบน้าของเทศบาล ของเทศบาลเมืองพิษณุโลก ชุมชนเรือนแพเดิมเป็นชุมชนบุกรุกเข้ามาทาการปลูก
สร้างอาคารในแม่น้าซึ่งเป็นที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในปัจจุบันเรือนแพที่ เลขที่เหมือนบ้านเรือน
โดยเจ้าของเรือนแพจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตการปลูกสร้างและขอเลขที่เรือนแพ จากเทศบาลพิษณุโลก และ
เสียค่าเช่าที่จอดแพจากกรมเจ้าฟ้าท่าเป็นประจาทุกปีชุมชนเรือนแพพิษณุโลก เป็นชุมชนที่กระจายไปตาม
ความยาวของแม่น้าน่าน จากบริเวณหน้าวัดอุทยานน้อย (วัดน้อย) ถึงวัดจันทร์ตะวันออก ยาวประมาณ 3
กิโลเมตร ชุมชนเรือนแพไม่มีศูนย์กลางชองชุมชน ชุมชนเรือนแพจึงไม่ใช่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเหมือน
ชุมชนอื่น ๆ ที่มีวัด โรงเรียนหรือสถานที่ราชการเป็นศูนย์กลางของชุมชน
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การเกิดชุมชนเรือนแพขึ้นในจั งหวัดพิษณุโลกนั้น น่าจะมาจากสาเหตุใหญ่ ๆ มีการค้าขายและมีการ
คมนาคมติดต่อกันทางน้า โดยอาศัยแม่น้าน่านเป็นเส้นทางคมนานคมการค้า มีการจอดเรือข้าว และจอดแพ
ไม้สักค้างคืนที่เมืองพิษณุโลก เพราะพิษณุโลกเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองอุตรดิตถ์ และเมืองนครสวรรค์
ต่อมาจึงมีการสร้างเรือนแพขึ้นเป็นที่พักอาศัย เมื่อการลดเส้นทางการคมนาคมทางน้าลง จึงมีการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนเรือนแพขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้าน่าน พื้นที่หรือที่ดินในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลกมีน้อย เมื่อมีแม่น้าน่าน
ไหลผ่านกลางเมืองทาให้ ที่ดิน ที่มีน้ อยอยู่แล้ว มีราคาสูงขึ้น ทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งมีฐานะค่อนข้างจะ
ยากจน ไม่สามารถซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนได้ จึงต้องสร้างเป็นเรือนแพขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้าน่านทั้งสองฝั่ง
แม่น้าน่าน เรือนแพมีที่ตั้งอยู่ใกล้ความเจริญ เพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง ใกล้ตลาด และสถานที่ราชการ โรงเรียน
วิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน สถานบริการ ท่าเรือ สถานีรถยนต์ และสถานีรถไฟ ทาให้การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
ทาได้อย่างสะดวกสบาย จึงมีประชาชนนิยมอยู่เรือนแพมาก การสร้างเรือนแพทาได้ง่ายโดยขออนุญาตสร้าง
เรือนแพจากเทศบาลพิษณุโลกและขอชาระค่าเช่าที่จอดเรือนแพจากกรมเจ้าท่าเป็ นรายปี จากนั้นเทศบาล
พิษณุโลกจะออกเลขที่เรือนแพให้เหมือนเลขที่บ้าน เรือนแพสามารถขอใช้ไฟฟ้า น้าประปา และโทรศัพท์ได้
เหมือนบ้านเรือนโดยทั่วไป ( หาญชัย สงวนให้ : 2541 )
จากการที่เมืองพิษณุโลก มีชุมชนชาวเรือนแพถึง 275 หลังมีทั้งเป็นเรือนแพที่อยู่อาศั ย เรือนแพ
ร้ านค้า เรื อนแพสู บ น้ า และเรื อนแพดับ เพลิ ง และมีประชาชนอยู่ อ าศัย หรื อใช้บ ริก ารเรือ นแพประมาณ
1,000-1500 คน ถ้ามองตามสภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพโดยทั่ว ๆ ไปจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความแปลก
ประหลาด แตกต่ า งไปจากบ้ า นเรื อ นโดยทั่ ว ไป จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจาก
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาของชุมชนชาวเรือนแพ คือ เรือนแพได้ส่งผล
กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้าน่านโดยก่อให้เกิดมลภาวะ ความสกปรก รกรุงรัง น้าเสีย เพราะเรือน
แพไม่มีห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ชาวแพจึงขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ อาบน้า ซักเสื้อผ้า และล้างถ้วย
ชามทิ้งน้าเสีย และขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงแม่น้าน่าน ทาให้แม่น้าน่านสกปรก คุณภาพน้าเสียหายมาก ไม่
เหมาะสมที่จะนาน้าในแม่น้าน่านมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้โดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งซ่องสุม
ของอาชญากรและยาเสพติ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมมาก
ชุมชนเรือนแพโดยทั่วไปยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญขึ้นตามสภาพของบ้านเมืองแต่อย่างใด
ดังจะเห็นว่าชุมชนชาวแพไม่มีทางเดินที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีที่ว่างสาธารณะที่จะให้ประชาชนชาวแพหรือเด็ กได้
เล่นกีฬาหรือพักผ่อน หรือประกอบกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีระบบขจัดขยะมูลฝอยและน้าเสียที่ได้มาตรฐานทาให้
แม่น้าน่านสกปรก และเกิดการเน่าเสีย และไม่มีการบริการด้านสาธารณูปโภคที่จาเป็น คือ น้าประปาที่ทั่วถึง
ทุกเรือนแพ ต้องใช้น้าในแม่น้าอุปโภคและบริโภคไปตามสภาพ เมื่ อคราวไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เมืองพิษณุโลก เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2500 นั้นเรือนแพไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ครั้งนั้น เนื่องจากเมื่อเกิดไฟไหม้
ชาวเรือนแพพากันลากจูงเรือนแพไปไว้ฝั่งแม่น้าน่านฝั่งตะวันตกจึงรอดพ้นจากอัคคีภัยในคราวนั้นไปได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายที่จะควบคุมการก่อสร้างเรือนแพขึ้นใหม่ และได้มีโครงการที่จะย้ายชุมชน
เรื อนแพพิษ ณุโ ลก จากริ มฝั่ งแม่น้ าน่ านไปตั้ง เป็ นชุมชนใหม่ ที่บ้ านโคกช้ าง เพื่อลดปัญหาสั ง คมและเพื่ อ
เตรียมการพัฒนาสภาวะแวดล้อม และทัศนียภาพของแม่น้าน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ
พัฒนาคุณภาพของน้าในแม่น้าน่านให้ดีขึ้นมีความสะอาดเหมาะสมที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย
จากที่มาและความสาคัญ คณะผู้วิจัยสนใจสาเหตุของการย้ายชุมชนแพริมน้าน่าน เนื่องจากเล็งเห็นว่า
แพริมน้าน่านแต่เดิมถือเป็นเอกลักษณ์ของจั งหวัดพิษณุโลก แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีแพริมน้าน่านได้สูญ
หายไป เหลือเพียงแค่แพร้านอาหารบางส่วน จึงสนใจศึกษาปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
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ย้ ายถิ่น ที่อยู่ อาศัย ของชาวแพ และผลกระทบจากการย้ายที่อยู่อาศัยของชาวแพริมน้าน่าน ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ได้รับทราบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยหวังให้ทุกภาคส่วนนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของชุมชนแพริมน้าน่าน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายชุมชนแพริมน้าน่าน
3. ขอบเขตของงำนวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า โดยมี ข อบเขตด้ า นพื้ น ที่ คื อ อ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด
พิษณุโ ลกและขอบเขตด้านเนื้ อหาที่ มุ่ง ศึ ก ษาสาเหตุก ารย้ ายที่ อยู่ อาศัย ของชุ มชนแพริ มน้า ประกอบกั บ
สภาพแวดล้อมของชุมชนแพริมน้าตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน จากคาบอกเล่าของชาวแพและคนภายในชุมชน รวมทั้ง
การศึกษาปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการย้ายชุมชนแพริมน้าน่าน ตลอดจนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นไปยังพื้นที่ใหม่ มีระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน
4. แนวคิดและทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการย้ายถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษาชุมชนแพริมน้าน่าน ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ คือ บริบทวิถีชีวิตชุมชนชาวแพริมน้าน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายการจัดการแพริมน้าน่าน
หรือการปรับภูมิทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ สรุปได้ดังนี้ คือ
นโยบายการจัดการแพริมน้าน่านหรือการปรับภูมิทัศนะเพื่อต้องการจัดทาโครงการทั้ง 3 โครงการ คือ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้าน่านเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน่านเพื่อเป็นการจัดระเบียบ
สาธารณะ
ขณะที่แนวคิดผลกระทบสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจมี
ผลกระทบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยังสามารถเป็นไปได้ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ
และอาจขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆรวมทั้ง ผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบนั้นมาจากหลากหลายด้านด้วยกัน คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
ทางการเมือง ผลกระทบทางกายภาพ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม การกระทาต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน อาจไม่ ใช่แค่กระทบในเรื่องเดียว แต่การเกิด
ผลกระทบนั้นต้องควบคู่ไปการปรับตัวให้เหมาะกับผลกระทบหรือปัญหานั้น ๆ เพื่อความอยู่รอดของแต่ละคน
และยังต้องมีการการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อนาไปสู่การแก้ไขในเรื่องผลกระทบ
ต่าง ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม อาทิ จากการศึกษาของ อารี จาปากลาย (2555) เรื่องผลกระทบ
จากการย้ายถิ่น สรุปได้ว่าการย้ายถิ่นของวัยแรงงานที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ส่งผลต่อลูกซึ่งอยู่ห่างจากพ่อแม่ที่ย้าย
ถิ่ น ท าให้ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต สู ง กว่ า รู ป ที่ อ าศั ย อยู่ กั บ พ่ อ และแม่ น อกจากปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ ครอบครั ว แล้ ว
ผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ย้ายถิ่นเองก็เช่นกันเนื่องจาก การย้ายถิ่นผู้ย้ายถิ่นต้องอาศัยอยู่ใ นที่
ปลายทางที่มีความแตกต่างในด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่กับพื้นที่ต้นทางทาให้ผู้ย้ายถิ่นต้องมี
การปรับตัวผู้ย้ายถิ่นบางรายที่ ไม่สามารถปรับตัวได้จึงต้องย้ายกลับถิ่นเดิมของตนและแต่ถ้าผู้ย้ายถิ่นนั้นอาศัย
หรือกระจุกตัวอยู่ร่วมกันกับผู้ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่เดียวกันหรือผู้ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีลักษณะแบบแผนใน
การดาเนินชีวิตแบบเดียวกันอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่ายก็จะทาให้ผลกระทบในแง่ ปัญหาลดลงเปลี่ยนเป็นการ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกิดขึ้น และจากงานศึกษาของ ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ (2558) เรื่อง เรือนแพบก
ภูมิปัญญาการอยู่อาศัยในพื้นที่น้าหลากอาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปผลการวิจัยได้ว่า วิถีชีวิต
และการอยู่อาศัยภายในเรือนแพบกแทบไม่เกิดการเปลี่ยน แปลงใด ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่
เปลี่ยนไป สภาวะสะเทินน้า สะเทินบกของเรือนแพบกได้สะท้อนความคงทนของวิถีชีวิตชาวบ้านชุมชน ท่า
ขนอนที่อดทนอดกลั้น ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในวิถีชีวิตที่ สอดคล้องไปกับธรรมชาติอันเป็น
ความคงทนของสังคมชนบทและสะท้อนออกมาในรูปแบบเรือนที่กะทัดรัด เรียบง่ายและตรงไปตรงมา เน้น
ประโยชน์ ใช้สอย ไม่เน้นการประดับประดา และคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ สภาวะแวดล้อม
นอกจากนี้ยังมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยดังนี้
กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจำกกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ กรณีศึกษำชุมชนแพริมน้ำน่ำน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

นโยบำยกำรจัดกำรแพริมน้ำน่ำนหรือกำรปรับภูมิทัศน์
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นาน่
้ านหน้าวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร
 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาน่
้ านเพื่อการท่องเที่ยว
 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน่าน
แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ
 สังคม
 สิ่งแวดล้อม
 เศรษฐกิจ
 การเมือง

คุณภำพชีวิตควำมของชำวแพ
ริมน้ำน่ำน


สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในชุมชน



การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
ของชุมชน



ก า ร เ ข้ า ม า ดู แ ล ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ

5. ระเบียบวิธีวิจัย
โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสาเหตุของการย้ายชุมชนแพริมน้า
น่าน ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการย้าย และผลกระทบจากการย้ายถิ่นไปยังพื้นที่โคกช้าง หมู่ที่
10 ตาบลอรั ญญิก อาเภอเมืองพิษณุโ ลก จังหวัดพิษณุโ ลก มีกลุ่ มตัว อย่าง ได้แก่ ตัว แทน เทศบาลนคร
พิษณุโลก 1 คน กานันบ้านชาวแพ หมู่ที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1
คน ชาวบ้านชุมชนแพริมน้าน่านที่ยังอยู่ที่เดิม จานวน 30 ครัวเรือน ชาวบ้านชุมชนแพริมน้าน่านที่ย้ายไปโคก
ช้าง จานวน 35 ครัวเรือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interviews) และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนแพริมน้าน่าน ด้านการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนชาวริม
น่านแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1) ชาวแพที่ย้ ายถิ่น ฐานขึ้น มาบนฝั่ ง ได้ย้ายไปยังโคกช้าง หมู่ที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจานวนทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน 426 คน แยกเป็น ชาย 204 คน หญิง 222 คน
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จ านวนผู้ สู ง อายุ 70 คน จ านวนผู้ พิ ก าร 8 คน ซึ่ ง ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า ง ค้ า ขาย
เกษตรกรรม ข้าราชการ กลุ่มดังกล่าวมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลาบากมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากไม่ได้รับการการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจากภาครัฐ โดยการย้ายถิ่นส่งผลกระทบส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานและเรื่องรายได้ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่มีสิทธิ์ในการดูแลหมู่ บ้านชาวแพริมน้าน่านที่ย้ายมาโคก
ช้างคือเทศบาลอรัญญิก ซึ่งเข้ามาดูแลในเรื่องน้าประปา ไฟฟ้า ทั่วไปเหมือนหมู่บ้านอื่น ๆ ถ้าหากว่ามีปัญหา
ชาวแพริมน้าน่านสามารถเขียนใบร้องเรียนไปที่เทศบาลอรัญญิกได้ ถ้าหน่วยงานภาครัฐทราบปัญหาก็จะเข้ามา
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ถ้าหากไม่ได้มีปัญหาอะไรภาครัฐก็จะไม่เข้ามาช่วยเหลืออะไรเลย
2) ชาวแพริมน้าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม มีสภาพความเป็นอยู่ไม่ต่างจากเดิม แต่จากการที่เทศบาลได้มี
การจัดทาโครงการเพื่อจัดระเบียบสาธารณะและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสะพานนเรศวรหน้าวัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) ถึงบริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวร ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โครงการสวนสาธารณะริ มน่าน ( สวนชมน่าน ) โครงการเขื่อนริมตลิ่ง โครงการสร้าง
แพจาหน่ายสินค้า ทาให้ชาวแพหลายครัวเรือนถูกสั่งให้ย้ายไปยังบริเวณสะพานเอกาทศรถถึงสะพานสุพรรณ
กัลยาดังที่ได้เห็น ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ปัจจุบันแพริมน้าน่านบริเวณสะพานเอกาทศรถถึงสะพานสุพรรณกัลยา
ถูกจัดเป็นที่อยู่อาศัยในเชิงอนุรักษ์ซึ่งเทศบาลมุ่งเน้นจัดระเบียบเพื่อสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
แพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีสิทธิ์ในการดูชาวแพริมน้าน่านคือ เป็นของเทศบาลนคร
พิษณุโ ลก ที่ทาหน้ าที่อานวยความสะดวกในเรื่ อ งการซ่ อ มแซมที่ อยู่ อาศั ยและจั ดสรรแพให้ เ ป็นระเบี ย บ
ประกอบกับอานวยความสะดวกในเรื่องไฟฟ้า น้าประปา รวมถึงความสะอาดบริเวณริมน้าน่านให้แก่ประชาชน
ทั้งยังมีธนาคารอาคารสังเคราะห์เข้ามาช่วยปรับปรุง ทาสี ตกแต่งแพของชาวแพริมน้าน่าน ที่ดูทรุดโทรมให้
กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง
6.2 ผลกระทบจากการย้ายชุมชนแพริมน้าน่าน
1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งได้ย้ายไปยังโคกช้าง หมู่ที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยหลังจากที่ย้ายมาวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงมาก ที่อยู่อาศัยจากแพ
เปลี่ยนมาเป็นบ้านซึ่งมีความสะดวกในการอยู่อาศั ยมากกว่าเพราะไม่ต้องระวังอันตรายจากการเกิดน้าขึ้น -น้า
ลง ของแม่น้าน่าน แต่การสัญจรไปมายากลาบากกว่าเดิม เนื่องจากสถานที่อานวยความสะดวกที่สาคัญกับอยู่
ไกลจากที่อยู่อาศัย ประกอบกับผู้ที่ย้ายมาอยู่บริเวณโคกช้างเป็นผู้สูงอายุทาให้เดินทางไปโรงพยาบาลลาบาก
มากยิ่งขึ้น ต่างจากที่อยู่บริเวณริมน้าน่านติดกับสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ มี
ความพร้อมมากกว่า ด้านการประกอบอาชีพมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการค้าขายและรับจ้างทั่วไป
แต่การค้าขายไม่ดีเหมือนดังเช่นบริเวณริมน้าน่าน เพราะส่วนมากค้าขายให้กับคนภายในชุมชนเท่านั้น ต่างจาก
การค้าขายที่ริมน่านที่มีที่ตั้งติดกับสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ และอยู่บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ทาให้มีผู้คนสัญจรไปมามากจึงทาให้บริเวณริมน้าน่าน
ค้าขายดีและรายได้ดีกว่า นอกจากนี้การย้ายถิ่นมาที่แห่งใหม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าบริเวณที่เคยอยู่อาศัย
ริมน้าน่าน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ค่าเช่าบ้าน ที่ดิน ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
ซึ่งต้องจ่ายทั้งหมด ไม่เหมือนที่บริเวณริมน้าน่านที่ไม่เสียค่าน้า ค่าเช่าแพ แต่ เสียค่าไฟฟ้า ค่าภาษีพื้นที่ให้กับ
กรมเจ้าท่า 100 บาทต่อปี
2) ชาวแพริมน้าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม จากการศึกษาพบว่า มีสภาพความแออัดของเรือนแพน้อยลง
แต่หลายคนยังคงยึดติดกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่คือการทาประมงพื้นบ้าน แต่ปัจจุบันการประกอบอาชีพนี้
น้อยลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้จานวนปลาในแม่น้าลดน้อยลง และชาวแพริมน้าน่าน
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บางส่วนก็หันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขณะที่บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย
7. สรุปผลกำรวิจัย
สาเหตุของการย้ายชุมชนแพบริเวณริมน่านเนื่องจากเทศบาลต้องการจัดทาโครงการทั้ง 3 โครงการ
คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้าน่านเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน่านเพื่อเป็นการจัดระเบียบ
สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณสะพานเอกาทศรถหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) และศาล
สมเด็จพระนเรศวร จึงมีคาสั่งย้ายประชาชนให้ออกจากพื้นที่อยู่อาศัยเดิมโดยกลุ่มแรกที่ไม่ต้องการออกจากแพ
ให้ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานเอกาทศรถถึงสะพายสุพรรณกัลยา ในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มที่ 2 ที่มีความ
ประสงค์ที่จะย้า ยออกจากแพให้ย้ายไปยังโคกช้าง หมู่ที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การย้ายถิ่นเกิดจากการที่ภาครัฐต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยให้ประชาชนใน
พื้นที่ย้ายตามความสมัครใจออกจากหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยังพื้นที่ใ หม่ซึ่งจัดไว้ 2 แห่ง
คือ สะพานเอกาทศรถถึงสะพานสุพรรณกัลยา และโคกช้าง หมู่ที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โคกช้าง หมู่ที่ 10 ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต พบว่า กลุ่มชาวแพที่ยังอยู่เรือนแพเช่นเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตใดๆ ในขณะกลุ่มคนที่ย้ายขึ้นมาบนฝั่ง ณ ตาบลอรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มี
ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตทั้งด้านอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นไปในทางลบมากกว่าเดิม ในขณะที่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ย้า ยขึ้นฝั่งและอาศัยอยู่บนแพนั้น คือ 1) ชาวแพที่ย้ายถิ่นฐานขึ้นมาบนฝั่ง
ได้รับผลกระทบในเชิงบวก คือ ไม่ต้องระวังกับภัยธรรมชาติ น้าขึ้น -น้าลง ในขณะที่ผลกระทบในทางลบ ได้แก่
การประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปมี ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดารงชีวิต การไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรจาก
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการคมนาคมขนส่งที่ไม่สะดวกสบายเช่นเดิม 2) ชาวแพริมน้าที่ยังอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม
ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวก คือ ความอัดในการอยู่อาศัยน้อยลง ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบ คือ การ
ประกอบอาชีพซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการพึ่งพาธรรมชาติ เช่น การประมง ทาได้ยากขึ้น เนื่องจากประสบกับ
ภาวะภัยธรรมชาติ
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว 2) ศึกษาปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
ของที่ดินในบริเวณที่เกิดความเปลี่ยนแปลง 3) หาข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่เ กี่ย วข้ อ ง การสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว มและแบบไม่ มีส่ ว นร่ว ม ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
จากการศึกษาพบว่า 1) ผลจากการดาเนินงานได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และอาจสร้างผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งทางด้านบวกทาให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเจริญเติบโต สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
และผลทางด้านลบเกิดปัญหาทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
2) ความขัดแย้งในเรื่องที่ดินที่เกิดขึ้นจากการจัดทาผังเมืองและการแบ่งเขตสีที่ดินไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน และการเวนคืนพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนา ได้สร้างความไม่
พอใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ถือเป็นการพรากสิทธิ์ในที่ดิน ถูกลิดรอนสิทธิกลายเป็นผู้ เสียผลประโยชน์ จน
เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านออกมาต่อต้าน คัดค้านการดาเนินการของรัฐ 3) ทางรัฐบาลจึงควรให้ความรู้
ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา และออกเอกสารสิ ท ธิ์ใ นกับ
ประชาชนอย่ า งถู ก ต้ อ ง พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทางด้ า นเกษตรกรรม และการพั ฒ นาทางด้ า น
อุตสาหกรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามมา
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Abstract
This study is a qualitative research with the objective to 1) Study the changes that
occurred after the establishment of special economic zone in Sa-Kaeo province. 2) Study the
problems of land conflicts in the area of change. 3) Search suggestions or solutions for land
problems. By collecting information from relevant documents, Participatory and nonparticipatory observation, as well as in-depth interviews from stakeholder groups such as
government agencies
From the study found that 1) The result of the implementation of the Special
Economic Zone policy has developed the area, Resulting in dramatic changes in the way of
life of the people in the area and may cause impact to change again in the future. On the
positive side, the local economy is growing, creating careers and increasing income for people
in the area. On the negative side, there was congestion in the community, Increasing social
problems, economic inequality, environment is deteriorated from industrial pollution. 2) Land
conflicts arising from town planning and land zoning are not consistent with the way of life of
the villagers, and expropriation of community forest areas, which are public lands, used for
development. Has created resentment for the villagers in the area, depriving rights of land.
The collaboration of the villagers came out against, screening government policies. 3) The
government should provide knowledge, understanding for the people, allow everyone to
participate in the development of land allocation, issue land title deeds to local people,
promote agricultural development and industrial development concurrently. For the benefit
of all parties, helps reduce conflicts and the subsequent sustainable development.

Keywords : Sa-Kaeo Special Economic Zone, Changes from development, Land
Conflicts, Solution
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บทนำ

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประเทศที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนในทุก ๆ ระดับ ทาให้ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ และไร้ซึ่งความมั่นคงในการพัฒนา จึงได้เกิดการ
ร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจขึ้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคง
แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน และมีกฎระเบียบที่สมาชิกต้อ งปฏิบัติตามเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดความเป็นเอกภาพ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิก จึงต้องปรับแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ดังนั้นทุกภาคส่วนย่อมได้รับผลกระทบ เนื่องจากการขยายตัวและการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้ งผลกระทบของความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น กรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้าโขง (GMS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเป็นเขตการค้า และการลงทุน เป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงเริ่มมีแนวคิดการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาในประเทศไทยในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่เนื่องจากความไม่ขัดเจน
ทางด้านกฎหมาย เกิดเสียงคัดคานจากประชาชน และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่ อนการดาเนิ นงาน
นโยบายดังกล่าวจึงต้องยุติลง จนมาในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้มีการนานโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษกลับมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมี
การเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงหดตัวประเทศ
มหาอานาจหลายประเทศมีกาลังซื้อลดลง
ดังนั้ น ประเทศไทยจึ งหั น มาให้ ความสาคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่ ม
ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค และด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทาให้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนในหลายประเทศ
ประกอบกับมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มี
นโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนเพื่ออาศัยความได้เปรียบจากความสาเร็จด้านการค้า และ
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะแรกที่ได้เริ่มพัฒนาประกอบไปด้วย
5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา
โดยในจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา และมีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกาหนดให้จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พร้อมพัฒนาให้เป็น
ฐานการผลิตแหล่งใหม่ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุน และเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนั้นรัฐบาลยังพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมต่อการดาเนินงานในด้านอุตสาหกรรม และให้สิทธิ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้ามีนักลงทุนเป็น
จานวนมากสนใจเข้ามาลงทุนก็จะก่อให้เกิดเงินลงทุนมูลค่ามหาศาล เกิดการสะสมทุน และนาเงินลงทุน
เหล่านั้นมาพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชาดแดน จึงเป็น กลไกสาคัญที่จะช่วยยกระดับความก้าวหน้าของประเทศ แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาเรื่อง
การถูกเวนคืนที่ดิน การสูญเสียที่ดินทามาหากินที่ตกทอดมาแต่อดีต ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ความไม่ชัดเจนใน
โฉนดที่ดิน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี่เกิดจากรัฐบาลจาเป็นต้องใช้พื้นที่จานวนมากในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดึงดูดนักลงทุน ทั้งไฟฟ้า น้าประปา สร้างถนน เป็นต้น พร้อมทั้ง
จัดสรรพื้นที่ให้กับภาคเอกชนในการสร้างโรงงานต่าง ๆ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
ถึงแม้ว่าการประกาศใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้วจะเป็นในระยะเริ่มต้น แต่ก็
สามารถสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ร่วมทั้งปัญหา และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็มีที
ท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะรัฐบาลยังมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ อีกทั้งขาด
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การศึกษาวิจัยถึงปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นเหตุให้
ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
สระแก้ว และความขัดแย้งในเรื่องของที่ดินในบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยคาดหวังว่าจะเป็ น ประโยชน์ ต่อหน่ ว ยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนถึ ง
ผู้ประกอบการทั่วไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
สระแก้ว
2. เพื่อศึกษาปัญหาความขัดแย้ งในเรื่องของที่ดินในบริเ วณที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้น ที่เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อหาข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
สระแก้ว
วิธีกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวั ดสระแก้ว :
การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในช่วงริเริ่มการพัฒนาในปี 2557 - 2562 เป็นการศึกษาวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการดาเนินการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้จะเก็บข้อมูลด้วย 4 วิธีการ ดังนี้
1.1 การสารวจเอกสาร มุ่งรวบรวมข้อมูลในประเด็นนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
จะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะใช้เอกสารชั้นต้นและชั้นรอง
1.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interviews) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structure Interview) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) การกาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก
จะใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างในเชิงคุณภาพ
1.3 การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจาในอดีต
ของผู้คนในชุมชน การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาข้อมูลมาอ้างอิงและอธิบายใน
ประเด็นต่าง ๆ ของงานวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วิธีการเข้าไปหาข้อมูลในพื้นที่ (Field Research) และสัมภาษณ์จากผู้
อาวุโสในชุมชนที่คิดเห็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1.4 การสั ง เกตการณ์ (Observation) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตได้ 2
ประเภท คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่ว ม (Participative observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่ว นร่ว ม
(Non-Participative observation)
2. กำรตรวจสอบข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้หลักการสามเส้า
(Triangulation)
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้าง (Structure) และผู้กระทาการ (Agency) โดยการมอง
ความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งแบบ วิภาษวิธี กล่าวคือ ในสังคมหนึ่ง ๆ อาจถูกกาหนดภายใต้โครงสร้างลักษณะ
ทางสังคมนั้นๆ ทั้งในด้านความคิดและเงื่อนไขทางวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม อันเป็นผลให้ผู้กระทาการในสังคมจึงเป็นเสมือนผลผลิตที่ถูกหล่อหลอมจากประวัติศาสตร์ทาง
สังคมเอาไว้ แต่ในอีกมิติหนึ่งผู้กระทาการเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์ที่มีเจตจานงและชีวิตจิตใจ ทาให้พวกเขา
เหล่านั้นไม่ได้ถูกกาหนดโดยโครงสร้างทางสังคมแต่เพียงฝ่ายเดียว
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ผลกำรศึกษำ
1. ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกกำรจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว
จากการประกาศใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีความพยายาม
เร่งพัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมสนับสนุนกับการดาเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงส่งผลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตามมา ได้แก่
1.1 ควำมพยำยำมในกำรจัดสรรที่ดินและจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้มี
ความพยายามในการดาเนินงาน วางแผนจัดทาผังเมืองภายในพื้นที่ที่ได้กาหนดไว้ทั้ง 4 ตาบล เพื่อใช้เป็น
พื้นที่สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ จากนั้นจึงได้จัดหาพื้นที่เหมาะสมสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานในการผลิต และได้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษในตาบลป่าไร่
ผลจากความพยายามในการพัฒนาทาให้เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับ
ชุมชนด้วยเช่นกัน จากการเวนคืนที่ดินไปก่อสร้างโรงงาน ทาให้สูญเสียที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้าน
เคยเข้าไปประกอบอาชีพ เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งสร้างรายได้ของชุมชน และในอนาคตอาจส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงจนวีถีชีวิตของชุมชนในอดีตต้องสูญหายไป
1.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทางรัฐบาลได้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้วในหลาย ๆ พื้นที่ ทาให้ชาวบ้านมีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้ที่มาตรฐาน มีถนน ไฟฟ้า ประปา และการติดต่อสื่อสารได้ใช้กันอย่าง
ทั่วถึง แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมตามมาจากการก่อสร้าง เกิดฝุ่นละอองในอากาศ น้าที่ชาวบ้านใน
อุปโภคบริโภคมีสีขุ่นขึ้น ก่อให้เกิดความสกปรกและปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ และอาจส่งผลให้ในอนาคต
เกิดปัญหาเรื่องการจราจรแออัด ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ ปัญหาทางสังคม และปัญหามลพิษตามมา
1.3 กำรเข้ำมำของกลุ่มทุน ได้มีการจัดหาพื้นที่ วางแผน และพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมต่อ
การลงทุน พร้ อมทั้งพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานในด้านต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จไว้บริการและให้
คาปรึกษาแก่นักลงทุนที่สนใจ นอกจากนั้นรัฐบาลยังให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีออก
มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยบีโอไอ และมาตรการของ กรมสรรพากร ที่สนับสนุนทั้งนักลงทุนรายใหญ่
และ SMEs ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเริ่มมีนักลงทุนให้ความสนใจ และต้องการเช่าพื้นที่เพื่อเข้ามาลงทุน
แล้วหลายรายด้วยกัน ซึ่งถ้าสามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้
กาหนดไว้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น แต่การเข้ามาของกลุ่มทุนก็อาจสร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นตามมา เกิดการบุกรุ กต่อสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน การดาเนินกิจการทางธุรกิจต้อง
เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้ธุรกิจของชุมชนที่เคยมีมาในอดีตต้องปิดตัวลง หรือสูญหาย
1.4 กำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงด้ำว ทางรัฐบาลได้ดาเนินการเพื่อจัดระบบการจ้างงานของแรงงาน
ต่างด้าวให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีมติจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการจัดระบบ
การจ้างคนต่างด้าว ที่เข้ามาทางานในลักษณะแบบเช้ามา - เย็นกลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง
พ.ร.บ. พร้ อ มทั้ ง อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ (OSS) ด้ า นแรงงานเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การ
พัฒนาการค้า การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเป็นจานวนมากก็อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาทางสังคมตามมา ทั้งจากความแออัด เกิดความวุ่นวาย และไม่เป็นระเบียบ
ทางสังคม แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในพื้นที่ทั้ งที่เป็นแรงงานต่างด้าว หรืออาจเป็นคนจากพื้นที่อื่น
เมื่อมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทาให้ขาดการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนาไปสู่ความไม่
สงบสุข อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบ
ขนส่งสินค้าทีผ่ ิดกฎหมาย และยาเสพติด เป็นต้น
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1.5 ควำมเปลี่ยนแปลงจำกกำรพัฒนำทำงด้ำ นเศรษฐกิจ จากโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการดาเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม จนมี
กลุ่มทุนเริ่มสนใจเข้ามาลงทุน โดยคาดว่าอาจมีมูลค่า การลงทุนในพื้นที่รวม 1,315.6 ล้านบาท และเมื่อ
พัฒนาโครงการเสร็จแล้วจะมีผู้ประกอบการมาลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1,500 ตาแหน่งงาน
ภายในระยะเวลา 10 ปี ห ลั งเปิ ดดาเนิน งาน โดยมีค่าจ้างเฉลี่ย 150,000 บาท/คน/ปี และเมื่อมีการ
ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจะมีความต้ องการวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งจากภาคเกษตรและภาคอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มี
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.033 เป็นการกระจ่ายรายได้สู่
ชุมชนอัน จะน ามาซึ่ งรายได้ ที่เ พิ่ ม มากขึ้น ของเกษตรกรในท้ อ งที่ การพัฒ นาที่เกิ ด ขึ้นจึ ง ก่ อให้ เ กิด ควา ม
เปลี่ยนแปลง และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามมา (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)
1.6 ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในอดีตสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านทั้ง 4 ตาบล ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พอเพียง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก เป็นสังคมชนบท การดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นแบบพึ่งพาอาศัย
เกื้อกูลกับธรรมชาติ แต่ด้วยผลจากการดาเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษทาให้รัฐบาลมีอานาจเข้ามาควบคุม
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดภายในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเข้ามาควบคุมที่ดิน รัฐได้เวนคืน
ที่ดินเป็นจานวนมากเพื่อนาไปก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นแหล่งสร้างรายได้
และเป็ น แหล่ งอาหารของคนในชุมชน รู ป แบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินต้องเปลี่ยนแปลงไปจนไม่อาจทา
ประโยชน์ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อีก นอกจากนั้นการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานได้
ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นจานวนมาก
1.7 วิถีชีวิต ของคนในพื้น ที่เ กิด ควำมเปลี่ ยนแปลงไป ก่อให้เ กิดปัญหำควำมเหลื่ อ มล้ ำทำง
เศรษฐกิจและสังคมตำมมำ ด้วยแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐมุ่งพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้
กลายเป็นพื้นที่ทางอุตสาหกรรม เปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรให้กลายเป็นโรงงาน ทาให้ที่ดินเป็นจานวนมาก
ต้องถูกเวนคืนไปเพื่อใช้ในการพัฒนา นอกจากนั้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังส่งผลให้แรงงานต่างถิ่น
ย้ายเข้ามาพักอาศัยในชุมชนมากทาให้วิถีชีวิตภายในชุมชนที่จากเดิมเป็นสังคมชนบท เปลี่ยนมาเป็นสังคมที่
เป็นสังคมคนเมือง และด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรม ทาให้กลุ่มนายทุนที่ได้เข้ามาประกอบการได้รับผล
กาไร เกิดความร่ารวยมากขึ้น แต่ชาวบ้านที่ได้ในพื้นที่กลับต้องสูญเสียที่ดินทากิน แหล่งรายได้จากการ
ประกอบอาชีพก็ลดลง ผลตอบแทนกระจุกตัวแค่เฉพาะคนบางกลุ่ม การกระจายรายได้ขาดความสมดุล ก็
นาไปสู่ปัญหาความยากจน และปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา
1.8 ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่นอำจถูกใช้อย่ำงไม่คุ้มค่ำนำมำซึ่งควำมอ่อนแอของเศรษฐกิจใน
ชุมชน จนนำไปสู่ปัญหำและผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิถีชีวิตของสังคม
ชนบทที่อยู่ อาศัย ทากิน หาเลี้ ย งชีพแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ป่าไม้ ผื นดิน และแหล่ งน้าเป็นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต เป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายเพื่อหาเลี้ยงครองครัว ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นจึงดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป แต่ด้วยการพัฒนาที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลได้เข้ามาควบคุม และ
ใช้อานาจบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเบ็ดเสร็จโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ถ้าต่อไปใน
อนาคตเมื่อเขตนิคมอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้น มีแรงงานเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจานวนมาก ทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นอาจถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า จนส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้อ งถิ่นต้องอ่อนแอ นาไปสู่
ปัญหา และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตามมา
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2. ปัญหำควำมขัดแย้งในเรื่องที่ดิน
จากการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้พบว่าปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่ดินมีความใกล้เคียงกัน เป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบทั่วไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจากการจัดทาผังเมือง แต่จะมีตาบล ป่าไร่ ที่ทางรัฐบาลได้
กาหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมทั้งมีการสร้างถนน
และด่านศุลกากรขึ้น จึงเกิดความยัดแย้งในเรื่องที่ดินมากว่าทั้ง 3 ตาบลที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็น
ความขัดแย้งเรื่องที่ดินออกเป็น 3 หัวข้อคือ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งเรื่องที่ดิน ความขัดแย้งใน
เรื่องที่ดินจากการจัดทาผังเมืองและการแบ่งเขตสีที่ดิน และความขัดแย้งในเรื่องที่ดินจากการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมในตาบลป่าไร่
2.1 ปัจจัยที่เป็นสำเหตุของควำมขัดแย้งเรื่องที่ดิน
1. กำรบังคับใช้กฎหมำยของภำครัฐ ด้วยการบังคับใช้อานาจทางกฎหมายในมาตรา 44
เข้าควบคุมและจัดหาพื้นที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ โดยไม่สนใจความ
คิดเห็นของประชาชน ทาให้ชาวบ้านรู้สึกอึดอันต่อการควบคุมของรัฐที่มากจนเกินไป เสมือนเสียสิทธิ์ในที่ดิน
ที่ตนเองครอบครองอยู่ไป
2. กระบวนกำรดำเนินงำนของภำครัฐ เนื่องจากกระบวนการดาเนินงานของรัฐบาลตั้งแต่
ในอดีตที่ไม่ได้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดจึงได้ประกาศพื้นที่คุ้มครองป่าทับซ้อนกับที่อยู่อาศัย และที่ทากินของ
ชาวบ้ านที่ได้เข้ามาอยู่ ก่อนที่จ ะมีการออกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ทาให้ ช าวบ้าน
กลายเป็นผู้บุกรุกทาลายป่า จนมาถึงปัจจุบันที่มีการประกาศใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษทาให้รัฐเข้ามา
ควบคุมพื้นที่เป็นจานวนมาก ด้วยความสัมพันธ์เชิงอานาจที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติในกรณีนี้ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องที่ดิน จนเกิดความได้เปรียบและ
เสียเปรียบของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ และสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนในพื้นที่ตามมา
3. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ชัดเจน ทาให้ชาวบ้านเข้าใจถึงแต่เพียงความ
เจริญที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้เข้าใจถึงผลเสียที่ตามมา และเมื่อเกิดการพัฒนาขึ้นมีชาวบ้านเป็นจานวนมากที่ได้รับ
ผลกระทบ เสียประโยชน์จึงลุกขึ้นต่อต้าน คัดค้าน การเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ ดินของรัฐ นาไปสู่ความ
ขัดแย้งที่ตามมา
4. ชำวบ้ำนไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีชาวบ้าน
เป็นจานวนมากที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจทางกฎหมาย ความ
ยากจน และความยากลาบากในการเดินทาง จนรัฐบาลมีการประกาศเขตป่าสงวน ทาให้ชาวบ้านกลายเป็นผู้
บุกรุกป่า ทั้ง ๆ ที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลาเนินนานแล้ว
5. ควำมล่ำช้ำ และไม่ชัดเจนในกำรดำเนินกำรแก้ปัญหำตำมนโยบำยของรัฐ จากระบบ
ราชการในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของภาครัฐนั้นมีความล่าช้า และหลายขึ้นตอนมาก จึงทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตลอดจนเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้ภาครัฐก็ไม่ได้
สื่อสาร หรือแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างชัดเจน ในกรณีของตาบลป่าไร่ชาวบ้านต้องรอค่อยมาเป็น
เวลา 30 ปี ให้รัฐบาลออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้ แต่ผลสุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร ด้วยความ
ล่าช้าของระบบราชการทาให้การแก้ไขปัญหามีความยืดเยื้อมาโดยตลอด
6. ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันในกำรใช้ประโยชน์ด้ำนที่ดินที่ส่งผลให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดเสีย
ผลประโยชน์ ด้วยแนวทางการพัฒนา และจัดการทรัพยากรที่ดินที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันทางด้านผลประโยชน์ ภาครัฐมีอานาจเข้ามาควบคุมพื้นที่ทั้งหมด แต่ภาคประชาชนกับไม่มีอานาจต่อต้าน
การทางานของรัฐได้เลย เหมือนถูกเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอด เป็นกลุ่มที่ต้องเสียประโยชน์ และอยู่
ในฐานะที่ต้องเป็นผู้เสียสละในทุก ๆ กรณีเพื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วม จึงเกิดการร่วมตัวเพื่อเรียกร้องความ
เป็นธรรมต่ออานาจรัฐ
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2.2 ควำมขัดแย้งในเรื่องที่ดินจำกกำรจัดทำผังเมืองและกำรแบ่งเขตสีที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว การใช้อานาจทางกฎหมายตามเงื่ อนไขการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
สระแก้ว รัฐจึงมีสิทธิ์ใช้อานาจเข้ามาควบคุม และบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด เปลี่ยนแปลงพื้นที่จากป่าไม้
ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ไปเป็นพื้นที่ราชพัสดุ พร้อมจัดสรรพื้นที่แบ่งเป็นเขตสีต่าง
ๆ ตามประโยชน์ของการใช้งาน ทาให้พื้นที่ของทั้ง 4 ตาบลที่ถูกกาหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ใน
การควบคุมของรัฐ การใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งหมดกลายเป็นสนับสนุนงานทางด้านอุตสาหกรรม ต่อมาใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ด้วยผลจากการดาเนินงานของรัฐได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่อย่างชัดเจน ทาให้ชาวบ้านรู้สึกอึดอันกับการควบคุมของรัฐบาลเนื่องจาก
เป็นที่ดินของตนเอง ได้อยู่อาศัย ครอบครองทากินมานานแล้ว แต่ชาวบ้านโดยส่วนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
นั้ น รั ฐ จึ งใช้ความชอบธรรมในสิ ทธิตามกฎหมายแสดงความเป็นเจ้าของเหนือที่ดิน และอ้างประโยชน์
แห่งชาติเพื่อเข้าถึงที่ดิน จนนาไปสู่ความขัดแย้งบนที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่
โดยได้มีกลุ่มผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านเป็นจานวนมากจากใน 4 ตาบล ออกมา
ต่อต้าน คัดคานการดาเนินงานของรัฐ พร้อมเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อกฎหมาย เปลี่ยนแปลงการจัดทาผัง
เมือง และการจั ดแบ่ งเขตสีที่ดินขึ้น ใหม่ พร้อมทั้งให้ ออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิ์กระทบวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอย่างรุนแรง (ไทยรัฐ , 2559)
แม้รัฐจะไม่ได้เข้าไปขับไล่ หรือเวนคืนพื้นที่จากชาวบ้านโดยตรง แต่รัฐก็ทาเปรียบเสมือนบุกรุกเข้าไปในที่ดิน
ของชาวบ้าน และอ้างความชอบธรรมทางกฎหมายพยายามกีดกัน หรือพรากสิทธิการถือครองที่ดินไปจาก
ชาวบ้านด้วยเช่นกัน
2.3 ควำมขัดแย้งในเรื่องที่ดินจำกกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมและโครงสร้ำงพื้นฐำนในตำบลป่ำ
ไร่ จากสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตาบลป่าไร่ที่ได้ อพยพ ย้ายถิ่นฐาน เข้ามาอยู่อาศัย ก่อตั้ง
ชุมชนมาเนินนาน พึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผืนดิน ผืนป่า แหล่งน้าจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิต
นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่ต้องผ่านความยากลาบากจากปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม และภัยสงครามที่เกิดใน
อดีต จึงทาให้ชาวบ้านมีความผูกผันกับพื้นแผ่นดินเกิด ต้องดูแล และปกป้องที่ดินของตนเองไว้ แต่ด้วยการ
กาหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาในพื้นที่สระแก้ว รัฐได้กาหนดให้ตาบลป่าไร่เป็นพื้นที่ในการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
พัฒนาให้ตาบลป่าไร่สนับสนุนการดาเนินกิจการของ นิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รัฐจึงจาเป็นต้องใช้ที่ดิน
เป็นจานวนมาก จึงเลือกดาเนินการทั้งเขตป่าสงวน และป่าเสื่อมโทรมที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้เข้ามาเวนคืน
พื้นที่ ควบคุม และบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จด้วยมาตรา 44 ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลายเป็ น ของรั ฐ ทั้งหมด ผลจากการพัฒ นาได้ส ร้างแรงกดดันต่อพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่การเกษตร โดย
ครอบคลุมพื้นที่ของในตาบลป่าไร่เป็นจานวนมาก คือ แปลงที่ 1 แปลง 525-3-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างด่าน
ศุ ล กากรแห่ ง ใหม่ และพื้ น ที่ แ ปลงที่ 2 แปลง 660-2-23 ไร่ ก าหนดเป็ น พื้ น ที่ ใ นการก่ อ สร้ า งนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของคนในท้องถิ่นถูกทาลายไป ชาวบ้านต้อง
สูญเสียที่ดินสาธารณะประโยชน์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมถูกรัฐบาลควบคุมบริหารจัดการจนหมด ชาวบ้าน
ก็ไม่อาจเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อีก และเสี่ยงต่อการถูกเวนคืนที่ดินไปในอนาคต
จากปัญหาดังกล่าวทาให้ชาวบ้านรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม และถูกเอาเปรียบ การพัฒนาที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านเหมือนไม่สาคัญ ไม่ได้รับประโยชน์ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา แถมยังอาจต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย
และที่ดินทากินของตนเองไปอีก เลยต้องการให้รัฐให้ความสาคั ญกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย ถ้าในอนาคตเกิด
การพัฒนา และเวนคืนที่ดินขึ้นอีกอาจกระทบความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้านด้วยเช่นกัน จึง
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ได้ร่วมตัวกันออกมาร้องเรียนต่อทางรัฐบาล ให้มีการประกาศเพิกถอนข้อบังคับทางกฎหมาย และออกโฉนด
ที่ดินให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง
3. แนวทำงแก้ไขปัญหำ
จากปัญหาความขัดแย้งที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจ และผลประโยชน์ที่
นามาสู่ความขัดแย้ง สาหรับแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน และคลี่คลายความขัดแย้งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. รัฐบำลควรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้แสดงควำมคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ การ
เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น จะช่วยให้แนวทางในการพัฒนาที่เกิดขึ้นการพิจารณาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการพัฒนาตามมา โดยยึด
หลักป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าสร้างปัญหา เพราะเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นแล้ว ต้องมาตามแก้ไข
ย่อมเกิดความยุ่งยาก บานปลาย และส่งผลเสียต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นจานวนมาก
2. รวมกลุ่มสร้ำงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร สร้ำงพลังทำงสังคมในกำรต่อรองกับ
อำนำจรัฐ ในการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดขึ้นนั้น ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีอานาจต่อรองกับ
ภาครัฐได้มากขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์ พูดคุยถกเถียง เข้าร่วมทาประชาพิจารณ์ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะเสนอแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อสรุปทางการพัฒนาที่ลงตัว ลดปัญหาความขัดแย้ง และทุก ๆ ฝ่าย
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม
3. กำรจัดสรรที่ทำกินขึ้นใหม่ หรือค่ำชดเชยที่ต้องจ่ำยให้กับชำวบ้ำนที่เสียผลประโยชน์ต้องมี
ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดการเวนคืนที่ดินเพื่อไปใช้ในการพัฒนา รัฐควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแล และเยี่ยวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน โดยให้ความสาคัญต่อชาวบ้าน และแสดงความจริงใจว่า
ต้องการช่วยเหลือและเยี่ยวยาชาวบ้านอย่างแท้จริง จ่ายเงินค่าชดเชยตามความเป็นจริง หรือจัดสรรที่ทากิน
ให้ชาวบ้านอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องสูญเสียไป นอกจากนี่ยังควรดาเนินการในเรื่อง
สิทธิ์การถือครองที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควรทาสัญญาออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้ชาวบ้านอย่างชัดเจน
เกิดความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านว่าจะได้ไม่ต้องกลัวถูกเวนคืนที่ดินทากินไปอีก
4. รัฐควรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนให้มีควำมรวดเร็ว แก้ปัญหำได้ทันท่วงที เพื่อบรรเทำควำม
ขัดแย้ง จากการดาเนินงานที่ผ่านมาของภาครัฐมีความล่าช้า และไม่ชัดเจนในการดาเนินงาน เช่น การให้
ชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินที่จัดเตรียมไว้ให้แต่ก็ผ่านไปเป็นเวลาหลายสิบปี การดาเนินงานของภาครัฐ
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้มีการประเมินถึงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน และออกมาตรการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ของประชาชนในพื้นที่ นอกจะช่วยระงับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ทาให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดารงชีวิต และประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตได้
ตามปกติสุข
5. สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำที่สร้ำงควำมมั่นคงในวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่
การสร้างความมั่นคงให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั้น หลักสาคัญขึ้นอยู่กับที่ดินทากิน และที่อยู่อาศัย ทางรัฐจึงควร
เข้าไปตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิในที่ดินของชาวบ้านให้ชัดเจน และดาเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องที่ดินที่ยืดเยื่อมาโดยตลอด และช่วยรักษาวิถีชีวิตในแบบอดีตไว้ ให้คงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม ถือเป็นการพัฒนาให้พื้นที่เกิดความเจริญด้านเทคโนโลยีความทันสมัยจากนิคมอุตสาหกรรม และ
พัฒนาให้เกิดความเจริญด้านการเกษตร ด้านความมั่นคงทางอาหาร เป็นการพัฒนาให้เกิดความเจริญทาง
สังคมและก่อให้เกิดความมั่นคงต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนควบคู่กันไป
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6. ให้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชำชนในท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำทำงด้ ำ น
กำรเกษตรอินทรีย์ปลอดสำรพิษ และกำรพัฒนำทำงด้ำนอุตสำหกรรมควบคู่กันไปอย่ำงยั่งยืน รัฐบาลควร
ให้ความสาคัญ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตร และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่าง
ยั่งยืน ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ต้องสูญเสียวิถีชีวิต ไม่ต้องสูญเสียอาชีพที่สาคัญ มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น
และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เลือกที่จะประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการไม่จาเป็นต้องเข้าไปทางานใน
โรงงานเสมอไป ในด้านอุตสาหกรรม แรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพก็จะมีอาหารที่สะอาดไว้บริโภ คอย่าง
เพียงพอ ปัจจัยด้านอาหารไม่ขาดแคลน และสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในภูมิภาคอื่นได้
7. กำรจัดทำผังเมืองให้ชัดเจน แบ่งพื้นที่เป็นเขตอุตสำหกรรมอย่ำงเหมำะสม และไม่ขยำย
แหล่งอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นอีก ด้วยแนวทางการจัดทาผังเมืองที่เกิดได้เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินงานทางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นหลัก การวางแผนขาดความเข้าใจในสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเกิดความไม่
ชัดเจน ปะปนกันในการจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัย ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และมี
แนวโน้มว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนรุกล้าเขตพื้นของชาวบ้าน สภาพแวดล้อม
อาจถูกปิดล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรทาข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน ถึงการจัดทาผัง
เมือง การจัดสรรพื้นที่ และได้ระบุถึงขอบเขตการพัฒนาที่แน่นอนจะไม่มีการขยายตัวรุกล้าพื้นที่ของกันและ
กันอีก ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา สามารถสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนให้ กล้าเข้ามาลงทุนในพื้น ที่
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้ชาวบ้านเลิกวิตกกังวลว่าอาจถูกเวนคืนที่ดินไปก่อสร้างโรงงาน หรือลด
ความหวาดกลัวจากมลพิษของแหล่งอุตสาหกรรมจนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากที่อยู่เดิม
อภิปรำยผล
ด้วยแนวทางการพัฒนาประเทศตามทฤษฎีกระแสหลักได้สร้างความสาเร็จ และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยมาเนิ่นนาน เกิดแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในหลาย ๆ พื้นที่ จนเกิด
ความอิ่มตัวทางการพัฒนาจึงจาเป็นต้องขยายแหล่งอุตสาหกรรมไปในเขตชายแดน แต่มีด้วยเงื่อนไข และ
กฎระเบียบหลายขั้นตอนสร้างความล่าช้าในการดาเนินงาน จนต้องนาแนวคิดทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษชายแดนเข้ า มาปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการด าเนิ น งาน โดยมี ก ารพึ่ ง พา
ภาคอุตสาหกรรมเป็ น จั กรกลในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ และในเวลาต่ อมาก็มีการผลิตซ้า เพื่อสื บทอด
อุดมการณ์แบบทุนนิยมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปรียบเสมือนเป็นกลไกหรือยุทธศาสตร์ตามทฤษฎี กระแสหลัก ที่
เปลี่ยนทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งป่าไม้ แหล่งน้า ที่ดิน รวมทั้งอาณาเขตของประเทศ ให้กลายเป็นทุน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้อุดมการณ์ของเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) โดยกระบวนการพัฒนาที่
เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดสระแก้ว อยู่ในช่วงพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมต่อการ
ดาเนินงานในด้านอุตสาหกรรม สอดคล้องตามทฤษฎีขั้นแห่งการเจริญเติ บโต (stages of growth) ทั้ง 5 ขั้น
ของรอสโตว์ (W.W. Rostow) ที่อยู่ในขึ้นที่ 2 ขั้นเตรียมการเพื่อการทะยานขึ้น (the pre-conditions for
take-off) หมายถึงขั้นที่สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของทัศนคติต่าง ๆ เริ่มมีการ
นาเอาสิ่งประดิษฐ์ หรือนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการออมและการลงทุนสูงขึ้น
เริ่มมีการพัฒนาแรงงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจ
แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านต้องกลายเป็นผู้เสีย
ผลประโยชน์ ถูกพรากสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน บีบคั้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบชนบทให้
กลายเป็นวิถีชีวิตในแบบสังคมเมือง ที่ให้ความสาคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับทฤษฎี
การพัฒนาในระบบเศรษฐกิจทวิลักษณ์ตามแนวคิดของหลา มะหยิ่ น (Hla Myint) ทีได้กล่าวว่า ในประเทศ
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กาลังพัฒนา ประชาชนในพื้นที่ชนบทจะดาเนินชีวิตใกล้เคียงกับระดับพอ ยังชีพ ประสิทธิภาพในพื้นที่มี
ศักยภาพทางการผลิตต่า รัฐบาลจึงพยายามใช้มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นที่การชักจูงหรือบังคับให้
ประชาชนหันเข้าสู่แนวชีวิตแบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจการเงิน ในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะมีกลุ่มผู้นา
ทางการผลิตเกิดขึ้นมาใหม่ แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง คนส่วนใหญ่
หรือชนพื้นเมืองจะไม่ปรับตัวหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาแนวทางใหม่นั้น สิ่งเหล่านี้ทาให้
เกิดลักษณะความไม่ลงรอยหรือความแตกต่างกันในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะนามาซึ่งความไม่พึ่งพอใจในทาง
เศรษฐกิจอันจะนาไปสู่ปัญหาด้านสังคมและการเมือง จนเกิดความล่าช้าทางการพัฒนาตามมา
นาไปสู่ข้อค้นพบทางงานวิจัยที่ได้ว่า แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช้ยุท ธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง
เดียว ที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่แต่ละประเทศได้ตรงตามเป้าหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่ใช้
สูตรสาเร็จทางการพัฒนา แต่ความสาเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพบริบท และเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่
เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ สุ
รพงษ์ ปิยะโชติ (2554) และทวี ธนตระกูล (2534) พบว่า ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ดาเนินงานของรัฐบาลที่ได้กรุยทางให้แล้วเพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิ ภาพ เกิดผลสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
รัฐบาลจึงควรพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม และให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจาก
ภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชาดแดน จึงเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยยกระดับ
ความก้าวหน้าของประเทศ
ชัยณรงค์ เครือนวน (2550) วีระศักดิ์ ญาวีระ (2548) และสุขสมร แสงจันทร์ (2556) พบว่า
การพัฒนาของรัฐมีการใช้อานาจเข้ามาควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ โดยไม่ต้องสนใจรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พร้อมทั้งก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมให้
กลายเป็นพื้นที่สนับสนุนงานในภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบชนบทให้
กลายเป็นวิถีชีวิตในแบบสังคมเมือง
ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
1. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการ
พัฒนา กฎหมายด้านที่ดิน แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันสร้างเครือข่ายทางสังคม
กระจ่ายข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายการดาเนินการ และส่งต่อกรณีของปัญหาจากพื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างความร่วมมือทางสังคม และประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม
2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน หรือจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับทักษะความชานาญในการทางานให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
แรงงานในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานของรั ฐบาล จนกลายเป็นแรงงานหลักสามารถ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้ ตอบสนองต่อการลงทุนของผู้ประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
3. ทางรั ฐ บาลควรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาทางด้ า นการเกษตรและการพั ฒ นาทางด้ า น
อุตสาหกรรมควบคู่กันไป ให้เกิดความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จทั้ง 2 ด้าน โดยทางรัฐบาลควรจัดสรร
พื้นที่ให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานทางการเกษตร ให้ประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเกษตร
ปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชนบทให้คงอยู่ต่อไปท่ามกลาง
ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม
4. ผู้ประกอบการที่เข้ามาดาเนินกิจการควรให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ควรมีความทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อช่วยลด
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ปัญหาในการก่อมลพิษจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อ มในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นจานวนมาก
5. ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรช่วยเหลือ และสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยอาจมีการจัดโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ
รวมไปถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความปลอดภัย และการฝึกอาชีพให้กับชุมชน เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบการสร้างประโยชน์ และเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นให้
มากขึ้น เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาซึ่ง
กันและกัน
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ด้วยเหตุใดตลำดพันธบัตรท้องถิ่นจึงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย?:
กรอบแนวคิดสังคมวิทยำเศรษฐกิจและกำรวิจัยแบบผสม
ภาวิณี ช่วยประคอง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
บทคัดย่อ
พันธบัตรท้องถิ่น (Municipal Bonds) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นเครื่องมือการกู้ยืมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง อย่างไรก็ดี ตลาด
พันธบัตรท้องถิ่นก็ยังมิได้มีในทุกประเทศ สาหรับประเทศกาลังพัฒนา มีเพียง 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนี เซีย
มาเลเซีย โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ เวียตนาม และซิมบับเวเท่านั้นที่ประสบความสาเร็จในการ
ก่อตั้งตลาดพันธบัตรท้องถิ่น จึงทาให้เกิดคาถามว่า “ด้วยเหตุใดตลาดพันธบัตรท้องถิ่นจึงไม่สามารถจัดตั้งขึ้น
ได้ในบางประเทศ” ด้วยเหตุที่การจัดตั้งตลาดพันธบัตรเป็นกระบวนการทางการเมืองและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแสดงในระดับนโยบายจานวนมาก บทความนี้จึงเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดสังคม
วิทยาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สถาบัน (Institution) อานาจ ระบบเครือข่าย และความสมเหตุสมผล
แบบมีขอบเขต (Bounded rationality) พร้อมกับการใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research)
อาจช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการที่สลับซับซ้อนนี้ได้ โดยข้อมูลจากประเทศที่พิจารณาการใช้พันธบัตร
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการก่อหนี้ของ อปท. ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางปริมาณจากค่า T-Test และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางคุณภาพจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Constant Comparative Analysis) จะถูกนามา
สังเคราะห์ร่วมกัน (Triangulate) โดยผลการวิจัยเบื้องต้นจากข้อมูลของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย
พบว่าลักษณะโครงสร้างทางตลาดเงิน เครือข่ายทางอานาจ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของทั้งสอง
ประเทศมีความแตกต่างกัน อย่ างเห็ น ได้ชัด ดังนั้น รัฐ บาลที่ต้องการพัฒ นาตลาดพันธบัตรท้องถิ่นจึงควร
พิจารณาถึงความท้าทายที่เกิดจากลักษณะความแตกต่างดังกล่าว เพื่อให้ประเทศของตนสามารถจัดตั้งตลาด
พันธบัตรท้องถิ่นได้ประสบความสาเร็จ อนึ่ง บทความนี้ยังนาเสนอข้อได้เปรียบและข้อจากัดของกรอบแนวคิด
สังคมวิทยาเศรษฐกิจภายใต้การวิจัยแบบผสม และระบุถึงแนวทางการพัฒนาให้กรอบแนวคิดนี้สมบูรณ์มากขึ้น
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงสาหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต

คำสำคัญ: Keyword: Municipal Bonds, Economic Sociology, Institution, Bounded Rationality,
Mixed Methods Approach, Triangulation
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Why Does a Municipal Bond Market Not Emerge in Some Developing Countries?:
A Conceptual Framework with Economic Sociology and Mixed Methods Methodology
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Abstract
A municipal bond is an interest-bearing certificate issued by a local government when
it wants to borrow money and considered a cost-effective choice of borrowing. Despite costeffectiveness and global trends, a municipal bond market does not emerge in most developing
countries with decentralization policy. Only Brazil, Czech Republic, Indonesia, Malaysia,
Mexico, Poland, Philippines, Russia, South Africa, Vietnam, and Zimbabwe can actually
introduce such markets to raise financial resources to fund their local economic development
needs. This prompts a question that the literature inadequately address: Why do municipal
bond markets not emerge in some developing countries? As a result, through the economic
sociology lens, this study sets a conceptual framework to thoroughly examine the factors
relevant to institutions, power, network, and bounded rationality under the context of
Thailand and Indonesia in order to empirically conceptualize this situation. In addition, as an
effort to tackle a complex phenomenon of the emergence and the withholding of municipal
bond markets in developing countries, this study opts for a mixed methods approach. Both
qualitative and quantitative methods are introduced in parallel and later the results from both
methodological strands are triangulated. The Analysis of Variance with T-Test and the constant
comparative analysis for the quantitative and qualitative research strands offers the results
which point out the differences of social, political, and institutional characteristics of Thailand
and Indonesia. Policymakers considering to introduce the municipal bond market should
thoroughly take into account these differences in order to overcome the challenges and
eventually can set up the market. Furthermore, at the end of paper, there are a
methodological discussion and some recommendations are provided so as to develop this
conceptual framework especially for the further study.

Keyword: Municipal Bonds, Economic Sociology, Institution, Bounded Rationality, Mixed
Methods Approach, Triangulation
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Why Doesn’t a Municipal Bond Market Emerge in Some Developing Countries?
Introduction
A municipal bond is an interest-bearing certificate issued by a local government when
it wants to borrow money (Mysak, 1998). A municipal bond is considered a cost-effective
choice of borrowing due to at least three reasons. First, its interest rates and issuance costs
are low since it allows such long-term maturities that borrowers can amortize costs of
construction over a long period of time (Leigland 1997, Mysak, 1998; Phelps, 1997). Second,
it depends on market competition rather than on a relationship between a local government
and banks or higher-level government in the cases of bank lending or intergovernmental fiscal
transfers, respectively. Third, public (not proprietary) monitoring of local financial conditions
and creditworthiness significantly promote financial transparency because public disclosure of
municipal financial information is needed during the process of bond issuance (Peterson,
2003). According to these three reasons, municipal bonds have become U.S. states’ and local
governments’ main debt instrument. They have been used to financing a vast array of local
government projects, such as elementary and secondary school buildings, streets and roads,
transportation facilities (bridges, highways, airports, etc.), electronic power-generating and
transmission facilities, hospitals and nursing homes, and housing for low-income families
(O’Hara, 2012).
Besides the cost-effectiveness, global trends have brought the U.S. municipal bond
model attention from several developing countries. Such trends include (1) rapid urbanization
which increases the need for urban infrastructures (Leigland, 1997; Martell & Guess, 2006;
Phelps 1997); (2) inadequate funds from traditional sources [rigid and narrow local tax bases,
intergovernmental fiscal transfers, central government soft-credit facilities, and bank lending
(Martell & Guess, 2006; Peterson, 2003; Phelps, 1997)] and (3) the effort to privatize an
array of government functions which helps the financial market develop and pressures local
governments to consider a municipal bond market as a way to improve the quality and
viability of service provision (Phelps, 1997).
Despite cost-effectiveness and global trends, a municipal bond market does not
emerge in every developing country with decentralization policy. Only Brazil, Czech Republic,
Indonesia, Malaysia, Mexico, Poland, Philippines, Russia, South Africa, Vietnam, and Zimbabwe
can actually introduce such markets to raise financial resources to fund their local economic
development needs. This fact prompts a question that the literature fails to adequately
address: Why don’t municipal bond markets emerge in some developing countries?
Goals of the Study
1. First, it will examine the past—especially the past characteristics of economic
sociology (Dobbin, 2004)--relevant to the emergence of a municipal bond market.
2. The second goal of the study is to understand the complex phenomenon or, in this
case, the emergence and the withholding of municipal bond markets in developing
countries.
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3. Third, it will add to the knowledge base of municipal bond market literature the main
factors that differentiate the developing countries with municipal markets from those
without them.
These three goals should be highlighted since no relevant literature focuses on both
groups of developing countries—ones that have already introduced municipal bond markets
and others that ignore and withhold the emergence of such markets. The previous literature
provides the assessment of present market characteristics compared to the U.S. model in
order to introduce municipal bond markets in the future (Harun, 2002). Also, it identifies the
legal and economic conditions that help or constrain the development of municipal bond
markets (Saldana, 1992), and elaborates on how to develop such a market (Leigland, 1997;
Martell & Guess, 2006; Peterson, 2003, Phelps 1997). Accordingly, this study will investigate
both groups of countries in order to identify the distinct factors that determine the emergence
of a municipal bond market.
Note that economic sociology, which comprises four main social mechanisms—
institutions, network, power, and cognition—and includes interplay between them, can
influence the individual’s economic decision-making and other behaviors (Dobbin, 2004).
Cognition means the consciousness in which social scripts are embedded and bounded
rationality (March & Simon, 1993) play an important role. Institutions, each of which relates
to a particular group of people, express social orders or conventions defined by laws and by
tradition (Dobbin, 2004). Networks or social networks are the social locations that hold the
social scripts and shape expected identity and behavior (Dobbin, 2004). Power is conceived
as the capacity that shapes how others view the world and their own interests and cause
people to see certain economic conventions as natural and inevitable (Dobbin, 2004). See
Table 1 for the details of the economic sociology framework in the context of a municipal
bond market according to concept, construct, and operationalized constructs/indicators (Van
De Van, 2010).
Table 1
The Economic Sociology Framework of Municipal Bonds Market Emergence
Concept
Constructs
Operationalized Construct/Indicator
Borrowers’
- National level: Macroeconomic Indicators (i.e.
Economic
creditworthiness and
inflation rates, foreign direct investment rates,
Factors/Cognition investors’ familiarity
interest rates, exchange rates)
(Bounded
and confidence (in both
- Local level: Strong credit quality (i.e. own-source
Rationality)
the national level and
revenue and total revenue of local governments)
the local level)
- The development of financial institutions (from
Financing institutions
central government grants and loans to more
Institutions
and financial
market-based institutions, such as municipal
intermediaries
development funds, state infrastructure banks, and
bond banks)
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Concept

Constructs

Operationalized Construct/Indicator
- The development of financial intermediaries (i.e.
rating agencies, insurance companies, mutual
funds): how these intermediaries allocate and price
credit by risk, produce reliable information, convey
it through signals, and allow potential borrowers to
develop their own reputations (information
regarding risks and assistance to interpreting
information).
The initial development of a corporate bond
market and the issuance of private long-term
Legal and policy
bonds: the improvement of information flow
Power (Politics) environment of the
through legislation and regulation, facilitating local
markets
debt management and mobilizing private capital
to finance infrastructure
- The patterns of intergovernmental relationship
The relationship
and fiscal federalism
Network
between borrowers and - The relationship among local governments
other key institutions
(pooled financing vehicles) and between local
governments and financial institutions
Note: Adapted from Martell & Guess, 2006; Leigland 1997; Phelps 1997.
These three goals should be highlighted since no relevant literature focuses on both
groups of developing countries—ones that have already introduced municipal bond markets
and others that ignore and withhold the emergence of such markets. The previous literature
provides the assessment of present market characteristics compared to the U.S. model in
order to introduce municipal bond markets in the future (Harun, 2002). Also, it identifies the
legal and economic conditions that help or constrain the development of municipal bond
markets (Saldana, 1992), and elaborates on how to develop such a market (Leigland, 1997;
Martell & Guess, 2006; Peterson, 2003, Phelps 1997). Accordingly, this study will investigate
both groups of countries in order to identify the distinct factors that determine the emergence
of a municipal bond market.
Research Objectives
This study has two objectives—description and explanation (Johnson & Christensen,
2004). Description will involve identifying and describing the economic, institutional, political,
and networking nature and etiology determining whether a municipal bond market would
emerge in a certain developing country. Meanwhile, the explanation will present development
of the economic sociology framework (Dobbin, 2004) in order to elucidate the relationship
between aforementioned factors and the emergence of a municipal bond market, as well as
to determine reasons for such emergence.
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Research Mixing Rationale & Purpose
The rationale of this study is significance enhancement, i.e. “to facilitate thickness and
richness of data and to augment interpretation of findings” (Collins et al, 2006, p.75). This
rationale fits with the research objectives of description and explanation (Johnson &
Christensen, 2004) discussed earlier. Quantitative and qualitative data and findings from four
components of the economic sociology framework will be able to describe and explain the
relationship between economic, institutional, political, and networking characteristics and the
emergence of a municipal bond market in a certain country. In order to provide such
description and explanation, this study will compare those characteristics from the results
from the quantitative data with the qualitative findings, i.e. triangulation (Johnson &
Christensen, 2004). Also, this study will seek elaboration, illustration, enhancement, and
clarification of all finding from the other method, i.e. complementarity (Johnson & Christensen,
2004). Furthermore, importantly, the study will clarify why outcome did occur and did not
occur in some cases (Johnson & Christensen, 2004). In other words, it will elucidate why a
municipal bond market emerges with decentralization policy only in some developing
countries.
The research rationale (significance enhancement) and purposes (triangulation,
complementarity, and the reason why the outcome did occur and did not occur) fits with the
way the economic sociology explains a decision-making process. Dobbin (2004) defines such
process as “the four mechanisms in action or how the four economic sociological mechanisms
operate together to shape economic conventions” (p.38) and gives the details as follow:
For economic sociologists, people typically enact economic conventions with little
forethought. When conventions are challenged by public policy shifts or by private actions,
groups often vie to determine which alterative conventions will come to be defined as
rational. Who wins depends on both power and networks, but winning strategy must be
accompanied by a cultural and cognitive framing that lines up with existing conceptions of
efficiency. (p.38)
Research Questions
An overarching mixed (hybrid, integrated) research question (Tashakkori & Creswell,
2007) is “Why doesn’t a municipal bond market emerge in some developing countries?”.
This question is considered a mixed method research questions because it leads to the causalcomparative research design (Onweugbuzie & Leech, 2006). Also, it is worth noting that this
question is intended to be concurrent in nature; therefore, the quantitative phase of the study
will not inform or drive the qualitative phase or vice versa (Onweugbuzie & Leech, 2006). This
mixed methods question is followed by two groups of questions—one is quantitative and
another is qualitative.
Before detailing quantitative and qualitative questions, it is necessary to set the period
of time this study focuses on. This is because the indicators representing the economic
sociological characteristics mentioned in Table 1 do change over time. Since most of the
municipal bond markets emerged during 1991-1995 (1991, 1992, and 1995 in case of
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Philippines, Indonesia, and Africa and Poland, respectively), it can be said that the global trend
of introducing a municipal bond market happened around that time. However, the policy
makers took some time to formulate and legally implement this policy of introducing
municipal bond markets, and it is impossible to tell exactly how long that period was. Anyway,
since the developing countries used the U.S. municipal bond markets as a model to develop
their own municipal markets, this study will use six years as a period of policy formation in
that the average length of time it took for a change in the state economy to affect change in
state debt was about 5.45 years (Clingermayer & Wood, 1995). Accordingly, this study focuses
on the data (both quantitative and qualitative) during 1985-1995.
Regarding quantitative questions, there are two—one is comparative and the other is
relational (Onweugbuzie & Leech, 2006). The comparative question is “What are the
differences in the economic and sociological characteristics (independent variables) between
the developing countries’ introducing or not introducing a municipal bond market
(dichotomous dependent variables)?”. The economic sociological characteristics here are
operationalized as (a) the change in inflation rates and the average of local governments’
own-resource revenue per capita for the economic component; (b) the average of debt policy
ratings, the World Bank’s assessment of debt policy indicating whether the debt management
strategy is conducive to minimizing budgetary risks and ensuring long-term debt sustainability
(the World Bank, 2013), for the institutional component; (c) the average of the centralization
ratios, which is the central government’s expenditure divided by the total public expenditure
(Rosen, 2002), for the political component; and (d) the average of intergovernmental fiscal
transfers per capita, which include both conditional and unconditional grants (Shah, 2007),
for the networking component.
Another quantitative question, which is relational (Onweugbuzie & Leech, 2006), is
“What is the relationship between economic sociological characteristics and the emergence
of a municipal bond market (dichotomous dependent variable) among developing countries
with a decentralization policy (population)?”. The economic sociological characteristics are
ones used in the comparative questions. Note that other variables (namely, control variables)
will be accounted for and are elaborated later in the data analysis section.
Regarding qualitative questions, there are two types in this study--a grand tour question
and topical subquestions (Onweugbuzie & Leech, 2006). The grand tour question is “What
were the differences in the economic sociological characteristics among the developing
countries introducing and not introducing municipal bond markets during 1985-1995?”. This
question aims at comparing and contrasting the data from the following four topical
subquestions, which are created according to the four components of the economic
sociological characteristics. The first group of questions, which is related to the economic
component, includes “In the investors’ viewpoint, how low or high was local governments’
creditworthiness?” and “How low or high was their familiarity with local debt financing and
confidence in macroeconomic conditions?”. The second group representing the institutional
component asks “How did financing institutions and financial intermediaries develop?” and
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“What were the financial roles they played in financing the local government’s project and
program?”. The third group of questions revealing the political component are “How did the
central government facilitate or constrain the local debt management?” and “What were the
contents of the specific laws and regulations related to local public debt?”. The last group of
questions, which involves the networking component, includes “What was the pattern of
intergovernmental relations (especially between the local governments and their central
government)?” and “What was the relationship between local government and financial
institutions”?. The pattern of intergovernmental relations can be categorized as conflict,
cooperative, concentrated, creative, and competitive (Wright, 1974).
Sampling Design
The study employs the concurrent mixed methods design “in which probability
techniques are used to generate data from the QUAN strand, and purposive sampling
techniques are used to generate for the QUAL strand” (Teddlie & Yu, 2007, p. 92). The
population, as well as the sample frame, are the developing countries with decentralization
policy. The sampling procedures for quantitative and qualitative data occur independently
(Teddlie & Yu, 2007).
Quantitatively, the comparative question, stratified sampling scheme (Onwuegbuzie &
Collins, 2007), will be applied. The two sub-sections are groups of the countries that
introduced and did not introduce a municipal bond market. Nonetheless, for the sake of
intensity (Onwuegbuzie & Collins, 2007), only the countries with above-the-average
decentralization ratios, which is the local government’s expenditure divided by the total
public expenditure (Rosen, 2002), are included for the analysis. Then, these developing
countries with higher decentralization ratios will be grouped according to their income per
capita levels—low-income economies, lower-middle-income economies, upper-middleincome economies, and high-income economies (World Bank, 2013b). In total, there will be
eight groups of countries according to the emergence of a municipal bond market and the
income levels. Finally, three cases or three countries in each of these eight groups will simply
be randomized (Onwuegbuzie & Collins, 2007) in order to analyze their differences explicated
in the data analysis section. Meanwhile, in the case of the rational question, all countries or
the whole population will be included for the analysis due to the quantitative analytical
techniques’ precondition [i.e., number of observations should be more than hundred for Logit
model (Halcoussis, 2005)].
Qualitatively, the study first adopts the purposive random sampling [taking a random
sample from a small number of units from a much later target population (Teddlie & Yu,
2007)]. First, the study adopts two purposeful sample schemes—intensity and politically
important case (Onwuegbuzie & Collins, 2007). This is because samples from these two
sampling strategies can generate sufficient data (the economic sociological characteristics)
pertaining to the phenomenon (the emergence of a municipal bond market). Also, they can
increase validity (descriptive validity and interpretive validity) and improving representation
(Onwuegbuzie & Collins, 2007). After that, the decentralization ratio will be considered in
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order to randomly select the 3-5 case studies (Onwuegbuzie & Collins, 2007) or countries
with and without a municipal bond market. Randomization can bring a wide range of the
possible similarities and differences in economic sociological characteristics in order to portray
“purposive maximal sampling”—to select cases to show different perspectives on the
problem, process, or event (Creswell, 2007).
Also, randomization in both quantitative and qualitative strands methodologically
helps the study generalize the quantitative and qualitative findings to the population from
which the sample was drawn (Onwuegbuzie & Collins, 2007) or the developing countries
with decentralization policies, in this case.
Research Design
This study applies the “partially mixed concurrent equal status design” (P1) (Leech &
Onwuegbuzie, 2006) in which the quantitative and qualitative data collection (a) will occur
at approximately the same point of time, (b) will be not mixed until both types would have
been collected and analyzed, and (c) will have equal weight. This concurrent design is
appropriate since the purposes of this mixed methods study are mainly triangulation and
complementarity (Onwuegbuzie & Collins, 2007). So as to make meta-inferences (conclusions
generated through an integration of inferences that have been obtained from the results from
quantitative and qualitative strands of a mixed method study), this study will also stick to
“parallel mixed design” in which quantitative and qualitative strands are planned and
implemented to answer the same overarching mixed methods (Teddlie & Tashakkori, 2009).
Since both types of design this study focuses on involve collecting and analyzing quantitative
and qualitative data separately, the explanation of quantitative and qualitative research
designs this study employs are presented separately.
Quantitatively, this study will adopt individual difference as a general design (Leech,
2013), in which whether a municipal bond market emerged is an attribute independent
variable that cannot be manipulated. Regarding a specific approach, it will use comparative
design and associational design (Leech, 2013). The first specific design aims to answer the
question “What are the differences in the economic sociological characteristics between the
developing countries’ that are introducing or not introducing a municipal bond market?” by
comparing the economic sociological characteristics among developing countries with and
without a municipal bond market across the four levels of income as discussed in the mixed
method sampling section. Specifically, the difference inferential statistics (t-test) will be
calculated. Meanwhile, the second specific design aims to answer the question “What is the
relationship between economic sociological characteristics (independent variable) and the
emergence of a municipal bond market (dichotomous dependent variable) among developing
countries with decentralization policy (population)?” by finding associations and relating those
independent variables to dependent ones. Specifically, the associational inferential statistic
(multiple regression) will be calculated.
Qualitatively, case study research—formal study to understand issues intrinsic to the
person, group, event, etc. (Leech & Onwuegbuzie, 2007)—will be used to answer the
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question “What were the differences in the economic sociological characteristics among the
developing countries introducing and not introducing municipal bond markets during 19851995”?. Specifically, the study will use a “collective case study” in which the one issue or
concern is selected from multiple case studies to illustrate the issue (Creswell, 2007).
Accordingly, 3-5 countries from the simple random sampling will be investigated in order to
develop an in-depth analysis of multiple cases (Leech, 2013).
Data collection
Quantitative data, which include inflation rates, the average of local governments’
own-resource revenue per capita, debt policy ratings, the centralization ratios, and
intergovernmental fiscal transfers per capita will be directly drawn from World Bank
Databank website,
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=wor
ld-development-indicators.
Concurrently, qualitative data for a collective case study will be drawn from multiple
sources of information, including interviews, archival records, and documents (Creswell,
2007). Note that direct observations and participant-observations are irrelevant and
impossible since this study goal is to examine the past. Interviews are intended to be in-depth
with the banks’ and financial intermediaries’ executives and decentralization policy makers
who played important financial and political roles during 1985-1995. These aim to answer
all qualitative sub-questions. Accordingly, the interviews must capture the local governments’
creditworthiness; their familiarity with local debt financing; their confidence in macroeconomic
conditions in their countries; the development of financing institutions and financial
intermediaries; how the central government facilitate or constraint the local debt
management; the content and intention of laws and regulations related to local public debt;
and the pattern of intergovernmental relations. Examples of questions are “What have you
experienced in term of the local debt financing during 1985-1995?” and “What context or
situation have typically influence or affected your perception of local debt financing during
1985-1995?”. These questions are intentionally adapted from the phenomenology’s broad,
general questions (Creswell, 2007) in order to gather the data that will lead to a textural
description and a structural description of the emergence of a municipal bond market, thereby
providing the data for the context of the case and understanding the complexity of the case
(Creswell, 2007).
Regarding the interviews, there are four strategies to be administered. First, the number
of the interviewees from each case should be 12 (Onwuegbuzie & Collins, 2007). Second,
the snowball sampling (Teddlie & Yu, 2007) will be used to select the interviewees. However,
the first interviewee will be selected based on the recommendations by the experts (i.e., the
dissertation advisor). Third, before conducting an interview, debriefing or a personal
communication in which the researcher provides detailed information to the interviewees
regarding the study’s purpose and any instance of withholding information (Teddlie &
Tashakkori, 2009) is needed. This gives the interviewees an opportuntity to return for their
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contribution and to provide feedback about the study. Forth, the reflective journal (Teddlie &
Tashakkori, 2009) will be introduced in order to record the daily methodological decisions
and the personal findings regarding the overall study.
Like interviews, archival records and documents aim to capture all of the economic
sociological characteristics. The main data resources are web content (news, commentaries,
reports, etc.) and web-based documents (laws and regulations). The first 50 results of each
domain-specific search will be saved into the sample frame. Then, each document will be
assessed for appropriateness based on a set of criteria, including whether the document
focused on local debt financing and whether the document discussed one of four
components of the economic sociology framework.
Data Analysis
The equal-status concurrent multitype mixed analysis (Onwuegbuzie et al., 2007) will
be adopted because the quantitative and qualitative strands will not be mixed until both
have been collected and analyzed. Accordingly, the first step here is to analyze the
quantitative and qualitative data separately. The quantitative data will be analyzed according
to two quantitative research designs—the difference inferential statistics and the associational
inferential statistics. Regarding the difference inferential statistics, the t-test (Leech et al.,
2011) will be calculated because the study intends to test whether economic sociological
characteristics (level independent variable) are significantly different among the developing
countries introducing and not introducing a municipal bond market. Table 2 provides one
example of the results of t-test (based the mock data).
Table 2
Differences among Counts of Economic Sociological Characteristics of Low-Income
Developing Countries with Decentralization Policy

Countries
introducing a
municipal bond
market
Countries not
introducing a
municipal bond
market

Average
Change in
Inflation
Rate

Local
Governments’
Own-Resource
revenue
(Million Dollars)

7.23%

55,995

4.39

20.43%

25,834

9.88%

42,449

2.76

39.21%

78,541

Average Debt
Intergovernmental
Centralizati
Policy Ratings
Fiscal Transfer
on Rate
(Points)
(Million Dollars)
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t-test

5.77**

3.33***

6.89***

4.05**

-4.70***

Note: *p < .05. **p<.01. ***p<.001
Table 2 shows that the means of change in inflation rate, local governments’ ownresource revenue, debt policy ratings, centralization rate, and intergovernmental fiscal transfer
of the two groups are significantly different. As such, it can be concluded that lower-income
developing countries introducing and not introducing a municipal bond market have significant
differences in all of the economic sociological characteristics.
For the associational inferential statistics, multiple regression (Leech et al., 2011) will
be calculated. Specifically, the linear probability model, or LPM, will be used. According to
Halcoussis (2004), LPM is a special type of the ordinary least square technique used to see
how the probability of the dependent variable is determined by the independent variable. In
this study, LPM will identify the economic sociological characteristics that significantly
determine the emergence of a municipal bond market. Since the data are from different
countries, the heteroskedasticity will be tested and fixed. Note that not only the economic
sociological characteristics but also the control variables, population size, lagged variable of
debt in previous years, income per capita (Clingermayer & Wood, 1995) will be included in
the model.
Meanwhile, the qualitative data from two data sources (talk and document) will be
analyzed by categorical strategies (Teddlie & Tashakkori, 2009). This is because categorical
strategies will break down narrative data and rearrange those data to produce categories that
facilitate comparison (Teddlie & Tashakkori, 2009). The techniques used for categorical
strategies will be the constant comparative method (Glaser & Strauss, 1967) and analysis of
theme (Creswell, 2007). The constant comparative method will help the researcher to
compare different pieces of data, refine or tighten up categories, and move on to higher
conceptual levels (Teddlie & Tashakkori, 2009). According to Glaser and Strauss (1967), there
are four steps in the constant comparative method: (1) comparing incidents applicable to
each category; (2) integrating categories and their properties; (3) delimiting the theory; and (4)
writing the theory. Comparing incidents applicable to each category will be processed by two
operational refinements—unitizing process and categorizing process. The unitizing process
involves dividing the narrative data into units of information (UOIs), which are the smallest
pieces of meaningful information, such as words, paragraphs, characteristics, items and so forth
(Teddlie & Tashakkori, 2009). The categorizing process involves bringing together into
provisional categories those UOIs that relate to the same content (Teddlie & Tashakkori,
2009). The researcher will also review each category for its internal consistency, based on
the similarity principle, and review across the categories for mutual exclusivity, based on the
contrast principle. Meanwhile, analysis of theme helps the researcher focus on a few key
issues for understanding the complexity of the case by providing a rich context of the case
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(Creswell, 2007). Creswell (2007) suggests the research provide: (a) a setting in which the
case presents itself; (b) a detailed description of each case within the case (a within-case
analysis); (c) a thematic analysis across the case (cross-case analysis); and (d) an interpretation
of the meaning of the case (assertions). In short, the first technique will help categorize the
data from each case (within-case analysis) while the second will help provide the theme within
the case and across the cases, the context, and the meaning of the case.
Table 3
The (mock) results from the within-case analysis (Indonesia and Thailand)
Economic
Institutional
Political
Network
Context
Component
Component
Component
Component
The stable
Lowergrowth of
Indonesia
middle
Moderately
financial markets Increasing
(introducin income
fluctuating
and the slow
roles and
“Creative”
ga
economy
economy with
growing
responsibility intergovernmen
municipal and 400
low economic
relationship
of local
tal relation
bond
years of
development
between
governments
market) colonizatio
municipalities
n
and investors
The origin of The boom of the
Higher1997 Asian
financial market
Thailand
Strong
middle
economic crisis followed by its
(not
centralization
income
with the very collapse around
introducin
and very
“Concentrate”
economy high economic
1995 and no
ga
limited
intergovernmen
and no upturn as well as
significant
municipal
financial
tal relation
history of
an extreme,
relationship
bond
decentralizati
colonizatio
plunging
between
market)
on
n
economic
municipalities
downturn
and investors
Upon quantitative and qualitative data being analyzed, the study will integrate result
from analyses of those separate data components (Bazeley, 2012). This approach is
considered appropriate because its characteristics are congruous with the study’s elements.
First, it can enhance validity though data triangulation, which is the study’s purpose. Second,
it can elaborate one set of findings with data from another, expand potential findings, and
uncover paradoxes and contradictions, thereby providing a rich, complex description and
explanation, which are the study’s objectives. Third, it can provide complementary strength
and non-overlapping weakness, and complementarity is the study’s purpose. Fourth, it can
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generate the outcome that is strongly supported by evidence and more generalizable, and
generalization is one of the aims of the study’s sampling design.
From the (mock) results of quantitative and qualitative analyses, the short outcome
focusing on the economic component from the countries with a municipal bond market can
be provided as follows: Though with slow economic growth, the counties with a municipal
market had quite stable macroeconomic conditions. For example, the change in the inflation
rate during 1985-1995 was around 20.43%, which is significantly different from the other
group of countries without a municipal bond market. In addition, the local governments’ debts
were guaranteed by the central governments. However, before the debt was issued, the strict
feasibility study on projects and programs supported by such debt must have been provided.
Both legal and institutional requirements raised the local governments’ creditworthiness. With
more and more roles and responsibilities of local governments, the investors became familiar
and interested in doing some business with them.
Data Validation
The study validates data based on the validation framework (Dellinger & Leech, 2007)
because it can encompass all validity evidence (Teddlie & Tashakkori, 2009). There are four
elements in the framework and all of them are of the study’s concern. First, the foundation
elements are promoted by theoretical framework and its empirical findings from the previous
literature. Table 1 provides the evidence for this element because it lays out the main
concepts, constructs, and the indicators. The selection bias will be reduced by the simple
random sampling in both quantitative and qualitative strands. In the qualitative strand, quality
audits are increased during data collection and the data analysis. The researcher will have a
reflective journal for the data collection step. Also, during the application of the constant
comparative method, the intracoder will be used by reviewing each category for its internal
consistency and reviewing across the categories for mutual exclusivity during the constant.
Second, inferential consistency is also the study’s concern. The inference of this study
is most likely to be consistent with the current of knowledge since the study is led by the
theoretical framework and the relevant empirical findings. The inference of the study will be
consistently linked with the research designs and findings. In the case of the inference and
the research design, the study shows the persistent attempt to the research questions
throughout every step. In addition, the study’s purpose of complementarity can help make
sure that the meta-inference will be consistent with component inferences from different
strands. About the finding, the study’s inference will provides the cases’ context and will
relate the four economic sociological characteristics to each other. It is worth noting here that
providing the context is considered the technique to promote prolong engagement (Teddlie
& Tashakkori, 2009). Prolonged engagement can increase the trustworthiness of the study.
Third, the utilization/history element is guaranteed by the debriefing technique. This
technique can give the interviewer the opportunity to give some feedback about the study.
Besides, this technique can make the member check possible. Forth, the consequential
element is provided by the fact that this research will be supervised the dissertation advisor
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and committee. This study’s findings, measures, and inference will be academically accepted.
If the advisor or at least one of the committee has a background as a practitioner, the
consequence of this study will be able to gain social acceptability.
Data Interpretation
Data interpretation is a part of a research inference (Teddlie & Tashakkori, 2009). The
word “inference” denotes the inference process and the inference outcome, which involves
the process of sense-making or meaning-making and outcome or understand, respectively
(Teddlie & Tashakkori, 2009). The sense-making process will be heavily based on Dobbins
(2004)’s the four mechanisms in action or how the four economic sociological mechanisms
operate together to shape economic conventions. The social economic conventions here is
to or not to introduce the municipal bond market. Meanwhile, the study will create
understanding (e.g. “gestalt” or whole) on the basis of all results (Teddlie & Tashakkori, 2009)
especially with the triangulation and complementarity techniques.
For the research outcome, the study will provide a descriptive inference and an
explanation inference (King et al., 1994). These two kinds of inference are actually necessary
since the study’s objectives are description and explanation. A description inference will
provide the understanding of the four economic sociological characteristics based on the
quantitative and qualitative results. This understanding will mainly be the similarity and
differences in economic, institutional, political, and networking nature of two groups of
developing countries. Also, it will specify the economic sociological characteristics that play
the significant role in the emergence of a municipal bond market. Subsequently, an
explanatory inference will be built on the description inference, as well as context of the
cases, cross-case analysis and assertions. These several sources of findings enable the
researcher to connect causes (the economic sociological components) and effects (the
developing countries’ decision to introduce or not to introduce a municipal bond market).
Policy Recommendations
Based on both quantitative and qualitative results, there are several social, political,
and institutional differences between the capital market development at the local level
between two case studies here--Thailand and Indonesia. In order to successfully introduce a
municipal bond markets, policymakers should take into account these differences and then
pay attention more closely to the social, political, and institutional changes evolved in, for
example, Indonesian. In addition, policymakers should contextualize those changes so that
they are well placed in a certain country with the least challenges.
Future Research
Even though this study has several strategies to promote the validity, there are still
some validity threats, jeopardizing the design quality (Teddlie &Tashakkori, 2009). Those
validity threats are selection, unreliability of measures, and inadequate explication of
constructs (Shadish et al., 2002). About the selection, this study focuses on such a varied
population frame (all developing countries) that it is prone to the problem of
hetoreskedasticity (Halcoussis, 2005). Though relieved by the quantitative technique, this
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problem is not completely resolved. Hence, the sampling frame bringing about the
homogenous samples is preferred. Possibly, continents and subcontinents like Africa, East
Europe, and Southeast Asia or countries with a number of provinces, states, or prefectures can
be make a better sampling frame. Regarding unreliability of measure, LPM is methodologically
problematic because the probability it predicts is more than one and less than zero
(Halcoussis, 2005). Probit and Logit model is superior if the sample size of hundreds can be
obtained (Wooldridge, 2013). Finally, the problem inadequate explication of constructs in
this study is rooted in the availability of related indicators provided by the international
organizations. Without this problem, the study should be able to capture all the unique
characteristics of each of economic sociological components (especially the political and
institutional components) as well as how a municipal bond market develops in term of the
number of cities allowed to issue their bonds.
Given that all the validity treats are fixed, the possible formulated mixed methods
research questions are (a) Why does not a municipal bond market emerge in some cities in
Philippines (for example)? and (b) Why does not a municipal bond market emerge in some
countries in Latin America (for example)?.
Conclusion
Even though a municipal bond is the most cost-effective borrowing instrument, it does
not emerge in most developing countries. As a result, this paper asks: Why do municipal bond
markets not emerge in some developing countries? Through the socioeconomic theory and
the mixed methods approach, the results based on the Analysis of Variance with T-Test and
the constant comparative analysis suggest that there exist differences in terms of social,
political, and institutional characteristics between Thailand and Indonesia. Therefore,
policymakers planning to introduce the municipal bond market should consider these
differences in order to overcome the social, political, and institutional challenges and
eventually are able to set up the market. Besides, researchers working in the field of the local
public finance can modify the research questions as well as the methodological components
discussed in this paper so that their future research can offer other perspectives of this matter
and eventually strengthen this body of knowledge before long.
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ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สำเร็จก่อนกำหนดเวลำ ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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the Office of the Permanent Secretary
for Digital Economy and Society
จันทร์จิรา โสภาวรรณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Email address: 615158040003@dpu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจั ย เรื่อง “ศึกษาปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ส าเร็จก่อนกาหนดเวลา
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งส าเร็ จ ก่ อ นก าหนดเวลา ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย
ข้าราชการ และพนักงานราชการ จานวน 10 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้
คุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสานักงานข้าราชการพลเรือนเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ หน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตามนโยบายของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาภาคสนาม ณ สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นคาถามที่กาหนดหัวข้อไว้ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2562 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2653 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการพรรณาประกอบตารางข้อมูล และนาเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเรียงลาดับเป็นหมวดหมู่
ผลการวิจั ย พบว่า ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็ จของการจัด ซื้ อจัด จ้า ง ส าเร็จก่อนกาหนดเวลา
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ห ลายปั จ จั ย ดั ง นี้ ปั จ จั ย แรก คื อ ปั จ จั ย
ด้านบุคลากร ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งมีค่าเท่ากันกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม

คำสำคัญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ การจัดซื้อจัดจ้าง หลักธรรมาภิบาล
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ABSTRACT
The research on “the study of factors affecting the success of pre-specified
successful procurement of the Office of the Permanent Secretary for Digital Economy and
Society” is qualitative research. The objective of this research was to study the factors affecting
the success of pre-specified successful procurement. The population and sample used in this
research are procurement practitioners of the Office of the Permanent Secretary for Digital
Economy and Society, including 10 civil servants and government officials. The researcher
used random sampling technique by using qualifications according to the position
determination standard of the Civil Service Office as the selection criteria, main responsibilities,
job characteristics and assignments, according to the policy of the Office of the Permanent
Secretary for Digital Economy and Society. In this research, the researcher conducted a field
study at the Office of the Permanent Secretary for Digital Economy and Society by observing,
collaborating, procurement and in-depth interviews based on the specified question. Data
were collected between August 2019 and January 2653. Data were analyzed using
descriptive methods, data tables, and research results were presented by descriptive methods
in categories.
The results of the research showed that there are many factors affecting the
success of pre-specified successful procurement of the Office of the Permanent Secretary for
Digital Economy and Society. The first factor is the personnel factor. The second factor
is management factor which is equal to the participation factor.

Keywords : Factors affecting success Procurement Good governance
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บทนำ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทุกส่วนราชการ กล่าวคือ
ทุกส่วนราชการจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อให้มีพัสดุไว้ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการซึ่งมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดิน ของส่วนราชการต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กล่าวคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานกลางให้ส่วนราชการองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของ
รัฐใช้เป็นหลักปฏิบัติวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติฯ คือต้องการเปิดข้อมูลสู่สาธารณชนให้มาที่สุด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ลดปัญหาการทุจริต
และมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดาเนินการได้ 3 วิธี (อ้างอิง
จาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) กล่าวคือการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Bidding) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยวิธี คั ด เลื อ กการจัด ซื้ อ จั ด จ้า งด้ว ยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามลาดับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจาเป็นต้องดาเนินการภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งทาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาให้
เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบั ติ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
เพื่อศึกษาปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จก่อนกาหนดเวลาของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอบเขตในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและพื้นที่
ประชากรที่ผู้ วิจั ย ใช้ศึก ษาในครั้ งนี้ คือ ผู้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจั ดซื้ อจั ดจ้า ง ซึ่งประกอบด้ ว ย
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 10 คน
ซึ่งผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานราชการ เหล่านี้ ต้องประสบกับปัญหาการจัดทาโครงการเร่งด่วน ที่ต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีของแต่ละปี จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากหากดาเนินการแล้วเสร็จ หรือไม่ทันตามกาหนดเวลาดังกล่าว งบประมาณ
เหลือจ่ายจะถูกพับไป
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง สาเร็จก่อนกาหนดเวลา ปัจจั ยที่ต้องการ
ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1) ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สาเร็จก่อนกาหนดเวลา และ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้วางแผน และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานบุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) ผู้ที่สนใจสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
- ปั จจัยด้านบุคลากร
- ปั จจัยด้านการสื่ อสาร
- ปั จจัยด้านการบริ หาร
- ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม

ตัวแปรตำม

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สาเร็ จก่อนกาหนดเวลา

วิธีกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ลงศึกษาภาคสนาม ณ สานักงาปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการสังเกตการณ์ การร่วมปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตามประเด็นคาถามที่กาหนดหัวข้อไว้ ประกอบกับประเด็นคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องการนาเสนอ จากนั้นผู้วิจัยจะนาประเด็นคาถามแบบปลายเปิดมา
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการอภิปรายผล
กำรออกแบบกำรวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
สิ่งที่ต้องกำรศึกษำ
แนวคิดและทฤษฎี
ประชำกร
วิธีกำรวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ - แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรร บุคลากรของสานักงาน - การวิเคราะห์เอกสาร
ความสาเร็จของการจัดซื้อ มา
ปลัดกระทรวง
- การสังเกตกาณ์
จัดจ้างสาเร็จก่อน
ภิบาล(Good
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
-การร่วมปฏิบัติงาน
กาหนดเวลา
Governance)
เศรษฐกิจและสังคม
-การสัมภาษณ์
- ปัจจัยด้านบุคลากร
การบริหารกิจการบ้านเมือง จานวน 10 คน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
- ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ที่ดี
จัดซื้อจัดจ้าง
- ปัจจัยด้านการบริหาร
- แนวคิดและหลักเกณฑ์
เชิงลึกแบบปลายปิด
- ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และแบบเปิดตามหัวข้อ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่กาหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีสังเกตการณ์โดยการร่วมปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคาถามแบบ
ปลายปิด และปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ หาแนวโน้ ม ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบผลสาเร็จก่อนกาหนดเวลา และบรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจั ย ในครั้งนี้ผู้ วิจั ยได้วิจั ยเอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม ในส่ ว นของกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือเวียน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความวิชาการ วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งต้องดาเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลมาใช้ในการกาหนดรูปแบบ และกรอบคาถามการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ ข้อมูล ออกเป็ น 2 ส่ ว น
ประกอบด้วย 1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และ 2) งานที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบายของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการพรรณา
ประกอบตารางข้อมูล
กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารพรรณนาประกอบตารางข้ อ มู ล ในส่ ว นของผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จก่อนกาหนดเวลา และระดับความรู้ ระดับความเข้าใจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสานักงานปลั ดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเรียงลาดับเป็นหมวดหมู่
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ หลั กธรรมาภิ บาล (Good Governance) ของการบริ หารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ. 2542 (2542 น. 26) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี คือ แนวทาง
สาคัญในการจัดระเบี ยบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ าย
วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพื่อบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้ สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ
และกระแสโลกยุคปัจจุบัน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, (2546)
เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ (4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เ กินความจาเป็น (5) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ (6) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
2) แนว คิ ดและหลั กเกณฑ์ เ กี่ ยว กั บ การจั ด ซื้ อจั ดจ้ าง และ การบ ริ หาร พั สดุ ภ า ค รั ฐ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 มี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ
ให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่ อให้ เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่ าง
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึง วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ยเงิ น มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานและมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จะท าให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กัน (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, บทเฉพาะกาล)
3) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ดังนี้
ปทุ ม ไฉไล สิ ง หนาท และคณะ (2559 น. 110 - 112) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครอบคลุม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสถานศึกษา
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศของสถานศึกษา โครงสร้างองค์กร และการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัย
ด้านบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาตนเองในการทางาน แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการทางาน
ภาคภูมิ มิ่งมิตร (2560 น. 11) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ถือเป็นการศึกษาปฐมบทของการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ในบริบท
ของรัฐสภา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการความรู้มากที่สุด คือ ภาวะผู้นา รองลงมาคือ กล
ยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การสร้ า งเครื อ ข่ า ย โครงสร้ า งองค์ ก รและแรงจู ง ใจ และปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จที่มีความสาเร็จน้อยที่สุด คือ กระบวนการ การกาหนดมาตรวัด การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ การ
ฝึกอบรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภั ท รานิ ษ ฐ์ ทองสามสี และ ธี ร ะวั ฒ น์ จั น ทึ ก (2559 น. 88) ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษาพื้นที่ภาค
กลาง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม คือ ปัจจัยการควบคุม
ภายใน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ระบบการควบคุม และปัจจัยด้าน
การติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การรับรู้สื่อสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการที่จะประสบ
ความสาเร็จของโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม จะต้องมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
ไปด้วย การบริหารบุคคลที่มีความเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอยู่เสมอ รวมถึงการมีระบบการ
ควบคุมบริหารบุคคลอย่างมีมาตรฐาน
ธาราภรณ์ อ่ า งแก้ ว (2560 น. 286 ) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการเยี ย วยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า กรณีศึกษา : กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ และวิเคราะห์
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ แบ่งเป็น 5 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัย
ด้านตลาด (2) ปัจจัยด้านบุคลากร (3) ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม (4) ปัจจัยด้านความร่วมมือ และ(5)
ปัจจัยด้านเทคนิค ซึ่งภายใต้การดาเนินงานบริหารกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์นี้ สามารถเยียวยา ช่วยเหลือ
ดูแลผู้ประกอบการ และเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการอยู่รอดอย่างยั่งยืน กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ เป็น
กระบวนการให้ความช่วยเหลือที่สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้วยการให้ความรู้ที่ผ่านการศึกษาวิจัย
โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จนนาไปสู่การทดลองปฏิบัติจริง อาทิเช่น การหาตลาดเพื่อรองรับพร้อม ๆ การ
เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการที่ประสบปัญหา การพัฒนาต่อยอด และการบูรณาการองค์ความรู้แบบใหม่ๆ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ า และบริ ก ารของไทยมี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และมี
ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
ผลกำรวิจัย
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ส าเร็ จ ก่ อ นก าหนดเวลา ของส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ห ลายปั จ จั ย ดั ง นี้ ปั จ จั ย แรก คื อ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร
ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร ซึ่งมีค่าเท่ากันกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
อภิปรำยผลกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง สาเร็จก่อนกาหนดเวลา ของ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบข้อมูล ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ น ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการ
ที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยแบ่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติงานตรงตามตาแหน่ง
และกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ที่ป ฏิบั ติงานการจั ดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) ความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน จานวน 8 ราย
คิดเป็นร้อยละ 80 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เคยมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 20
3) ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ ในสถานการณ์ที่ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนในช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ และแนวทางแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ประสบปัญหาและไม่มีแนวทาแก้ไข เนื่องจากไม่มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินตั้งแต่
500,001 บาท ขึ้ น ไป และจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก วงเงิ น งบประมาณ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาส าหรั บ การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจากัด ซึ่งถือเป็นความเสียงให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๆ ไม่สาเร็จ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ประชุมร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน ประเมินความ
ต้องการหรือความเร่งด่วนของพัสดุที่จาเป็นต้องดาเนินการจัดหาก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้มี
อานาจแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกาหนดขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสาหรับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
และลดปัญหาพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
4) ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของบุ ค ลากร
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้น
ไป และปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินงบประมาณ มีระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มากกว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน
500,000 บาท
5) ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความส าเร็ จ ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในหน่ ว ยงาน ผลการวิ จั ย พบว่ า
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกปัจจัยส่งผลกระทบต่ อความสาเร็จของการจัดซื้อ
จัดจ้างในหน่วยงาน แต่ให้ความสาคัญต่อระดับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จั ดจ้ างของบุ คลากรมากที่ สุ ด เนื่ องจากกลุ่ มตั วอย่ างมี ความเห็ นว่ า หากบุ คลากรขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ย่อมจะส่งผลให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า
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หรืออาจไม่ประสบผลสาเร็จ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าให้หน่วยงานจัดอัตรากาลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
6) ปั จ จั ย ที่จ ะส่ งผลให้ การดาเนิ นงานการจัดซื้อจัดจ้างในหน่ว ยงานประสบผลสาเร็จได้เร็วที่สุด
ผลการวิจั ย พบว่า ปั จ จั ย แรกที่กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีความเห็ นว่าจะส่ งผล
ให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบผลสาเร็จเร็วที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบริหาร
ซึ่งมีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากันกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
7) ปั จ จั ย ที่ ส ามารถพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือการจัดหาพัสดุประสบผลสาเร็จก่อนกาหนดเวลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 80 มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร (ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ โดยสามารถพัฒนาด้วยการส่งเสริม ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธี การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ให้ข้อมูลระดับผู้บริหาร จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีความ
คิดเห็นว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ และผู้ให้ข้อมูลระดับผู้บริหาร จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 10 มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการสื่อสาร และปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด
8) ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จก่อนกาหนดเวลาผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีความเห็นว่า ปัจจัยอื่นที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของ
การจัดซื้อจัดจ้าง สาเร็จก่อนกาหนดเวลา คือ ปัจจัยด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างผลการวิจั ยที่
พบว่า ปัจจัยที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประสบผลสาเร็จก่อน
ก าหนดเวลา ของส านั กงานปลั ดกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม จากกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลร้ อยละ 80
ให้ความเห็นว่าปัจจั ยด้ านบุ คลากร คือปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ กล่าวคือ หากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ย่อมส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างสาเร็จก่อนกาหนดเวลา
เป็นต้น
ในการนี้ ผู้วิจัยมองว่าทุกหน่วยงานมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาพัสดุไว้ใช้ใน
ส่ ว นราชการของตนเอง และในปั จ จุ บั น ส านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ได้มอบอานาจให้แก่ สานัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เองภายในวงเงินงบประมาณ
ไม่เกิน 100,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) ดังนั้น เห็นควรพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไปควรวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านการจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบแนวทาง
การพัฒนา หรือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้สามารถดาเนินการจัด ซื้อจัดจ้างได้ทุกวิธี และ
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้วางแผนสาหรับพัฒนาบุคลากรต่อไป
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สรุปผล
จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง สาเร็จก่อนกาหนดเวลา
ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ” ทั้งจากการสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร การสัมภาษณ์
และการศึกษาจากกรณีศึกษา ค้นพบว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ
ปัจจัยด้านบุคลากร (ความรู้ ความเข้าใจ) กล่าวคือ หากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระดับมากพอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกวิธี ทุกวงเงิน จะส่งผลให้การจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละครั้งประสบผลสาเร็จได้เร็วกว่าปกติ
เอกสำรอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. (2542).
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. (2546)
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2561). หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2560).
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2560).
ปทุมไฉไล สิงหนาท และคณะ. (2559 : 110 - 112). (วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม 2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ภาคภูมิ มิ่งมิตร. (2560 : 11). (วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา.
ภั ทรานิ ษฐ์ ทองสามสี และ ธีร ะวัฒ น์ จั น ทึก. (2559 : 88). วารสารราชมงคลล้ านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559). วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง.
ธาราภรณ์ อ่า งแก้ว. (2560 : น. 286). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า กรณีศึกษา : กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์. วารสารวิจัย และพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
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กำรจัดทำงบประมำณที่คำนึงถึงควำมเสมอภำคระหว่ำงประเทศและวัยด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
นุชประภา โมกข์ศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการนาหลักการการจัดทางบประมาณที่คานึงถึงความ
เสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ด าเนิ น การติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนแก้ ว จั ง หวั ด เชีย งใหม่ ผล
การศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้วมีการดาเนินโครงการบางโครงการที่มีมิติของการจัดทา
งบประมาณที่คานึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย ซึ่งเกิดจากนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่คานึงถึง
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านกระบวนการข่วงกากิ๊ด ทาให้เกิดการนาข้อเสนอไปจัดทาเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังเกิดจากการมีประชาชนและกลุ่มจิตอาสาภายในตาบลที่ช่วยเหลือสมาชิกในตาบล
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งทาให้การบริหารจัดการทั้งในมิติทางด้านเวลา แผนงาน การ
ดาเนินการ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ การมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ รวมถึงภาคประชา
สังคมที่เป็นภาคีเครือข่ายการทางานในพื้น ที่ที่ร่ว มกันดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแก้วเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคกันโดยไม่เกิดการแบ่งแยก และ
การที่บุคลากรในองค์กรและประชาชนในพื้นที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และมีมิติเรื่องความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและวัย
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ควำมท้ำทำยในประเด็นธรรมำภิบำลกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
อภิญญา ดิสสะมาน
บทคัดย่อ
การวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ระดับ การดาเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ฯ ภายใต้ห ลั กธรรมาภิบาลขององค์ก ารภาครัฐ 2)
เปรียบเทียบระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ 4)
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ
และ 5) แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขององค์การภาครัฐ
หน่วยในการวิ เคราะห์คือ ส่วนราชการระดับกรมที่มีค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานในปี 2560 ไม่ผ่านเกณฑ์จากผลการประเมินของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และที่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิจัยครั้งนี้ใช้การ
วิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากรสั ง กั ด กรมการท่ อ งเที่ ย ว
กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กาหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรมคานวณกลุ่มตัวอย่าง G*Power ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 602 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างกรมละ 102 คน
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จากมากที่สุ ดไปน้ อ ยที่สุ ด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อ มูล ได้ แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือผู้บริหารหรือผู้แทนจากกรม 6 กรม เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการตีความ ผลการวิจัยพบว่า
ส่วนที่ 1 ควำมท้ำ ทำยในประเด็นธรรมำภิบำลกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ชำติ : กรมกำร
ท่องเที่ยว กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้
หลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อจาแนกเป็นรายปัจจัย พบว่า ระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจานวน
11 ปัจจัย และมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางจานวน 1 ปัจจัย โดยเรียงลาดับปัจจัยมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด 3
ลาดับแรกได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผู้นา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
ระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ ในภาพรวม
อยู่ ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจานวนทั้ง 6 ด้าน โดย เรียงลาดับรายด้านมี
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ องค์ประกอบด้านหลักคุณธรรม ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.77 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักความรับผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 องค์ประกอบด้าน
หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 องค์ประกอบด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 องค์ประกอบ
ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และองค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.71
ผลการเปรียบเทียบระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสังกัดหน่วยงาน และตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ
ทั้งโดยรวม และในรายองค์ประกอบ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ โดยรวมแตกต่าง
กัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ชาติภ ายใต้หลั กธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ
โดยรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นา ( Beta = .32) ปัจจัยด้านค่านิยม/วัฒนธรรม (Beta = .27) และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก (Beta = .17) ตามลาดับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการ
ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารภาครั ฐ
ทั้งสามกรมมีปัญหาร่วมกัน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ สมรรถนะของบุคลากร งบประมาณไม่เพียงพอ ความ
เร่ ง ด่ ว นของนโยบายที่ เ ข้ า แทรกการท างานประจ า ความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รภาคประชาชน
การสนับสนุนจากรัฐบาลและความพร้อมทางเทคโนโลยี สาหรับแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การภาครัฐ พบว่า รัฐบาล
ต้องทบทวนภารกิจและงบประมาณให้สอดคล้องกัน จัดลาดับความเร่งด่วนในการทางาน พร้อม ๆ กันนั้น กรม
ทั้งสามต้องเร่งในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการทดแทนบุคลากรที่กาลังจะ
เกษียณ ตลอดจนทั้งต้องหันมาให้ใช้เทคโนโลยีในการทางานมากขึ้นเพื่อทดแทนบุคลากรและเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการทางาน ที่สาคัญคือ ต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 2 ควำมท้ำทำยในประเด็นธรรมำภิบำลกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ : กรมบังคับคดี
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อจาแนกเป็นรายปัจจัย พบว่า ระดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจานวน
11 ปัจจัย และมีค่าเฉลี่ยใน ระดับปานกลางจานวน 1 ปัจจัย โดยเรียงลาดับปัจจัยมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด 3
ลาดับแรก คือ ปัจจัยด้านผู้นา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาได้แก่ ปัจจั ยด้าน
โครงสร้างองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และปัจจัยด้านนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
ระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า พบว่า ระดับการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อจาแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากจานวนทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงลาดับรายด้านมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ องค์ประกอบด้าน
หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 องค์ประกอบด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 องค์ประกอบด้าน
หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 องค์ประกอบด้านหลักความโปร่ง ใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ
สุดท้ายได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยรวมจาแนกตามสังกัดหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่าง
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ตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่าง และประสบการณ์ทางานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่สังกัด
หน่วยงาน มีตาแหน่งงานและประสบการณ์ทางานต่างกัน มีระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบ าลโดยรวม ไม่แตกต่างกัน สาหรับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ โดยรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นา ( Beta = .30) ปัจจัยด้าน
ค่านิ ย ม/วัฒ นธรรม ( Beta = .20) ปั จ จั ย ด้านกลุ่ มเป้าหมาย (Beta = .24) ปัจจัยการสื่ อสารระหว่าง
หน่วยงาน (Beta = .15) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ( Beta = .14)
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติใน ด้านการ
ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บาลขององค์ ก ารภาครั ฐ
ทั้ง สามกรมมีปัญหาร่วมกัน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ การหมุนเวียนบุคลากรบ่อยทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
งบประมาณไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การบูรณาการการทางาน สาหรับแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การภาครัฐ
พบว่า การพัฒนาบุคลากรภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเพือเพิ่มสมรรถนะการ
ทางาน การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น การติดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระเบียบปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการทางาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การทางานแบบ
บูรณาการจะทาให้กรมสามารถดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของ
กรมการท่องเที่ยว กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรมมีค่าคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานในปี 2560 ไม่ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบกับ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และกรมส่ ง เสริ ม คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่งเป็นกรมมี ค่า คะแนนคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานในปี 2560 ผ่านเกณฑ์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐ มีปัจจัยร่วมกันคือ
ปั จ จั ย ด้านผู้ น า ปั จ จั ย ด้านค่านิ ย ม/วัฒ นธรรม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมภายนอก ส าหรับ ระดับการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า พบว่า ระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยรวม องค์ประกอบด้านหลักความรับผิดชอบ และองค์ประกอบด้านหลักนิติ
ธรรม อยู่ในอันดับสองและสามเหมือนกัน และองค์ประกอบสุ ดท้ายเหมือนกันคือ หลักการมี ส่วนร่วม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการมีส่วนร่วมเป็น
สิ่งที่กรมทั้งหกกรมนั้นต้องให้ความสาคัญมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการทางานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
หน้ำที่ของพลเมืองกับกำรเสริมสร้ำงสิทธิเสรีภำพสู่ควำมเป็นพลเมืองตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐
ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ย นี้ เป็ น การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึก ษาและเสนอแนะกลไกทางกฎหมายที่
เสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พ ลเมื อ งในขอบเขตตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 ศึกษาและเสนอแนะกลไกและมาตรการเพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างการทาหน้ าที่
พลเมืองกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาวิจัยเอกสาร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า
1. กรอบความเป็นพลเมือง 6 ประการ อันได้แก่ รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ เคารพหลักความ
เสมอภาค เคารพความแตกต่าง เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกติกา และรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ส่วนใหญ่
มีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว เว้นแต่การเคารพหลักความ
เสมอภาค ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นหน้าที่ของพลเมือง มีเพียงกาหนดให้เป็นสิทธิของบุคคลที่รัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐต้องเคารพเท่านั้น
2. รู ป แบบของการก าหนดหน้ า ที่ พลเมื อ งขั้น พื้ นฐานที่เชื่ อ มโยงกั บสิ ทธิเ สรีภ าพในประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่ามีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากภูมิหลังและความเป็นมาของแต่ละ
ประเทศ การมี อ งค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งโดยเฉพาะ และหลั ก สู ต ร
กระบวนการจัดการเรียนสอนหน้าที่ พลเมือง เมื่อพิจารณาถึง “ค่านิยม” ที่ส่งผลต่อของความเป็นพลเมืองใน
ประเทศต่าง ๆ พบว่า มี “ค่านิยมร่วม” ที่คล้ายคลึงกันหลายประการ กล่าวคือ การมีความตื่นรู้ ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม การเคารพสิทธิของผู้อื่น และการยอมรับความแตกต่าง สาหรับ “ค่านิยมต่าง” ที่พบในบาง
ประเทศ เช่ น การยอมรั บ ในพหุ วั ฒนธรรม การให้ ความส าคั ญในเรื่ องคุ ณธรรมจริ ยธรรม ศี ลธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น
3. การกาหนดตัวแบบการทาหน้าที่พลเมืองที่ทาให้การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมีความหมาย ในแง่ระบบ
และกลไกระดับประเทศ ได้แก่ สถาบันการเมืองการปกครอง พรรคการเมือง หน่วยงานองค์กรภาครัฐ องค์กร
ธุรกิจเอกชน องค์กรไม่แสวงหากาไร สื่อมวลชน ส่วนระบบและกลไกระดับท้องถิ่น ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรการจัดการศึกษาพบว่าต้องครอบคลุมทั้งจัดการศึกษา
ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และนอกโรงเรียน/สถาบันการศึกษา โดยมีปัจจัยเงื่อนไขที่ทาให้ตัวแบบข้างต้น
อาจเป็นรูปแบบที่ประสบความสาเร็จก็ได้ กล่าวคือ 1) พลเมืองมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองการ
ปกครอง และมีความตื่นรู้ 2) มีองค์กรหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเป็นการเฉพาะ
3) ผู้จัดการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักในหน้าที่ของความเป็นพลเมือง รวมถึงมีองค์ความรู้ใน
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 4) ชุมชนและท้องถิ่นให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง และ 5) ภาครัฐต้องสนับสนุนพรรคการเมืองหรือองค์กรที่ไม่
แสวงหากาไร ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
4. กลไกที่ทาให้เกิดการทาหน้าที่พลเมืองที่หนุนเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย กลไกภาครัฐและภาคเอกชนที่ทาหน้าที่จัดการศึกษา
ในระบบ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และครอบครัวที่ทาหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และกลไกสื่อมวลชนที่ทาหน้าที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นมาตรการและกลไกทางนโยบายหลายประการ กล่าวคือ 1) ควรส่งเสริม
ให้มี “ศูนย์กลางศึกษาทางการเมือง” ของรัฐหรือเอกชน 2) รัฐต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ “การเมืองภาค
พลเมือง” ที่พัฒนามาจากความเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ที่รวมตัวกัน พึงส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสาธารณะ มีกลไก
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน และเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) ได้ โดยรัฐ
ไม่ปิดกั้น ตลอดจนส่งเสริมความรู้และสร้างกลไกในการต่อ ต้านการทุจริตโดยทั่วไป เพื่อช่วยกันชี้เบาะแสการ
ทุจ ริ ตที่เกิดขึ้น ในสั งคม 3) ส่ งเสริ มให้ส่ วนราชการต้องบริห ารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่ อง
4) ทบทวนและกาหนดเป้ าหมายของความเป็นพลเมืองไทยที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 5) สนับสนุนให้
สื่อมวลชนสื่อสารข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
6) ส่งเสริมให้ส่วนราชการทางานร่วมกับภาคประชาสังคม และชุมชนเพิ่มมากขึ้น 7) สร้างพื้นที่ให้เด็กและ
เยาวชนมีโอกาสร่วมคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นรวมถึงนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ
8) ปรับปรุงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ าควรมี ม าตรการและกลไกทางกฎหมายบางประการที่ อ อกมาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ส่ ง เสริม
สนับสนุนการทาหน้าที่ของพลเมืองในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ได้แก่
1. เพื่อให้มาตรา 51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถเกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ควรต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ประชาชนต้องดาเนินการให้น้อยลง และ
เพิ่มสภาพบั งคับ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐที่เกี่ย วข้องต้องดาเนินการหรือปฏิบัติเพื่อให้ ประชาชนหรือชุมชนได้
ประโยชน์ในสิทธิเสรีภาพของตน
2. รัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรที่มี
หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หรือสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
ของประชาชน โดยอาจเป็ น การจั ดตั้ง ในรู ป ของกองทุนหรื อ มูล นิธิที่ ให้ ประชาชนเข้ ามามีบ ทบาทในการ
ดาเนินการ จึงสมควรมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์กรทางการเมืองภาคพลเมืองดังกล่าว
3. ควรมีการทบทวนมาตรการและกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ ควรจะมีมาตรการทางกฎหมายเชิงลงโทษในการปรับพรรคการเมือง
และ/หรื อกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อง นอกจากนั้น ควรมีมาตรการและกลไกในการส่ งเสริม ให้ ภ าค
ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของพรรคการเมืองได้ด้วย
4. ควรมีมาตรการและกลไกทางกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการร่วม
คิดและนาเสนอนโยบายในเวทีสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
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ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรตีตรำผู้ติดเชื้อเอชไอวี : กำรทบทวนวรรณกรรมและกำรแสวงหำ
แนวทำงกำรกำหนดนโยบำยในอนำคต
อิษฎา เกตุสุวรรณ115,2 Philippe C. G. Adam2,3 ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email address: itsada.ketsuwan@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ดาเนินการทบทวนวรรณกรรมสาหรับงานที่ตีพิมพ์เรื่องการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี ใน
ประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์หลักฐานการวิจัย และเป็นแนวทางในการเสนอแนะนโยบายระดับชาติ โดยมุ่งเป้า
ไปที่ ก ารลดการตี ต ราผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร ผลการวิ จั ย พบว่ า การท างานวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพสูงเรื่องการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย แม้ว่ายังไม่สามารถทาการเปรียบเทียบโดยตรงถึง
ผลการวิจัยแต่ละชิ้นก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการเข้าถึ งปัญหา ซึ่งหลากหลายข้อมูลที่ได้มาบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า
การตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวียังคงมีอยู่ชัดเจน ที่น่าสนใจคือขณะที่มีงานวิจัยศึกษาจานวนมากที่ทาการศึกษากับผู้
ติดเชื้อเอชไอวี และประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาในระดับมหภาคที่จะประเมินถึงขอบเขต
ของการตีตราในประชาการไทยทั้งหมด งานวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีนี้มีอยู่จากัด
มาก ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลั กษณะของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสบการณ์ตีตรา ในทานองเดียวกันยั ง คงมี
ช่องว่างในองค์ความรู้ของงานวิจัยเมื่อคานึงถึงเรื่องปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน อีกทั้ง
กลไกที่ก่อให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาให้กว้างกว่า
เรื่องปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อทาความเข้าใจถึงฐานความคิดการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทางสังคมศาสตร์
ในประเทศไทยสามารถมีส่วนในกลไกที่ซับซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดการตีตราและถูกนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
และดาเนินการในกระบวนการต่างๆ
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Understanding HIV positive people in Thailand to guide the development of effective
interventions and policies: lessons from a literature review and directions for
future research
Itsada Ketsuwan1,116 Philippe C. G. Adam2,3, Chairat Wongkitrungruang1
Kasetsart University
Email address: itsada.ketsuwan@gmail.com
ABSTRACT
The objective of this study was to lessen HIV discrimination in Thailand. In this study,
a literature review of publications on HIV positive people in Thailand was conducted to
synthesize research knowledge evidences, and this will be suggested as direction for the
development of national interventions and policies aimed at reducing HIV discrimination.
Documentary research was utilized in this study. For the results, high quality research has
been conducted on HIV discrimination in Thailand. Even if results of individuals studies cannot
be directly compared due to heterogeneity of approaches, available data clearly indicates
that HIV discrimination prevails including in medical settings, and has dramatic consequences
for HIV positive people and the HIV response. Interestingly, while studies have been
conducted among HIV positive people and most-at-risk populations, there has been no large
scale study to assess the extent of discrimination in the entire Thai population. The research
on the factors that shape HIV discrimination appeared also limited. Some information is
available on the characteristics of HIV positive people with discrimination attitudes and
practices. Similarly, there is a gap in research knowledge regarding the complex, psychological,
social and cultural factors and mechanisms that shape HIV discrimination in Thai society.
There is a need to go beyond the public health approach to understand the roots of HIV
discrimination in Thailand.

Keyword: Discrimination HIV in Thailand
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Introduction
Thailand is the country in South East Asia that has been the most heavily affected by
the HIV epidemic. According to the most recent UNAIDS country report (AIDS Data Hub, 2019)
the HIV prevalence among adults is estimated at 1.1% in 2018 which indicates that about
half a million people (480,000) would be living with HIV in Thailand.
Since the beginning of the epidemic Thailand has been leading the HIV response in
Asia. In the early days of the epidemic Thailand developed the 100% Condom Use
Programme that was inspirational for other countries and in 2014 Thailand became one of
the first countries in Asia to offer free access to HIV treatment. These and other national
programs contributed to drastically decrease the number of new HIV infections and the death
toll. However, despite these achievements, the HIV epidemic is still ongoing. It is estimated
that 6,400 new HIV infections and 18,000 AIDS-related deaths occurred in 2018 only (AIDS
Data Hub, 2019). These numbers are concerning especially as advanced HIV treatments are
available that enable people to live HIV as a chronic condition with no risk of HIV transmission
to others.
A main factor at the origin of the continuing HIV epidemic in Thailand is the low uptake
of HIV testing, including in key populations. It is estimated that only 43% of men who have
sex with men, 46% of female sex workers and 61% of people who use drugs have ever tested
for HIV (AIDS Data Hub, 2019). The lack of timely HIV testing in key populations fuelled the
transmission of HIV and leads to a situation where numbers of individuals are diagnosed at a
stage of the HIV infection that is too advanced for HIV treatments to fully work.
The reasons for this continuing HIV epidemic are complex and could include factors
such as a lack of information on HIV in the population, problems to access health services for
some individuals and maybe fatalism that do not promote proactive health related
behaviours. In addition to these factors, HIV stigma has been cited as a key contributor. The
notion of HIV stigma originates in Erving Goffman’s work (Goffman, 1969) and has been
reframed more recently by social sciences and public health scientists working on HIV (Parker
& Aggleton, 2003; De Wit, Murphy, Adam, & Donohoe, 2013). The US Centre for Disease
Control defines HIV stigma as the ‘negative attitudes and beliefs about people living with
HIV. It is the prejudice that comes with labelling an individual as part of a group that is
believed to be socially unacceptable’ (Centers for Disease Control and Prevention, 2019).
Worldwide, HIV stigma has been cited as a major barrier to a successful HIV response as it
affects timely uptake of HIV testing, access to care and HIV treatment in key populations. In
Thailand, health authorities have recognized that community based HIV-related stigma
continues to prevent people from accessing the services they need and that HIV positive
people are sometimes stigmatised by health providers themselves. Tackling HIV stigma has
thus become in the past years a priority for the health authorities in Thailand. Dr Sophon
Mekthon, Permanent Secretary, Ministry of Public Health said, “Stigma is a root cause, a key
driver and if we could manage this, I believe that ending the AIDS epidemic would be easy.”
(UNAIDS, 2016). In line with this governmental statement, small-scale initiatives have been
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conducted consisting of training sessions to reduce stigmatising attitudes and practices among
health providers, including HIV nurses in hospitals. To date there has however been no mass
campaign aimed at changing the attitudes and practices of the general population towards
people living with HIV.
As programs aimed at reducing HIV stigma are emerging in Thailand it is important to
assess the extent of research knowledge on HIV that is available to inform the national
response. Programs, campaigns and interventions are indeed expected to work best when
they are built on empirical evidence and informed by theories of social and behavioural
changes. A literature review of publications on HIV stigma in Thailand was conducted to
synthesize the research evidence available to guide the development of national programs,
campaigns and interventions. With this literature review we were looking for evidence regarding
1) the extent of HIV stigma in Thailand, 2) the factors that shape stigmatising attitudes and
practices towards HIV positive people, and 3) the consequences that HIV stigma may have
for people living with HIV, including medical, social and psychological consequences.
These 3 topics were approached with additional sub-questions. While there is
awareness on the fact that health professionals within hospitals sometimes hold stigmatising
views of people living with HIV and that training of staff is needed we were also interested in
whether data would be available to guide the development of mass campaigns targeting the
general population. The stigmatising attitudes of hospital staff could indeed simply be a
reflection of stigmatising view around HIV that prevail in their own communities. Another
aspect we were particularly interested in was whether the published literature on HIV stigma
was informative of the specificities of the Thai context notably in its appraisal of the factors
that shape HIV stigma. Some of these factors - for instance the lack of information on HIV or
the fear of transmission - may be non-context specific but other dimensions specific to the
Thai society may well also contribute to stigmatising attitudes. The level of HIV stigma
experienced by some HIV positive people belonging to minority groups is not independent to
their status within the Thai society. To this respect we wanted to assess whether the literature
on HIV stigma in Thailand was principally based on a public health approach or whether it
had also benefitted from social sciences insights.
Methods
We conducted a literature search through the search engine PubMed using the key
words ‘HIV stigma Thailand’. Papers identified through the literature search were first reviewed
for eligibility. To be eligible for the literature review papers had to provide qualitative or
quantitative data on HIV stigma in Thailand, which means that a paper that would refer to HIV
stigma in its introduction or conclusion without having data on HIV stigma would not be
eligible.
As soon as the eligibility check had been performed we conducted a first round of
content analyses with the aim of developing a standardised coding sheet. The coding sheet
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was programmed as a digital survey in Qualtrics and included questions and fields aimed at
recording the information described below.
Paper’s characteristics
We recorded the name of the first author; the year of publication; the type of paper
(1 - literature review, 2 - research study, 3 - evaluation of program or intervention, and 4 other), the type of research for papers presenting a study (1 - qualitative, 2 -quantitative, 3 mixed methods), and the country covered by the paper (1 - Thailand only, 2 - Thailand and
other countries, and 3 - other than Thailand).
Populations studied and number of participants
A series of questions enabled assessing the populations studied. A first question asked
whether the research study focused on HIV positive or HIV negative people (1 - HIV positive
only, 2 - HIV negative only, and 3- Both HIV positive and HIV negative) and what were the
sub-population(s) studied (1 – general population, 2 – infants, 3 – adolescents, 4 – mothers,
5 – young adults below 30 years old, 6 – adults older than 30 years old, 7 – men, 8 –
women, 9 – men who have sex with men, 10- transgender people, 11 – HIV patients in
hospital, 12 non-professional caregivers of HIV positive people, 13 – health care workers, 14
– HIV people outside the hospital, 15 – migrants, 16 – other, please specify). The number of
participants for each qualitative or quantitative research study was also recorded (1 – 0-49,
2 – 50-99, 3 – 100 – 249, 4 – 250 – 499, 5 – 500 – 999, 6 – 1,000 and more, 7 –
unspecified).
Scope of the papers
For each publication we assessed whether HIV stigma was the main focus of the paper
(1 – yes, 2 – no) and a multiple choice question was used to code the scope of the publication
(1 – scale development, 2 – assessing the extent of HIV stigma in a population group, 3 –
assessing the correlates or determinants of HIV stigma, 4 – assessing the consequences of
HIV stigma, 5 – evaluating a program/intervention to reduce HIV stigma). Specific questions
were then asked depending on the specific scope of the paper.
Extent of HIV stigma
We used a narrative format to summarised the results of publications on the extent of
HIV stigma in the population groups studied.
Correlates or determinants of HIV stigma
Type of correlates or determinants of HIV stigma investigated by the research papers
were first coded as : 1 – medical correlates, 2 – sociodemographic correlates, 3 – lifestyle
correlates including belonging to groups most at risk of contracting HIV, 4 – psychological or
psychosocial correlates, 5 – social or cultural correlates, 6 – political correlates, 7 – other
correlates, please specify:.... Text was subsequently entered manually into opened questions
to specify what were the specific medical, sociodemographic, lifestyle, social or cultural, or
political correlates investigated by the publication.
Consequences of HIV stigma
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The negative consequences of HIV stigma reported by the research papers were first
coded as : 1 – negative psychological consequences, 2 – negative social consequences, 3 –
negative medical consequences, 4 – other negative consequences, please specify:… .
Subsequent questions aimed at entering more details for each type pf negative consequences.
Specific negative psychological consequences of HIV stigma included : 1 - poor well-being, 2
– depression, 3 – other negative psychological consequences, please specify:… . Specific
negative social consequences of HIV stigma included : 1 - isolation, 2 – difficulty to disclose
HIV status, 3 – other negative social consequences, please specify:… . Specific negative
medical consequences of HIV stigma included : 1 – difficulty to access HIV prevention, 2 –
lack of or delay in testing for HIV, 3 – poor access to care, 4 – problem of adherence to
treatment and retention in care, 5 – low uptake of PrEP, 6 – poor condom use, 7 – low
acceptability of rectal microbicide, 8 - problems with fertility desire, 9 - other negative
medical consequences, please specify:… .
Statistical and content analyses
All papers were coded systematically using this coding sheet and data were entered
into the Qualtrics digital survey. We used the reporting tools provided by Qualtrics to see the
preliminary results of the coding exercise and we exported the database into SPSS to perform
basic descriptive analyses, including on the number and proportion of papers presenting
specific characteristics or covering specific topics. Qualitative content analyses was conducted
on the data collected through open questions.
Results
Twenty papers were found through the search in Pubmed of which 13 were eligible
and retained for the present literature search. Of the publication that were not included most
were not on Thailand or did not contain qualitative or quantitative data on HIV stigma.
The 13 papers included in the present literature review were published between
2009 and 2018 by teams that often include both national and overseas authors.
Of the 13 research studies identified, 3 were qualitative and 10 quantitative, and no
study used mixed methods. All studies were conducted on samples with small to moderate
sizes. Only one paper reported on a study with a sample size of 1,000 and more participants.
More than half of the studies (n=7) were conducted among HIV positive people only,
and the others (n=6) included samples of both HIV positive and HIV negative people. A wide
range of population groups have been studied with papers sometimes including several
subgroups : adolescents (n=3), young adults below 30 years old (n=1), adults older than 30
years old (n=1), men (n=1), women (n=3), heterosexuals (n=1), men who have sex with men
(n=3), transgender people (n=2), HIV patients in hospital (n=2), TB patients (n=1), nonprofessional caregivers of HIV positive people (n=1), health care workers (n=2). Interestingly,
only 2 study were conducted on community samples without focus on specific sub-groups
that could provide information on the attitudes and practices of the general population in
Thailand.
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HIV stigma was the main focus of 8 of the 13 publications. In terms of specific topics
covered, 12 studies provided information on the extent of stigma experienced by HIV positive
people. HIV stigma was described as prevalent by all studies, including in medical settings. HIV
stigma was however conceptualised in different ways by the various authors and there were
also strong variations from one paper to the other in terms of the measurement instruments,
including questions and scales, that has been used to assess the extent of HIV stigma.
Only 2 of the 13 studies focused on investigating the correlates or determinants of
HIV stigma. In addition to medical factors (for instance the number of year since HIV diagnosis),
the correlates or determinants of HIV stigma investigated were mostly sociodemographic
factors, proximity to HIV, and attitudes, including towards HIV positive people. The papers
focused mostly on assessing the correlates of having been stigmatised (for instance the health
status or the gender of HV positive people) rather than the factors that explained the
stigmatising attitudes and practices of non-HIV positive people.
Of the 11 papers assessing the negative consequences of stigma, 7 focused on medical
consequences (including difficulty to access prevention, lack of or delay in HIV testing testing,
problems of adherence to HIV treatment and retention in care), 3 described social
consequences (including the difficulty to disclose HIV status or to envision having a child) and
1 the psychological impact (including poor well-being and depression).
Conclusion
High quality research has been conducted on HIV stigma in Thailand providing valuable
insights into the extent of HIV stigma and its consequences.
Although results of individual studies cannot be directly compared due to the
heterogeneity of approaches, available data clearly indicates that HIV stigma prevails in various
populations groups and that stigma is not only experienced by members of key populations
groups, including MSM and transgender persons, but also by cisgender heterosexual women.
The literature review confirmed that stigmatising attitudes and practices also exist in
medical settings, a result that validates the need for interventions directed towards the health
providers in hospitals, especially HIV nurses. A main question is however whether health
providers working in the HIV sector have specific attitudes towards HIV or whether their views
simply reflect of the stigmatising attitudes that prevail in their own communities. Data on the
attitudes of the Thai population towards HIV positive people are extremely scarce as there
has been no large scale population-based study on HIV stigma. This type of study would need
to be implemented to provide the Thai authorities and the NGOs with the data needed to
develop effective mass sensibilisation campaign aimed at reducing the extent of HIV stigma.
Pivotal to the development of mass campaigns aimed at reducing HIV stigma is not
only data on the extent of HIV stigma in the public but detailed knowledge on the factors
that shape stigmatising attitudes and practices. Our review of the literature suggests that the
research evidence on the factors that shape HIV stigma is extremely limited. Some data is
available on the characteristics of HIV positive people who are most likely to have experienced
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HIV stigma, but little is known of the characteristics of non-HIV positive people with stigmatising
attitudes and practices nor on the reasons why some non-HIV positive people hold stigmatising
views of HIV positive people within their community. The existing literature do not offer a
response to the question on the reasons for stigmatisation and this gap in research knowledge
is likely to prevent the development of effective programs and interventions aimed at
mitigating HIV stigma in Thailand. More research is needed on the complex psychological,
social and cultural factors or mechanisms that shape HIV stigma in the Thai society. Lack of
HIV knowledge and fear of infection certainly contribute to stigmatising attitudes and practices
but these factors do not explain all. Today a large proportion of HIV positive people under
treatment have an undetectable viral load which means that they cannot transmit HIV to
others and despite this situation they continue to be marginalised. The negative attitudes and
practices towards HIV positive people are largely interconnected with the social and legal
status of minority groups, including men who have sex with men, transgender people, sex
workers and people who use drugs (see for instance, Bharat, Ramakrishna, Heylen, Ekstrand,
2014 on their research in India). These population groups suffer from the double stigma of
being infected by HIV and being part of groups that are not considered as being entirely part
of the Thai society.
There is a need to go beyond direct public health concerns to better understand the
roots of HIV stigma, and social sciences in Thailand can contribute to opening pandora’s box
of complex mechanisms that produce HIV stigma and would need to be addressed by policies,
campaigns and interventions.
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กำรประเมินผลภำพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีโครงกำรพัฒนำคุ้งบำงกะเจ้ำ
นางสาวมณีชัชวาล มณีศรี*
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
maneechatchavan_pook@hotmail.com
Email address: maneechatchavn_pook@hotmail.com
บทคัดย่อ
คุ้งบางกะเจ้า พื้นที่สีเขียวเนื้อที่กว่า 12,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตาบลของอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time Asia ให้เป็น “The Best Urban Oasis of Asia”
และยังเป็นเป้าหมายอันใกล้ตัวของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่ และพิพิธภัณฑ์ปลา
กัดไทย
โดยที่ผ่านมาดาเนินการภายใต้ “โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” เป็นการดาเนินงานด้าน
กิจการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ OUR Khung
Bang Kachao” บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลภาพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุ้ง
บางกะเจ้าว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ประสบความสาเร็จ โดยวิธีการศึกษาจากการสืบค้นข้อมูลบนสื่อออนไลน์และ
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นาชุมชน โดยผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลภาพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีศึกษา
โครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ไม่ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการฯ เนื่องจากไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนและขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะคือใช้ตัวแบบ (Model) ที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

คำสำคัญ การประเมินผลภาพรวม, พื้นที่พิเศษ, โครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า, ตัวแบบ (Model)
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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The evaluation overview of special area: In the case of Bangkachao
Development Project
Maneechatchavan Maneesri
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration
Email address:maneechatchavan_pook@hotmail.com
ABSTRACT
Bangkachao is a green area with an area of over 12,000 rai, covering an area of 6
sub-districts of Phra Pradaeng District Samut Prakan Province. Honored by Time Asia Magazine
as "The Best Urban Oasis of Asia". And is also a close target of ecotourism for both Thais and
foreigners. In addition, it is the location of the park and Sri Nakhankhan Khan Botanical Garden.
With an area of more than 200 rai and the Thai Fighting Fish Museum.
In the past, operated under "Water Conservation Project, Pa Rak Khung Bang Kajao"
Is a social enterprise operation with PTT Public Company Limited. Later, the name was
changed to "OUR Khung Bang Kachao Project". This article aims to assess the special area
overview: a case study of the Bangkachao Development Project, why it is unsuccessful. By
studying the method from searching the information on online media and conducting
interviews with the community leaders
The study found that the evaluation of special area overview: a case study of Bang
kachao Development Project unsuccessful in implementing the project because there is no
clear set of indicators and lacking concrete evaluation. The suggestion is to use the model
that is created by participation of interested parties that are truly involved.

Keyword: Overall Evaluation, Special Area, Bangkachao Development Project, Model
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1. บทนำ (Introduction)
การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลภาพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ” ผู้เขียนมี
ความสนใจในประเด็นของการประเมินผลโครงการฯ เนื่องจากคุ้งบางกะเจ้ามีการดาเนินงานผ่าน “โครงการ
รักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ OUR Khung Bang Kachao” ซึง่ เป็นการ
ดาเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 34
องค์ ก ร ที่ มี ค วามน่ า สนใจอย่ า งมาก ชวนให้ คิ ด ตามว่ า คุ้ ง บางกะเจ้ า ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ พิ เ ศษ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วกว่า
12,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตาบลของอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตาบลทรงคะนอง
ตาบลบางกระสอบ ตาบลบางน้าผึ้ง ตาบลบางยอ ตาบลบางกะเจ้าและตาบลบางกอบัว อีกทั้งคุ้งบางกะเจ้า
ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time Asia ให้เป็น “The Best Urban Oasis of Asia” นั่นหมายความว่าภาระ
อันหนักอึ้งของพื้นที่ชุ่มน้า “รูปกระเพำะหมู” ที่ล้อมรอบด้วยแม่น้าเจ้าพระยา มีกิ่วคอดแคบที่เชื่อมด้วยคลอง
ลัดโพธิ์แห่งนี้ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “ปอดของคนกรุงเทพฯ” และคนย่านพระประแดง ที่เต็มไปด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเป้าหมายอันใกล้ตัวของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
นอกจากนักท่องเที่ยวไทยที่หนาแน่นขึ้นทุกที
สิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่า การดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากโครงการฯ ดังกล่าวประสบความสาเร็จจริงแล้ว ย่อมนามาซึ่งการเป็นต้นแบบ (Model)
ที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนามาปรับใช้กับโครงการฯ อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันได้ โดยผู้เขียนได้รวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นาชุมชนของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
เพื่อที่จะต้องการทราบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าโครงการฯ ดังกล่าวนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ ตลอดจนมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง โดยบทความชิ้นนี้เป็นบทความวิชาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลภาพรวมพื้นที่
พิเศษ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ประสบความสาเร็จ โดยผลการศึกษา
พบว่า การประเมินผลภาพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ไม่ประสบความสาเร็จใน
การดาเนินโครงการฯ เนื่องจากไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะนาเสนอเนื้อหาจากนี้ต่อไป
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2. สถำนกำรณ์
กำรดำเนินโครงกำรฯ ประกอบด้วย
โครงกำรเริ่มแรกคือโครงกำรรักษ์น้ำ รักษ์ป่ำ รักษ์คุ้งบำงกะเจ้ำ

ที่มำและควำมสำคัญ
โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า (คบจ.) เป็นการดาเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมร่วมกับ
ชุมชนของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ มีดังนี้
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มี
เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง โดยน้อมนาแนวพระราชดาริเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency) และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Inclusiveness) มาเป็นแนวทางสาคัญในการดาเนินงาน ภายใต้กรอบ
การดาเนินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่เขียวและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน มีดังนี้
◙ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาสิ่งแวดล้อม : พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
อุดมสมบูรณ์
◙ การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ส่งเสริมความเป็นชุมชนน่าอยู่และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
◙ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : ส่งเสริมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทุนทางปัญญาและอัต
ลักษณ์ของชุมชน
◙ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ส่งเสริมศักยภาพผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์กำรดำเนินงำน มีดังนี้
พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการดาเนินงานร่วมกัน
เพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม (Collective Impact) โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะ
เจ้าสู่ความยั่งยืนจากทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงและบูรณการภายใต้เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (Share
Goal) นาไปสู่ต้นแบบการสานพลังความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ
ต่อมำเปลี่ยนชือ่ เป็น “โครงกำร OUR Khung Bang Kachao”
ที่มำและควำมสำคัญ
"คุ้งบางกะเจ้า" พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ หนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนอันสาคัญของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนที่ทรงคุณค่าทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม แต่ใน
ปัจจุบัน ชุมชนสีเขียวแห่งนี้กาลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการขยายตัวของการพัฒนาเมือง รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงการ “OUR Khung BangKachao” จึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก
องค์กรชั้นนากว่า 34 องค์กรของประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) ที่มุ่งเน้นการทางานร่วมกัน
แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนพร้อมน้อมนา "ศาสตร์พระราชา" แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดาเนินงานเพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมา
เป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนใน
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ มีดังนี้
สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดาเนินการตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแนวทางการดาเนินงานมูล นิธิชัย
พัฒนาในการรักษาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า


ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบประสานพลังระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ และ
เอกชน โดยร่วมมือกับคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและส่งเสริมให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
เป็นโอเอซิสของคนไทยอย่างยั่งยืน


เป้ำหมำย มีดังนี้
พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(Green Growth) ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม


เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้ อมของชุมชนในพื้น ที่คุ้งบางกะเจ้า ให้ ดีขึ้น พร้อมเป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย
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เป้ำหมำยร่วม

โครงสร้ำงคณะทำงำน
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3. กำรพัฒนำและผลกระทบต่อคุ้งบำงกะเจ้ำ
ปัญหำที่เกิดจำกกำรพัฒนำและผลกระทบต่อคุ้งบำงกะเจ้ำ สามารถแยกได้ดังนี้
1. เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เป็นพระรำชดำริของในหลวงรัชกำลที่ 9
การอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้าให้มีสถานะปอดกลางเมือง ทาให้มีการพัฒนากฎเกณฑ์ในการดูแลรักษา
บางกะเจ้าขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการ
ร่ างกฎกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ทส.) กาหนดให้ พื้นที่ตาบลทรงคะนอง ตาบลบาง
กระสอบ ตาบลบางน้าผึ้ง ตาบลบางยอ ตาบลบางกะเจ้า และตาบลบางกอบัว อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จานวนพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ ให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมกาหนดขอบเขต
เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบพาณิชยกรรม
2. ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ชายฝั่งคุ้งบางกะเจ้าถูกกัดเซาะหนัก โดยนายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แกนหลักในการ
แก้ไขปัญหาจัดการน้าและการกัดเซาะริมตลิ่ง ในโครงการ OUR Khung Bang Kachao เพื่อน้อมนา “ศาสตร์
พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสานขยายผลตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาบอกสถานการณ์ว่า “ถ้าไม่
ทาอะไร พื้นที่จะถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆ และจะหายไป 10-20 ไร่ต่อปี ที่เคยเป็นบ้านเรือนก็กลายเป็นน้า” นาย
รอยลฯ บอกสาเหตุของที่นี่ว่าแตกต่างไปจากชายฝั่งทะเล มาจากคลื่นจากการเดินเรือและจอดเรือใหญ่
นอกจากการกัดเซาะของชายฝั่งแล้ว คุ้งบางกะเจ้ายังเกิดปัญหาน้าเค็มรุกเข้ามาถึง 8 เดือน ซึ่ง
จะต้องถูกแก้ไปพร้อมกันด้วยให้นาเค็มรุกเข้ามาเหลือ 3 เดือนตามธรรมชาติ เพราะน้าเค็มเป็นสาเหตุหนึ่งให้
พื้นที่สวนผลไม้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเมื่อ 40 – 50 ปีก่อนหายไป วันนี้เหลือไม่ถึง 1,000 ไร่ จาก
พื้นที่ทั้งหมด 12,000 ไร่ ส่งผลให้ชาวสวนเหลือเพียง 10% อีก 90% เป็นลูกจ้างในโรงงาน
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเล” ของสวรรยา ธรรมอภิพล ระบุว่า จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (2554ก) ได้จัดจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง โดยพบ
พืน้ ที่ถูกกัดเซาะ เป็นระยะทางยาว 33.45 กิโลเมตร จากความยาวชายฝั่งทั้งหมดในจังหวัด 42.78 กิโลเมตร
โดยพบพื้นที่ถูกกัดเซาะทั้งหมด อยู่ในเขตอาเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตาบล ได้แก่ ตาบลนาโคก ตาบล
กาหลง ตาบลบางโทรัด ตาบลบ้านบ่อ ตำบลบำงกะเจ้ำ ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลโคกขามและตาบลพัน
ท้ายนรสิงห์
3. ปัญหำขยะและน้ำเน่ำเสีย
ปี 2547 ทางชุมชนได้ตัดสินใจเปิดพื้นที่ให้บางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะมีการเปิดตลาด
บางน้าผึ้งในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ทาให้ผู้คนหลั่งไหลไปเที่ยวบางกะเจ้าอย่างมากมาย คนในชุมชนมีรายได้
จากนักท่องเที่ยวเป็นกอบเป็นกา แต่แม้เศรษฐกิจในชุมชนจะดีขึ้น แต่กลับพบว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยว
ทาให้ในพื้นที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางกะเจ้าระบุว่า ปัจจุบันนี้ในเวลา 1
สัปดาห์ บางกะเจ้ามีปริ มาณขยะเฉลี่ ย มากถึ ง 8,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จาก
ปริมาณเฉลี่ยเดิมที่ 4,500 กิโลกรัมต่อวัน
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สัดส่วนขยะที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ ถุงพลาสติก 40% ขยะอินทรีย์ 26% ขยะรีไซเคิล (แก้ว
และกล่องนม) 24% ขยะมูลฝอยทั่วไป 8% และขยะอันตราย 2% บางกะเจ้าจึงมีความเสี่ยงต่อการลดลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง และอาจส่งผลไปสู่ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอีกด้วย
4. ปัญหำน้ำท่วม
ยิ่งคุ้งบางกะเจ้าถูกโปรโมตเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงในระดับโลก แม้จะสร้างรายได้กระจายไปในชุมชน
อย่ างทั่ว ถึง แต่ผ ลกระทบที่ตามมาคือขยะมูล ฝอย โดยเฉพาะตามริมฝั่ งน้าและคูคลองต่างๆ ที่ทาให้ เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้าตามธรรมชาติ เช่น บริเวณพื้นที่วัดบางกะเจ้าเจอน้าทะเลล้นเข้าท่วม กลายเป็นโบสถ์
ในน้ า ทาให้ ช าวบ้ านได้รั บ ความเดือดร้อนอย่างมาก จาเป็นต้องผนึกกาลั งกันรับมือ โดยมีภ าคธุรกิจและ
หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกันช่วยกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. ชำวบ้ำนต้องกำรให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
เริ่มจาก ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ที่นาโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบลวิถีพอเพียง มาเริ่มที่
ตาบลบางน้าผึ้ง นาไปสู่การพัฒนาป่าชุมชน ครัวเรือนอาสา วิสาหกิจชุมชน ตามด้วยโครงการพัฒนาสวนศรี
นครเขื่อนขันธ์ที่ตาบลบางกะเจ้าและต่อยอดสู่โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งได้อาจารย์เผ่า
ทอง ทองเจือ นักโบราณคดีคนดัง มาช่วยระดมองค์ความรู้และความต้องการของชุมชนของทั้ง 6 ตาบลจนได้
ข้อสรุปว่ำชำวบ้ำนต้องกำรอนุรักษ์พื้นที่สวนสีเขียวของพวกเขำไว้เป็นหลัก ภำยใต้สโลแกน “บำงกะเจ้ำ
รวมเป็นหนึ่ง” โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซีอีโอ ปตท. พ่องานใหญ่เล่าว่า ปตท. เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ผ่านการ
จัดสร้าง “สวนเฉลิมพระเกียรติ 80” พรรษาริมฝั่งเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากเน้นการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นของที่นี่แล้ว
ยังมุ่งฟื้นฟูตลิ่งริมฝั่งที่ถูกคลื่นจากเรือสินค้าขนาดใหญ่ซัดหายไปแล้วกว่า 4 ไร่ด้วย เร่งปลูกต้นลาพู โกงกาง
และสร้างแนวไม้ไผ่กันการกัดเซาะ ขณะที่ ปตท.สผ. ก็เข้าไปช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
หรือสวนบางกะเจ้า เนื้อที่ 148 ไร่ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลักของคนทั้งในพื้นที่และแขกผู้มาเยือน
4. ข้อมูลจำกกำรสืบค้นในสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นคำสัมภำษณ์ของผู้อำวุโสในชุมชนคุ้งบำงกะเจ้ำ
นำยสมำน เสถียรบุตร ผู้อำวุโสของชุมชน แกนนำอนุรักษ์บำงกะเจ้ำ
“สภาพ 3 น้า มีทั้งน้าเค็ม น้าจืด และน้ากร่อยที่ล้อมรอบบางกะเจ้า มีทั้งบึงน้ากร่อย น้าจืดในพื้นที่
เดียวกัน เป็นระบบนิเวศที่มีความผสมผสาน ทาให้บางกะเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์ตั้ งแต่อดีต ชาวบ้านมีอาชีพ
ทาสวนผลไม้ ซึ่งพบว่าบางกระเจ้ามีพืชพื้นเมือง 35 วงศ์ 72 สกุล 81 ชนิด และมะม่วงน้าดอกไม้เป็นผลไม้
ขึ้นชื่อของบางกะเจ้า ลุงสมานเล่าว่า ต้องยกความดีให้กับสภาพน้ากร่อย ซึ่งเป็นนิเวศที่ทุกอย่างไม่ว่าพืชหรือ
สัตว์ต้องพึ่งพาอาศัย ต้นไม้ก็ต้องอาศัยเพื่อเพิ่มรสชาติของผลไม้ ยิ่งสัตว์น้า ทั้งสัตว์น้าจืด สัตว์น้าเค็ม ล้วนต้อง
มาวางไข่ที่น้ากร่อย อย่างกุ้งก้ามกราม เวลาวางไข่ก็มาวางรอบเกาะที่เป็นน้ากร่อย พอโตถึงจากไปสู่ทะเล พื้นที่
ตรงนี้จึงเป็นแหล่งบริบาลสัตว์น้า แต่เมื่อ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีคนรู้ว่าตรงแถบนี้เป็นที่วางไข่ของกุ้งก้ามกรามก็
เอายามาโรยแล้วจับแต่ได้กุ้งไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เพราะกุ้งจะตายก่อนจับได้”
"น้ากร่อยเหมือนเป็นกรดอ่อนๆ อย่างเพาะปลากัดก็จะติดง่าย ไข่ไม่ค่อยฝ่อ ปูทะเลถ้าไข่วางน้าจืดจะ
ฝ่ อ หมดด้ ว ยเหมื อ นกั น ต้ อ งมาวางไข่ ที่ น้ ากร่ อ ย สั ต ว์ พ วกนี้ อ ยู่ ต ามป่ า ชายเลนตั ว เล็ ก ๆ เต็ ม ไปหมด
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ปลากระบอกถ้าไปหาที่น้าธรรมดาน้าจืดไม่มี แต่ลูกปลาจะมาอยู่ตามป่าชายเลนริมแม่น้าพอน้าเค็มมา เขาก็ไป
ลงทะเล พอเริ่มจะวางไข่ก็มาที่นี่อีก สมัยก่อนผมเด็กๆ ตกปลากระพงขาวๆ ตัวใหญ่ ริมแม่น้าเจ้าพระยา เป็น
สิบๆ กิโลกรัม ชาวบ้านก็เอากุ้งก้ามกราม เกี่ยวเบ็ด รอสักพักก็ได้ เดี๋ยวนี้มีแต่น้อยลง เทียบกับตอนเด็กๆ พวก
ปลาทะเล ปลากระพง ปลาอุก อะไรพวกนี้ เราตกแถวนี้แหล่ะ " ลุงสมานเล่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บาง
กระเจ้า
วันเวลาที่ผ่านพ้นไป ทาให้บางกะเจ้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงหลังๆ ที่บางกะเจ้าบูมขึ้น มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้น ก็ทาให้คนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมขายที่ อพยพไปอยู่ที่อื่น ลุงสมานเล่าว่า ทุกวันนี้มีคน
บางกะเจ้าดั้งเดิมอยู่อาศัยเพียง 50% เท่านั้น อีกทั้ง กฎหมายผังเมืองบางกะเจ้าก็ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ จากเดิม
ที่บังคับให้เจ้าของที่ดินสามารถปลูกพักที่อยู่อาศัยได้ 75% ของพื้นที่ดินที่ครอบครอง แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมา
เป็นให้ปลูกบ้านได้เพียง 25% ของพื้นที่เท่านั้น ที่เหลือต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และยังห้ามสร้างตึก
สูง หรือสูงได้ไม่เกิน 15 เมตร ก็ทาให้บางคนรู้สึกโดนบีบบังคับ
ลุงสมานฯ ยืนยันว่าแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างในบางกะเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่เขาจะไม่อพยพไป
อยู่ที่อื่นแน่นอน ทุกวันนี้ยึดอาชีพชาวสวนที่เป็นอาชีพตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพาะปลูกไม้หายาก ที่นาย
สมานฯ บอกว่า ไม่ขายให้ แต่ให้เลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิม
"แต่ก่อนคนพื้นเพที่นี่อยู่คล้ายๆ พี่น้อง ผมสมัยเด็กๆ เราทาอาหารแบ่งกันทุกบ้าน บ้านอื่นเขาก็มาแบ่ง
เรา แลกเปลี่ยนอย่างนี้ประจาทุกวันนี้เหลือแต่พี่น้องแล้วที่แลกเปลี่ยนกัน เหลือแค่นี้แล้ว เพื่อนบ้านมาใหม่ไม่
รู้จักกันเลย วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปเยอะ ต่างชาติ ก็เยอะ แต่ผมจะไม่หนีไปไหน อยู่ที่นี่แหล่ะ เพราะที่นี่เป็นบ้าน
ผม"
5. ข้อมูลจำกกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์
5.1 กำรสัมภำษณ์บุคคลสำคัญในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2562 ณ ตำบลบำงยอ อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร (ช่วงเช้ำ)
จำกกำรสัมภำษณ์นำยสมปอง รัศมิทัต (ประธำนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้ำน อำเภอพระประแดงและ
กำนันตำบลบำงยอ จังหวัดสมุทรปรำกำร) ผู้เขียนขอนาเสนอโดยการสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
- ผ่านมา 5 ปีแล้ว ที่ ปตท. ในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารจัดการโครงการฯ ที่ผ่านมายังไม่เห็น
ผลในการดาเนินโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
- กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลโครงการบางกะเจ้า แต่ที่ดาเนินการจริงๆ คือ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานต่างๆ ได้ดีกว่าที่ ปตท. ทา
- ประเด็นเรื่องการปลูกป่านั้น มีคาถามจากกานันตาบลบางยอว่า ชาวบ้านและหน่วยงานราชการได้
อะไรจากการปลูกป่า ไม่เหมือนกับการปลูกผักขายให้กับเซ็นทรัล ทาให้ชาวบ้านมีรายได้
- โครงการบางกะเจ้าขาดการบูรณาการร่วมกันของทุกตาบลในคุ้งบางกะเจ้าที่โดดเด่นในเชิงของ
ผลลัพธ์คือ ตาบลบางยอ โดยกานันซึ่งเป็นผู้นาเห็นความสาคัญของพื้นที่ที่นี่เนื่องจากเป็นคนพื้นที่โดยกาเนิด
และต้องการให้ชาวบ้านทาเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว
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- กรณีการปลูกป่านั้นชาวบ้านที่นี่ไม่เห็นด้วย แต่เพราะเหตุใดทาง ปตท. ยังมาลงทุนทาโครงการต่างๆ
ที่บางกะเจ้า โดยผู้นาชุมชนมีข้อเสนอต่อ ปตท. คือ ปตท. ควรให้เมล็ดพันธุ์พืชมาให้ชาวบ้านนาไปปลูกเอง เมื่อ
กระแสน้าเค็มเข้ามาพืชที่ปลูกไว้ก็ตาย
- ในการพูดคุยร่วมกันควรมีตัวแทนชาวบ้านอย่างน้อยตาบลละ 3 คนหรือ 3 ครอบครัว เป็นตัวแทน
เข้าร่วม ในการทาหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยได้รับงบประมาณจากผู้สนับสนุนต่างๆ โอนเงินมาให้มูลนิธิชัยพัฒนาใน
ฐานะผู้ดูแลโครงการฯ ตามพระราชดาริ โดยการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ ปตท. เป็นผู้จัดตั้งทั้งหมด 7
คณะทางาน ใน 7 โครงการ เช่น แผนการท่องเที่ยว ก็จะมี อปท. และชุมชน จัดทาแผนงานขึ้นมาเพื่อขอรับ
งบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากมีความแตกต่างกันในแต่ละคณะทางาน
- คนที่เข้ามาทาโครงการต่างๆ ที่คุ้งบางกะเจ้านั้นมีความเข้าใจในพื้นที่มากน้อยเพียงใด โดยที่ผ่านมา
มีอาจารย์ฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยทาการศึกษาและสอนการปลูกพืช
- นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ได้เข้ามาดูแลป้องกันในเรื่องของพื้นที่ๆ ถูกกัดเซาะริมน้าหรือไม่ ซึ่ง
ปตท. ได้ดาเนินการอยู่แต่ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรม
- ปั ญ หาที่ พ บคื อ เอาเงิ น มาผลาญ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมป่ า ไม้ จ้ า งงานคนลงพื้ น ที่ ก็ ไ ม่ มี ก ารติ ด ตามผล
ส่ ว นมากก็ต้องดาเนิ น การผ่ านเจ้ าหน้ าที่ พัส ดุ (เมื่อก่อนเป็นแปลงไหน ใครดูแลพื้นที่) โดยแต่ล ะแปลงมี
หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลในพื้นที่ 700 ไร่
5.2 กำรสัมภำษณ์บุคคลสำคัญในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2562 ณ บ้ำนนำยมนัส รัศ
มิทัต (สจ.) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร (ช่วงบ่ำย) ผู้เขียนขอนาเสนอโดยการสรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1. นายมนัส รัศมิทัต

สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ

2. นายสมาน เสถียรบุตร

รองประธานกลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้า

3. นางอาภรณ์ พานทอง

รองนายกองค์การบริหารตาบลบางน้าผึ้ง

- สมัยก่อนถูกน้าท่วมและน้าเค็มเข้า จากที่เคยทาสวนสมัยก่อนที่เคยสมบูรณ์ก็ไม่เหลือ ประมาณ 40
ปีได้ที่น้าท่วม เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจคุ้งนี้เลย คนกรุงเทพฯ ก็ได้แต่มองว่าเป็นป่า ไม่มีคนสนใจพัฒนาเลย กานัน
มนัสเริ่มต้นสนใจที่จะพัฒนา กระทรวงวิทย์ฯ มาทาคันกั้นน้า หลั งจากนั้นเราถึงได้มาพัฒนา โดยแกนนาบาง
น้าผึ้งเป็นจุดเริ่มต้น ไม่มีตาบลไหนที่หันมาดูเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือเรื่องอาชีพ
- เอกชนต่างๆ เข้ามาช่วยพัฒนา เราก็ดีใจที่เขาเข้ามาช่วย เขาอาจจะได้ผลประโยชน์ แต่พื้นที่ก็ได้
ประโยชน์เหมือนกัน ได้คนละครึ่งบางทีก็ มาให้องค์ความรู้ พาเราไปดูงาน ไปฝึกอาชีพ ได้มาจากเครือข่าย พา
ทั้งแกนนาและชาวบ้านไปฝึกอาชีพ สมัยก่อนยังไม่มีตลาดน้าบางน้าผึ้ง ก็ต้องพายเรือไปขายของ คนไม่มีรถ ไม่
มีทางรถ พ่อของกานัน (มนัส) เป็นคนตัดถนนเพชรหึงษ์ ทาให้มีความเจริญเข้ามาในพื้นที่ จะไปบ้านห่างกันนิด
เดียวก็ต้องใช้เรือ คลองทะลุกันหมด เดี๋ยวนี้คลองมันตัน ถ้าลอกคลองแล้วพัฒนาให้เหมือนเดิมก็จะดีเลย
ตอนนี้ถมคลองทาเป็นถนน แล้วใส่ท่อ จริงๆ มันน่าอนุรักษ์ไว้ คลองที่ตันทาให้น้าระบายไม่ดี และน้าเน่าเสีย
- ปี 61-62 พอเริ่มมีหน่วยงานต่างๆ และมูลนิธิ (ชัยพัฒนา) เข้ามา ก็ทาให้มีความหวังขึ้น มูลนิธิชัย
พัฒนาเป็นศูนย์ กลาง เอกชนลงเงินคณะ Our kung เข้ามาบริหาร ป่าไม้หรือของเอกชนรกๆ ก็เริ่มทากัน
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สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้ป่า ลอกคูคลอง เพื่อทาพื้นที่สีเขียว มีความหวังขึ้น หน่วยอุทกพัฒน์ของ ดร.
รอยลฯ ก็เข้ามาพร้อมงบประมาณและอุปกรณ์
- เรื่องพื้นที่สีเขียว มีพระราชดาริมาจากในหลวง รัชการที่ 9 และสมเด็จพระเทพฯ ท่านพยายามจะ
ให้อนุรักษ์ให้ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียว เพราะตรงนี้ดินดี น้าดี ปลูกผลไม้แล้วรสชาติดี กรุงเทพฯ ก็จะได้อากาศดี
จากที่นี่ ผลเสียจากกรุงเทพฯ คือ รับเขม่าจากกรุงเทพฯ ในช่วงหน้าหนาว จะเก็บมะพร้าวก็ต้องเช็ด ตอนนี้ยัง
ไม่เห็นผลว่าพื้นที่สีเขียวเพิ่ม ต้องรออีก 2-3 ปี เขารื้อพื้นที่สีเขียวที่เป็นวัชพืชออก แล้วปลูกใหม่ ตอนปี 2561
- สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากคือ วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ทาโดยใช้ทฤษฎีใหม่ทั้งหมด เรื่องการปลูกพืช
เราเอาคนของเราที่ถูกเลิกจ้างตามบริษัทต่างๆ ซึ่งมีพื้นเพเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว สจ.มนัส หมดเงินส่วนตัวเป็น
ล้าน เอาไปพัฒนาพื้นที่ ต้องช่วยคนของเราภายใน 2 ปี ให้ฟื้นขึ้นมาทาให้พื้นที่บางน้าผึ้งต่างจากที่อื่น ไม่มีใคร
มาแข่งเป็นกานันเลย ทาให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
- การบริหารหรือการทางานของท้องถิ่น ทุกท้องถิ่นเหมือนกันทั่วประเทศ การจะให้ช าวบ้านรับรู้
โครงการต่างๆ ไม่ค่อยมี ที่นี่มีทั้งหมดพันกว่าครัวเรือน ที่นี่มีหอกระจายข่าว ทุกตาบลต้องทาแผนชุมชน ทุก
หมู่บ้านต้องมีแผนชุมชนเป็นของตัวเอง ท้องถิ่นจะมาประชุมแต่ละหมู่บ้านว่าแต่ละที่มีความต้องการอะไรบ้าง
หลังจากนั้นก็จะประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการต่ างๆ ที่ชาวบ้านขอมา คัดเลือกหมู่ละ 10 คนไปประชุมกันที่
อบต. เพื่อทาแผนและจะได้งบจาก อบต. ซึ่งกระจายไปหมู่ละ 2 แสนบาท หรืออาจโยกงบไปให้หมู่ที่มีความจา
เป็นมาก ที่บางน้าผึ้งจะได้ห มู่บ้ านละ 2 แสนบาท ถ้าไม่มีแผนจะทาโครงการไม่ได้ เวลาเขาประกาศเป็น
นโยบายเพื่อจะนาไปสู่ชุมชนแล้ว น้อยที่ที่จะมีประกาศว่าโครงการไหนจะไปลงที่ไหน ทาให้ประชาชนไม่รู้ว่า
โครงการไหนได้งบประมาณ อบต. ไม่ประกาศเพราะขี้เกียจ ส่วนใหญ่มักเกิดกับกรณีที่งบประมาณเป็นของ
ท้องถิ่น หรือมาจากภาครัฐ (เช่น จังหวัดรับเงินมาจากโครงการผู้ว่า CEO ซึ่งเป็นงบพิเศษ)
- โครงการรักษ์น้าฯ ก็มาจาก ปตท. คุณเทวินทร์ฯ ปตท. รับนโยบายจากสมเด็จพระเทพฯ ครั้งแรกก็
เอา ปตท.สผ. ทุ่มเงินไปที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นเงิน 30-40 ล้านบาท ปรับปรุงเป็นห้องทรงงานของ
พระเทพฯ หลังจากนั้นก็ทาเป็นโครงการรักษ์น้าฯ ให้กับชาวบ้าน ค่อยๆ ทยอยมาเรื่อยๆ แต่เราดูแล้วโครงการ
นี้ก็ไม่ค่อยจริงจัง ไม่ต่อเนื่อง ที่เราไปร่วมมือ เพราะบางน้าผึ้งอยู่ในโครงการ 84 ตาบลวิถีพอเพียง (ที่ทามา
ตั้งแต่ต้น) ก็เลยขยายต่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของโครงการรักษ์น้าฯ ช่วงนั้นคุณเทวินทร์ก็คิดโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนชาวบ้าน เช่น คุณเทวินทร์พาชาวบ้านไปดูงานเรื่องขยะ เพื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการที่เขา
คิดว่าทาแล้วได้ผล ชาวบ้านบางส่วนรับรู้ แต่พวกเราทามาตลอด ต่อยอดไปเรื่อยๆ แต่ทางตาบลอื่นๆ พอหมด
งบประมาณก็ทิ้ง
- แต่ว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยว เพราะตลาดมีตั้ง 800 ร้านค้า แต่ก็ยังดีที่เราห้ามไม่ให้ตลาดใช้โฟม เป็น
กติกา เจ้ าของตลาดไม่มี เป็ น คณะกรรมการฯ โดยแม่ค้าเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ ม OTOP ก็จะ
หมุนเวียน
- ปตท. รับเงินมาและหาเครือข่าย เช่น บริษัทน้ามันทั้งหลาย บางจาก เชล SCG 34 องค์กร ธนาคาร
มีการประชุมกัน ตั้งชื่อว่า Our kung เรียกชุมชนอย่างพวกเราไปคุยกันบ้าง หลังจากนั้นก็กาหนดพื้นที่ที่จะเปิด
400 ไร่ แล้วเขาก็ตกลงกันว่าจะเอาพื้นที่กี่แปลงกี่ไร่ เช่น บางจาก เอาพื้นที่บางน้าผึ้ง 20 ไร่ บริษัท Shell
เอาไป 100 ไร่ ไร่ละ 30,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี สนับสนุนเงินและเอาเงินมารวมกันที่มูลนิธิชัยพัฒนา
- Our kung เป็นโครงการต่อเนื่องจากรักษ์น้ารักษ์ป่า แต่นิยามใหม่ โดยมีการตั้งคณะทางาน 6 กลุ่ม
บางครั้งก็มีการทาคลองจ้างมืออาชีพลงไป พวกเราจิตอาสาก็ลงไปช่วยทากัน และต่อเนื่องจากของเก่า
- ไม่มีโครงการไหนที่ประสบความสาเร็จเลย (ของรักษ์น้ารักษ์ป่า)
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- การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว เพิ่งทา
- การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตอนนี้กาลังรองบประมาณอยู่
- การท่องเที่ยวก็คึกคัก แต่เราก็ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม ป้าทา homestay ให้ชาวบ้านมีรายได้ ผ่าน
ประเมินมาตรฐาน homestay ไทย ป้าเคยได้เป็นกรรมการไปตรวจประเมินมาตรฐาน homestay ที่อื่นเป็น
วิสาหกิจชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้
- ถ้าโครงการไหนที่สาคัญและชาวบ้านได้รับประโยชน์ คือ Our kung (เพราะโครงการเก่า รักษ์น้า
รักษ์ป่า ไม่มีงบประมาณ) ได้เงินมาจากเครือข่าย 34 องค์กร ปตท. มาเป็นเลขาโครงการเท่านั้น เดิม ปตท. ไม่
มีเงินให้ มีแต่องค์ความรู้ คนที่ดูแลเงินคือมูลนิธิชัยพัฒนา ก่อนหน้านี้ไม่มีคณะทางาน
- ปัญหาอื่นๆ ก็มีเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันนี้ทาไปตั้งหลายอย่าง ชาวบ้านก็ยังไม่ได้
รับเงิน ออกเงินส่วนตัว บางแปลงก็ต้องไปหยิบยืมเขามา สจ.มนัสฯ พยายามร้องเรียนตลอด ทางมูลนิธิฯ ก็
บอกให้จ่ายแล้วแต่เลขาฯ ก็ยังไม่พร้อมจะจ่าย ปตท. เป็นฝ่ายเลขาฯ เป็นคนเซ็ นอนุมัติ ถ้ามูลนิธิชัยพัฒนาไม่
ทาก็คงไม่มีใครทา เพราะเป็นหน่วยงานที่เขาไว้ใจ
- ปัญหาเรื่องการเมืองน่าจะมีตลอด โครงการฯ ต่างๆ ที่เข้ามาถ้าเราอยู่ฝ่ายรัฐบาล เราจะได้โครงการฯ
ทุกหน่วยงานมีเปอร์เซ็นต์หมด
6. กำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลภำพรวมของโครงกำรฯ
สาหรับการประเมินผลภาพรวมของโครงการ จาก “โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า ”
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น โครงการ “Our khung Bangkachao” นั้ น ผู้ น าเสนอขอให้ ชื่ อ โครงการในภาพรวมว่ า
“โครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า” พบว่า เป็นโครงการฯ ที่ล้มเหลว เนื่องจากขาดในส่วนของรายละเอียดสาคัญๆ
หลายประการและได้วิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของโครงการฯ โดยผ่านทฤษฎี กรอบแนวคิดและตัว แบบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ทฤษฎี กรอบแนวคิดและตัวแบบที่เกี่ยวข้อง
กำรประเมินโครงกำรคืออะไร
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและ
สารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (สมหวัง, พิริยานุวัฒน์, 2544)
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผล
ว่าโครงการนั้นๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546)
ประเภทของกำรประเมินโครงกำร
การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการกาหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จาเป็นต้องอาศัยเกณฑ์
หลายชนิดมาจาแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบการประเมิ นมาบ่งบอกถึงประเภท
ของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจาแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. กำรประเมินโครงกำรก่อนดำเนินกำร (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใดๆ โดยอาจทาการศึ กษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย
ป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค
ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษา
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ปลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (มปป.) เอกสารประกอบการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา เรื่องแนวคิดการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment-SIA)
- การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA)
- การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment-PIA)
- การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment-TIA)
- การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment-PIA)
- การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA)
- การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)
การประเมินโครงการก่อนการดาเนินการนี้มีประโยชน์สาหรับนักลงทุน เพื่อศึกษาดูว่าก่อนลง
มือโครงการใดๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิดผลกระทบต่อระบบ
สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ประชากร เทคโนโลยี แ ละระดั บ นโยบายหรือ ไม่ หากได้
ทาการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหา
อุป สรรคเป็ น อย่ างไร เพื่อผู้ เป็ น เจ้ าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิ กล้มโครงการ หรือปรับปรุง
องค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพื่อให้เกิดผลดี
2. กำรประเมินระหว่ำงดำเนินกำรโครงกำร (Formative evaluation) เป็นการประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงเป็น สาคัญ ซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒ นาโครงการ ผลที่ได้จาก
Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น
Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างดาเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ดาเนินไปตามแผน
ของโครงการอย่างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า Implementation evaluation หรือ Formative evaluation
อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าดาเนินได้ผลเพียงไร เรียกว่า “Progress evaluation”
โดยทั่วไปแล้ว Formative evaluation อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้
1. ทบทวนแผนของโครงการ จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึง
ปั จ จุ บั น ปตท.และองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ย 34 องค์ ก ร ไม่ มี ก ารทบทวนแผนของโครงการฯ บางปี ก็ ไ ม่ มี
งบประมาณมาให้ชาวบ้านทากิจกรรมตามโครการที่ ปตท. กาหนด
2. การสร้างแผนของโครงการ จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มา
จนถึงปัจจุบัน ปตท. ไม่มีการสร้างแผนของโครงการที่เป็นรูปธรรม หากมีโครงการฯ ใดก็ตามที่ทาไม่สาเร็จ ก็
จะมีการเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ
3. การพั ฒ นาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรื อ รายการ (Check list) ส าหรั บ
รวบรวมข้อมูลตามเรื่องที่ต้องการจากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.
และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการพัฒนาแบบสอบถามที่ต้องถามความคิดเห็นของชาวคุ้งกะเจ้าใน
การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการฯ ต่างๆ
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4. การคั ด เลื อ กวิ ธี ก ารวั ด ผลที่ เ หมาะสม จากข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาพบว่ า ตั้ ง แต่ มี ก ารด าเนิ น
โครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท. และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีรูปแบบการวัดผลความสาเร็จ
ของโครงการที่เป็นรูปธรรม
5. การกาหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ จากข้อมูลที่
ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท. และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มี
การกาหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ
6. การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารสาหรับการรายงานและเสนอแนะสาหรับการตัดสิน
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.และ
องค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารสาหรับการรายงานและเสนอแนะ
สาหรับการตัดสินเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ ที่เป็นรูปธรรม
7. การแนะนาแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ จาก
ข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.และองค์กรภาคีเครือข่าย 34 องค์กร
ไม่มีการแนะนาแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ เนื่องจากไม่มีการ
วางแผน การติดตามและประเมินผลการทางานอย่างเป็นรูปธรรม อะไรที่ฝ่ายตนได้ประโยชน์ก็จะเร่งทาโดยไม่
สนใจว่าชาวบ้านบางกะเจ้าต้องมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว
3. กำรประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำรหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็น
การประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สาหรับโครงการที่มีการดาเนินระยะยาวก็อาจใช้
Summative Evaluation ในการสรุ ป ย่ อความระยะยาวต่างๆ ข้อมูล ที่ได้จากระยะต่างๆ จะช่ว ยให้ มีการ
ประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluationเป็น Summative Evaluation
ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนาสู่การรายงานว่าโครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงาน
ถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนาไปสู่การตัดสินว่าโครงการนั้นควรดาเนินการต่อ
หรือยกเลิก จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.และองค์กรภาคี
เครือข่าย 34 องค์กร ไม่มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต หรือการประเมินผลรวมสรุป
(Summative Evaluation)
4. กำรประเมินประสิทธิภำพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ไทยที่ผ่านมายังจากัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ ให้บริการ หรือผู้ให้ทุนในการยุติ หรือขยายโครงการ แต่
ในปัจจุบัน นักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จาเป็นสาหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริม
ให้โครงการเหล่านั้น สามารถดาเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ
ที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการที่เป็นตัวกาหนดเกณฑ์สาคัญสาหรับประกันโครงการขนาด
ใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดโดยไม่จาเป็น การดาเนินโครงการบริการสังคม
นั้น จะไม่มุ่งแต่เพียงความสาเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย
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โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากคาถามต่างๆ กัน เช่น
1. ความสาเร็จของโครงการนั้ นๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่
จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ตั้งแต่มีการดาเนินโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน ปตท.และองค์กรภาคีเครือข่าย 34
องค์กร ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็น อีกประเด็นหนึ่งการมีภาคีเครือข่าย 34
องค์กร ถือว่าเป็นความยากในการที่จะประเมินประสิทธิภาพอย่างเป็นเอกภาพได้
2. ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่
3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่นๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 3 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
แนวควำมคิดและทฤษฎีว่ำด้วยกำรติดตำมประเมินผล
Marrin C. Alkin แบงกลุมการประเมินออกเปน 3 กลุม ตามแนวความคิดของนักทฤษฎีในแต่ละกลุ ม
ดังนี้
กลุ มที่ 1 กำรประเมินที่เน้น วิธีกำร (Methods) การประเมินในยุคแรกมาจากการวัดความรู ใน
โรงเรียน ที่ใชแบบสอบถามเพื่อใหไดคะแนนมาเปนตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ การประเมินมุ งสรางเครื่องมือวัด
คุณลั กษณะของสิ่ ง่จะประเมิ
ที่
น วิธีการทางการวิจัยถูกนามาใชในการด าเนิน การประเมิ นผล ทั้งการตั้ ง
สมมุติฐาน การกาหนดวัตถุประสงคการสุมตัวอยาง และการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล นักทฤษฎีในกลุมนี้มี
ความเห็นที่เหมือนกันวา ในการประเมินแตละครั้งจะตองมีจุดมุงหมาย เปาหมาย หรือวัตถุประสงคนักประเมิน
มีบทบาทสาคัญในการทาความเข้ าใจวาสารสนเทศใดที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผู มีอานาจในการ
ตัดสินใจ เพื่อใหการประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค
กลุมที่ 2 กำรประเมินที่เน้นถึงกำรใหคุณคำของสิ่งที่ประเมิ
่
น (Valuing)
นักทฤษฎีในกลุมนี้เชื่อว่า การประเมินเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งที่จะทาการประเมิน เพื่อ
จุดมุ งหมายในการพัฒนาสิ่งนั้นในการประเมินหรือกาหนดคุณคาของสิ่งใด นักประเมินจะทาการสรุปอางอิง
จากสิ่งที่สังเกตไดที่เปนตัวแทนของคุณคานั้น โดยใชวิธีการเชิงธรรมชาติคือหลักการตัดสินคุณคาดวยเหตุผล
และประสบการณสวนตัว หรือใชวิธีการเชิงระบบโดยนาผลที่ไดจากการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวบงชี้
คุณคาของสิ่งนั้นๆ แลว เปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน การใหความสาคัญกับคุณคาของสิ่งที่จะประเมิน
มุงเนนที่คุณคาของสิ่งที่ทาการประเมินทั้งคุณคาภายใน (Merit) และคุณคาภายนอก (Value or worth) คุณค
าภายในเปนสิ่งที่แฝงเร้นอยู ในสิ่งนั้นตลอดเวลา ไมขึ้นอยู กับบริบท เชน คุณคาของทอง (คุณคาของความเป
นโลหะที่หายาก) คุณคาภายนอกขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธของสิ่งนั้น กับบริบท เชน เวลา เศรษฐกิจ สังคม เปนต้น
กลุ่มที่ 3 กำรประเมินที่เน้นถึงกำรนำผลกำรประเมินไปใชประโยชน (Use)
นักทฤษฎีในกลุมนี้ใหความสาคัญตอการนาผลการประเมินไปใชประโยชนไมวาจะเปนการนาไปใชให
เกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่ประเมิ
่
น หรือสนับสนุนการตัดสินใจ หรือนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาสิ่งที่มุง
ประเมิน ผลการประเมินจึงเปนสิ่งสาคัญตอการใชผล นักประเมินจึงควรทราบแนวทางในตัดสินใจของผู ต อง
การใชขอมูลเพื่อทาการประเมินที่สามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชขอมูล การประเมินเป
นกระบวนการที่ใหไดมาซึ
่
่งสารสนเทศสาหรับผู มีส วนไดสวนเสียที่สาคัญตอการวางนโยบาย แผนงานหรือ
โครงการ เพื่อใช้เป็นเปนแนวทางในการตัดสินใจ กระบวนการประเมินตองไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ มี
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การวางแผน ดาเนินการ จัดทารายงาน และเพื่อใหผลการประเมินไดถูกนาไปใชประโยชนจึงตองมีการเผยแพร
สารสนเทศของการประเมิน ดังนั้นนักประเมินจึงตองมีทักษะการ สื่อสารที่ดีเพื่อคัดเลือกประเภท รูปแบบ และ
การนาเสนอรายงานการประเมินที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ประเด็นในกำรประเมินแบงออกเปน 4 ประเภท ตำมอักษรภำษำอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model
มีรำยละเอียด ดังนี้
• การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินกอนการดาเนิน โครงการ
พิจารณาหลักการและเหตุผล ความ จาเปนที่ตองดาเนินโครงการ ประเด็นปญหาและความเหมาะสมของเปา
หมายโครงการ
• การประเมินปจจัยนาเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ เปนไปได
ของโครงการ ความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใชในการด
่
าเนินโครงการ
• การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการ
ดาเนินโครงการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ให การดาเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท ี่ใชในโครงการ ภาวะผูนา การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน ี้เปนประโยชนอยางมากตอการคนหา
จุดแข็ง (strengths) และจุดดอย (weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
• การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กาหนดไวรวมทั้งพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย
หรือปรับเปลี่ยนของโครงการ
การประเมิน ผลโครงการ โดยใชContext Input Process Product : CIPP มีจุดมุ งหมายของการ
ประเมินผลโครงการ คือ
• เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิกการประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะยกเลิก โครงการหรือ
สนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหมๆ ซึ่งมี โอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลวไดงาย
ดังนั้นถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้นสาเร็จ ตามที่กาหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวก็ควรดาเนินการต
อไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีปญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา ก็ควรยกเลิก
• เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเปนไปตามที่กาหนด วัตถุประสงค
และเปาหมาย หรือกฎเกณฑหรือมาตรฐานที่กาหนดไวเพียงใด
• เพื่อปรับปรุงงาน หากนาโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมสามารถบรรลุ วัตถุประสงคที่
กาหนดไวทุกขอ ควรนาโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น โดยพิจารณาวาโครงการนั้นบกพรองในเรื่องใด
และปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น
• เพื่อศึกษาทางเลื อก (Alternative) ในการนาโครงการไปปฏิบัติผู บริห ารโครงการตอง แสวงหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้นการประเมินผลจะ เปนการเปรียบเทียบทางเลือก กอนท ี่ จะตัดสินใจเลือกทางเลื อก
ใดมาปฏิบัติทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง
นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ไดนาเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้
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1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจาก การประเมิน
สภาพแวดลอมท ี่ไดนาไปใชในการกาหนดจุดประสงคของโครงการ ให สอดคลองกับแผนการดาเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decision) เปนการตัดสินใจที่ใชข
อมูลจากปจจัยนาเขาท ี่ไดนาไปใชในการกาหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนของการดาเนินการของ
โครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decision) เปนการตัดสินใจที่ ใชขอมู
ลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุงแกไขการ
ดาเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุงแกไขการดาเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เปนการตัดสินใจเพื่อใช ขอมูลจากการ
ประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น
จากขอมูล เกี่ย วกับ ประเด็น การประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของการตัดสินใจ
ดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปความสัมพันธ ระหวางประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังแผนภูมิที่ 1

จากประเด็นการประเมินและประเภทของการตัดสินใจ สามารถสรุปความสัมพันธระหวางประเภท
ของการประเมินกับประเภทการตัดสินใจและการนาไปใชประโยชนดังรูปแผนภูมิที่ 2

621

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
จากรูปแบบในการประเมินที่หลากหลายไมวาจะเนนวิ
่
ธีการ คุณคาของสิ่งที่ประเมินหรือการนาขอมูลจาก
การประเมินไปใช ซึ่งผู ประเมินสามารถเลือกนาไปใชกับการประเมินในหลายระดับทั้งการประเมินนโยบาย
แผนงานและโครงการ และเลือกใชใหเหมาะสมกับชวงระยะเวลาของการดาเนินงานนั้นๆ
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากเป้าหมายของการดาเนินโครงการฯ คือ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(Green Growth) ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม


เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้ อมของชุมชนในพื้น ที่คุ้งบางกะเจ้า ให้ ดีขึ้น พร้อมเป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย


ดังนั้ น สิ่ งที่เป็ น หั ว ใจของโครงการฯ นี้คือ “โมเดล” Social Collaboration with Collective
Impact ที่ เ ชื่ อ มโยงกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
(Community Centric Development) บนการทางานที่มีเป้าหมายร่วม (Shared Goal) เพื่อสร้างผลลัพธ์
ร่วมกัน (Collective Impact) รายละเอียดของตัวแบบ มีดังนี้
ตัวแบบที่เหมำะสมในกำรนำมำประเมินผลภำพรวมของโครงกำรพัฒนำคุ้งบำงกะเจ้ำ
Social Collaboration เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาสั งคมอันมีลั กษณะเฉพาะที่ซับซ้อน ซึ่งไม่
สามารถจัดการได้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรโดยมุ่งเน้นการนา
ความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนมาบูรณาการในการทางานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมร่วมกัน
กระบวนกำรทำงำนของ Social Collaboration ในไทย
ร่วมกันกาหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน




ร่วมกันกาหนดวิธีการวัดผลการดาเนินงาน โดยร่วมมือกันเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง



ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยประสานงานและร่วมมือกันทุกขั้นตอน

สื่อสารและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างคณะทางานและชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน




ร่วมกันจัดตั้งคณะเลขานุการโครงการ เพื่อบริหารภาพรวมและดาเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์

มากที่สุด
นอกจากนี้ การใช้ตัวแบบ Social Collaboration จะต้องทาการศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่ประสบ
ความสาเร็จจากการนาตัวแบบดังกล่าวข้างต้นไปใช้ สามารถนามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของบางกะ
เจ้าได้ เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
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กรณีศึกษำ Social Collaboration มีดังนี้
1. ประเทศเคนย่ำ
กำรเพิ่มมูลค่ำจำกสิ่งที่มี
เป็ น หนึ่ งในประเทศที่ป ระสบปั ญหาขั้นวิก ฤตในแทบทุกด้ าน ทั้งสิ่ งแวดล้ อม ยาเสพติดและแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วชื่ อ ดั ง ที่ ดึ ง ดู ด ผู้ ค นจากทั่ ว โลกอย่ า งซาฟารี ยั ง ไร้ แ หล่ ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ในขณะที่ รั ฐ บาลไม่ มี
ความสามารถในการชักชวนนั กลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาใหญ่อย่างการคอร์รัปชั่นที่
กลายเป็นผลกระทบด้านลบให้สังคมถูกแช่แข็งอย่างยาวนานหลายสิบปี
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ประเทศเคนย่า โดยรัฐบาลในสมัยนั้น ตื่นตัวในการเปลี่ยนดินแดนอันด้อยพัฒนา
ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับต่า พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้ระดับปาน
กลางภายในปี ค.ศ.2030 โดยวางแผนการเปลี่ยนแปลงชาติในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในประเทศมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
แนวทางการพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่ของเคนย่าแผนนี้มีชื่อว่า “Kenya Vision 2030” ซึ่งได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาในปี ค.ศ.2008 โดยให้ความสาคัญในการพัฒนา 4 โครงสร้างที่เป็นเสาหลักของประเทศ
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลกาหนดเพื่อการพัฒนาประเทศให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ในส่วนของเศรษฐกิจ ทางรัฐบาลมุ่งเน้นชูประเด็นที่มีโอกาสเป็นแหล่งรายได้
ใหญ่อย่างการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงมากของประเทศ เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อม
ใช้วิธีการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจและตอบ
โจทย์มากที่สุด รวมทั้งเน้นกลุ่มเป้าหมายระดับเอบวกที่มีรายได้สูงจากทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พร้อม
สัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของเคนย่า
หลังจากดาเนินการพัฒนาประเทศตามแผน Kenya Vision 2030 ในทุกๆ ด้าน ผลความสาเร็จที่โดด
เด่ น คื อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในปี ค.ศ.2017 ที่ ผ่ า นมา จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในเคนย่ า เติ บ โตสู ง ขึ้ น ถึ ง 17
เปอร์เซนต์ ส่งผลให้ตัวเลข GDP ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
ด้วยผลลัพธ์เชิงบวกนี้ทาให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านตาแหน่ง รวมทั้งเกิดการยกระดับและต่อยอดด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก
พื้นที่สำธำรณะแก้ปัญหำส่วนรวม
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ก่อนที่โคเปเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก จะกลายเป็นตัวอย่างเมืองพื้นที่สีเขียวดั่ง
เช่นในปัจจุบัน น้าในอ่าวของเมืองเกิดความเน่าเสียอย่างรุนแรงจนไม่สามารถใช้สาหรับอุปโภคหรือบริโภคได้
สาเหตุของปัญหาในยุคนั้นคือ การพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝั่งอเมริกันที่นิยม
ใช้รถยนต์มากกว่าการเดินตามแบบฉบับดั้งเดิมของคนยุโรป ส่งผลกระทบให้เกิดการตัดต้นไม้จานวนมากเพื่อสร้าง
ถนนกลางเมือง
สภาเมื อ งโคเปนเฮเกนไม่ นิ่ ง นอนใจต่ อ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง เร่ ง เปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ ไ ปในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมมากขึ้ น และเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ "A
Metropolis for People" หรือเมืองสาธารณะสาหรับส่วนรวมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม สภาเมืองไม่ได้เน้นเพียงการก่อสร้างพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสาหรับทุกคนเท่านั้น ยังมี
การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือเดินเล่นกันมากขึ้น รวมทั้ง
จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ สภาเมืองยังสร้างสรรค์ “Waterfront Design Catalogue” แค็ตตาล็อกภาพในรูปแบบ
หนังสือ ที่สามารถสั่งซื้อได้ที่สภาเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ แสดงให้เห็นแนวคิดและแรงบันดาล
ใจการดีไซน์สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในแนวทางการสร้าง
(สร้างหรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง) ท่าเรือให้เป็นพื้นที่ริมอ่าวที่เหมาะสาหรับใช้งานในทุกโอกาส
นโยบายการพัฒนาเมืองและวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้ถูกกาหนดโดยสภาเมืองโคเปนเฮเกน ผ่านการวางแผน
วิจัยศึกษาแนวคิด และความเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ โดยมีฝ่ายจัดการเทคนิคและสิ่งแวดล้อมของสภาเมือง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชน ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริง
ด้วยกระบวนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมนี้ ปัจจุบันพื้นที่รอบอ่าวโคเปนเฮเกนได้รับการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ใช้สอยและพักผ่อนสาหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในภาคเอกชน
หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจของเมกะโปรเจกต์นี้คือ Kalvebod Wave และโครงการสร้างทางจักรยานข้ามคลอง
เชื่อมต่อและสะพาน 2 แห่ง ที่ชื่อ Bryggebroen และ Inderhavnsbroen เนื่องจาก 50 เปอร์เซ็นต์ ของ
ประชากรในโคเปนเฮเกนเลือกใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน และโครงการสะพานคนข้ามแห่งใหม่ในเขตเวิ้งอ่าว
ตอนในของนูฮาวน์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันเตรียมความพร้อมรับมือน้าท่วมที่อาจเกิดจากผลกระทบของ
สภาวะโลกร้อน โดยจัดการให้ส่วนต่างๆ ของเมืองสามารถจัดการกับระบบน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“การเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี บ ทบาทและส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเมื อ งถื อ เป็ น หนึ่ ง ใน
กระบวนการส าคั ญ เนื่ อ งจากเมื อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ดั ง นั้ น การรั บ ฟั ง ความต้ อ งการและ
ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมาก เพื่อการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนมากที่สุด”
3. เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ชุบชีวิตเมืองแห่งประวัติศำสตร์ด้วยพลังส่วนรวม
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอดีตและการมุ่งพัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ส่งผล
กระทบให้เมืองสาคัญอย่างเกียวโต สูญเสียเอกลักษณ์ในหลายๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในปีค.ศ 2007 เทศบาลเมืองเกียวโตจึงสร้างสรรค์แผนฟื้นฟูเมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ เพื่อสร้างให้เกียวโต
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดังเดิม โดยวางแผนการพัฒนาระยะยาว 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 - 2020
ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนชาวเกียวโตทุกกลุ่ม
 แผนฟื้ น ฟู เ มื อ งเกี ย วโตดั ง กล่ ำ วที่ ทุ ก คนมี ส่ วนร่ ว ม เริ่ มต้ น ด้ วยกำรก ำหนดผั ง เมื อ งให้ มี ร ะบบ
ระเบียบ แบบแผน และมีเครือข่ำยภำคประชำสังคมที่เข้มแข็งทำหน้ำที่ดูแลกำรบูรณะสถำปัตยกรรม
ทั้งหมดในเมือง โดยเน้นการกาหนดความสูงของอาคาร และออกกฎระเบียบควบคุมการใช้ป้ายโฆษณาหรือสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั่ ว ทุ ก มุ ม เมื อ ง รวมทั้ ง ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ใ นบางพื้ น ที่ ให้ มี ค วามกลมกลื น กั บ
สถาปัตยกรรมในอดีต เพื่อให้เมืองเกียวโตอันเก่าแก่สามารถอยู่ร่วมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว
 นอกจากนี้ แผนการพั ฒ นาเมื องแบบมี ส่ ว นร่ วม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางวัฒ นธรรม และ
ธรรมชาติหลายแห่ง อาทิ บริเวณแม่น้าคาโมะที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเมือง ถูกออกแบบให้คนเกียวโตและ
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างความหลากหลายให้พื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูซากุระบาน ทุก
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ปี ผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น จะมาจั บ จองใช้ ส ถานที่ ริ ม แม่ น้ า เพื่ อ จั ด สรรพื้ น ที่ ใ นการขายของในเทศกาลชมซากุระ
ก่อให้ เกิดเป็ น แหล่ งท่องเที่ย วที่ส าคัญ และมีจานวนนักท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒ นธรรมมากขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก
 ปัจจุบัน เกียวโตกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่
ผสมผสานบรรยากาศความเป็นโลกยุคโมเดิร์นได้อย่างลงตัวมากที่สุดในโลก ทั้งหมดนี้เกิดจากการชุบชีวิตเมือง
ด้วยพลังส่วนรวม ซึ่งทาให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและกลมกลืนกับตัวตนที่แท้จริงของชุมชนมากที่สุด
7. สรุป (Conclusion)
สรุปกำรประเมินผลภำพรวมพื้นที่พิเศษ : กรณีโครงกำรพัฒนำคุ้งบำงกะเจ้ำ
หากจะพิจารณาตามรายละเอียดและประเด็นปัญหาข้างต้น จะสามารถสรุปถึงความล้มเหลวของ
โครงการฯ มีสาเหตุสาคัญหลายประการ ดังนี้
1. ขาดการประเมินโครงการฯ ประกอบด้วย
1.1 ขาดการประเมินโครงการก่อนดาเนินการ (Preliminary Evaluation)
1.2 ขาดการประเมินระหว่างดาเนินการโครงการ (Formative evaluation)
1.3 ขาดการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation)
1.4 ขาดการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินโครงการฯ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี ที่เหมาะสม ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 5
เพื่อลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมายที่จะตามมา
3. แม้ ว่ า จาก “โครงการรั ก ษ์ น้ า รั ก ษ์ ป่ า รั ก ษ์ คุ้ ง บางกระเจ้ า ” มาเป็ น โครงการ “Our khung
Bangkachao” ในปัจจุบัน จะมีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การดาเนินงาน เพื่อเป้าหมาย
ร่วมกัน (Share Goal) แต่เป็นการดาเนินโครงการฯ ที่บริษัทเอกชนรายใหญ่สุด คือ ปตท. เข้ามาเป็นตัวหลัก
ในกรดาเนินงานต่างๆ และมีภาคีเครือข่ายอีก 34 องค์กรเข้ามาร่วม สิ่งสาคัญที่ได้กล่าวถึงในบทสัมภาษณ์
บุคคลสาคัญในบางกะเจ้า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สรุปว่า การดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวนั้น ขาด
การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทั้ง 6 ตาบลของบางกะเจ้าอย่างแท้จริง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทาเพื่อ
เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (Share Goal)
4. ขาดความต่อเนื่องของโครงการฯ กล่าวคือเมื่อเห็นว่าการดาเนินโครงการฯ เดิมเริ่มเกิดความล้มเหลว
ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการใหม่ๆ อีกไปเรื่อยๆ ไม่หาทางแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อขาดความ
ต่อเนื่องของโครงการฯ ก็จะทาให้ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณในการดาเนินงานต่างๆ ของชาวบ้านบาง
กะเจ้าก็ถูกพับไปด้วย ชาวบ้านหมดกาลังใจที่จะพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าให้เกิดความยั่งยืน
5. ขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของกลยุทธ์การดาเนินงานที่โครงการฯ ระบุไว้คือพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลั พธ์ร่ว ม
(Collective Impact) โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนจากทุก
ภาคส่วนอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงและบูรณการภายใต้เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (Share Goal) นาไปสู่ต้นแบบ
การสานพลังความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ
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6. ขาดตัวชี้วัดของโครงการฯ ได้แก่ ตัวชี้วัดการดาเนินงานของคณะทางานทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะทางาน
พื้นที่สีเขียว คณะทางานการจัดการน้า คณะทางานจัดการขยะ คณะทางานส่งเสริมอาชีพ คณะทางานการ
ท่องเที่ยว คณะทางานการศึกษาและวัฒนธรรมและคณะทางานอานวยการและการสื่อสาร เพื่อที่จะนาไปสู่
การศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ขาดการวางแผน การติดตามและประเมินผลของโครงการฯ กล่าวคือ หลักกำรติดตำมและประเมิน
โครงกำร การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) เป็นคาที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตาม
การประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารงาน/โครงการทราบว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีความก้าวหน้า มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วย ให้ทราบความเหมาะสมของการดาเนินงาน
และการบรรลุความสาเร็จ ของงาน/โครงการนั้น “การติดตาม” และ “การประเมิน ” เป็นกระบวนการที่
แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่ เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนาแนวคิดและ
หลักการติดตาม และประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถ
กากับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงวงจรการ
ดาเนินโครงการ ลาดับขั้นของแผน ความหมายของการติดตามและประเมินโครงการและความสัมพันธ์ระหว่าง
การติ ด ตามและการประเมิ น 1. วงจรการด าเนิ น โครงการ การด าเนิ น โครงการใดๆ ต้ อ งประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning หรือ Project Design) เป็นการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์อันนาไปสู่การกาหนด รายละเอียดในแต่ละส่วนของโครงการ ได้แก่
การกาหนดวัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ 2) การดาเนินงาน
(Implementation) เป็ น ขั้น ตอนของการบริ ห ารงานเพื่ อ ดาเนิน กิจ กรรมตามที่ก าหนดไว้ ในส่ ว นของการ
วางแผน เป็ น การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรให้ ไปสู่ เป้าหมายของโครงการ 3) การติดตามและประเมิ น ผล
(Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตาม
กากับการดาเนินโครงการ เพื่อปรับปรุงและเพื่อตรวจสอบผลสาเร็จของโครงการว่าเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่

8. การจะดาเนินโครงการฯ ให้ประสบความสาเร็จนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย ตัวแบบทฤษฎีกำรนำ
นโยบำยสำธำรณะไปสู่กำรปฏิบัติ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation) หรือการบริหารนโยบายโดย
ชี้ให้เห็นถึงการกระทาที่อาศัยกลไกทางการบริหารมาทาให้นโยบายถูกปฏิบัติหรือดาเนินงานอย่างจริงจังโดย
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องค์การที่รั บผิ ดชอบให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ ดังนั้นการนานโยบายไปปฏิบัติจึงเป็น การแสวงหาวิธีการและ
แนวทาง เพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงานและโครงการให้ดีขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงสมรรถนะขององค์การ พฤติกรรม
ขององค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล การใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล ตลอดจนความ
ร่วมมือของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสภาพแวดล้อมและตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ระบุไว้ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ ได้แก่ ฝ่ายนิติ บัญญัติ ฝ่ายบริหารหรือระบบราชการ กลุ่มกดดัน องค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคม
(Nimpanich, 2004 : 139; Jantarasorn, 2011 : 297)
การนานโยบายไปปฏิบัติมีความสาคัญหลายประการทั้งนี้นโยบายสาธารณะมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ อาจส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ ตัดสิน ใจนโยบายรวมถึงหน่วยงานผู้ ทาหน้าที่ปฏิบัติการตลอดจนถึง ประชาชน
กลุ่ มเป้ าหมายที่ได้รั บ ผลกระทบจากนโยบาย ดังนั้นเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของการนา
นโยบายไปสู่ การปฏิบัติ จึงมีการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง โดยได้รับ
ความ สนใจจากกลุ่ มนั กรั ฐ ศาสตร์ และนั กรัฐ ประศาสนศาสตร์ ช่ว งระหว่างปี ค.ศ. 1970 (Nimpanich,
2004 : 137-138) อย่างไรก็ดีตัวแบบทางทฤษฎีของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจาแนกออกเป็น 3
กลุ่ ม ใหญ่ ได้ แ ก่ ( 1) ทฤษฎี ก ารน านโ ยบายไปปฏิ บั ติ จ ากบนลงล่ า ง ( Top-down Theories of
Implementation) ท ฤ ษ ฎี ก า ร น า น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏิ บั ติ จ า ก ล่ า ง ขึ้ น บ น ( Bottom-up Theories of
Implementation) ทฤษฎี ก ารน านโยบายไปปฏิ บั ติ แ บบผสม (Hybrid Theories of Implementation)
รายละเอียดจะนาเสนอดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติจำกบนลงล่ำง (Top-down Theories of Implementation)
แนวทางตามทฤษฎีนี้ให้ความสาคัญกับความสามารถของผู้กาหนดนโยบายในการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
นโยบายอย่างชัดเจน รวมไปถึงการติดตามกากับดูแลและควบคุมการนนานโยบายไปปฏิบัติสาหรับสมมติฐาน
ของ ทฤษฎี นี้ คื อ (1) การน านโยบายไปปฏิ บั ติ เ ริ่ ม ต้ น มาจากการตั ด สิ น ใจของรั ฐ บาลกลาง (2) เน้ น ที่
กระบวนการทางการเมืองตามทฤษฎีระบบ (3) มักไม่สนใจผลกระทบของผู้นานโยบายไปปฏิบัติที่มีต่อการ
ให้บริการตามนโยบาย (4) นโยบายเป็นปัจจัยนาเข้า (inputs) และการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นผลผลิต
(outputs) และ (5) แนวการศึกษาที่เน้นบทบาทการใช้อานาจของผู้นาสาหรับผลงานของนักวิชาการที่จัดอยู่
ในกลุ่มนี้ได้แก่ ผลงาน ของเพรสแมน (Pressman) และวิลดาฟสกี (Wildavsky) ในปีค.ศ.1973 ผลงานของ
แวน มีเตอร์(Van Meter) และแวน ฮอร์น (Van Horn) ปี ค.ศ.1975 ผลงานของบาร์แดช (Bardach) ปีค.ศ.
1977 และผลงานของซาบาเตียร์( Sabatier) และ แมซเมเนียน (Mazmanian) ปี ค.ศ.1979, 1980 และ
1983 ฯลฯ
1. ตัวแบบกระบวนกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติของแวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น
1.1. แนวคิดพื้นฐานของตัวแบบ ตัวแบบนี้พัฒนาโดย Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl
E. (1976 : 445-488) ได้กล่าวถึงตัวแบบกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ เมื่อปี ค.ศ. 1975 เรื่อง “The
Policy Implementation Process A Conceptual Framework” โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง
กระบว นการของการ น านโ ยบายไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ได้ ตั้ ง ชื่ อ ตั ว แบบนี้ ว่ า “A Model of the Policy
Implementation Process” ตัวแบบนี้ เป็นการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้ตัวแบบทั่วไป ซึ่งเป็น
ผลงานของแวน มีเตอร์ (Van Meter) และแวน ฮอร์น (Van Horn) ที่พัฒนามาจากตัวแบบการวิเคราะห์ระบบ
การเมืองของอีสตัน (Easton) ผนวกกับการนาผลการศึกษาทางทฤษฎีองค์การที่ส่งผลหรือเกี่ยวข้องกับผลการ
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ปฏิบัติงานมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ตัวแบบนี้แม้จะไม่ใช้เป็นความพยายามแปรโดยตรงที่จะประสานตัวแบบต่าง
ๆ ตามห้าแนวทางข้างต้นก็ตาม แต่กรอบของตัวแบบก็ ได้รวมตัวแปรบางส่วนของตัวแบบอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
มากพอที่จะช่วยให้การศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหาการนานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะที่กว้างกว่าตัวแบบอื่น
1.2. องค์ประกอบที่สาคัญของตัวแบบ ตัวแบบกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ มีองค์ประกอบที่
สาคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ และมาตรฐานนโยบาย (Policy Standards and Objectives) ทรัพยากรนโยบาย
(Policy Resources) การสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รและกิ จ กรรมการเสริ ม แรง ( Inter-Organizational
Communication and Enforcement Activities) ลักษณะหน่วยงานที่นาไปปฏิบัติ (The Characteristics
of Lamenting Agencies) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สั งคมและการเมื อง (Economic, Social and Political
Conditions) และความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ (The Disposition of Implementers)
1.3. จุดเด่นของตัวแบบ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น ได้ตั้งข้อสังเกตในการนาตัวแบบไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการนานโยบายไปปฏิบัติไว้ 3 ประการ คือ (1) กระบวนการสื่อสาร ถือได้ว่าเป็น
ตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมการ
ส่ ง เสริ ม ลั ก ษณะของหน่ ว ยงานที่ น านโยบายไปปฏิ บั ติ และการยอมรั บ ในตั ว ผู้ ป ฏิ บั ติ ( 2) ปั ญ หาด้ า น
ความสามารถ แวน มีเตอร์ และ แวน ฮอร์น ได้กล่าวว่าความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้หรือไม่
ปัญหาด้านความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปร 4 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบายการสื่อสาร
และกิจกรรมส่งเสริมลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง (3) ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ยอมรับในสิ่งที่ต้องทา ปัญหานี้จะเกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริมลักษณะของหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบัติ และสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

2. ทฤษฎีเชิงบูรณำกำรของกำรนำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติ
2.1 แนวคิดพื้นฐานของตัวแบบ ตัวแบบนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
(2011) โดยการสังเคราะห์ผลงานของนักวิชาการโดยใช้ทฤษฎีนิรนัย (Deductive Theory) และทฤษฎีอุปนัย
(Inductive Theory) แล้วบูรณาการผลของการศึกษานามาพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เรียกว่า ทฤษฎีเชิง
บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร น า น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ ไ ป ป ฏิ บั ติ ( An Integrated Theory of Public Policy
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Implementation) โดยสรุปแล้วเป็นตัวแบบทางทฤษฎีที่มีโครงสร้าง และปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรที่ มีลักษณะ
ของการเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆ เป็นตัวแบบที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) และมีพลวัตร (Dynamic)
2.2 องค์ป ระกอบของตัว แบบ ตัว แบบนี้ประกอบไปด้ว ยมิติ (Dimension) 3 ด้าน คือ ด้านเวลา
(Times) ด้านสภาพแวดล้อม และสถานที่ (Contexts) และด้านสถานการณ์ทางเทคโนโลยี (Technological
Circumstances)
2.3 จุ ดเด่น ของตัว แบบ ตัว แบบนี้นับว่าเป็น การสั ง เคราะห์ ตัว แปรที่ ที่ มี ความส าคั ญ ของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติมาบูร ณาการทั้งทฤษฎีนิรนัย (Deductive Theory) และทฤษฎีอุปนัย (Inductive
Theory) หลอมรวมมาเป็นตัวแบบที่ยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม

9. ข้อเสนอแนะ มีดังนี้
1. การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ถือเป็นหนึ่งใน
กระบวนการส าคั ญ เนื่ อ งจากเมื อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ดั ง นั้ น การรั บ ฟั ง ความต้ อ งการและ
ข้อเสนอแนะซึ่งกัน และกัน จึ งเป็ น สิ่ งจ าเป็ น อย่างมาก เพื่อการพัฒ นาโครงการฯ ต่างๆ ให้ เป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนมากที่สุด
2. ควรมีการกาหนดสัดส่วนบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาคีเครือข่าย จานวน 34 องค์กร เพื่อที่จะไม่เกิด
ความสับสนและไม่เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานโครงการฯ
3. ควรมีการศึกษาตัว แบบหรื อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดาเนินโครงการการจัดการพื้นที่เฉพาะของ
ประเทศต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น นามาเปรียบเทียบเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
4. ควรมีการวางแผน การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการฯ อย่าง
จริ งจั ง การติดตามและประเมิน ผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ดาเนินโครงการฯ เพราะเป็นการติดตามกากับการดาเนินโครงการฯ เพื่อปรับปรุงและเพื่อตรวจสอบผลสาเร็จ
ของโครงการว่าเป็น ไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อที่จะประเมินผลได้ว่าโครงการฯ ดังกล่าวนั้น ประสบ
ความสาเร็จ
หรือล้มเหลว เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง
ให้การดาเนินโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น หั ว ใจของโครงการฯ นี้ คื อ “โมเดล” Social Collaboration with Collective
Impact ที่ เ ชื่ อ มโยงกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
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(Community Centric Development) บนการทางานที่มีเป้าหมายร่วม (Shared Goal) เพื่อสร้างผลลัพธ์
ร่วมกัน (Collective Impact) อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน
ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานของภาครัฐ องค์การส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. , เทศบาล , อบต.
, กลุ่มนายทุน นักอนุรักษ์ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ จะต้องหันมาทบทวนนโยบายกันเสียใหม่ เพื่อกาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันว่า “เราจะพร้อมใจกันปกป้องคุ้งบางกะเจ้า ” ให้เป็นดินแดนที่มีมนต์ขลังทางด้าน
ธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวสืบไป
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แนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร กรณีศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1
นางสาวพรพรรณ กิติสุธาธรรม 117
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email address: kitisuthatham@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ประจาปี พ.ศ. 2562 –
2564 ซึ่งเป็นการศึกษาถึงสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยมุ่งศึกษาเฉพาะยุทธศาสตร์
ด้านการเกษตร รวมทั้งการศึกษาปัญหาและเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ เนื่องด้วยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น “พื้นที่พัฒนาพิเศษ
ระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออกและแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ ”
ในทางกลับกันพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุก
พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาเอาแนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ แนวคิดความสั มพันธ์ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ (Intergovernmental Relations) และแนวคิดการจัดการ
เชิงพื้นที่ (Area – based Approach) มาศึกษาถึงการดาเนินการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ
ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Field Research) ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ผลของการศึ ก ษาปรากฏว่ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเกษตรได้ รั บ
งบประมาณมาโดยตลอด การดาเนินงานส่วนใหญ่ขาดการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ได้แก่ เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพื่อการส่งออก แต่การใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะงานตาม
หน้าที่ปกติและการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กันในแต่ละจังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพ
และสภาพปัญหาที่ต้องพัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรในแต่ละจังหวัด ดังนั้น กลุ่มจังหวัดควรสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดสินค้าเกษตรเป้าหมายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด
ทาให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการลงทุนและการส่งเสริมแรงงานภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น
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คำสำคัญ: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
Guidelines for the Development of Agricultural Strategies Case Study of the
Eastern Provinces 1
Miss Phornphan Kitisuthatham118
Thammasat University
Email address: kitisuthatham@gmail.com
ABSTRACT
The development of Eastern Region 1, including Chachoengsao, Chonburi, and Rayong
Provinces, as part of the Eastern Economic Corridor Development Plan 2017-2021 (B.E. 2560-2564)
was studied, focusing on specific agricultural strategies and evaluating problems and recommendations
for integrated spatial provincial development plans. As part of the Eastern Province Group 1
development plan, one goal is to develop "special development areas at an Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) level with safe food and fruit production sources for export and international
standard tourist attractions." However, agricultural areas in the Eastern Province 1 region tended to
decrease continuously in almost all areas, from 2002 onwards.
Qualitative research was used along with concepts of provincial administration and integrated
provincial groups, intergovernmental relations, and area-based approach management to study the
implementation of the Eastern Province Group Development Plan 1 through documentary study and
field research in Chachoengsao, Chonburi, and Rayong.
Results were that in Eastern Province Group Development Plan 1, agricultural strategy has
been consistently budgeted. Most operations lack strategic focus upon creating competitiveness by
developing quality, safe agriculture for export. Budget use by provincial groups is a normal job function,
with budget equally divided among the three provinces. Budget allocation is not based upon potential
or problems requiring development and improvement in agricultural strategy for each province. These
findings suggest that Eastern Region Group 1 should create competitiveness, especially by determining
target agricultural products generating income for provincial groups, boosting investment confidence
among farmers and promoting agricultural labor.
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Keywords: Eastern Province Group Development Plan 1, Eastern Economic Corridor Development
Plan 2017-2021 (B.E. 2560-2564), Investment confidence, Target agricultural products, Budgeting.
บทนำ
การบริหารราชการตามรูปแบบการปกครองไทย มีการแบ่งพื้นที่การบริหารงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปัจจุบันแบ่งการบริหารงานออกเป็น
3 รูปแบบ คือ การบริหารราชการส่วนกลางซึ่งมีรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์อานาจ การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคเป็นรูปแบบการการปกครองแบบแบ่งอานาจ และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้รูปแบบการ
ปกครองแบบกระจายอานาจ โดยการบริหารราชการดังกล่าวนี้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่อภารกิจของรั ฐ ความมี ประสิ ทธิ ภาพ ความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิจของรั ฐ การลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน119
ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. 2545 ในรัฐบาลสมัยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการปฏิรูประบบราชการให้มี
การพัฒนาและทันสมัย โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ให้จัดโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ โดยมีเจ้าภาพตาม
กลุ่ มภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบ (Cluster) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาโดยการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากส่วนราชการในระดับจังหวัดจะบริหารงานขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาภายในกระทรวง
หรื อกรมที่ส่ ว นราชการสั ง กัด ส่ งผลให้ การแก้ ไ ขปั ญหาในระดับ พื้น ที่ ไ ม่ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง และจากปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เห็นชอบ
ให้มีการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดยปรับเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนและศักยภาพใน
พื้นที่เป็นสาคัญ และต่อมาได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการบริหารงานกลุ่มจัง หวัดแบบบูรณาการ
โดยเล็งเห็นว่า การบริหารงานในระดับจังหวัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติได้ จึง
ต้องมีการทางานร่วมกันของหลายจังหวัด โดยเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และร่วมกันกาหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนา รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดเพื่อ ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่จังหวัดภายใน
กลุ่ มจั งหวั ดต่ อไป คณะรั ฐมนตรี จึ งมี มติ เมื่ อวั นที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวั นที่ 17 พฤศจิ กายน 2546
เห็ นชอบให้ จั ดตั้ งกลุ่ มจั งหวัด 19 กลุ่ มจั งหวัด และต่อมามี มติ เมื่ อวั นที่ 15 มกราคม 2551 และวั น ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบให้ปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ โดยปรับจาก 19 กลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกาหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สามารถยื่นคาขอจัดตั้งงบประมาณได้เอง 120 อีกทั้ง
ให้กลุ่มจังหวัดต้องจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางและวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยุ่ ง ยากซั บซ้ อ นในการเสนอของบประมาณโดยไม่ ต้ อ งด าเนิน การขอ
งบประมาณผ่านกระทรวงหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิดความ
คล่ องตัว มากยิ่ งขึ้น โดยมีนั ย ส าคัญ คือ การกาหนดให้ จังหวัดหรือกลุ่ มจังหวัดมีสถานะเป็นส่ วนราชการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มาตรา78 (2) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
119
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๔
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
พ.ศ. 2551 ทาให้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจึงมีลักษณะการดาเนินการคล้ายกับ
ส่ วนราชการอื่นๆ ที่ ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามเชื่อ มโยงตั้ ง แต่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติล งมาในระดั บ แผนงาน โครงการ
จนกระทั่งผลผลิตของกิจกรรมเป็นสาดับสุดท้าย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการไม่ ใ ช่ ก ารบริ ห ารงานแบบเน้ น
โครงสร้างการบริหารหรือเน้นการพัฒนาตามแต่นโยบายของส่วนราชการกาหนด แต่เป็นการเน้นการบริหาร
เชิงยุ ทธศาสตร์ ให้ แก่จั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดเป็นส าคัญ โดยยึดลั กษณะเขตพื้นที่ที่ติดต่อกันหรื อเป็นการ
รวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหรือข้อพิจารณาเบื้องต้น
การจัดกลุ่มจังหวัดใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกัน หรือเกื้อหนุนต่อกัน
เป็นแนวการพิจารณาขั้นที่ส อง และประการสุดท้ายพิ จารณาจากความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต
การค้า และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่ม และการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา
เร่ งด่ว นที่จ าเป็ น ต้ องอาศั ย ความร่ ว มมื อกั นระหว่ า งจัง หวัด สาเหตุที่ให้ ความส าคัญ กับ การเป็น เขตพื้ น ที่
ติดต่อกันนั้น มาจากสมมุติฐานที่ว่าจังหวัดที่อยู่พื้นที่ติดกันจะมีลักษณะทางภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม
ค่านิยม ใกล้เคียงกันมีการแบ่งตามลักษณะของพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมที่มีความใกล้เคียงกัน มีพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ติดต่อกัน มีจุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่
คล้ายคลึงกันจะทาให้ง่ายกับการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้
อย่างไรก็ตาม การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการดังกล่าวข้างต้น พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็ยังปรากฏให้เห็ นอยู่ในหลากหลายมิติ อาทิ ปัญหา
ด้านโครงสร้างการบริหาร,ปัญหาด้านบุคลากร, ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ แต่การ
ศึกษาวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินการของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ฉบับทบทวน (งบประมาณ
พ.ศ. 2563) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
โดยศึกษาเฉพาะกรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดให้เป็น “พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัยเพื่อการส่งออกและแหล่ง
ท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ” ในทางกลับกันพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 สาเหตุของการลดลงของพื้นที่
เกษตรกรรมส่ ว นใหญ่มาจากผลของการพัฒ นาเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และภายในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มากกว่า 700,000 ไร่ รวมทั้งความผันผวนของราคาสินค้าทาง
การเกษตรและสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่มีความไม่แน่นอน ทาให้เกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน และ
การขาดแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ทากินให้แก่กลุ่มนายทุนไปเป็นจานวน
มากเนื่ องจากได้ร าคาดี รวมทั้งการรุ กล้ าของพื้ นที่เ มื องและกิจ กรรมทางเศรษฐกิจต่ างๆ เข้ามาในพื้ น ที่
เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ
ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 ในภาคเกษตรกรรม (1,192,671 ล้านบาท) ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 (1,310,996
ล้านบาท) จานวน – 118,325 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.02 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 ในภาคเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2558 (57,044 ล้านบาท) ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 (75,256 ล้านบาท)
จานวน – 18,212 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ฯ ลดลง
ค่อนข้างมากตามลาดับ คือ ในปี พ.ศ. 2558 (50,244 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2554 (68,027 ล้านบาท)
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
จานวน – 17,783 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.14 สาเหตุมาจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร เช่น
ยางพารา ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง สับปะรด การส่งออกลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และในภาพรวมตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 – 2559 121
โดยผู้วิจัยได้เกิดประเด็นปัญหาว่า แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2564 ยุ ทธศาสตร์ด้านเกษตรได้รับงบประมาณมาโดยตลอด จากการพิจารณา
กิจกรรมหลักในโครงการ พบว่า การดาเนินงานส่วนใหญ่ ขาดการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ได้แก่ เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดสินค้าเกษตร
เป้าหมายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด ลาไย กุ้ง ไก่ และพืชพลังงานทดแทน แต่การ
ดาเนินงานโดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะงานตามหน้าที่ปกติและการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กัน หรือ
ใกล้เคียงกัน ในแต่ละจังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของศักยภาพและสภาพปัญหาที่จะต้อง
พัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงในกระบวนการสินค้าเกษตรเป้าหมายในแต่ละจังหวัด ดังนั้นการบริหารงานที่มีลักษณะ
บูรณาการระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดผ่านการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหน้ ากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 1 จึงถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและอาจเป็นแนว
ทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาสาระสาคัญและความสัมพันธ์ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสาระสาคัญและคุณภาพแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
2. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาเฉพาะช่ว งระยะเวลาของแผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวัน ออก 1
(แผนพัฒนา 3 ปี) พ.ศ. 2562 – 2564
3. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1 ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
4. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรเป้าหมายในการศึกษาวิจัย คือ
(1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด)
(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1 และผู้ แ ทนจากส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบตามแผนพั ฒ นาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออก 1
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
3. แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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4. แนวคิดการจัดการเชิงพื้นที่
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในพื้นที่
การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพื่อศึกษาบทบาท อานาจหน้าที่ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างจังหวัดและอาเภอในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนมากที่สุด โดยผสมผสานกับแนวคิดการจัดการเชิงพื้นที่ (Areabased Approach) เนื่องจากเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อกาหนดวิธีการ
ทางานที่ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายและมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์โ ดยยึ ด พื้น ที่เป็ นหลั ก โดยคานึงถึงความเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วย
ควำมเป็นมำ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 โดยประกอบด้วย 18 กลุ่มจังหวัด และ 6 ภาค กลุ่มจังหวัดในส่วนของภาคตะวันออกประกอบด้วย
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1 และกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 2 ส าหรั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1
ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และกาหนดให้จังหวัดชลบุรี
เป็ น ศูน ย์ ป ฏิบั ติการกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออก 1 ในการปฏิบัติงานของศูน ย์ปฏิบัติ การกลุ่ ม จังหวั ด ภาค
ตะวันออก 1 จะทาหน้าที่ในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่ การ
ปฏิบั ติให้ บั งเกิดผลภายใต้ความร่ ว มมือของทุกภาค เสริมสร้างการบูรณาการยุทธศาสตร์เพื่อการพั ฒ นา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือของกลุ่มจังหวัด โดยทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากข้อมูล การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน โดยกรมพัฒ นาที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 ในภาพรวมการใช้ที่ดินทาง
การเกษตร 5,559,214 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.05 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อจาแนกเป็นรายจังหวัดของพื้นที่การ
ใช้ที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด มากที่สุดคือจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 42.58 รองลงมาได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี และระยอง คิดเป็นร้อยละ 29.29 และ 28.11 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
จังหวัด
พ .ศ.2561
พ .ศ.2559
พ .ศ.2556
พ .ศ.2553
ฉะเชิงเทรำ
2,368,815
2,367,596
2,371,440
2,368,858
ชลบุรี
1,561,590
1,628,574
1,697,908
1,709,836
ระยอง
1,508,258
1,539,213
1,592,695
1,596,903
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
จากสถิติของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี
2558 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ 1,981,429 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.49 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,672,851 ล้านบาท) จาแนกเป็นผลิตภัณฑ์มวล
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รวมของจั งหวั ดระยอง 862,613 ล้ านบาท จั งหวั ดชลบุ รี 809,480 ล้ านบาท และจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
309,336 ล้านบาท ตามลาดับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่า
1,924,385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มฯ (1,981,429 ล้านบาท) และ
ร้อยละ 15.41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกเกษตรประเทศ (12.480,180 ล้านบาท) และเป็นร้อยละ
14.07 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (13,672,851 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขาอุตสาหกรรม และ
สาขาทาเหมืองแร่และเหมืองหินในจังหวัดชลบุรี 406,302 ล้านบาท จังหวัดระยอง 648,133 ล้านบาท
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 210,119 ล้านบาท รวม ,264,554 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
57,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (1,981,429 ล้านบาท) และ
ร้อยละ 4.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรประเทศ (,192,971 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากสาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ของทั้งสามจังหวัด ใกล้เคียงกันคือ จังหวัดชลบุรี 19,343 ล้านบาท
จังหวัดระยอง 16,777 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา 14,124 ล้านบาท
ข้อมูลกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1
1 ด้ำนเศรษฐกิจในภำพรวม
1.1 อัตราการขยายตัว หรื อลดลงของเศรษฐกิจและขนาดของเศรษฐกิจจากสถิ ติข องส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ มูล ค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี พ.ศ.
2558 ของกลุ่มจังหวัดฯ 1,981,426 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.49 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ (13,672,851 ล้ า นบาท) อยู่ ใ นล าดับที่ 1 ของ 18 กลุ่ มจังหวัด (ไม่รวมกรุ งเทพฯ) อัตราการ
เจริญเติบโตระยะ 5 ปี (ปี 2554 – 2558) จากปี พ.ศ. 2554 จานวน 1,662,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2558 จานวน 1,981,429 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเท่ากับ 319,395 ล้านบาทหรือร้อยละ
19.21 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ภำคเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลงในปี 2558 (57,044 ล้ำน
บำท) จำกปี 2554 (63,341 ล้ำนบำท) จำนวน -6,297 ล้ำนบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ -9.94 ขณะที่ภาคนอก
เกษตรผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2554 (1,586,778 ล้านบาท) ถึงปี 2558 (1,924,385 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
เป็นลาดับ จานวน 337,607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.27 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในสาขาอุตสาหกรรม สาขาค้าส่ งค้าปลีก สาขาการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา สาขาการขนส่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมต่ อ คนต่ อ ปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ เท่ า กั บ 624,555 บาท ขณะที่ ร ะดั บ ประเทศเท่ า กั บ
203,356 บาท
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดชลบุรีมีมูลค่า ผลิตภั ณฑ์มวลรวม
จังหวัด 809,480 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี 491,971 บาท จังหวัดระยองมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 862,613 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี 982,500 บาท จังหวัด
ฉะเชิ งเทรามี มู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมจั งหวั ด 309,336 ล้ านบาท ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม จั งหวั ดต่ อคนต่ อปี
399,194 บาท
เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของประเทศ พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558
ในภาคเกษตร (1,192,671 ล้านบาท) ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 (1,310,996 ล้านบาท) จานวน -118,325
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 9.02 ขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของกลุ่ ม จัง หวัด ฯ ในภาคเกษตร ปี 2558
(57,044 ล้านบาท) ลดลงจากปี 2554 (75,256 ล้านบาท) จานวน -18,212 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
24.2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ฯ ลดลงค่อนข้างมากตามลาดับ คือ ในปี 2558 (50,244
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ล้านบาท) ลดลงจากปี 2554 (68,027 ล้านบาท) จานวน -17,783 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.14
สาเหตุมาจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง สับปะรด การส่งออก
ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ตำรำงที่ 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2554-2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พ .ศ.2554
พ .ศ.2558
ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง
ภำคกำรเกษตร
1,310,996
1,192,671
-9.02
ภำคนอกกำรเกษตร
9,995,911
12,480,180
21.27
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
11,306,907
13,672,851
19.21
ที่มำ : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ตำรำงที่ 3 : ตารางเปรี ย บเทีย บผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวัน ออก 1 ณ ราคาประจาปี
พ.ศ. 2554 - 2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พ .ศ.2554
พ .ศ.2558
ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง
ภำคกำรเกษตร
75,256
57,044
-24.20
ภำคนอกกำรเกษตร
1,586,778
1,924,385
21.27
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
1,662,034
1,981,429
19.21
ที่มำ : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
2. ภำคกำรเกษตร
2.1 มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเกษตร จากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 แบบปริมาณ
ลูกโซ่ แต่ละจังหวัด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านเกษตรต่างกันไม่มากนัก ยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทรามี
มูลค่าต่ากว่าจังหวัดอื่นๆ กลุ่มจังหวัดฯ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราคล้ายคลึงกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2556 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลดลง
เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ทาให้ส่งออกได้น้อย สาหรับจังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่มากนัก
ตำรำงที่ 4 ตารางมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร หน่วย : ล้ำนบำท
จังหวัด
พ .ศ.2554 พ .ศ.2555 พ .ศ.2556 พ .ศ.2557 พ .ศ.2558
ฉะเชิงเทรำ
11,750
11,322
11,423
11,636
9,852
ชลบุรี
12,466
12,041
12,474
13,044
13,540
ระยอง
15,481
13,563
12,878
12,825
12,385
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นแหล่งผลิตอาหาร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัดในภาค
เกษตร ณ ราคาประจาปี ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 120,880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ รายได้อยู่ในลาดับที่ จากสาขาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม รวมทั้งเป็น
สาขาการผลิตที่รองรับแรงงานจานวนมากของกลุ่มจังหวัดฯ แม้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม การ
ล่าสัตว์ และป่าไม้ในพื้นที่ มีสัดส่วนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาลงไปในรายพื้นที่จะเห็นว่า สาขาเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้าง
เศรษฐกิจของพื้นที่
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3. ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำคัญ
พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในเกือบทุก
พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดฯ สาเหตุของการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจาก ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และภาคตะวันออก 1 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มากกว่า 7 แสนไร่ รวมทั้งความผันผวนของ
ราคาสินค้าทางการเกษตรและสภาพดิ น ฟ้า อากาศ ที่มีความไม่แน่นอนทาให้เกษตรกร เกิดความไม่มั่นใจใน
การลงทุน และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต ทาให้มีเกษตรกรส่วนใหญ่ขายที่ทากินให้แก่กลุ่ม
นายทุนไปเป็นจานวนมากเนื่องจากได้ราคาดี รวมทั้งการรุกล้าของพื้นที่เมืองและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจต่างๆ
เข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่นา และไร่ ในขณะที่พื้นที่ทุ่งหญ้า และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลกลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันเกษตรกรเริ่ม
นิยมหันมาทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเฉพาะกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพิ่ม
มากขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน มังคุด ทุเรียน ฯลฯ เพื่อการส่งออกแทนการทานาและทาไร่เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีมูลค่าทางการผลิตสูงราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งมีนโยบายของรัฐบาลในการเปิด
การค้าเสรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลทาให้แนวโน้มการปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายในพื้นที่มีแนวโน้ม การขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
1 ได้แก่ ปาล์มน้ามัน
4. ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
4.1 ปัญหำสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสำหกรรม มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงเป็นปัญหา
จากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็กส่วนใหญ่พบในจังหวัดที่มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มตกค้างสะสมมากขึ้น และจานวนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มีจานวนเพิ่มขึ้น
4.2 ปัญหำปริมำณน้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร จากการเพิ่มขึ้นของรอบการผลิตภาคเกษตรการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของชมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาการขาด
แคลนน้าในหน้าแล้งรุนแรงมากขึ้น ซึ่ ง ในส่ ว นของภาคเกษตร พื้ น ที่ ช ลประทานต่ อ พื้ น ที่ เ กษตรของภาค
ตะวันออกต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
4.3 ปัญหำด้ำนกำลังแรงงำน ภาวะขาดแคลนกาลังแรงงานภาคเกษตรและทักษะกาลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ ต่าไม่สอดรับกับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ อันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากร
ที่มีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง สัดส่วนการศึกษา สัดส่วนผู้มีงาน
ท าที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาค่ อ นข้ า งน้ อ ย และที่ ส าคั ญ กระบวนการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น
4.4 ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น
4.5 กำรผลิตด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ยังคง
ใช้แรงงานเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4.6 กำรท่องเที่ยวกระจุกตัวในบำงจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความ
พร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่ อาทิ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ปัญหา
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมจากน้าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล หมักหมม ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทาลาย และถูกบุกรุกเพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจบริการด้ านการ ท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ
5. ศักยภำพ และทิศทำงกำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1
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ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและท่า
อากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่
เชื่อมโยงเมียนมาร์ - ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของประเทศ ได้แก่ ไก่
ข้าว สุ กร กุ้ง และผลไม้ อาทิ มะม่ว ง ทุเรี ยน มังคุด เป็นต้น รวมถึงเป็นแหล่ งท่องเที่ย วระดับนานาชาติ
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ พัทยา บางแสน เกาะล้าน เกาะเสม็ด
ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑ จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้า
บริการ ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย
ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการใหม่มูลค่าสง เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง”
บทสรุป
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่า แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก 1 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
ได้รับงบประมาณมาโดยตลอด การดาเนินงานส่วนใหญ่ขาดการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ได้แก่ เกษตรคุณภาพปลอดภัยเพื่อการส่งออก แต่การใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นลักษณะ
งานตามหน้าที่ปกติและการแบ่งงบประมาณเท่าๆ กันในแต่ละจังหวัด การจัดสรรงบประมาณไม่ได้อยู่บน
พื้นฐานของศักยภาพและสภาพปัญหาที่ต้องพัฒนา/ แก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรในแต่ละจังหวัด
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ควรสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนด
สินค้าเกษตรเป้าหมายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด ทาให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการลงทุนและการ
ส่งเสริมแรงงานภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้
ศึกษาขอระลึ กถึงและขอขอบพระคุณเป็น อย่างมาก เริ่มจาก ศ.ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึ ก ษา
งานวิจัย ซึ่งท่านได้ให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งยังกระตุ้นเตือนให้ผู้ศึกษาได้
ดาเนินการจัดทางานวิจัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กาหนด และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุพิน เกชาคุปต์
ประธานกรรมการงานวิจัยที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้คาแนะนาและแนวคิดที่น่าสนใจในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยตรวจสอบและขัดเกลางานชิ้นนี้ให้มีความสมบูรณ์ มาก
ยิ่งขึ้น
อ้ำงอิง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 3/1 มาตรา 4 และมาตรา 52 วรรคสาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565 (พฤศจิกายน 2561) สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (พ.ศ. 2562 – 2564)
วสันต์ เหลืองประภัสร์. (2553). การบริหารปกครองกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ.ในการบริหาร
ปกครองสาธารณะ : การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 Public Governance (น. 62-84).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมวดี ลดาพรหมทอง (2557) การศึกษาคุณภาพแผนกลุ่มจังหวัด กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์
ศุภสันต์ ภูมิไขยา (2560). การปฏิสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดและอาเภอในการจัดทาคาของบประมาณของ
จังหวัดศึกษาเปรียบเทียบการจัดทาคาของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัด
พะเยาและยโสธร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์
R.A.W. Rhodes. (1999). Control and power in central-local government relations. 2nd ed.
Aldershot, England: Ashgate.
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นโยบำยกำรศึกษำ 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษำโรงเรียนในสังกัดเทศบำลนครตรัง
ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Email address: wisuttinee.t@psu.ac.th; wisuttinee.taneerat@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา
4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (โรงเรียน
จ านวน 8 แห่ ง และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จ านวน 1 แห่ ง ) งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative
research) เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานักการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 2) ผู้อานวยการโรงเรียนและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 8 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง 4) นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีการจดบันทึกภาคสนาม
และบันทึกเทป หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็นสาคัญ
ผลการวิ จั ย พบว่ า นโยบายการศึกษา 4.0 เป็ น แนวนโยบายที่ส าคัญ ในระดั บชาติ ในส่ ว นของนโยบาย
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ได้มีการนามายึดเป็นแนวทางการพัฒนาที่สาคัญดังนั้น
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน ผู้บริหารของเทศบาลนครตรังจึงได้มีการนานโยบายการศึกษา 4.0 มาใช้
เป็ น แนวทางหลักในการส่ง เสริม และสนับสนุนการจัด การการเรียนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิ จิ ทัล มี การ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การคิด การคานวณ และทักษะของนักเรียนและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
รัฐบาลชื่อดังในจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลนครตรัง ที่
ต้องการมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนในด้านประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา
4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังนั้ น พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้นเป็นลาดับ โดยเทศบาลนครตรังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2561 จากคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) นอกจากนี้ เทศบาลนครตรังยังมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สนับสนุนให้นาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ทุกโรงเรียน รวมทั้ง
มีการต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้มีโอกา สใน
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ : นโยบายการศึกษา 4.0, ยุคพลิกผัน, โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
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EDUCATION 4.0 POLICY IN DISRUPTIVE ERA CASE OF SCHOOLS IN TRANG CITY MUNICIPALITY
Dr. Wisuttinee Taneerat
Prince of Songkla University, Trang Campus
Email address: wisuttinee.t@psu.ac.th; wisuttinee.taneerat@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this research were to a) study the education 4.0 policy of schools in Trang
City Municipality and b) study the effectiveness of the education 4.0 policy, which is used to
promote and support the teaching and learning of schools in Trang City Municipality. (8 schools and
1 child development center). This research was a qualitative research which collects information
from key informants by dividing people into 5 groups 1) Director-General of Education Department
2) Director of Schools and Head of Child Development Center 3) Teachers, Education personnel of
schools in Trang City Municipality 8 schools and 1 child development center 4) Students and 5)
Student's parent. Data collection by using in-depth interview method with field record and tape
recording then analyzed data by content analysis and summary of issues.
The findings revealed that education 4.0 policy was an important policy guideline at the
national level. As for the education policy of schools under regulation of the local government,
they has been adopted as an important development. Therefore, to keep up with the changing in
disruptive era. The municipal executive board of Trang City Municipality have adopted education
4.0 policy as the main guideline to promote and support teaching and learning through the use of
digital technology. They was ongoing support for language learning, reading, thinking, calculation and
skills of students and teachers. In order to improve the quality of life of students and raise the
school standard to be comparable with private schools and famous government schools in Trang.
There was in accordance with the education development strategy of Trang City Municipality to
focus on creating excellence to be ready for the ASEAN Community. For the effectiveness of the
education 4.0 policy case of Trang City Municipality, the learning achievement of students has
gradually improved. Trang City Municipality was a local government organization that has received
an Outstanding Educational Achievement Award, Academic year 2018 from the increased exam
scores of the student’ Tessaban 2 – Watkapang Surin School. Moreover, The municipal executive
board of Trang City Municipality also allocated budgets for educational equipment and technology,
supporting the use of information technology media as teaching and learning in various subject.
Including the extension of a child development center to “kindergarten in a dream”. And promoting
the teachers and educational personnel of the school to have the opportunity to continuously
develop their knowledge.

Keyword: Education 4.0 policy, Disruptive era, City municipality school
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บทนำ
เมื่อกล่าวถึงนโยบาย Thomas R. Dye (2016) ได้กล่าวไว้ว่า “นโยบายสาธารณะ (Public policy)
คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทา” ดังนั้น หากสิ่งใดก็ตามที่รัฐได้ตัดสินใจเลือกแล้ว สิ่งเหล่านั้น
ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบย่อมมีต่อประชาชน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น สาหรับนโยบายใน “การพัฒนาคน” หรือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็น
อีกนโยบายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรากฐานที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
รวมทั้งโลกใบนี้ เนื่องจากมนุษย์จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการบริหารการพั ฒนาที่สาคัญอย่างยิ่ง จาก
หลักฐานที่สาคัญในอดีต จะเห็นได้ว่า พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่เป็นผลงานชิ้นสาคัญ เช่น ปิระ
มิด กาแพงเมืองจีน เป็นต้น ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากน้ามือของมนุษย์
แทบทั้งสิ้น (Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo and Mary Coulter, 2016, pp.5)
อย่างไรก็ดี เมื่อวิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การให้ความสาคัญกับ
การศึกษาจึงเป็นประเด็นสาคัญที่ทุกประเทศต่างกาหนดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ จนมี
การนาเอาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาทางการศึกษา เช่น การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ PISA (Programme for International Student Assessment : PISA) ซึ่งเป็น
โปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล ที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้
เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA
จะเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วม PISA มากกว่า 80 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการประเมิน
การรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และการรู้ เ รื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ส าหรั บ รอบการประเมิ น PISA 2018 ของ
ประเทศไทยที่มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเข้าร่วมการ
ประเมินในรอบนี้ ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย
OECD 487 คะแนน) ด้านคณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และด้านวิทยาศาสตร์
426 คะแนน (ค่าเฉลี่ ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ด้านการอ่า นมี
คะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนน
ตามลาดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561)
นอกจากนี้ จากการประเมิน PISA 2018 ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่สาคัญ 3 ประการ คือ ประกำรแรก
ผลการประเมินชี้ว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ในระดับสูงได้ หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
ได้ ประกำรที่สอง นักเรียนไทยทั้งกลุ่มที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ามีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน ซึ่งใน
PISA 2018 เป็นการประเมินการอ่านเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหล่งข้อมูลเดียวและหลายแหล่งข้อมูล อีกทั้ง
สื่อที่นักเรียนได้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ของโลกและสอดคล้องกับการใช้ข้อมูลในชีวิตจริงของผู้คนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทย
จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับ
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป และประกำรที่สำม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทย
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ลดลงอย่ างต่อเนื่ อ ง และความฉลาดรู้ ด้านการอ่ านมี ความสั มพั นธ์กั บความฉลาดรู้ ด้านคณิต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษาไทยจึงต้องมีการยกระดับความสามารถด้านการอ่ านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562)
ด้วยเหตุดังกล่าว การเน้นการจัดการศึกษาแบบเชิงรุกจึงเป็นสิ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนที่สาคัญ โดยที่
การศึกษาตามแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 นั้น จุดเน้นอยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ใหม่ๆ (สุนันท์ สีพาย และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2561) เพื่อให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิด
ใจ สติปัญญา รวมทั้งมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น แนวทาง
ในการพัฒนาที่สาคัญจึงเน้นพัฒนาศักยภาพคนให้ มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนในระดับปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม มี
การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิต เป็นต้น เพราะฉะนั้นด้วยแนวทางดังกล่าว ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญที่รัฐบาลได้นามาใช้เพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และถือเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ได้ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563)
แต่ทั้งนี้ ภายใต้ยุ คการเปลี่ย นแปลงที่พลิ กผั นในปัจจุบัน ที่มี “Disruptive technology” เข้ามา
เกี่ย วข้อง นั่ น ก็คือเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น มาเพื่อฆ่าหรือแทนที่สิ่ งเดิ ม ซึ่ งอาจกล่ าวได้ว่าทุกสั งคมล้ ว นได้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าวอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งทางด้านแวดวงการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน อาทิเช่น ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่อยากรู้ผ่านสื่อดิจิทัลมากมายที่มีอยู่หลากหลายแหล่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน
ของ PISA 2018 โดยที่ผู้สอนจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การจะสร้างเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ได้นั้น เป็นความท้าทายที่สาคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2562)
ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะตามอานาจหน้าที่ที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ไว้ใน มาตรา 54 ไว้ว่าให้ “รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุ กคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้น ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาก็ ต าม แต่ เ นื่ อ งจากในปั จ จุ บั นเป็ น ยุค ของ
การศึกษา 4.0 ซึ่งอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน ดังนั้น การที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของชาติให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ได้นั้น จึงต้องมีความพร้อมในทุกมิติทั้ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นการที่ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบุคลากรสาคัญ
ในการบริหารเพื่อการพัฒนา จะต้องมีระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลตามกรอบของ
แนวทางดังกล่าวได้ สาหรับทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 คือ จะต้องเน้น
สร้ างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้ เข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ยากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เด็ก
และเยาวชนมีความคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทาย นั่นคือ ความสาเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ แต่
ถ้าเด็กและเยาวชนพยายามหลีกหนีสิ่งท้าทายไปหาสิ่งที่ยากลาบากน้อยกว่า หรือใช้ความพยายามน้อยกว่า ถือ
ว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยไม่ประสบความสาเร็จ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561)
ส าหรั บ เทศบาลนครตรั ง ก็เป็ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นหนึ่ง ที่ มีความพยายามในการก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาให้พร้อมต่อการพัฒนาคนให้พร้อมสาหรับศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับการศึกษา
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ตามแนวทางของนโยบายการศึกษา 4.0 จึงได้กาหนดแนวทางต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง จานวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
- โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
- โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
- โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)
- โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
ดังนั้น ทางผู้ศึกษาจึงได้ดาเนินการศึกษา เรื่อง “นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน
กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ” ขึ้น เพื่อศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้
สภาวะยุคพลิกผันของท้องถิ่นในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงการบรรลุสู่ผลสาเร็จตามเป้าหมายของนโยบายการ
จัดการศึกษา
4.0 ที่ทางเทศบาลตรังได้นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ
จากการศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังนั้น ทาให้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการศึกษา 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่
สอดคล้องกับการพัฒนาชาติโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 เข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนนโยบาย ในลักษณะของ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation) เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นแนวนโยบายที่ถูก
กาหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่สาคัญ เพื่อช่วยในการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแนวทาง
นโยบายการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เพื่อจะได้นาผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กาหนดไว้ (Documentary research) คือ ผู้
ศึกษาดาเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสาร ตารา บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมไว้ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาอื่น ๆ อีกด้วย
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2. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field
Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) เป็นรายบุคคลจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้อานวยการสานัก
การศึกษาของเทศบาลนครตรัง 2) ผู้อานวยการโรงเรียนและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 3)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 8 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน
1 แห่ง 4) นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ซึ่งมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีการจดบันทึก
ภาคสนาม และบันทึกเทป หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุป
ประเด็นสาคัญ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ จานวน 60 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อานวยการสานัก
การศึกษาของเทศบาลนครตรัง จานวน 1 คน 2) ผู้อานวยการโรงเรียนและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง จานวน 9 คน 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 8 แห่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 1 แห่ง จานวน 18 คน 4) นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 16 คน และ 5) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จานวน 16 คน
เครื่ องมือที่ใ ช้ ใ นกำรวิจั ย ผู้ ศึกษาได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ และสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบคาถามใน
การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ลั ก ษณะของแบบสั ม ภาษณ์ ใ นการวิ จัย ประกอบด้ ว ย 3 ตอนและระหว่ า งการ
สัมภาษณ์ได้ใช้การบันทึกเสียงประกอบขณะทาการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยทาการนัดวัน เวลา ที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ และดาเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ได้นัดไว้จนครบประเด็นคาถาม
กำรวิเครำะห์ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis) และสรุปประเด็น โดยการวิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลตามวัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและนาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้า ด้วยกัน แสดง
ความสาคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ประมวลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและ
ผล เป็นลักษณะของการพรรณนานาไปสู่คาตอบในการศึ กษาและสรุปตามหลักว่าสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องหรือไม่
สรุปผลและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากผลการวิจัยเรื่อง “นโยบายการศึกษา 4.0 กับท้องถิ่นในยุคพลิกผัน กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง” สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
วัต ถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษานโยบายการศึกษา 4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) จานวน 60 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า นโยบายการศึกษา 4.0 เป็นแนวนโยบายที่สาคัญในระดับชาติ ในส่วนของนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ได้มีการนามายึดเป็นแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง ที่ได้กาหนดให้มีระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
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2558 - 2563 โดยการกาหนดวิสั ย ทั ศน์ คือ “การศึกษาก้าวหน้า พัฒ นาต่อเนื่อ ง สู่ นครตรังเมือ งแห่ ง
ความสุข” โดยเฉพาะในประเด็นทางด้านการศึกษานั้น ทางเทศบาลนครตรังมีความต้องการมุ่งเน้นและสร้าง
ความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุ คพลิกผัน ผู้บริหาร
ของเทศบาลนครตรังจึงได้มีการนานโยบายการศึกษา 4.0 มาใช้เป็นแนวทางหลักในการส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดการการเรียนการสอนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษา การอ่าน การคิด
การคานวณ และทักษะของนักเรียนและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องในทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
รัฐบาลชื่อดังในจังหวัดตรัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kimbrough, Ralph B. and Nunnery, Michael Y.
(1988) นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังในหลายๆ โรงเรียน เป็นการผลิต
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พร้อมจะเรียนรู้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสนับสนุนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นรากฐานที่สาคัญของการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้นในลาดับต่อไป (Katrina Meyer, 2010)
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) จานวน 60 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบว่า ส่วนในด้านประสิทธิผลของนโยบายการศึกษา 4.0 ที่นามาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจั ดการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นในสั งกัดเทศบาลนครตรังนั้น พบว่า ผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นั ก เรี ย นดี ขึ้ น เป็ น ล าดั บ โดยเทศบาลนครตรั ง เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2561 จากคะแนนสอบของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์) ที่เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ นอกจากนี้ เทศบาลนครตรังยังมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนให้นาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อการเรี ยนการสอนในวิชาต่างๆ
ทุกโรงเรียน รวมทั้งมีการต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรี ย นได้มีโ อกาสในการพัฒ นาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฏีการบริห ารจั ด
การศึกษาของ Campbell R.F., Corbally. J.E. and Nystrand. R.O. (1983) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคน
ภายใต้ยุคเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันนี้นั้น กาลังคนถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงาน (มาฆะ ภู่จินดา, 2562) ดังนั้น การที่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดของเทศบาลนคร
ตรังจะสามารถดาเนินงานได้สาเร็จตามเป้าหมายในเชิงของการนานโยบายมาสู่การปฏิบัติ จึงจาเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีศักยภาพถึงพร้อมตามนโยบายการศึกษา 4.0 ด้วย
เช่นเดียวกัน
บทสรุป
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา ที่ได้มี
การเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานั้น จะเห็นได้ว่า แนวทางในการกาหนดนโยบายของประเทศไทย
ได้หันมาให้ความสาคัญกับการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสะท้อนภาพได้อย่างเด่นชัดจากนโยบายไทยแลนด์
4.0 ที่น ามาสู่ การกาหนดเป็ น นโยบายการศึ กษา 4.0 ที่ได้ มีจุดเน้นอยู่ที่ก ารเข้าถึ งเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ แต่การดาเนินนโยบายภายใต้ยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive era)
อย่างเช่นปัจจุบันนั้นเป็นภารกิจอันท้าทายที่สาคัญที่สุดอีกภารกิจหนึ่ง ดังนั้น เทศบาลนครตรังในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่สาคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับพื้นที่ในชุมชน และหน้าที่ทางด้าน
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การศึกษาก็เป็ น อีกหน้ า ที่ที่ส าคั ญ จึ งเป็ น ภารกิจที่มีความยากขึ้นเป็นทวีคู ณ แต่อย่างไรก็ดี จากผลการ
ดาเนิ น งานที่ผ่ านมา ทางเทศบาลนครตรั ง ก็ ไ ม่ไ ด้ห ยุ ดนิ่ง ในการพั ฒ นาและพยายามท าให้ การศึ ก ษาเป็ น
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการ
วางแผนกลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตก 2) วิพากษ์ขั้นตอนที่สาคัญมากที่สุด ในการวางแผนยุทธศาสตร์หรือแผน
กลยุทธ์ตามแนวคิดตะวันตก และ 3) วิพากษ์การนาแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุ ทธ์ข อง
ตะวัน ตกมาใช้ในประเทศไทยว่าควรจะต้องมีการประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
อย่างไร บทความนี้ได้มีการนาแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ John M. Bryson (2011) เป็นกรอบการ
วิพากษ์ Bryson ได้ระบุว่า ขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์นั้นมีอยู่ 10
ขั้นตอน ประกอบไปด้วย (1) การเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการยอมรับ (2) การระบุออกมาเป็นคาสั่งหรือ
ข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก าร (3) การท าให้ ค่ า นิ ย มและภารกิ จ ขององค์ ก ารเกิ ด ความชัด เจน (4) การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ (5) การระบุประเด็นกลยุทธ์ (6) การก่อรูปกลยุทธ์ (7) การ
ทบทวนและ
การประกาศใช้แผนกลยุทธ์ (8) การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคตของ
องค์การ
(9) การนากลยุทธไปสู่การปฏิบัติ และ (10) การทบทวนกลยุทธ์และ
การทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ พบว่า ขั้นตอนที่สาคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้ อมที่ อยู่
ภายในและภายนอกองค์ ก าร เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคหรื อ ความท้ า ทาย
และเมื่อนากรอบดังกล่าวมาประยุกต์กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับภาครัฐไทย จึงต้องมีการสลับขั้นตอน
ใหม่ คือ (1) ขั้นตอนที่ 2 การระบุออกมาเป็นคาสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ เปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 1 และ (2)
ขั้นตอนที่ 7 การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์เปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 8 และ (3) การสร้างวิสัยทัศน์
อาจเกิดขึ้น พร้ อมกัน กับ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น หรือเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ก่อนที่จะประกาศแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การทราบ
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คำสำคัญ: การวางแผนเชิงกลยุทธ์, แนวคิดตะวันตก, ภาครัฐ
1. ส่วนนำ
สาหรับในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจหลาย
สถาบันได้การนาวิชาที่เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีความเชื่อว่า วิชาดังกล่าวนั้น
มีความสาคัญอย่างมากต่อการเป็นนักบริหารหรือนักวางแผน ซึ่งในปัจจุบันองค์การต่ างๆจะต้องมีการจัดทา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนกลยุ ท ธ์ข ององค์ ก าร ท าให้ วิ ช าดั ง กล่ า วได้ รั บ ความนิ ย มและจั ด ว่ าเป็ น วิช าที่มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งการฝึกอบรมในหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(นบส. 1) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับบุคคลที่
จะขึ้นดารงตาแหน่งรองอธิบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่าของทุกส่วนราชการ ยกเว้น ข้าราชการตารวจ ทหาร
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวก่อน จึงจะนับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมสาหรับการ
สมัครสอบในตาแหน่งนักบริหารระดับสูง ซึ่งก็ได้มีวิชาดังกล่าวในการฝึกอบรมด้วย (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2562)
แสดงให้เห็นว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสาคัญอย่างมากในภาครัฐยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามใน
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้น องค์ความรู้ที่ได้มีการนาใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การฝึกอบรม โดยส่วนใหญ่เป็นแนวคิด ทฤษฎีจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะแนวคิดทางฝั่งตะวันตก
ซึ่งได้มีการนามาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่ในการวิพากษ์เกี่ยวกับขั้นตอนของ
การวางแผนกลยุทธ์ว่าขั้นตอนใดเป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะเหตุใด และการนากรอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์มาใช้ในภาครัฐของประเทศไทยนั้นจะต้องมีการปรับรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ
อย่างไร ถือว่ายังมีการวิพากษ์ในประเด็นดังกล่าวไม่มากนัก การนาเสนอบทความทางวิชาการในประเด็นที่
กล่าวมาก็มีจากัดเช่นกัน
เพราะฉะนั้น สาหรับบทความฉบับนี้ ผู้เขียนจึงได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆ ของ
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือ การวางแผนกลยุทธ์ วิพากษ์เกี่ยวกับขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่สุดในการ
วางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ โดยวิพากษ์แนวคิดของนักวิชาการตะวันตก และวิพากษ์การนาแนวคิด
การวางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยว่าควรจะต้องมีการประยุกต์ใช้ในลักษณะใด ซึ่งผู้เขียนได้มีการนาแนวคิด
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ John, M. Bryson, (2011) ซึ่งได้ เขียนไว้ในหนังสือ Strategic planning for
public and nonprofit organization มาใช้เป็นกรอบในการวิพากษ์
2. วำงแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
2.1 ลำดับขั้นตอนของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
วางแผนกลยุทธ์ที่ Bryson (2011: 30-52) ได้อธิบาย ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะไปที่กลยุ ทธ์ที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ และองค์การไม่แสวงหากาไรนั้น มีขั้นตอนทั้งหมด 10 ขั้นตอน เป็นกระบวนการที่แนะนา
เพื่อให้เกิดการคิด การปฏิบัติ และการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสาระสาคัญที่สุดของการวางแผนกลยุทธ์
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมในองค์การ เกิดมุมมองใหม่
โดยการดาเนินการทั้งสิบขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การกระทาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง (actions) แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (results) และแสดงให้เห็นถึงการ
เรียนรู้ (learning) แต่การจะเกิดสิ่งเหล่านั้นได้นั้นจะต้องให้ความสาคัญที่การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การประเมิน
และการเรียนรู้ที่อาจปรากฏขึ้นมาของแต่ละลาดับขั้นตอนในกระบวนการดังกล่าว เช่น ในการนากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลอาจไม่ต้องรอให้จนกระทั่งจบกระบวนการหรือ บรรลุเป้าหมาย แต่ควรที่จะ
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บูรณาการส่วนต่างๆของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ เช่น มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์เป็น
ระยะ สาหรับลาดับขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนที่ 1 กำรเริ่มต้น และกำรสร้ำงให้เกิดกำรยอมรับบนกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์
ขั้นตอนแรกนี้ เป็นขั้นตอนหลักที่สาคัญในการวางแผนกลยุทธ์อย่างมาก เพราะจุดประสงค์ของ
ขั้นตอนนี้จะเป็นการยอมรับการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในเรื่องที่เป็นหลักสาคัญซึ่งอยู่
ภายในและภายนอกองค์การ โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งกับผู้ มีอานาจในการตัดสินใจของ
องค์การภาครัฐ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์บางครั้งอาจเริ่มจากบุคคลหรือกลุ่ มที่ต้องริเริ่มกระบวนการ
เสี ย ก่อน โดยหนึ่ งในผู้ ที่จ ะเริ่ มการเจรจาล าดับแรกจะต้องระบุให้ ได้ว่า บุ คคลหลั กที่ตัดสิ นใจนั้นเป็นใคร
จากนั้ น ในล าดับ ต่อไปจะต้ องพยายามระบุ บุค คล กลุ่ ม หน่ว ย องค์การที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ส องจะต้ อ ง
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้นให้ได้ว่าเป็นใครบ้าง โดยนิยามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ บุคคล กลุ่ม
องค์การ ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ เช่น พลเมือง ผู้เสียภาษี สหภาพ พรรคการเมือง ประชาคม
เศรษฐกิจ พนักงานลูกจ้าง ภาคธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสาคัญอย่างมากต่อกระบวนการแห่ง
ความสาเร็จของภาครัฐ อย่างไรก็ตามเป็นอันตรายอย่างมาก ถ้าหน่วยงานภาครัฐจะเน้นไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
องค์การภาครัฐจะต้องให้ความสนใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญอื่นๆด้วยเช่นกัน การวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้องค์การสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจาเป็นที่ต้องมีภารกิจที่แตกต่างกันกับบางกลยุทธ์
ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้กลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน
ขั้นตอนที่ 2 กำรระบุออกมำเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับขององค์กำรที่ชัดเจน
(คาสั่งหรือข้อบังคับที่องค์การได้ระบุไว้)
คาสั่งหรือข้อบังคับขององค์การมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เนื่องจากองค์การจะต้อง
เผชิญกับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงข้อจากัด ความคาดหวัง แรงกดดัน และต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่บีบบังคับต่างๆ แต่เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่องค์การส่วนน้อยจะทราบถึ งคาสั่งหรือข้อบังคับเหล่านั้นอย่าง
ถูกต้องและแม่นยา โดยอาจทราบหรือไม่ทราบว่ามีคาสั่งหรือข้อบังคับที่เป็นทางการ และมีบุคลากรจานวนไม่
มากที่ได้อ่านและเข้าใจคาสั่งหรือข้อบังคับเหล่านั้น สมาชิกในองค์การน้อยมากที่เคยอ่านสาระสาคัญของ
กฎหมายหรือ การออกฎหมาย นโยบาย กฤษฎีกา กฎบัตร มาตราของกฎหมาย และสัญญา เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ คือ โครงร่างของคาสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ และการที่เกิดสิ่งเหล่านี้เนื่องจากองค์การส่วนใหญ่มี
พื้นฐานความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า ดังนี้ 1) คาสั่งหรือข้อบังคับไม่ได้มีการระบุ อย่าง
ชัดเจน หรือไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอะไร คาสั่งหรือข้อบังคับมีความแตกต่างจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติ 2) อาจมีความ
เชื่ออย่างแน่วแน่ว่ามีข้อจากัดในการปฏิบัติมากกว่าความเป็นจริงที่เป็น 3) อาจมีการคาดคะเนว่าถ้าไม่ได้บอก
ให้ชัดเจนว่าให้ปฏิบัติอะไร ก็จะไม่ยอมรับในการปฏิบัติสิ่งนั้น
การวิเคราะห์คาสั่งหรือข้อบังคับขององค์การ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ และการระบุออกมาเป็นคาสั่งหรือข้อบังคับขององค์การก็มีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 3 กำรทำให้ค่ำนิยมและภำรกิจขององค์กำรเกิดควำมชัดเจน
ภารกิจขององค์การและคาสั่ งหรือข้อบังคับขององค์การจะเป็นจุดส าคัญที่เปรียบเหมื อน
หนทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายของที่องค์การต้องการมากที่สุด ซึ่งรัฐบาล ผู้แทนรัฐ องค์การไม่แสวงหากาไร
จะต้องระบุให้ได้ว่าอะไรที่เป็นความจาเป็น และความต้องการของสังคมและการเมืองที่องค์การจะต้องค้นหาให้
พบแล้วเพิ่มเติมเข้าไป การระบุภารกิจขององค์การให้เกิดความชัดเจนจึงมีความสาคัญอย่างมาก โดยความ
ชัดเจนดังกล่าวจะเกิดจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ของภารกิจขององค์การ และวิเคราะห์งานของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินสภำพแวดล้อมที่อยู่ ภำยในและภำยนอกองค์กำร เพื่อวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค
ในการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การควรมีการวางแผนการทางาน
เป็นทีมและควรที่จะสารวจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์การ เพื่อที่จะระบุโอกาสและ
ความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญ และควรที่จะต้องสารวจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในองค์การ
ด้วย เพื่อที่จะระบุจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ โดยพื้นฐานแล้ว ปัจจัยที่อยู่ภายนอกองค์การจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ ส่วนปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ
ได้ ซึ่งโอกาสและความท้าทายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ส่วนจุดแข็ง จุดอ่อนเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับปัจจุบันมากกว่าอนาคต
รวมไปถึงควรที่จะมีการติดตามเรื่องของสิ่งที่มาบีบบังคับ (force) องค์การ และแนวโน้ม
(trends) ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้นักวางแผนและผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจมองเห็น
โอกาส และความท้าทายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่องค์การส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่อุปสรรค
มากกว่าที่จะให้ความจริงจังในเรื่องความท้าทายและมองข้ามโอกาสที่แท้จริง ซึ่งความท้าทายนี้อาจเกิดขึ้นได้
ในปัจจุบันเช่นกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ความท้าทายและจุดอ่อนร่วมกันอาจจะกลายเป็นโอกาสในการสร้าง
จุดแข็งและปรับปรุงสมรรถนะอีกด้วย
นอกจากนี้ องค์ ก ารอาจจะต้ อ งจ าลองสถานการณ์ ห รื อ วาดภาพอนาคต (scenarios)
เพื่อสารวจทางเลือกในอนาคต หากมีการจาลองสถานการณ์หรือวาดภาพอนาคต (scenarios) ที่ดี จะทาให้
สามารถคาดการณ์ถึงการถูกบีบบังคับจากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง และสามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้ม
ที่มีอิทธิพล ซึ่งองค์การจะมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือไม่ โดยหน่วยงานภาครัฐในอนาคตจะถูกบีบบังคับให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง การระบุจุดแข็งและจุดอ่อน องค์การอาจจะต้องติดตามเกี่ยวกับทรัพยากร (ปัจจัยนาเข้า) กลยุทธ์
ปัจจุบัน (กระบวนการ) และสมรรถนะ (ผลผลิต) ซึ่งองค์การภาครัฐส่วนใหญ่จะมี ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่
จานวนมาก หรือมีปัจจัยนาเข้าจานวนมาก แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร ประกอบกับองค์การส่วนใหญ่น้อยมากที่มี
แนวคิดของปรัชญาองค์การ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรม ที่มีความชัดเจน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนแต่มีผลต่อการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ 5 กำรระบุประเด็นกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีจะต้องสามารถระบุประเด็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อง(fit) ระหว่าง
องค์การกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยอาจพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การควบคู่
กันไปด้วย
ขั้นตอนที่ 6 กำรก่อรูปกลยุทธ์
กลยุ ทธ์ส ามารถที่จ ะถูกนิ ยามในรูปแบบของจุดประสงค์ นโยบาย โครงการ การปฏิบัติ
การตัดสินใจหรือการจัดสรรทรัพยากรที่องค์การได้นิยามไว้ว่าเป็นอะไร ทาอะไร และทาไมต้องทา ซึ่งกลยุทธ์
ในแต่ระดับก็มีความแตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับล่ าง ระดับหน้าที่ และกลยุทธ์ในระดับกรอบของเวลา องค์การ
จึงจะต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อดาเนินการกับประเด็นที่ได้มีการระบุไว้ให้ได้
สาหรับมุมมองการพัฒนากลยุทธ์นั้นมีอยู่จานวนมาก แต่มีอยู่สองมุมมองที่สาคัญที่ใช้กัน
โดยทั่วไป
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1.การพัฒนากลยุทธ์แบบ 5-Part Process
เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการนิยามทางเลือกจากการปฏิบัติ และความใฝ่ฝัน หรือวิสัยทัศน์
เพื่อที่จะทบทวนประเด็นเชิงกลยุทธ์
2. การพัฒนากลยุทธ์ โดยการเลือกกลยุทธ์ระหว่างกลยุทธ์กับโครงสร้างองค์การที่มี
ความสัมพันธ์กัน วิธีการนี้เป็นการพัฒนากลยุทธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของวิธีที่เรียกว่า SODA method
ขั้นตอนที่ 7 กำรทบทวนและกำรประกำศใช้แผนกลยุทธ์
เมื่อถึงตอนที่นากลยุ ทธ์ไปสู่ การปฏิบัติอาจต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้มีการเตรียมไว้เพื่อรับมือกับสิ่ งที่เกิดขึ้น หรือถูกกาหนดขึ้นอย่า งเป็น
ทางการแล้ ว เมื่อถึงตอนที่ ไ ด้ มีก ารน าไปใช้จ ริง อาจต้องมี การปรับ เปลี่ ยน ทบทวนใหม่ให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 8 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์องค์กำรหรือกำรอธิบำยอนำคตขององค์กำร
องค์การสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ด้วยการระบุการ
แก้ไขปัญหา และจาแนกการแก้ไขประเด็นกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีต้องสามารถทาให้บุคลากรในองค์การเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นเหมือนหรือตรง
กับภาพที่ผู้นาในองค์การเห็น
ในบางองค์การอาจจะเริ่มกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จากข้อความของวิสัยทัศน์ แม้ว่า
ข้อความในวิสัยทัศน์อาจมีรายละเอียดที่น้อยมากก็ตาม ซึ่งข้อความในวิสัยทัศน์อาจมาจากความคิดเห็นของผู้
อุปถัมภ์ เป็นข้อความที่บอกถึงความสาคัญให้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่าง หรืออาจเป็นการแนะนาให้ปฏิบัติบาง
สิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้วิสัยทัศน์อาจถูกใช้เพื่อสนับสนุนการระบุประเด็นเชิง กลยุทธ์ หรือเพื่อ
เป็นแนวทางในการค้นหากลยุทธ์ หรือกระตุ้นให้มีการปรับแผนกลยุทธ์ หรือเป็นแนวทางที่พยายามแปลงกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจที่จะพัฒ นาข้อความในวิสัยทัศน์ให้ไปสู่การเป็นกลยุทธ์อาจจาเป็นจะต้องให้
รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางของผลลัพธ์ที่คิดว่าจะเกิดขึ้น การที่จะพัฒนาวิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีความหมายที่
สาคัญ มีรายละเอียดเพียงพอ และมีผู้ที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องมีพลั งหรือ
อานาจมากพอในการผลักดันวิสัยทัศน์ให้เกิดผลที่เป็นจริงได้ด้วย
ขั้นตอนที่ 9 กำรนำไปปฏิบัติ
เพียงแค่สร้างการวางแผนกลยุทธ์ให้สาเร็จอย่างเดียวถือว่ายังไม่เพียงพอ แต่จะต้องปรับ
ระบบทั้งหมดโดยใช้กลยุทธ์เป็นตัวนาชีวิต และให้องค์การยึดถือเป็นค่านิยมซึ่งถื อว่าเป็นเสาหลักขององค์การ
การคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาแผนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่นาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่แท้จริง
ในขั้นตอนนี้จะต้องดาเนินการร่ วมกันกับขั้นตอนที่ 7 เนื่องจากในขั้นตอนที่ 7 นั้นเป็นการ
ทบทวนและการปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม องค์การจะต้องสร้างแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่จะต้อง
มีผู้ที่สนับสนุนที่เพียงพอกับเวลา เงิน การบริหาร การสนับสนุนการบริการ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วยที่จะทาให้เกิดความ
มั่ น ใจได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ในการแปลงกลยุ ท ธ์ไ ปสู่ ก ารปฏิบั ติ ความส าเร็ จ อย่ า งมากของการแปลงกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติและสถาบันที่นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจะทาให้เกิดหลักการของระบอบใหม่ คือ ชุดของหลักการที่
ชัดเจน บรรทัดฐาน กฎ ขั้นตอนของการตัดสิ น ซึ่งระบอบใหม่นั้นจะมีประโยชน์อย่างมากและจะต้ อ งถู ก
นาไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
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ขั้นตอนที่ 10 กำรทบทวนกลยุทธ์และกำรทบทวนกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
กระบวนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บัติเมื่อได้ดาเนินการไปถึงระยะเวลาหนึ่ง องค์การควร
ที่จะมีการทบทวนกลยุทธ์และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร ปฏิบัติตามกลยุทธ์เดิม ยุติกลยุทธ์ที่
ใช้อยู่ หรือมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการนาไปใช้อาจจะต้องถูกยกเลิกไป
และถูกแทนที่ด้วยกลยุทธ์ใหม่ โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ควรที่จะต้องมีการทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน หรือ
ปรั บ เปลี่ ย นสิ่ งที่อยู่ ร อบๆ แผนกลยุ ทธ์นั้ น ๆด้ว ยประสิ ทธิผ ลในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อองค์ก ารได้ เ กิ ด
การเรียนรู้วิธีการที่มองเห็นปัญหาที่สาคัญมากว่าเกิดอะไรขึ้น และเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ การทบทวนแผน
กลยุ ท ธ์ แ น่ น อนว่า จะค้ น พบได้ จ ากการที่ ส ามารถที่ จ ะหาข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ มี ก ารตอบรั บ ผลย้ อ นกลั บมา
(Feedback) และเรียนรู้บทวิเคราะห์ที่จาเป็นเพื่อการเรียนรู้ที่จาเป็น
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ Bryson (2011) ได้กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นโครงร่างที่จะ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐได้ ซึ่งกระบวนการต่างๆ อาจดูเหมือนมีลักษณะ
เป็ น เส้ น ตรง แต่ ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง นั้ น กระบวนการแต่ ล ะขั้ น จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การย้ อ นกลั บ ไปมา
(interactive) ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเส้นตรงเหมือนกับโครงร่างที่ได้หยิบยกมาอธิบาย และก็ต้องคิดทบทวนอีก
ครั้งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกหรือกาหนดกลยุทธ์ในครั้งสุดท้าย ปกตินั้นในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติจะเริ่ม
ดาเนินการก่อนที่แผนกลยุทธ์ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ดังนั้ น การวางแผนกลยุทธ์จะต้องย้อนกลับไปมาได้ (interactive) จะต้องมีความยืดหยุ่น
(flexible) และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติได้ด้วย ซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดของกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติ และการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการสรุปสาระสาคัญขั้นตอน
ต่างๆ ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดนักวิชาการประเทศตะวันตก เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่
ผู้เขียนจะวิพากษ์เพื่อนาเสนอมุมมองทางวิชาการอีกมิติหนึ่ง
2.2 กำรวิพำกษ์ขั้นตอนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์หรือแผนเชิงกลยุทธ์
จากสาระที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าทุกขั้นตอนนั้นจะมีความสาคัญแตกต่างกันออกไป ในมุมมองของ
ผู้เขียนการจะพิจารณาว่าขั้นตอนนั้นจะสาคัญมากน้อยเพียงใด อาจจะต้องพิจารณาก่อนว่าขั้นตอนใดที่เป็น
หัวใจหรือแก่นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า หัวใจหรือ แก่นของการวางแผนกล
ยุทธ์ คือ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพราะกลยุทธ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้
หรือจะไม่มีความเป็นกลยุทธ์เลย หากไม่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ
แต่จะกลายเป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานที่ทาเป็นประจาเท่านั้น
ดังนั้น จึงมีความคิดว่า กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมิน
สภำพแวดล้อมที่อยู่ภำยในและภำยนอกองค์กำร เพื่อวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคหรือ
ควำมท้ำทำย เพราะว่า การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เป็นขั้นตอนที่ทาให้กลยุทธ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวแบบพื้นฐานที่เรียกว่า SWOT Model หรือ
SWOC Model C ย่ อมาจาก Challenge โดย Mintzberg (1994 อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, 2549) ได้
กล่าวว่า “หัวใจสาคัญ คือ กลยุทธ์ กาหนดขึ้นมาจากการพิจารณาโอกาส และข้อจากัดของสภาพแวดล้อมที่
น่าจะมีผลต่อองค์การ โดยถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key success factors) และการประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อนภายในองค์การเพื่อกลั่นกรองสมรรถนะที่โดดเด่นขององค์การ โอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็นความ
ได้เปรียบ โดยอาศัยจุดแข็งภายใน และข้อจากัดที่เป็นภัยคุกคามที่ต้องหลบเลี่ยง ขณะที่จุดอ่อนก็ต้องปิดและ
แก้ไขให้ได้”
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จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การเพื่อจะกำหนดกลยุ ทธ์ให้ มีความเหมาะสมกับสมรรถนะขององค์การ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นๆ ซึ่งหากองค์การภาครัฐหรือองค์การไม่แสวงหากาไร ละเลย ไม่ให้ความ
สนใจ ไม่ให้ความจริงจังในการดาเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ก็จะทาให้ได้กลยุทธ์ที่ ไม่มีความเป็น
กลยุทธ์ แต่เป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่งหรือวิธีการดาเนินงานปกติเท่านั้น
ในขั้นตอนที่ 4 นี้ Bryson (2011) ได้อธิบายไว้ว่าในการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์การนั้นจะต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่
ต้องประเมินในเรื่องของทรัพยากร ประกอบไปด้วย บุคลากรในองค์การว่าเป็นอย่างไร มีเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่ มีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ข้อมูลข่าวสารมีอะไรบ้าง
วัฒนธรรมองค์การเป็นอย่างไร เป็นต้น รวมไปถึงประเมินกลยุทธ์ที่ดาเนินการอยู่ ในปัจจุบัน ทั้งภาพรวมของ
องค์การ หน่วยงานที่ดาเนินการ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ อาจต้องการประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน ตั้งแต่ตัวชี้วัด ประวัติศาสตร์องค์การ ผลลัพธ์
การดาเนินงานว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การอีกด้วย
ในส่วนของการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะเป็นการพิจารณาถึง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น สภาพ
บังคับที่ต้องดาเนินการตาม เช่น เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา กฎหมาย เป็นต้น
หน่วยงานที่เป็นคู่แข่ง หรือหน่วยงานที่อาจต้องร่วมกันดาเนินการ เป็นต้น เพื่ อที่จะวิเคราะห์โอกาสและความ
ท้าทาย
นอกจากนี้ในขั้นตอนที่ 4 หากพิจารณาจากหนังสือของ Bryson หน้า 33 ที่เขียนออกมาเป็นแผนผัง
วงจรการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทั้ง 10 ขั้นตอนจะพบว่า มีการลากเส้นปะระหว่างขั้นตอนที่ 10 การทบทวนกล
ยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุท ธ์ มายังขั้นตอนที่ 4 และเชื่อมไปยังขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประเมินหรือการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 4 นั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่
สาคัญอื่นๆด้วย เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้มีลักษณะแบบเส้นตรงและในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การจะต้องมีการทบทวนกลยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่
เคยดาเนินการมาแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเริ่มต้นการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนแรกด้วย
นอกจากนี้ ใ นรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ จ ะต้ อ งวิ เ คราะห์ ห รื อ ประเมิ น สภาพแวดล้ อ มนั้ น ล้ ว นเป็ น
องค์ป ระกอบที่ส าคัญที่จ ะน าไปประกอบกันเป็นประเด็นกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 5 และการก่อรูปกลยุทธ์ใน
ขั้นตอนที่ 6 ต่อไป หำกไม่มีกำรดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 นี้จะไม่สำมำรถทำให้เกิดประเด็นเชิงกลยุทธ์
ที่แหลมคมในขั้นตอนที่ 5 ได้ เพราะไม่ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างรอบครอบคลุมเพียงพอ
เมื่อไม่ให้ความสาคัญในขั้นตอนที่ 4 นี้ก็จะส่งผลกระทบต่อไปในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 6
ซึ่งจะทาให้การก่อรูปกลยุทธ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน (ดูภาพประกอบ 1)
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก

โอกาส และ ความท้าทาย
ขั้นตอนที่ 5 ไม่เกิดประเด็นกลยุทธ์

จุดแข็ง และ จุดอ่อน

ขั้นตอนที่ 6 ไม่เกิดการก่อรูปกล
ยุทธ์

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน สภาพแวดล้อม
ภายใน

ภาพประกอบ 1
ในขั้ น ตอนที่ 4 Bryson (2011: 38-42) ยั ง ได้ เ น้ น ย้ าอี ก ว่ า กระบวนที่ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การจะทาให้สามารถระบุสมรรถนะองค์การได้
อย่างชัดเจนขึ้นหรือสามารถบอกสมรรถนะหลักขององค์การได้ ซึ่ง เมื่อสำมำรถระบุสมรรถนะองค์กำรได้
ชัดเจนกำรกำหนดกลยุทธ์ก็จะยิ่งมีควำมชัดเจนและเหมำะสมกับองค์กำรยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าในขั้นตอนที่
4 นั้นมีความสาคัญอย่างมากว่ามีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ว่าจะออกมาในลักษณะใด ชัดเจนหรือคลุมเครือ
กรณีตัวอย่ำง
ขอยกตัวอย่างเพื่อจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่
อยู่ภายใน ภายนอกองค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย เป็นขั้นตอน
ที่มีความสาคัญที่สุด หากไม่ให้ความสาคัญในขั้นตอนนี้ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ เช่น
กระทรวงสาธารณสุ ขซึ่งเป็น องค์การภาครัฐ มีการจัดทายุทธศาสตร์แห่ งชาติว่าด้วย การยุติปัญหาเอดส์
พ.ศ.2560-2573 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ให้สามารถ
ยุ ติได้ภ ายในห้ ว งเวลาที่กาหนดตามปฏิญญาการเมื องด้านเอชไอวีในการประชุ มระดับสู งสหประชาชาติ
(Political Declaration on HIV 2016) เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีการกาหนด
เป้าหมายที่จะยุติปัญหาโรคเอดส์ที่เรียกว่า “Ending AIDS” ให้ได้ภายในปีค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) โดยให้ทั่ว
โลกร่ ว มกัน ดาเนิ น การตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ.2559) เป็นต้นไป ซึ่งในยุทธศาสตร์ดังกล่ าวกระทรวง
สาธารณสุขของไทยได้มีการกาหนดเป้าหมายไว้ 3 เป้าหมายด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) การลดจานวนผู้ติด
เชื้อรายใหม่ให้เหลือไม่เกิน 1,000 คนต่อปี 2) การลดจานวนการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากเอดส์ให้เหลือไม่
เกิน 4,000 คนต่อปี และ3) การขจัดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้ร้อยละ 90
โดยก่อนหน้ำที่ยุทธศำสตร์นี้จะสำเร็จ ออกมาได้ จนได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
มกราคม 2560 นั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญมำจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน ภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงองค์กำร
ภำคี เ ครื อ ข่ ำ ย เช่ น มี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง ในประเด็ น เรื่ อ งบุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญด้ า น
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และมียารักษาที่มี
คุณภาพแต่ราคาถูกเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและมีหน่วยงานให้การสนับสนุนในการดาเนินการอย่ าง
จริ ง จั ง เป็ น รู ป ธรรม มี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ดอ่ อ นว่ า ยัง ไม่ มี ร ะบบที่ ส ามารถท าให้ ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอ วี จ านวนถึง
149,469 คน เข้ารับการรักษาและรับยาต้านไวรัสเอชไอวี จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งสิ้นจานวน 437,700 คน
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ยังมีชีวิตมีจานวน 288,231 คน (คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ , 2560) มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น การวิเคราะห์
โอกาสที่ฝ่ายการเมืองให้การสนับสนุนอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 จากการที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้คน
ไทยทุกคนสามารถได้รับยาต้านไวรัสและตรวจเลือดได้ปีละ 2 ครั้งในโรงพยาบาลของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในทุกสิทธิ์การรักษา (หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ) มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีอายุขัยเท่ากับคนทั่วไป เป็นต้น (ประพันธุ์ ภานุภาค,
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2555) มีภาคีเครือข่ายทั้งทางวิชาการและกลไกที่จะร่วม
ขับเคลื่อนทั้งองค์การภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ความท้าทายที่
จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามที่สหประชาชาติได้กาหนดภายในปี 2573 อีกด้วย
ขั้นตอนของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรดังกล่าว จึงนำมำสู่กำร
สร้ำงเป็นกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ได้กำหนดยุทธศำสตร์ไว้นั้น ซึ่งจะทาให้เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้บรรลุเป้าหมายตาม
เจตจานงที่ตั้งไว้ได้ เช่น กลยุทธ์การเร่งรัดและจัดชุดบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ ประชากร และกลุ่มเสี่ยงฯ,
กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาและรักษา, กลยุทธ์การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาฯ เป็นต้น
นอกจากนี้ในข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันก็จะพบว่า การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ
ส่วนใหญ่ยังคงมีการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งบางองค์การอาจจะ
ไม่ ใ ช้ ตั ว แบบ SWOT/SWOC Model ก็ ต าม แต่ โ ดยหลั ก การวิ เ คราะห์ ก็ อ าจปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ลั ก ษณะการ
วิเคราะห์หรือประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์การ ก็คล้ายคลึงกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ภายใน ภายนอกองค์การเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนในการจัดทายุทธศาสตร์ของสานักงานอัยการสู งสุด,
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม, ยุ ท ธศาสตร์ ก รมปศุ สั ต ว์ ,
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร, ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นคณะทางานในขั้นตอนของการจัดทายุทธศาสตร์
ได้มีการออกแบบกิจกรรมหนึ่งขึ้น ด้วยการให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆร่วมกันระดมความคิดเห็นหรือระดม
สมองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค/ความท้าทายของหน่วยงานตนก่อน เมื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้ไปทาการพิจารณาเพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆต่อไป แม้กระทั่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ก็ยังให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด รวมถึงความเสี่ยงเพื่อกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ในด้านต่างๆด้วยเช่นกัน (ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579), 2560)
การวิ เ คราะห์ ใ นขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ ภ ายในและภายนอกองค์ ก าร
เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคหรื อ ความท้ า ทาย จะท าให้ อ งค์ ก ารนั้ น น าข้ อ มู ล ไป
ประกอบการสร้างกลยุทธ์ในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST
Strategy) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง แก้ ไ ข (WO Strategy) และกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รั บ (WT Strategy) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม ค่านิยมสาธารณะ และปรากฏการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดการณ์ไว้
สรุปได้ว่า ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอกองค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือความท้าทาย เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สุด หากไม่ให้ความสาคัญใน
ขั้นตอนนี้หรือไม่ได้มีการดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้หรือหาก
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เกิดขึ้นได้ ก็อาจจะไม่มีความชัดเจนมากนัก สอดคล้องกับที่ Mintzberg กล่าวว่า กลยุทธ์ กาหนดขึ้นมาจาก
การพิจารณาโอกาส และข้อจากัดของสภาพแวดล้อมที่น่าจะมีผลต่อองค์การ ส่วน Bryson ก็ย้าว่า กระบวนที่
เกี่ยวกับการประเมินสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การจะทาให้สามารถระบุ
สมรรถนะองค์การได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งเมื่อสามารถระบุสมรรถนะองค์การได้ชัดเจน กำรกำหนดกลยุทธ์ก็จะมี
ยิ่งมีควำมชัดเจนและเหมาะสมกับองค์การยิ่งขึ้น แนวคิดดังกล่าวสามารถสร้างออกมาเป็นภาพประกอบดังนี้
(ดูภาพประกอบ 2)
ไม่ให้ควำมสำคัญหรือไม่ได้มีกำรดำเนินกิจกรรม
ในขั้นตอนที่ 4
การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอก
องค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ไม่มีกำรกำหนดกลยุทธ์เกิดขึ้น/
กลยุทธ์ไม่มีควำมชัดเจน

อุปสรรคหรือความท้าทาย
ให้ควำมสำคัญหรือมีกำรดำเนินกิจกรรม
ในขั้นตอนที่ 4
การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอก

มีกำรกำหนดกลยุทธ์เกิดขึ้น/
กลยุทธ์มีควำมชัดเจน

องค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ภาพประกอบ
2 าทาย
อุปสรรคหรือความท้

2.3 กำรประยุกต์แนวคิดกำรวำงแผนยุทธศำสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของตะวันตกกับบริบทของประเทศไทย
Bryson ได้เสนอกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับภาครัฐตามบริบทของประเทศตะวันตก ดังนั้น
เมื่อนามาใช้กับองค์การภาครัฐของประเทศไทยอาจจะต้องมีการปรับรายละเอียดในกระบวนการบางส่วน
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะทาให้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันและ
อนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามมา
ขั้นตอนของการวางแผนที่ ควรจะปรับเปลี่ยนบางกระบวนการ ได้แก่ การปรับย้ายจากขั้นตอนที่ 2
สลับเปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนที่ 1 และสลับขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนที่ 8 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มจุดของกระบวนการ
เกิดวิสัยทัศน์เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกันกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น (จุด
ที่ต้องปรับจะมีสีแทบทึบ) โดยมีขั้นตอนใหม่ดังนี้ (ดูภาพประกอบ 3) ส่วนเหตุผลของการปรับรายละเอียดใน
กระบวนการ มีดังนี้
1) กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจำกขั้นตอนที่ 2 (Mandates) สลับเป็นขั้นตอนที่ 1 แทน
ขั้นตอนเดิมนั้น
เนื่องจากว่าประเทศไทยในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กาหนดว่า
“ให้รัฐต้องจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
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ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย” เมื่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ ทาให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้มี
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้น โดยยุทธศาสตร์ดังกล่ าวได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องมี
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทุกกระทรวง
รวมถึงองค์การอิสระก็จะแผนกลยุทธ์รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้หากองค์การภาครัฐไทยไม่ดาเนินการก็จะมีการ
กาหนดโทษไว้ด้วย
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กำรประยุกต์กรอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับภำครัฐตำมบริบทของประเทศตะวันตกมำใช้ในประเทศไทย
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ดังนั้นในการวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐประเทศไทยนับจากนี้ไปเป็นระยะเวลา 20 ปีอย่างน้อยองค์การ
ภาครั ฐ ต่างๆ ก็จ ะต้องถูกรั ฐ ธรรมนู ญและยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้ องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง สิ้ น ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารตั้ ง แต่ บ นสุ ด ของประเทศคื อ รั ฐ บาล คณะรั ฐ มนตรี กระทรวง
กรม หน่ ว ยงานราชการต่ าง ไล่ เรี ย งลงไปถึง ระดั บท้ อ งถิ่น ก็จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ทาแผนยุ ทธศาสตร์ รวมถึงแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ดูภาพประกอบ 4 ด้านล่าง) ฉะนั้น
ในขั้ น ตอนที่ 1 ของกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง Bryson ได้ ก ำหนดว่ ำ เป็ น เรื่ อ งของ Initiate Agreement
เมื่อน ำมำใช้ใ นประเทศไทยอำจต้ องเปลี่ ยนไปเป็น ขั้นตอนที่ 2 และมีการสลับกระบวนกำรเดิมในขั้น ที่ 2
(Mandates) ให้เปลี่ยนมำเป็นขั้นที่ 1 แทน (ดูภาพประกอบ 3) ขั้นตอน Mandates ในกระบวนการนี้ไม่ถือว่า
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์การจะนามาวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์หรือไม่ใช่
เป็ น แค่ส่ ว นหนึ่งของการประเมิน สภาพแวดล้อมในขั้นตอนที่ 4 แต่มี สภำพบังคับ ด้ว ยตัวของมันเอง ซึ่งไม่ว่า
องค์การจะมีการวิเคราะห์ Mandates หรือไม่ก็ตาม องค์การก็จะต้องเริ่มต้นจากส่วนนี้และทาตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะฉะนั้ น ในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นภาครั ฐ ไทยขั้ น ตอนแรกจะเริ่ ม ต้ น ที่ สภาพบั ง คั บ จากค าสั่ ง
(Mandates) ซึ่งในที่นี้ก็คือ ยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาว่ากระบวนการเริ่มต้นนั้น ได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนหรือไม่ เนื่องจากมีผ ลในทางกฎหมายให้ต้องดาเนินการตามคาสั่งดังกล่ าว
ซึ่งเมื่อกระบวนการขั้น Mandates ได้ถูกนาไปเป็นขั้นตอนแรกของการของการวางแผนยุทธศาสตร์ก็จะทาให้
องค์การภาครัฐนั้นก็จะมีการทาเป็นคาสั่งเพื่อแจ้งให้บุคลากรในองค์การนั้นๆ ทราบในลาดับต่อไป ส่วนขั้นตอนที่ 2
ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการใหม่ เ ป็ น Initiate Agreement นั้ น เมื่ อ จะจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ
มีการวางแผนกลยุทธ์ก็ยังคงดาเนินการตามหลักการเดิม คือ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เช่นเดิม
ภาพ 4
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2) กระบวนกำรที่เพิ่มเติมจำก Bryson
ในบริบทขององค์การภาครัฐไทยนั้น การเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์หรือการสร้างวิสัยทัศน์มี แนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นได้สองจุดของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ คือ จุดที่หนึ่งเกิดอย่างคู่ขนานไปพร้อมกันกับกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น (ในจุดนี้เป็นกระบวนการที่เพิ่มเติมจากของ Bryson) เนื่องจากเมื่อมีคาสั่งให้
ต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์จากสภาพบังคับดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารองค์การภาครัฐนั้นๆ ก็
จะเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์การขึ้นมาทันที ทาให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผน
กลยุ ทธ์ ในขั้น ตอนนี้ เมื่ อผู้ บ ริ ห ารได้ ก าหนดวิสั ย ทั ศน์เ ป็น ที่เ รียบร้อ ยแล้ ว กระบวนการในขั้น ตอนต่ อ ไป คือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแผน กลยุทธ์ที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะเริ่มดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปของการวางแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการยอมรับบนกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ การทาให้ค่านิยมและภารกิจขององค์การเกิดความชัดเจน การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอก
องค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การระบุประเด็นกลยุทธ์ การก่อรูปกลยุทธ์ การ
ทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ้นสุดที่กระบวนการใน
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การทบทวนกลยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แล้วจึงย้อนกลับมาที่
กระบวนการแรกและกระบวนการอื่นๆ ต่อไป
ส่วนการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์หรือการสร้างวิสัยทัศน์จุดที่สองเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนที่ 6 (การก่อรูปกล
ยุทธ์)เสร็จสิ้น ส่วนนี้เป็นกระบวนการที่ Bryson ได้นาเสนอ ซึ่งเดิมนั้นวิสัยทัศน์จะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ 8 แต่เมื่อ
นามาใช้กับภาครัฐของไทยอาจต้องมีการสลับขั้นตอนใหม่ โดยรายละเอียดจะอธิบายต่อไป
3) กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจำกขั้นตอนที่ 7 สลับเป็นขั้นตอนที่ 8
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนที่ 7 เดิม คือ การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ ส่วน
ขั้นตอนที่ 8 เดิม คือ การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคตขององค์การ
เนื่องจากในข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากการดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของการ
วางแผนกลยุทธ์จนได้มาถึงขั้นตอนการก่อรูปกลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนต่อไปในขั้นที่ 7 จะต้องเป็นการนา
ข้อมูลมากาหนดวิสัยทัศน์ซึ่งอาจเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่บุคลากรในองค์การร่วมกันกาหนดขึ้นกับผู้บริหาร หรืออาจเกิด
จากการที่ผู้บริหารกาหนดขึ้นมาเองก็ตาม กระบวนการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ในส่วนนี้ จึงไม่ใช่ขั้นตอนที่ 8 ตามที่
Bryson ได้นาเสนอซึ่งวิสัยทัศน์เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ แต่กระบวนการอธิบาย
อนาคตขององค์การ (การกาหนดวิสั ย ทัศน์) จะต้องเป็นขั้นตอนที่เกิดก่อนการแจ้งหรือการประกาศให้ ทราบ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ เพราะการจะแจ้งหรือประกาศให้บุ คลากรทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขององค์การนั้น จะต้อง
รวมการนาเสนอวิสัยทัศน์ขององค์การไปพร้อมกันด้วย เพราะองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์จะต้องมีอย่างน้อยคือ
การกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ถือว่าเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะอธิบายถึงภาพอนาคตขององค์การ วิสัยทัศน์
จึ ง เป็ น แกนหลั ก ในกำรที่ จ ะสร้ ำ งกลยุ ท ธ์ แ ต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ใ ห้ อ อกมำเชื่ อ มประสำนกั น เพื่ อ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ นั้ น
เป็นเครื่องมือในการทาให้ภาพในอนาคตขององค์การเกิดขึ้นจริงได้ตามที่คาดหวัง เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์เสร็จสิ้น
เรียบร้อยจึงค่อยดาเนินการในขั้นต่อไป คือ การแจ้งหรือการประกาศใช้แผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การทราบ
โดยทั่วกัน แต่หากมีการแจ้งหรือประกาศให้ทราบเกี่ยวกั บแผนกลยุทธ์ก่อนแล้ว จึงมาดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์
ภายหลั งก็อาจสร้ างความสั บ สนให้ แก่บุ คลากรในองค์การได้ว่า วิสั ยทัศน์ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดมาจากการ
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ดาเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่เกิดมาภายหลังจากที่มีการทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์แล้ว ซึ่งไม่
ว่าวิสัยทัศน์จะเกิดขึ้นจากการร่วมกันระดมความคิดของบุคลากรในองค์การร่วมกับผู้บริหารหรืออาจเกิดจากการที่
ผู้บริหารเป็นผู้กาหนดเพียงคนเดียวก็ตาม การเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ก็จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ก่อนที่จะประกาศแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การทราบ
กรณี ตั วอย่ำ ง กำรเกิด ขึ้น ของวิสัยทัศ น์ก็จะเกิดขึ้น ระหว่ำ งกระบวนกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์
ก่อนที่จะประกำศแผนกลยุทธ์
ข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐไทยส่วนใหญ่ เช่น กรมปศุ
สัตว์มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) กรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2560-2564) ได้มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นจากการระดมสมองของบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ
ภายในกรม และเกิดขึ้น ระหว่ างขั้น ตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์ จากนั้นนาวิสั ยทัศน์ที่ ได้ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารของกรมให้เป็นผู้พิจารณาแล้ว จึงนามาประกอบอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ เมื่อแผนยุทธศาสตร์เสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงมีการประกาศแจ้งให้บุคลากรในองค์การทราบ ซึ่งส่วนใหญ่องค์การภาครัฐของไทยก็จะมี
วิธีการปฏิบัติในแนวปฏิบัติเดียวกัน จากนั้นจึงดาเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บัติ และ
เมื่อได้นาไปสู่การปฏิบัติแล้วก็จะมีการทบทวนว่ากลยุทธ์ที่ได้ดาเนินการไปนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นตามขั้นตอนการ
วางแผนกลยุทธ์ในกระบวนการที่ 10 ซึง่ Bryson (2011) ได้เสนอไว้ว่า
“กระบวนการแปลงกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ มื่ อ ได้ ด าเนิ น การไปถึ ง ระยะเวลาหนึ่ ง
องค์การควรที่จะมีการทบทวนกลยุทธ์และทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นอย่างไร ว่าจะดาเนินกลยุทธ์
เดิม ยุติกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ หรือมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งกลยุทธ์ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการนาไปใช้อาจจะต้อง
ถูกยกเลิกไปและแทนที่ด้วยกลยุทธ์ใหม่ โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ควรที่จะต้องมีการทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน
หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบๆ แผนกลยุทธ์นั้นๆ ด้วย ประสิทธิผลในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อองค์การได้เกิดการ
เรียนรู้วิธีการที่มองเห็นปัญ หาที่สาคัญมากกว่าเพียงแค่มองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น และจะต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ ด้วย รวมถึงการเกิด Feedback และจะต้องเรียนรู้จากบทวิเคราะห์ด้วย”
เพราะฉะนั้นกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับภาครัฐตามบริบทของประเทศตะวันตก เมื่อ
นามาใช้ในภาครัฐไทยจึงต้องมีก ารสลับขั้นตอนใหม่ โดยให้ขั้นตอนที่ 7 เดิมเปลี่ยนมาเป็นขั้นตอนที่ 8 และให้
ขั้นตอนที่ 8 เดิมเปลี่ยนมาเป็นขั้นตอนที่ 7 ใหม่ (ดูภาพประกอบ 5)
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ขั้นตอนที่ 7 (เดิม)
การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์

ขั้นตอนที่ 8 (เดิม)
การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคต
ขององค์การ

ขั้นตอนที่ 7 (ใหม่)
การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคต

ขั้นตอนที่ 8 (ใหม่)
การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์

ขององค์การ

ภาพประกอบ 5
3) สรุป
ตามแนวคิดของ Bryson ได้น าเสนอ 10 ล าดับขั้นตอนต่างๆ ของการวางแผนยุทธศาสตร์ห รื อ การ
วางแผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 1) การเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการยอมรับบนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
2) การระบุออกมาเป็นคาสั่งหรื อข้อบังคับขององค์การ (คาสั่งหรือข้อบังคับที่องค์การได้ระบุไว้) 3)การทาให้
ค่านิยมและภารกิจขององค์การเกิดความชัดเจน 4)การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใน ภายนอกองค์การ เพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 5)การระบุประเด็นกลยุทธ์ 6)การก่อรูปกลยุทธ์ 7)การทบทวนและ
การประกาศใช้แผนกลยุทธ์ 8)การสร้างวิสัยทัศน์องค์การหรือการอธิบายอนาคตขององค์ก าร 9)การนาไปปฏิบัติ
และ 10)การทบทวนกลยุทธ์และการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
สาหรับขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอก
องค์การ และเมื่อนากรอบ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับภาครัฐตามบริบทของประเทศตะวันตกมาใช้ในภาครัฐ
ไทย จึงต้องมีการสลับขั้นตอนใหม่ คือ การปรับย้ายจากขั้นตอนที่ 2 (Mandates) การระบุออกมาเป็นคาสั่งหรือ
ข้อบังคับขององค์การสลับเปลี่ยนไปเป็นขั้นตอนที่ 1 แทน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
กาหนดว่า “ให้รัฐต้องจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย”
ทาให้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขึ้น ซึ่งมีผลทาให้ทุกกระทรวงรวมถึงองค์การอิสระต้องมีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์รวมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ในการวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐประเทศไทยนับจากนี้ไปเป็นระยะเวลา 20 ปีอย่างน้อยองค์การ
ภาครั ฐ ต่างๆ ก็จ ะต้องถูกรั ฐ ธรรมนู ญและยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้น ส่วนขั้นตอนที่ 2 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการเริ่มต้น และการสร้างให้เกิดการ
ยอมรับบนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Initiate Agreement) แทน เพราะเมื่อจะจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือมี
การวางแผนกลยุทธ์ก็ยังคงดาเนินการตามหลักการเดิม คือ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ อให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เช่นเดิม
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นอกจากนี้ยังได้มีการสลับขั้นตอนที่ 7 การทบทวนและการประกาศใช้แผนกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่ 8 แทน
เนื่องจากขั้นตอนในเรื่องของการกาหนดวิสัยทัศน์จะต้องเป็นขั้นตอนที่เกิดก่อนการแจ้งหรือการประกาศให้ทราบ
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ เพราะการจะแจ้งหรือประกาศให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขององค์การนั้น จะต้อง
รวมการนาเสนอวิสัยทัศน์ขององค์การไปพร้อมกันด้วย เพราะองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์จะต้องมีอย่างน้อยคือ
การกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงผู้รับผิดชอบ เป็นต้น และการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ของไทยมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างคู่ขนานไปพร้อมกันกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในขั้นตอนเริ่มต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองสระบุรี (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี และ
(3) นาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ
พนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี จานวน 587 คน กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาครั้งนี้ จานวน 238 คน คานวณโดยใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ สุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ แบบมีโ ครงสร้าง สถิติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่ ค่า เฉลี่ ย ค่า ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิ เคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ แบบขั้นตอน และวิ เคราะห์ ข้อมู ลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรีอยู่
ในระดับมาก 2) ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่
คุณธรรม/จริยธรรม (R2 = 960) การกระจายอานาจ (R2 = 0.947) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (R2 = 0.888)
การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (R2 = 0.665) ประสิทธิผล (R2 = 0.501) ความเปิดเผย/โปร่งใส (R2 =
0.322) การตอบสนอง (R2 = 0.309) และนิติธรรม (R2 = 0.040) 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี คือ การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม การกระจายอานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การตอบคาถาม
และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน การรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา แก้ไข
ปัญหา และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ การให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ การเผยแพร่และให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบสม่าเสมอ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน และการบริหารจัดการที่ได้ผลงานคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองสระบุรี
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ABSTRACT
The purpose of this research is to (1) study the level of success in strategic management
according to the good governance principles of Saraburi Municipality (2) analyze the factors that
affect the success of the strategic management according to the good governance principles And
Saraburi Municipality, and (3) propose guidelines for the development of strategic management
according to the good governance principles of saraburi Municipality.
This research uses an integrated research methodology, consisting of quantitative research
and qualitative research. The population is 587 employees of Saraburi Municipality. The sample
of this study consisted of 238 people, calculated by using the formula of Taro Yamane sampling
by using probability by stratified Random sampling using Proportional probability principles The
instruments used in the study were questionnaires and structured interview forms. The statistics
used in the data analysis were the mean, standard deviation. T-test Stepwise Multiple regression
analysis And qualitative data analysis using content analysis methods.
The results of the research are as follows: 1) The average level of success in strategic
management according to the good governance principles of Saraburi Municipality is at a high
level. 2) Factors affecting the success of strategic management according to the principles
Governance of Saraburi municipality is the principles of good governance. Morality/Ethic (R2 =
0.960), Decentralization (R2 = 0.947), Accountability (R2 = 0.888), Participation/Consensus
Oriented (R2 = 0.665), Effectiveness(R2 = 0.501), Transparency (R2 = 0.322), Responsiveness(R2
= 0.309), Rule of Law(R2 =0.040), 3) Development strategy, strategic management according to
the good governance of Saraburi municipality, is to develop personnel with awareness and
responsibility in the operation. Duties shall be conducted with morality, morality and ethics,
decentralization, responsibility for decisions and actions for them. Workers at various levels
appropriately. Answering questions and explaining when there is a doubt in performance Listening
to opinions gives an opportunity for people to participate in proposing problems, solving
problems, and checking the result of operations. Development of executives with a strategic vision
Disclosure of necessary and reliable information to the public on a regular basis. Providing quality
service And the dissemination and dissemination of knowledge about laws, rules, and regulations
to the public on a regular basis. Systematic and standardized operating procedures And the
management and achieving the objective/goals of the action plan.

Keywords : The Development of Strategic Management, Saraburi Municipality
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บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560 และได้มีประกาศให้ใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2580) จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ทางตะวันออกของภาคกลางมีจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์หลาย
ด้าน ทั้งเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯมีโครงข่ายถนนและรถไฟที่สามารถเชื่อมโยงกันภายในประเทศ
มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ เทศบาลเมืองสระบุรีจึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารยุท ธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่นของ
ประเทศต่อไป การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็คือบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชนผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งจะยังคงให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จนทาให้ประชาชนมีความยอมรับนับถือ และสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
เข้ามาทาหน้าที่บริหารท้องถิ่น มีความตั้งใจเข้ามาทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เข้ามา
เพื่อตักตวงผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องการสร้างธรรมาภิบาล คือ การสร้างขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการวางระบบไว้อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณา
ดาเนินการเสริมสร้างระบบที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
แท้จริง เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน การบริหารที่มีความโปร่งใส การ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการมากที่สุด การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างสะดวกและทั่วถึง การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร การให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการทางาน และการจัดทาบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นาผลจากการศึกษาไปปรั บปรุงและการพัฒนาการดาเนินงานการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
2. เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรีนาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
บริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารยุทธศาสตร์
3. เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลอื่นนาผลจากการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผู้ที่สนใจสามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นกรอบการวิจัยของเทศบาลในจังหวัดอื่นๆได้
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ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษา ระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล และนาเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษา การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองสระบุรี
3. ขอบเขตด้านประชากร
3.1 เชิงปริมาณ คือ ประชากรพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี จานวน 587 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่ม
ตัวอย่างมาจานวน 238 คน
3.2 เชิงคุณภาพ คือ สั มภาษณ์นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ บริห ารสู งสุ ดและรองนายกเทศมนตรี ข อง
เทศบาลเมืองสระบุรี จานวน 3 คน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
5. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา คือ หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์
5.1 ตัวแปรอิสระ คือ หลักธรรมาภิบาลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย
10 ประการ ได้แก่ หลั กประสิ ทธิภ าพ หลั กประสิ ทธิผ ล หลั กการตอบสนอง หลั กภาระรับผิ ดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการกระจายอานาจ หลักการมี
ส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม
5.2 ตัวแปรตาม คือ กรอบแนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์
สมมติฐำนกำรศึกษำ
1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
มีมากกว่าร้อยละ 70
2. ปัจจัยประสิทธิภาพ ปัจจัยประสิทธิผล ปัจจัยการตอบสนอง ปัจจัยภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ
ได้ ปัจจัยความเปิดเผย/โปร่งใส ปัจจัยนิติธรรม ปัจจัยความเสมอภาค ปัจจัยการกระจายอานาจ ปัจจัยการมีส่วน
ร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ และปัจจัยคุณธรรม/จริยธรรม อย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
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กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance)
กำรพัฒนำกำรบริหำรยุทธศำสตร์
1. ประสิทธิภาพ
1. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน
 ประหยัดเกิดประสิทธิภาพที่คุ้มค่าลดขั้นตอนและระยะเวลา
2. การวางแผนยุทธศาสตร์
2. ประสิทธิผล
3. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน
4. การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์
3. การตอบสนอง
 บริการได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
4. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
 ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน
5. ความเปิดเผย/โปร่งใส
 เปิดเผยโปร่งใสปฏิบัติงานด้วยความซี่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา
6. นิติธรรม
 ใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
7. ความเสมอภาค
 ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยก
8. การกระจายอานาจ
 กระจายอานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการ
9. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
 มีส่วนร่วมและความพยายามแสวงหาฉันทมติ
10. คุณธรรม/จริยธรรม
ภำพที
ของกำรศึ
ษำ และจริยธรรม
 ปฏิ่ 1บัตกรอบแนวคิ
ิหน้าที่ให้เป็นดอย่
างมี คุณกธรรม
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 21-22) และวิรัช วิรชั นิภาวรรณ (2554 : 73)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. วิธีดาเนินการศึกษาวิจัย
2.1 เชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองสระบุรี
จานวน 587 คน ทาการสุ่มตัวอย่างมาจานวน 238 คน โดยใช้หลักการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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2.2 เชิงคุณภาพ ประชากร คือ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองสระบุรี
จานวน 3 คน
2.3 เครื่องมือการศึกษา เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้กาหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการขอหนังสือ
จากสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ ในการเก็บ ข้อมูล เพื่อการวิจั ย จากพนักงานของเทศบาลเมืองสระบุรี ส่งแบบสอบถามไปถึงผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และดาเนินการเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จานวน 238 ชุด และ
สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองสระบุรี จานวน 3 คน
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในสถิติการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ วิเคราะห์ความคิดเห็น ของพนักงานเทศบาลเมื องสระบุรีต่อปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสาเร็จในการบริ ห าร
ยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
และการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดย
หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยการบริหาร
ยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) และการวิเคราะห์ข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการพิจารณาเนื้อหา
แยกแยะคาตอบที่ได้มาทาการจัดกลุ่มคาตอบเพื่อหาข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี และการวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็นผลข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการแยกแยะคาตอบที่ได้มาทาการจัดกลุ่มคาตอบและวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบเพื่อหาข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองสระบุรี
ผลกำรวิจัย
1. ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ต่อความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรร
มาภิ บ าลในภาพรวม พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 3.96) เมื่ อ พิ จ ารณารายขั้ น ตอนพบว่ า
ความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด คือการวางแผนยุทธศาสตร์ (𝑥̅ =
3.99) รองลงมา คือการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ (𝑥̅ =3.97) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (𝑥̅
= 3.96) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (𝑥̅ = 3.93) ตามลาดับ
2. ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์
ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (𝑥̅ = 4.00) เมื่อพิจารณาปัจจัยเรียงตามลาดับจาก
มากไปหาน้ อย พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ หลั กคุณธรรม/จริยธรรม (𝑥̅ = 4.08) รองลงมา คือ
หลั กการตอบสนอง (𝑥̅ = 4.04) หลั กความเปิดเผย/โปร่งใส (𝑥̅ = 4.04) หลั กการมีส่ ว นร่ว ม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ (𝑥̅ = 4.03) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (𝑥̅ = 4.02) หลักนิติธรรม (𝑥̅ =
4.02) หลักประสิทธิผล (𝑥̅ = 4.01) หลักความเสมอภาค (𝑥̅ = 4.00) หลักการกระจายอานาจ (𝑥̅ = 3.94)
และลาดับสุดท้าย คือ หลักประสิทธิภาพ (𝑥̅ = 3.81)
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3. ระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเท่ากับ 3.96 เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test ได้ค่า sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า .05
(sig.(2-tailed) < 0.05) แต่ค่าของ t เท่ากับ 37.00 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยืนยันสมมติฐาน Ha จึง
สรุ ป ได้ว่า กลุ่ มตัว อย่ างมีความเห็ นว่า ระดับความสาเร็จในการบริห ารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองสระบุ รี อยู่ ในระดับ มากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีในส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน พบว่าปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การบริหารยุทธศาสตร์ตามหลั กธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ คุณธรรม/จริยธรรม (R2 = 0.960) การ
กระจายอ านาจ (R2 = 0.947) ภาระรั บ ผิ ด ชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (R2 = 0.888) การมี ส่ ว นร่ ว ม/การ
พยายามแสวงหาฉันทามติ (R2 = 0.665) ประสิทธิผล (R2 = 0.501) ความเปิดเผย/โปร่งใส (R2 = 0.322) การ
ตอบสนอง (R2 = 0.309) และนิติธรรม (R2 = 0.040)
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่าระดับความสาเร็จในการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีในสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
สอดคล้องกับงานวิจัยของจรูญศักดิ์ ชูยงค์ (2556) ได้ศึกษาการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความสาเร็จของการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาปฏิบัติ ในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าระดับความสาเร็จของการ
นาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีไม่ต่ากว่าร้อยละ
70 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความชัดเจนของยุทธศาสตร์ กรณีที่พบความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างความชัดเจนของยุทธศาสตร์กับความสาเร็จของการนาหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในการบริหาร
จัดการของเทศบาลตาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสาเร็จ เนื่องจากยุทธศาสตร์เป็น แนวทางหรือ
วิธีการที่องค์การหรือหน่วยงานจะดาเนินการเพื่อทาให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้บรรลุผล สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้กาหนดขอบเขต
แบบแผนและแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good
Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centered) ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล ได้แก่ การปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความเป็นจริง (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6)ประชาชนได้รับ
การอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ และ (7) มีการประเมินการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่าเสมอ และสอดคล้องกับ นพดล อุดมวิศวกุล (2560) แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติมี
กระบวนการที่ส าคัญ ได้แ ก่ กระบวนการก่ อรูป และการก าหนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ กระบวนการประเมินผลนโยบายสาธารณะ และกระบวนการพิจารณาผลสะท้อนกลับของ
นโยบายสาธารณะ และสอดคล้ อ งกั บ วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ (2554) การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ มี ก ระบวนการ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
2. ผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจั ย ที่ 2 พบว่าปัจจัย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
ยุ ทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ คุณธรรม/จริยธรรม การกระจายอานาจ ภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ประสิทธิผล ความเปิดเผย/โปร่งใส
การตอบสนอง และนิติธรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสระบุรี สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัย
และไม่มีความจาเป็น (2) ประสิทธิผล ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับ ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3) การตอบสนอง
ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริหาร
และมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม (4) ภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัด
วางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น (5) เปิ ด เผย/โปร่ ง ใส ได้ แ ก่ ในการปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารที่จ าเป็น และเชื่อ ถื อได้ ให้ ประชาชนได้รับทราบอย่ า ง
สม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย (6) หลักนิติธรรม ได้แก่ ในการ
ปฏิบัติราชการต้องใช้อานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ (7) ความเสมอภาค
ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิงถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องคานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่ม
บุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย (8) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการต้อง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการ
ดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ (9) การกระจายอานาจ ได้แก่ ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม และ(10)
คุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสานึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
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งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY) ได้แก่ (I –Integrity) ซื่อสัตย์
และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (A – Activeness) ทางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ (M – Morality) มี
ศีล ธรรม คุณธรรมและจริ ย ธรรม (R – Responsiveness) คานึงถึงประโยชน์สุ ข ของประชาชนเป็น ที่ ตั้ง (E –
Efficiency) มุ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ (A – Accountability) ตรวจสอบได้ (D – Democracy) ยึ ด มั่ น ในหลั ก
ประชาธิปไตย และ(Y – Yield) มุ่งผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับ เสน่ห์ จุ้ยโต (2557) การวิจัยเรื่อง “ตัวแบบธรร
มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศ ” เป็นการวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ที่มุ่งเน้นพัฒนาตัวแบบธรรมาภิบาลส าหรับนาไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ เทคนิคและปัจจัยแห่งความสาเร็จธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าดังนี้ (1)
ปัญหาหลักนิติธรรม คือ ขาดความรู้ความเข้าใจ (2) ปัญหาหลักคุณธรรม คือ ขาดศีลธรรมจริยธรรม (3) ปัญหา
หลักโปร่งใส คือขาดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (4) ปัญหาหลักการมีส่วนร่วม คือ ขาดการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบควบคุม (5) ปัญหาหลักความรับผิดชอบ คือ ขาดความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่การงาน (6) ปัญหา
หลักความคุ้มค่า คือ ขาดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (7) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ขาดการส่ง เสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (8) ปัญหาหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ขาดการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ (9) ปัญหา
หลักการบริหารจัดการ คือ ขาดการนาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่มาใช้ และ(10) ปัญหาหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คือ ขาดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้
สรุป

1. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้แก่ การบริหารจัดการที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพดี การดาเนินการตาม
แบบแผนและการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ การติดตาม ประเมินผล และพั ฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ สร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความหวัง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ เปิดเผยตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ตรวจสอบได้ ใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม การให้บริการ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน การมอบอานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมคิดแนวทาง แก้ไขปัญหา
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ และมีบุคลากรที่มีจิตสานึกในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ อย่างมีศีลธรรม
และจริยธรรม
2. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี
จากการสั มภาษณ์ผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลเมื องสระบุรี ได้แก่ เลื อกผู้ นาที่เป็นคนดี มีคุณธรรมมาบริห ารสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการพัฒนาเทศบาล ยึดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก
ด้าน ผู้บริหารมีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการทาให้บุคลากรทุกระดับทางานอย่างมีความสุข
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ประชาชนมี ความประทับใจในการได้รับบริการหรือแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรนาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ มาใช้ในการบริหาร
จัดการทุกอย่างได้ครบถ้วน สังคมนั้นๆ จะสงบสุข และได้รับบริการพัฒนาได้อย่างเสมอภาค มีความสุขทั้งภาค
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ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และควรนาหลักคุณธรรม/จริยธรรม มาบริหารยุทธศาสตร์แบบมีจิตสานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม
ข้อเสนอแนะ
การบริหารยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสระบุรี ควรเป็นดังนี้
1. หลักคุณธรรม/จริยธรรม ควรมุ่งเน้นโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็น ไปอย่ างมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และผู้บริหารให้ยึดมั่นในค่านิยมหลั กของมาตรฐาน
จริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. หลักการกระจายอานาจ ควรมุ่งเน้นโดยการกระจายอานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆได้อย่างเหมาะสม การกระจายอานาจให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ
ในสังคม
3. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ควรมุ่งเน้นโดยการสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสั ย ในการปฏิบั ติงาน การแสดงความรั บผิ ดชอบในการปฏิบัติงานและผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนด ความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น และการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะ
4. หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ ควรมุ่งเน้นโดยการรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา แก้ไขปัญหาและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดาเนินงาน ความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล ควรมุ่ ง เน้ น โดยการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ การติ ด ตาม
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน และการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ
6. หลักความเปิดเผย/โปร่งใส ควรมุ่งเน้นโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา สามารถให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลมีความถูกต้อง และการวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไป
โดยง่าย
7. หลักการตอบสนอง ควรมุ่งเน้นโดยการสามารถสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการให้บริการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ และสามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างได้
8. หลักนิติธรรม ควรมุ่งเน้นโดยการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ
ให้ประชาชนได้รับทราบสม่าเสมอ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ และ
การใช้อานาจตามหลักนิติธรรมในการบริหารงานอย่างเหมาะสม
9. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
และการควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ ควรมุ่งเน้นโดยการใช้ประเด็น การเปิดเผยโปร่งใสปฏิบัติงานด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การบังคับใช้กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม การมีส่วนร่วมและความพยายามแสวงหาฉันทามติ การบริการได้
อย่ า งมี คุ ณ ภาพและตอบสนองความต้ อ งการ การกระจายอ านาจความรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจและการ
ดาเนินการ ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน การประหยัดเกิดประสิทธิภาพที่คุ้มค่าลด
ขั้นตอนและระยะเวลา และการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน
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โครงสร้ าง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติ งานในหอผู้ ป่ว ย ไอ.ซี .ยู .หั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรงพยาบาลตารวจ จานวน 15 คน โดยผู้ศึกษาเป็นผู้สัมภาษณ์เอง และการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล
ตารวจ จ านวน 15 คน การวิเคราะห์ ข้อ มูล ใช้วิธี การวิ เคราะห์ เนื้ อหา โดยการวิเคราะห์ ส รุป ข้อ มูล ที่ ไ ด้ จาก
การศึกษาเอกสาร และข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ มีจุด
แข็ง คือเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการทางานที่เป็นระบบ จุดอ่อน คือการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ด้านโอกาส นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการ บูรณา
การขององค์กรในด้านงบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพัฒนาบุคลากร ด้าน
อุปสรรค นโยบายทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีผลต่อแผนงานประจาให้ต้องทาแผนเร่งด่วนและต้องปรับแผน
ปกติตาม (2) ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลตารวจ
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารแบบบูรณาการสู่การพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้
มาตรฐานและทั่ว ถึ ง ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารบริ การดู แลผู้ ป่ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสร้างสรรค์หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจสู่ความเป็นเลิศ

คำสำคัญ ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน หอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ
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ABSTRACT
This study to (1) study and analyze the environment of Coronary Care Unit, Police General
Hospital (2) propose strategies for the Coronary Care Unit, Police General Hospital.
The study was a qualitive research. Population comprised all 15 Registered Nurse of
Coronary Care Unit, Police General Hospital. Focus group technique was applied to 15 Registered
Nurse involved with general policy making of the department. Instrument used was structured
interview form data was analyzed by using content analysis.
The results showed that: (1) the strength of Coronary Care Unit, Police General Hospital
was a systemic a structural work process, the weakness was insufficient services to respond to
patient’s needs, the opportunities were the government policy agreed to support the integration
of organization annual budget, services and human resource development, the threat was the
various political policy changed which often affected daily routine plans of the organization and
caused urgent need to change and adjust the organization strategies accordingly ( 2) five
recommended strategies were: the first strategy: integrated administrative development of
Coronary Care Unit, Police General Hospital, the second strategy: the development of service
standardized and comprehensive to overall, the third strategy: technological development of the
overall service, the forth strategy: the development creation of Coronary Care Unit, Police General
Hospital to increase excellent services.

Keywords: Operational strategy, Coronary Care Unit, Police General Hospital
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บทนำ

1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบันสภาพการณ์ของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดยมีการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปสังคม การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูป
ระบบสุ ข ภาพ และการกระจายอ านาจการปกครองสู่ อ งค์ ก รท้ อ งถิ่ น ท่ า มกลางการเปลี่ ยนแปลงในยุ ค ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว และที่สาคัญความต้องการคุณภาพสินค้าและการบริการ
ของลูกค้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความต้องการเป็นเลิศด้านการบริการ ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของภาครัฐ และส่วนของภาคเอกชนต่างมุ่ งที่จะแข่งขันกันในเรื่องการสร้างคุณภาพด้านการบริการ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก ทั้งยังเห็นได้ชัดเจนว่าบุคลากรทุกหน่วยงานนั้นมีการตื่นตัวในด้าน
การให้การบริการอย่างกว้างขวาง การแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาส่งเสริมการให้บริการ และถือหลักการบริการที่ดี
ต่อทุกคนที่เข้ามาใช้บริการคือปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยการปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีหัวใจบริการซึ่งหมายถึง
การอานวยความสะดวก การช่วยเหลือให้ความกระจ่าง การให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่นซึ่งคุณภาพนั้น
เกิดจากการให้บริการ ที่สามารถสอดคล้องกับ ความต้องการ และความคาดหวัง หากผู้ใช้บริการได้รับบริการที่
เป็นไปความคาดหวัง ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความศรัทธาเชื่อมั่นและใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อเข้ารับ
การบริการในครั้งต่อไป
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management รวมถึงแนวคิดเรื่องการบริหารยุ ทธศาสตร์ได้ให้
ความสาคัญ และต้องการให้ระบบราชการ เป็นระบบที่มุ่งตอบสนองต่อการเรียกร้องของประชาชนผู้รับบริการมาก
ขึ้น จากพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 3/1 มีบทบัญญัติกาหนดให้การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงการภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มี เ ป้ า หมายที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวก และได้ รั บ การ
ตอบสนองความต้องการ โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก
โรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์ การสุขภาพที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ในด้านการรักษา พยาบาล การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมของบุคลากรในทีมสุขภาพซึ่งร่วมมือ
ประสานงานกัน ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่ผู้รับบริการมีการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลมุ่งปรับปรุงคุณภาพ มี
การปรับปรุงพัฒนาภายในองค์การ และบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องมองภาพรวมของการทางานทั้งหมดอย่างเป็น
ระบบ จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องเข้ าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
บริการสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยทาให้ประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้น และพยายามศึกษาข้อมูลเพื่อเลือก
บริการที่คิดว่าดีที่สุดสาหรับตนเอง
โรงพยาบาลตารวจเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ มีฐานะเป็นกองบัญชาการ ตั้งอยู่ ณ
เลขที่ ๔๙๒/๑ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด
๖๕๐เตียง ให้บริการผู้ป่วย ๗ สาขาหลัก ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์กุมารเวชกรร
รม ตาและหูคอจมูก ให้แก่ตารวจ ครอบครัว และประชาชน เฉลี่ย ๕๕๐,๐๐๐ ครั้งต่อปี และผู้ป่วยใน ๒๐,๐๐๐
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ครั้งต่อปี บริการหลัก (Main Services) ของโรงพยาบาลตารวจ คือ๑. การให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการ
ครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ๒. การให้บริการ
ด้านนิติเวชวิทยา๓. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ๔. เป็นฝ่ายอานวยการด้านการแพทย์ให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ รพ.ตร. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๓,๒๔๓ คน แบ่ง ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้(สถิติปีพ.ศ. ๒๕๕๖)แพทย์และ
ทันตแพทย์ ๒๐๑ คนพยาบาล ๘๙๙ คนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล ๔๒ คนสหวิชาชีพ ๑๓๐ คนผู้ช่วยพยาบาล/
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ๙๗ คน โรงพยาบาลตารวจได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
กาหนดวิสัยทัศน์โดยโรงพยาบาลตารวจ “เป็นสถาบันการแพทย์ตารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากลเพื่อสุขภาพที่ดี
ของตารวจและประชาชน” (World Class Medical Service for Excellent Health of Police and Civil)
กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตารวจ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการกาหนดมาตรฐาน พัฒนาระบบหรือ
แนวทางการดาเนินงานของพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเพื่อให้
ผู้บริหารการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กากับการปฏิบัติงานของพยาบาลให้เป็นแนวทางเดียวกัน
หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ มีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระบบ
หัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤต จานวน 5 เตียง โดยมีอายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด
เป็นผู้ดูแลหลัก ร่วมกับทีมสหสาขา และคลอบคลุมการบริการทางการแพทย์ด้านการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการพัฒนาคุณภาพบริการโดย
มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอด
เลือด โรงพยาบาลตารวจ จึ งมีความสนใจที่จะเสนอยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและ
หลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหอผู้ป่ว ย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลื อด
โรงพยาบาลตารวจ เพื่อทาให้โรงพยาบาลตารวจ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กาหนดไว้ และผลที่ได้จะเป็นข้อมูล
ให้กับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินสถานการณ์ การตัดสินใจ การกาหนดกรอบนโยบาย การ
วางแผนการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อ
ธารงรักษาความเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามเป้าหมายสาคัญของโรงพยาบาล และนาความสาเร็จมาสู่หน่วยงาน
และโรงพยาบาลต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ
2.2 เพื่ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานของหอผู้ ป่ ว ย ไอ.ซี .ยู .หั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรงพยาบาลตารวจ
3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย ใช้แนวคิด STEP Model และแนวคิด 2S4M
ในขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หรือตรวจสอบสภาพแวดล้อม
หรือนักยุทธศาสตร์อาจเรียกว่า “การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis)” ซึ่งทั้งนี้ หลักวิชาการที่นามาใช้
ในการวินิจฉัยองค์การคือการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) นั่นเอง SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นามาใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อนาผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength)
จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภั ย คุ ก คาม (Threats) มาก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การ
วางแผนและพัฒนาองค์การต่อไป (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2557) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอาจแบ่งได้เป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ จะนามาซึ่งการระบุถึงโอกาสและภัยคุกคามต่อหน่วยงาน
นั้นๆ นักวิชาการมักนาหลัก STEP Analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวง ยุติธรรม, 2555) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) ด้านการเมือง (Politic) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน (Task Environment) เช่น ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ ผู้รับบริการ หน่วยงานที่
กากับดูแลเบื้องบน สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
จะทาให้นักยุทธศาสตร์สามารถกาหนด โอกาส (Opportunities: O) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats: T)
ขององค์การได้อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่งผลต่อการเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานตนเอง
โดยมีแนวคิดที่สาคัญตามทัศนะของนักวิชาการหลากหลายแนวคิด ทั้งนี้ผู้เขียนขอเสนอแนวคิด 2S4M ซึ่งได้แก่
ด้านโครงสร้าง (structure)ด้านการบริการ (Service)ด้านคน (Man)ด้านเงิน (Money)ด้านวัสดุ (Material)ด้าน
การบริหาร (Management) โดยหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในดังกล่าวจะทาให้สามารถกาหนด จุดแข็ง
(Strengths: S) และ จุดอ่อนหรือข้อจากัด (Weaknesses: W) ขององค์การได้อย่างครบถ้วน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
SWOT ANALYSIS
สภาพแวดล้อมภายนอก
สังคม )Social(
โอกาส
เทคโนโลยี
และ
)Technology(
อุปสรรค
เศรษฐกิจ
)Economic(
การเมือง )Politic(
สภาพแวดล้อมภายใน
โครงสร้าง
)structure(
การบริการ
จุดแข็ง
)Service(
และ
คน )Man(
จุดอ่อน
เงิน )Money(
วัสดุ )Material(
การบริหาร
)Management(

TOWS
MATRIX

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของ
หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและ
หลอดเลือด

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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4.วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง
(Structured Interview Form) สัมภาษณ์พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลตารวจ จานวน 15 คน และเก็บข้อมูลในการประชุมวิเคราะห์องค์กร จากการใช้เทคนิค SWOT และ
ตาราง TOWS MATRIX ของพยาบาลที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ
จานวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งในการกาหนดนโยบายของหอผู้ ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลื อด
โรงพยาบาลตารวจ
5.สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปกำรวิจัย
สรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยำบำลตำรวจจำก
กำรสนทนำกลุ่ม
จุดแข็ง (strength)
S1 หน่วยงานมีโครงสร้างการทางานี่เป็นระบบ มีผังรายละเอียดของงานแต่ละงานและผู้รับผิดชอบแต่ละ
งานชัดเจน มีการแบ่งภาระงาน ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน้าที่อย่างชัดเจน
S2 หน่วยงานมีคณะทางานที่มีศักยภาพในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
S3 มีการให้บริการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพให้บริการที่เท่าเทียมกัน และมีกระบวนการควบคุมกากับ
และประเมินผล การบริการโดยมีการจัดเก็บข้อมูลปัญหาหลังการให้บริการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
S4 มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการอย่างชัดเจนโดยกาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
S5 มีงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนทั้งจากเงินงบประมาณ ผู้มีอุปการะคุณ และมีงบประมาณกองกลาง
ของหน่วยงานภายใน
S6 มีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และมีวัสดุอุปกรณ์ในการทางานที่ทันสมัย
เช่น เครื่องอัลตร้าซาวน์หัวใจแบบเคลื่อนที่
จุดอ่อน (Weakness)
W1 การให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากผู้มารับบริการมีจานวนมาก ผู้ให้บริการมีจานวน
น้อยและมีภาระงานอื่นร่วมด้วย เช่น งานประชุมและการทางานคุณภาพต่าง ๆ
W2 โครงสร้างสถานที่ในการให้บริการคับแคบไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่
W3 อัตรากาลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานในความ
รับผิดชอบมาก มีการโยกย้ายตาแหน่ง เกษียณอายุ หรือลาออก แต่การบรรจุทดแทนกาลังคนล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการ ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้งาน ที่มีอยู่บางอย่างใช้งานมานาน มีการชารุดบ่อย การซ่อมหรือการซื้อ
ทดแทนเป็นไปด้วยความล่าช้าและหลายขั้นตอน
W4 ระดับการศึกษาหรือประสบการณ์ของบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เช่น ผู้ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลจบ
ใหม่ และยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
W5 วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
โอกำส (Opportunity)
O1 นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น
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O2 ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทาให้ผู้รับบริการหันมาใช้บริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นทาให้ผู้มารับ
บริการเพิ่มมากขึ้น
O3 สังคมให้การยอมรับและเชื่อถือในการบริการแก่ผู้รับบริการ และเป็นที่รับฝึกอบรมและดูงาน
O4 เป็นสถานที่ฝึกอบรมทาให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนามาพัฒนางานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
O5 การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและโรงพยาบาลตารวจ เพื่อร่ วมกันพัฒนาองค์กรภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ
อุปสรรค (Threat)
T1 นโยบายการเมืองที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อแผนงานประจาของหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลื อด
โรงพยาบาลตารวจ เช่น แผนงานที่แทรกเข้ามาโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
T2 สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้มีผลกระทบต่อการวางแผนงานที่ขาด
ความยืดหยุ่น
T3 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาแพง มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ทาให้การจัดซื้อจัดหาไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากงบประมาณที่จากัด
T4 ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ส่งผลกะทบต่อการพัฒนาบุคลากร
จำกผลกำรศึกษำกรอบยุทธศำสตร์ได้แนวคิด ดังนี้ คือ
แนวคิ ด ที่ 1 แนวคิ ด การบริ ห ารแบบบู ร ณาการสู่ ก ารพั ฒ นาหอผู้ ป่ว ย ไอ.ซี .ยู .หั ว ใจและหลอดเลื อด
โรงพยาบาลตารวจเป็นการจับคู่ระหว่าง S 1,2,3,4,5,6 กับ O 1,2,3,4,5
โดยอาศัยจุดแข็งองค์กรที่หน่วยงานมีโครงสร้างการทางานที่เป็นระบบ คณะทางานมีศักยภาพในการ
ทางาน และมีภาคีเครือข่ายร่วมทางาน ด้านโอกาส พบว่ารัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการบูรณาการของ
องค์กร ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านงานบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การบริการเครือข่าย และ
การพัฒนาบุคลากร ผู้รับบริการต้องการการบริการมากขึ้นและเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้หอผู้ป่วย ไอ.
ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจยังเป็นที่รับฝึกอบรมและดูงาน ทาให้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนามาพัฒนางานองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ภาครัฐ โรงพยาบาลตารวจ เข้ามามีส่วนร่วมกัน
สิ่งเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาแบบ
บูรณาการของระบบบริหารและบุคลากร
แนวคิดที่ 2 แนวคิดการพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงเป็น
การจับคู่ระหว่าง S 1,2,3,4,5,6 กับ O 1,2,3,4,5
โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจุดแข็งพบว่าหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ มีจุด
แข็งเรื่องโครงสร้าง ภาระงานและการพัฒนาบุคลากร อัตรากาลัง การจัดสรร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการทางาน มีคณะทางานที่มีศักยภาพในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีการบริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวม มีการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ น การอย่า งชัดเจน โดยกาหนดตัว ชี้วัดในการดาเนินงาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอาศัยโอกาสที่นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการบูรณาการขององค์กรในด้าน
งบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและ
โรงพยาบาลตารวจเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ที่ต้องการการบริการมากขึ้นและเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น และความต้องการต่องานตติยภูมิมากขึ้น ทาให้หอ
ผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจต้องพัฒนางานด้านนี้ด้วย การเป็น สถาบันการสอนที่ทาให้
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ได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนามาพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการขององค์กรให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริม
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวมให้ทั่วถึง
แนวคิดที่ 3แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นการจับคู่
ระหว่าง S 1,2,5,6 กับ T 2,3
โดยอาศัยจุดแข็งขององค์กร ที่หน่วยงานมีคณะทางานที่มีศักยภาพในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีการ
บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวัสดุอุปกรณ์ในการทางาน
ทันสมัย แต่มีอุปสรรคคือ การเปลี่ย นแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมมากส่งผลกระทบทาให้ผู้มารับบริการไม่ให้
ความสาคัญในการพัฒนา ขาดการดูแลเอาใจใส่สุ ขภาพตนเองเบื้องต้นต่อตนเอง เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท าง
เทคโนโลยี ด้านนี้ ร าคาค่อนข้างแพง และมีการเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ทาให้ การจัดซื้อจัดหาไม่ทั น กั บ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีงบประมาณที่จากัด ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยา และความ
รวดเร็วให้ทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อลดหรือจากัดจุดอ่อนที่บุคลากรน้อย และภาระงานมาก
แนวคิดที่ 4แนวคิดการพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจสู่ความเป็นเลิศ
เป็นการจับคู่ระหว่าง W 1,3,4,5 กับ T 1,2,3,4
เป็นแนวคิดในการลบจุดอ่อนคือการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากผู้รับบริการมีจานวน
มาก ผู้ให้บริการมีจานวนน้อย อัตรากาลังไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ การบรรจุกาลังคนทดแทนล่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้งาน การซ่อมหรือการซื้อทดแทน
เป็ น ไปด้ ว ยความล่ า ช้า และหลายขั้ น ตอน พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารและงบประมาณ เทคโนโลยี และอุ ป กรณ์ ท าง
เทคโนโลยีด้านนี้ราคาค่อนข้างแพง ทาให้การจัดซื้อจัดหาไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากงบประมาณ
ที่จากัด และการฟ้องร้องที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาที่จะสร้างสรรค์หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอด
เลือด โรงพยาบาลตารวจสู่ความเป็นเลิศ จึงควรต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มคุณภาพระบบ
บริการให้ดีขึ้น
กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยพบว่า หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ อยู่ใน
สถานะที่เป็น SO คือมีจุดแข็งและมีโอกาส โดยการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาวิ เคราะห์สังเคราะห์ โดยผู้วิจัยและ
เสนอข้อยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้
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5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ อยู่ในสถานะที่เป็น SO
คือมีจุดแข็งและมีโอกาส คือเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการทางานที่เป็นระบบ นโยบายของรัฐให้การสนับสนุน
การบูรณาการขององค์กรในด้านงบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพัฒ นา
บุคลากร ซึ่งนามาใช้พัฒนา ลดจุดอ่อนที่การให้บริการของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล
ตารวจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ และหลีกเลี่ยงอุปสรรคของหน่วยงานที่นโยบายการเมืองมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ มีผลต่อแผนงานประจาของหน่วยงาน ทาให้ต้องทาแผนเร่งด่วนและต้องปรับแผนปกติ
นามาอภิปรายผล มีประเด็น ดังนี้
5.2.1 ด้ำนกำรบริกำร ใช้การบริหารงานแบบบูรณาการซึ่งในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร ความรู้
ความสามารถ เทคโนโลยี และวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยรวมกันทาหน้าที่อย่าง
กลมกลื น เป็ น หนึ่ งเดีย วอาศั ย จุ ดแข็งของหอผู้ ป่ว ย ไอ.ซี .ยู . หั ว ใจและหลอดเลื อด โรงพยาบาลตารวจ ที่เป็น
หน่วยงานที่มีโครงสร้างการทางานที่เป็นระบบ การกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการอย่างชัดเจน มีการกาหนด
ตัวชี้วัดในการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้สมรรถนะและปริมาณงานส่วนบุคคล โดยนโยบาย
ของรัฐบาลให้การสนับสนุนการบูรณาการขององค์กรในด้านลบประมาณ งานบริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือด และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล
ปัญหา อุปสรรค กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และดาเนินการให้เป็นไปตามที่ ตัดสินใจได้อย่างครบวงจร และ
สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเป็นการบริหารแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอด
เลือด โรงพยาบาลตารวจ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553:210-223) กล่าวว่าควรตรวจสอบ
การสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมาปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย หรือทบทวนประเมินเป้าหมายต่าง ๆ สู่ทิศทางใหม่ ที่ตรงกับสภาพเป็นจริงเพื่อให้ได้ผลในทางปฏิบัติที่ดี
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5.2.2 ด้ำนกำรพัฒนำ หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ ผู้บริหารมีนโยบายให้
ความส าคัญต่อการพัฒ นาบุ คลากร เนื่ องจากการพัฒ นาบุคลากรเป็นหั ว ใจส าคัญของการพัฒ นาองค์กร โดย
สอดคล้องกับ อรุณี สายคง (2551:9)ได้ให้ทัศนะถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร
เป็นสิ่งที่สาคัญที่ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุ คลากรให้ มีความพร้ อ ม และก้าวทันความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถปฏิบัติงานตามาตรฐาน
และจรรยาวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อการพัฒนาจึงกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างสรรค์หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มคุณภาพ
ของระบบงานมุ่งสู่มาตรฐานการบริการสุขภาพ โดยมีแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งด้านการบริหาร บริการ
วิ ช าการและมี ก ารประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยยึ ด หลั ก สมรรถนะและพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ ผลักดันวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม และการทางานเป็นทีม เข้าสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับคุณค่าร่วมการ
พัฒนาระบบการทางานสู่ความเป็นเลิศ ผลักดันให้มีการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนามาพัฒนางาน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงพยาบาลตารวจที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ตารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากลเพื่อสุขภาพที่ดี
ของตารวจและประชาชน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) บุ ค ลากรควรศึ ก ษาผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ห้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งแท้ จ ริ ง และตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจะได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป
2) ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในเรื่องยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและ
หลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ โดยนายุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ เป็นยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.
ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ
3) ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตารวจ ให้มีความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5.3.2 ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธศาสตร์ของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. หัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อให้ทราบความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์ในแต่ละแห่ง
2) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การดาเนินงานของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.
หัวใจและหลอดเลือด
3) ควรศึกษาถึงยุ ทธศาสตร์แ ละกลยุ ทธ์ข องหอผู้ ป่ ว ย ไอ.ซี .ยู . หั ว ใจและหลอดเลื อ ด อย่า ง
ละเอียดครอบคลุมทุก ๆด้านเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
6.บรรณำนุกรม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553)การคิดเชิงกลยุทธ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ซัคเซส มีเดีย
ขนิษฐา ชิคชัง (2553) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลนาด้วง
อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย” ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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จตุรงค์ ดีสมโชค (2550) “ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม”
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปรัชญาภรณ์ ประทีปทอง (2546) “การพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล
สงขลา: กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าสิทธิบัตรประกันสังคม” ปริญญาศิลปะสาสตรมหาบัณฑิต
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2553)การจัดการเชิงกลยุทธ์ กรุงเทพมหานคร ถังทรัพย์ การพิมพ์
วัฒนากร คาพันธ์ (2553) “การจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลโคกครามพัฒนาอาเภอ
บางปลาม้า ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิโรจน์ หามณี (2551)“การจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาสานักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย” ปริญญาศิลปศาสตรมหหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542)การบริหารเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ธีรฟิล์ม ไซแท็กซ์
เสนาะ ติเยาว์ และคณะ (2551)หลักการบริหาร กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุภโชค กลมกลาง (2553)“ยุทธศาตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา” ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักงาน ก.พ. (2546) “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย”
สานักงาน ก.พ. (2547) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน”
อนันต์ ทองเกล็ด (2552) “ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังพลกองบิน 41” การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อรุณี สิรินิยม (2553) “แนวทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรหลัก
องค์กรบริหารส่วนตาบลคลองอุดมชลจร อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อลงกรณ์ ศรีวะรมย์ (2552)“ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารยุทธศาสตร์ของเทศบาลในจังหวัดยโสธร”
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.ภำคผนวก
1. แบบสัมภาษณ์ เรื่อง สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายในของหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลตารวจ
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กำรบริหำรท้องถิ่น 1
กำรวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
: กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย122
เพ็ญศรี มีสมนัย123
Email address: cmisomnai@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของอบต.หนองมะเขือ 2)
ศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของอบต.หนองมะเขือ 3) หาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีของ อบต.หนองมะเขือสู่ความยั่งยืน การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์ การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบตามวัตถุประสงค์รวมทั้งสิ้นจานวน 33 รายประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนและ
เครือข่าย การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธี การตรวจสอบแบบสามเส้า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจาแนกและจัดระบบ
ข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสาเร็จในการบริหารจัดการของ อบต.หนองมะเขืออยู่ในระดับดีมาก 2) ปัจจัย
แห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่
ชัดเจนและเป็ น รู ป ธรรม การร่ ว มมือกัน ทางานระหว่ างฝ่ า ยบริห ารและฝ่ ายนิติ บัญญั ติโ ดยยึ ดประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางในการทางาน พนักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานสูง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.
หนองมะเขื อ สู่ ค วามยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย การเน้ น การด าเนิน งานตามยุท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมการดาเนินงานโดยยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และการให้ความสาคัญกับการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ าย
ตลอดจนองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่

คำสำคัญ : การบริหารการจัดการที่ดี องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ การถอดบทเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
122
123

รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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Lesson Learned of Local Government Organization with Good Governance Principles
in the Fiscal Year 2018: A Case Study of Nongmakhua Local Administrative Organization
at Phol District in Khonkaen Province
Chaloemphong Misomnai, Associate Professor Dr., Phensri Misomnai, Mrs.
Email address: cmisomnai@gmail.com
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the achievement of applying good
governance principle of Nongmakhua Local Administrative Organization 2) to study success factors
of applying good governance principle of Nongmakhua Local Administrative Organization 3) to
recommend guidelines for good governance development of Nongmakhua Local Administrative
Organization to the sustainability. This research was a qualitative research by using focus group
and interviewing as tools. The informants were selected according to the set objectives at the
total of 33 informants, which comprised of administrators, members of Sub-district Administrative
Organization Council, employees of Sub- district Administrative Organization Council and people
and network organizations. The method of data examination was triangulation. Data analysis
composed of typology and taxonomy, content analysis and analytic induction.
The findings revealed that 1) the achievement of applying good governance principle of
Nongmakhua Local Administrative Organization was at high level 2) the success factors of
Nongmakhua Local Administrative Organization indicated that the concrete and clear vision of
administrators, the collaboration between administrator team and legislative branch with people
centered basis, employee with high capability, skill, experience, expertise as well as the
participation from various sectors were essential 3) the guidelines for further development were
the focus on national policy implementation (B.E. 2018-2037), followed the Eleventh National
Economic and Social Development Plan ( B.E. 2017-2021), the Government Policy, the
Development Strategy of Khonkaen Province with the focus on strategic plan, organizing, leading
as well as monitoring and controlling as of the laws, regulations strictly and put the important on
people’s solving and needs on the basis of people participation and people networking covering
domestic and outside the area.

Keywords: Good governance, Nongmakhua Local Administrative Organization, Lesson learned
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บทนำ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพันธกิจหลักประการหนึ่ง
คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอานาจของประเทศ และจาก
นโยบายของ ก.ก.ถ. ที่กาหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
เริ่ ม มี ก ารมอบรางวั ล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับชาติที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและ
ประกาศยกย่องผลสาเร็จในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และได้รับการจัดสรรเงินรางวัลจานวน ๗๙ แห่ง หนึ่งในจานวนนี้มีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอ
พล จังหวัดขอนแก่นเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้การบริหารงานของหม่อมหลวงเดชชัย สุประดิษฐ์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล และการดาเนินงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลที่นาโดยนางรัตนา อุดมทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือและพนักงานทุกคนทุกฝ่ายมีผลงานการบริหารจัดการที่ดีและดาเนิน
โครงการนวัตกรรมที่ดีมากและมีผลสัมฤทธิ์สูง
จากผลการดาเนินการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อบต.หนองมะเขือมีศักยภาพในการดาเนินงานภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น
ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภททั่วไป เป็นองค์การที่สามารถดาเนินงานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายโดยมี
ผลการดาเนินงานที่อยู่ในระดับที่ดีเลิศถือว่าเป็นองค์กรที่มีผลการบริหารจัดการที่ดี( best practice)และสามารถ
ดาเนินงานโครงการนวัตกรรมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการแสดงว่า อบต.แห่งนี้สมควรจะวิจัย
ถอดบทเรียนถึงแนวทางและวิธีการบริหารเพื่อเป็นแบบอย่างสาหรับองค์การที่ต้องการต้นแบบเพื่อใช้เปรียบเทียบ
(benchmarking) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่องค์การที่ดีเลิศ ดังนั้นในการวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
มะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้ ทราบได้ว่าการบริหารจัดการที่ดีและโครงการ
นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือประสบความสาเร็จเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง
และควรจะพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่ดีและการดาเนินโครงการนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิผลอย่างไรจึงจะทาให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยถอดบทเรียนการวิจัยถอดบทเรียนเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามหลัก
วิธีวิทยาโดยใช้วิธีการทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ได้ประสบพบเห็น
แล้วทาความเข้าใจ สรุปความรู้ วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ถือเป็น
การทบทวนวิเคราะห์หลังหารปฏิบัติ(after action review) ในการด าเนิ น การวิ จั ย ถอดบทเรี ย นนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยถอดบทเรียนจาก Key informants และ มีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
ดาเนินการในรูปแบบของการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติ การสัมภาษณ์เชิงลึก AAR วิธีการ Maximize Variation:
เพิ่มการสะท้อนความจริงในมุมมองที่หลากหลาย ด้วยวิธีการ เช่น เพิ่มพื้นที่ เพิ่มกลุ่มคน เพิ่มประเด็นการซักถาม
เพิ่มวิธีการเก็บข้อมูล เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ใช้วิธีการ Minimize Errorเพื่อลดอคติด้วยวิธีการ เช่น ตรวจสอบ
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กับทฤษฎี จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น
การวิจั ย ถอดบทเรี ย นนี้ ผู้ วิจั ย ด าเนิ นการวิจั ยภายในขอบเขตและเกณฑ์ ข องการบริห ารจัด การที่ ดี ที่
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี
กาหนดประกอบด้วย ๑) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ
และกระจายอานาจให้ชุมชน ๓) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอานวยความสะดวกให้ประชาชน ๔) การ
จัดการแบบมืออาชีพ ๕) ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ๖) ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุของ อบต. หนองมะเขือ โดยพิจารณาจาก ๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม ๒)
ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม ๓) ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม และ ๔) ความสามารถในการถ่ายทอด
โครงการนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาผลสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอพล
จังหวัดขอนแก่น
๒. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
๓. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอพล
จังหวัดขอนแก่นสู่ความยั่งยืน
ขอบเขตกำรศึกษำ
1.ขอบเขตเนื้อหำ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
1) ด้านการบริ ห ารจั ดการที่ ดีข ององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลหนองมะเขือ โดยมุ่งเน้นที่ ก)
การศึกษาเกี่ยวกับผลสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดี ข) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดี และ ค)
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีสู่ความยั่งยืน
2) ด้านการดาเนิ นโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริห ารส่ว นตาบลหนอง
มะเขือ โดยมุ่งเน้นที่ ก) การศึกษาผลสาเร็จการดาเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองมะเขือ ข) การศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองมะเขือ และ ค) แนวทางการพั ฒนาโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองมะเขือ
2.ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีครั้งนี้ผู้วิจัยได้
กาหนดพื้นที่วิจัย/สนามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
3.ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(key informant) ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย ก) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ ข) ประธานสภา
และสมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองมะเขื อ ค) พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหน องมะเขื อ ง)
ประชาชนที่เป็นนักเรียนในโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จ) ผู้แทนเครือข่ายและองค์กรในภาคส่วนอื่นทั้งใน
และนอกพื้นที่รวมจานวน 33 คน
4.ขอบเขตระยะเวลำ ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 17 กันยายน –
15 พฤศจิกายน 2561 และได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่วิจัย
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ทราบเกี่ยวกับระดับผลสาเร็จและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ และโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะเขือ
2) ทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองมะเขือ และการดาเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ
3) ทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการดาเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นสู่ความยั่งยืน
4) ทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือในฐานะที่เป็นต้นแบบสาหรับองค์การที่มี
การบริหารจัดการที่ดี (best practice) จนได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริ ก ารจั ด การที่ ดี ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ประเภททั่ ว ไป กลุ่ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรนี้ (benchmarking)
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัย นี้เป็น งานวิจั ยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นศึกษาผลส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์ กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ได้รั บรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจาปีงบประมาณ
2561 โดยการถอดบทเรียนซึ่งเป็นกระบวนการทบทวน สรุปเหตุการณ์และเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ประมวลผลลัพธ์
เชื่อมโยงหลายมิติทั้งภายในและภายนอก สะท้อนสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง แสวงหาบทเรียนที่ดีที่สุด หรือ
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด(best practice) เพื่อให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆ ค่านิยมใหม่ๆ นาไปสู่การสร้างสรรค์ปฏิบัติการใหม่ๆ
ที่ดีขึ้นในครั้งต่อไปซึ่งก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ คือ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ เครื อข่ายและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอพล
จังหวัดขอนแก่น โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์ (purposive sampling) มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญรวมจานวน 33 คน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร (documentary study)
โดยศึกษาทบทวนแนวคิดและหลั กการที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารการปกครองท้องถิ่น หลักการบริหารกิจ การ
บ้ านเมืองที่ดี 2) การศึกษาและเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในพื้น ที่ (field study) โดยการสั งเกตและจดบันทึก การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่ม (group discussion and focus group)
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีและการดาเนินงานโครงการนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การ
วิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (inductive
analysis) เพื่อให้ ทราบถึงปั จ จั ย แห่ งความส าเร็จ และแนวทางการพัฒ นาการบริห ารจัด การที่ ดีและโครงการ
นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ
เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยถอดบทเรียน (Lesson
learned) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดาเนินงานดีเลิศมีเครื่องมือในการวิจัยคือ 1) แบบสารวจและ
แบบบันทึก 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบสนทนากลุ่ม โดยที่แบบสารวจและแบบบันทึกข้อมูลจะใช้
เพื่อการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการที่ดีและดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ ส่วนแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(in depth interview) การ
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สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม(group discussion) เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสารวจและบันทึกเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารผลการบริหารและดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นจะลงพื้นที่เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. เครือข่ายและประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ
กำรตรวจสอบข้อมูล การวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธี ในการ
ตรวจสอบสามเส้า(triangulation) ในด้านต่างๆ ได้แก่1) การตรวจสามเส้าด้านข้อมูล 2)การตรวจสามเส้าด้าน
ผู้วิจัยหรือผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy)
จากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และในตอนท้ายจะทาการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (inductive
analysis) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและโครงการ
นวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ
กำรสรุปผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล
1. ผลสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร สาหรับผลสาเร็จในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองมะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นเกิดจากการดาเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและการยึดถือกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และการกระจายอานาจให้ชุมชนจัดการตนเอง
การปรับปรุงภารกิจ การลดขั้นตอน และการอานวยความสะดวกให้ประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
และการให้ ความส าคัญกับ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เน้นประสิ ทธิภ าพและผลสั มฤทธิ์ในการให้บริการ
ประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน สามารถสรุปผลสาเร็จในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ตามพันธกิจของ อบต.หนองมะเขือในด้านต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
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หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมเกณฑ์
กำรสรุปผลกำรวิจัย
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นง
๑ ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม (
ดาเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใสและยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงานมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการทางานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง๒การมีส่วนร่วมขอ (งประชาชน
มีกการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายความร่วมมือและกระจาย
อื่น เพื่อจัดบริการสาธารณะหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน.จัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับ อปทอานาจให้ประชาชน
มอบหมายให้ภาคประชาชนเป็นผู้ดาเนินก--ารแทนในการบริการสาธารณะในบางด้านเพื่อสร้างพลังอานาจให้กับ
ประชาชน
๓การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และ ( มีการปรับปรุงและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนการอานวยความสะดวกให้ประชาชน
อานวยความสะดวกในการบริการประชาชนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่จัดให้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นและมีระบบอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในหลากหลายช่องทาง๔การจัดการแบบมืออาชีพ (
เน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังโดยยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีพัฒนารายได้ของตนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ยึดมั่นการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นตามระ-บบคุณธรรม
๕ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ ( ของโครงการทั้งหมด 80 ได้ดาเนินการโครงการสาเร็จคิดเป็นร้อยละให้บริการประชาชน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการและแจ้งให้สภาท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบ แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ไม่น/สามารถตอบสนองความต้องการ-้อยกว่าร้อยละ 80
๖ความพึงพอใจของประชาชน (
ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสาธารณสุข และด้านการบริ สารวจความพึงพอใจของประชาชน ๓การทางสังคมและสวัสดิการโยสถาบันการศึกษาภายนอก
การนาผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปใช้ปรับปรุง แก้ไข หรือต่อยอดการดาเนิน-งานในปีงบประมาณ
ต่อไป
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2) ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย
1) ปัจจัยด้านตัวบุคคลได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต. ที่มุ่งมั่นผลสาเร็จในการบริหารจัดการ
อบต. พนักงาน อบต.มีปริมาณพอเหมาะกับงานและมีความรู้ความสามารถในการทางานสูง และภาคประชาชน
และเครือข่ายให้การสนับสนุนและร่วมมือในทุกๆ ครั้งที่มีการร้องขอจาก อบต.
2) ปัจจัยด้านองค์การและระบบงาน อบต. มีการจัดองค์การที่มีโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับภารกิจ
มีการบริหารงานบุคคลที่ยึดมั่นในหลักการบริหารของระบบคุณธรรม และยึดมั่นในระบบการดาเนินงานของทาง
ราชการ พร้อมกับการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้ องกับลักษณะงานและพื้นที่
ปฏิบัติการของ อบต.
3) ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ดังนี้
(1) ปัญหำด้ำนกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้
ก. อบต.ยังไม่สามารถที่จะดาเนินการตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ริเริ่มโดยภาค
ประชาชนได้อย่างที่ควรจะเป็น เช่น อาจต้องการให้จัดทาข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อแสวงหารายได้ในแนวทางใหม่ๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของ อบต. ได้กว้างขวางขึ้น
ข.สภา อบต. ไม่ได้มีการตราข้ อบัญญัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่ให้อานาจดาเนินการแก่
อบต.ในหลายด้าน เช่น ไม่มีการตราข้อบัญญัติของ อบต.ให้จัดหารายได้เพิ่มเติมจากภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษี
ที่ดินที่จัดเก็บอยู่แล้ว
(2) ปัญหำด้ำนภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรประชุมประชำคมเพื่อ
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น อบต.ยังไม่สามารถจัดการให้ประชาชนเข้ามาร่วมประชุมประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนา
อบต.ได้เกินกว่าร้อยละ 31 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต อบต. โดยมิต้องใช้วิธีการบังคับหรือกะเกณฑ์ แต่ให้เป็นไป
ตามความสมัครใจ
(3) ปัญหำกำรปรับลดทบทวนภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน อบต. หนองมะเขือยังไม่
สามารถปรับลด หรือทบทวนการดาเนินภารกิจให้บริการประชาชนโดยวิธีการจ้างเหมาภาคเอกชน และ/หรือว่าจ้าง
อปท. อื่น หรือมอบหมายหน่วยงานรัฐดาเนินการบริการสาธารณะแทนอย่างที่ควรจะเป็น
4) แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้การบริหารจัดการการดาเนินงานให้บริการสาธารณะ
กับประชาชนเต็มประสิทธิภาพ อบต. หนองมะเขืออาจใช้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
(1) กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน โดยการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ของประชาชน และแนวทางและวิธีการในการเสนอข้อบัญญัติของ อบต.ที่ริเริ่มโดยฝ่าย
ประชาชน พร้อมกันนั้นควรจัดให้มีการอบรมสมาชิกสภา อบต. เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และ/หรือ
จัดอบรมให้แก่พนักงาน อบต.ให้มีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางเพื่อการปฏิบัติงานการบริการประชาชนหรือเพื่อ
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง
(2) แนวทำงกำรพัฒนำเกี่ยวกับภำคประชำชนและเครือข่ำย อบต. ควรรณรงค์ส่งเสริมและจูง
ใจให้ประชาชนมองเห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของ อบต. ด้วย
ความสมัครใจ
(3) แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับลดทบทวนภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน อบต. จะต้อง
ทบทวนการดาเนินการปรับลดทบทวนภารกิจในการให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการลดภาระในเรื่องงานบริการ
สาธารณะโดยการนาเรื่องเหล่านี้เข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหาร อบต.
๖๘๙
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5. โครงกำรนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลหนองมะเขือ โครงการนวัต กรรมนี้เ ป็น โครงการที่ ริเริ่ม
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
6. วัตถุประสงค์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือมีวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงาน 6 ประการคือ 1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 2)
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สู งอายุ 3) เพื่อเสริมสร้างสุ ขภาพที่ดี ข อง
ผู้สูงอายุ 4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้อายุสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ชุมชนและสังคม 5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่า ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสังคม 6) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดารงสืบทอดต่อไป
7.สภำพทั่วไปของพื้นที่ ก่อนหน้าที่จะจัดทางบประมาณประจาปี 2560 นั้น อบต. หนองมะเขือได้ทา
การสารวจประชากรพบว่ามีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีจานวน 619 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของ
ประชากรในตาบลหนองมะเขือ จากสภาพปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือได้ตระหนักถึง
ความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงได้จัดทาโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยมีผู้สูงอายุรุ่นแรก
เข้าร่วมกิจกรรมในนี้จานวน 92 คน
8.ประเด็ น ปัญหำ จากสถานการณ์ด้านประชากรในปัจจุบันของ อบต.หนองมะเขือที่พบว่าจ านวน
ประชากรวัยผู้สูงอายุในตาบลหนองมะเขือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทาให้ อบต.ต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
เพิ่มสูงขึ้น ครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุเองเมื่อมีอายุยืนยาวขึ้นก็ยิ่งต้อง
เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ รวมถึงมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังต่าง ๆ ความพิการหรือทุพพล อบต.หนองมะเขือจึงทาการยกระดับการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุใน
พื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสาคัญของตนเองซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
9. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำและปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ
9.1 กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ ในเบื้องต้น อบต.ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขึ้น โดยเชิญ
วิทยากรจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
๒๕๔๖ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้บริหาร พนักงานและผู้นาในหมู่บ้านเดินทาง
ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ ย นประสบการณ์และเพื่อสร้า งแรงจูงใจให้ กับผู้ สู งอายุ และเมื่อ ได้กลั บมาจึง ริ เ ริ่ ม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดดาเนินการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา
ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.2 ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ ในการดาเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหนองมะเขือที่
ประสบความสาเร็จเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต. โครงการนี้เกิดจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ผู้นาในหมู่บ้านและตัวแทนผู้สูงอายุในตาบลหนองมะเขือรวมทั้งภาคีเครือข่าย
เพื่อกาหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าควรจัดทา
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
2) พนักงำนองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองมะเขือ การดาเนินโครงการนี้ อบต. ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ พนั กงานมี ความพร้ อ มที่จ ะรับผิ ดชอบ(accountability) ในการดาเนิ น งาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
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3) ภำคประชำชนและเครื อข่ำ ย ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและการยกมาตรฐานในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุเกิดจากครอบครัวของผู้สูงอายุให้การสนับสนุน
ชุมชนและหมู่บ้านช่วยกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นประกอบกับภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ รวมทั้งบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน เช่นพระภิกษุเจ้าอาวาสวัด เนกขัมมาภิรมย์
คณะครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกานันและผู้ใหญ่บ้านตาบลหนองมะเขือต่าง
ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดียิ่ง
10. ปัญหำและอุปสรรคของนวัตกรรม ปัญหาสาคัญที่ถือว่าเป็นภัยอุปสรรคและอาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุก็คือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยในปีงบประมาณ
2560 อบต. ได้ใช้งบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นวงเงิน
ค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ย บเทีย บกับ การดาเนิ น การให้ บริ การด้านอื่นๆ ของ อบต. อีกทั้งค่าใช้จ่ายเหล่ านี้จ ะเป็ น
ค่าใช้จ่ายประจา(fixed cost) ที่เกิดขึ้น หากมีการดาเนินโครงการต่อเนื่องแล้วจะเป็นภาระด้านงบประมาณของ
อบต.ในระยะยาว การที่มีค่าใช้จ่ายการดาเนินงานค่อนข้างสูง
11.บทสรุปของควำมสำเร็จและแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
11.1 บทสรุปของควำมสำเร็จ ผลสาเร็จของการดาเนินโครงการนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองมะเขือปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากการดาเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้
1) ด้านสุ ขภาพกาย ทาให้ ผู้ สู งอายุมีสุ ขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ ยงจากการ
เจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน
2) ด้านจิตใจ ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงา มีจิตใจกระชุมกระชวย รู้สึ กสดชื่น ภาคภูมิใจและ
ตระหนักในคุณค่าในความสามารถของตนเอง และมีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
3) ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย รวมทั้งได้รับการยอมรับใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้เรียน
4) ด้านจิ ตปั ญญา ผู้ สู งอายุรู้เท่าทันและเข้ าใจสิ่ งต่ างๆ ที่เกิดขึ้นในสั งคมและโลก ส่ งผลให้
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
5) ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป
6) ทางด้านครอบครัวและชุมชนลดภาระการพึ่ งพิง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจาก
การเจ็บป่วย ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีการ
ดาเนินชีวิตอย่างอิสระตามศักยภาพของแต่ละคนโดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามคา
กล่าวที่ว่า “สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้”
11.2 แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน การเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ อบต.
หนองมะเขือนั้นจะนาเอาปัญหาและอุปสรรคมาเสนอแนวทางแก้ไขได้แก่ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน และ ๒) ปัญหาเกี่ยวกับภาคประชาชนและเครือข่ายมาเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิด
การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสาหรับ อบต.หนองมะเขือ ดังนี้
1) กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำย ระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน
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(๑) สามารถแก้ไขได้โดยการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ของประชาชน และแนวทาง
และวิธีการในการเสนอข้อบัญญัติของ อบต.ที่ริเริ่มโดยฝ่ายประชาชนในระหว่างการประชุมประชาคมเพื่อร่วมกัน
คิด ร่วมกันพัฒนา อบต.
ในส่วนที่สภา อบต. ยังไม่ค่อยได้มีการตราข้อบัญญัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ต่าง ๆ นั้นควรจัดให้ มีการ
อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และ/หรือจัดอบรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่นให้มี
ความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชน หรือเพื่อการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้อง
2) แนวทำงกำรพัฒนำเกี่ยวกับภำคประชำชนและเครือข่ำย นั้น อบต. ควรรณรงค์ส่งเสริมและ
จูงใจให้ประชาชนมองเห็นความสาคัญและมีจิตสานึกในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาของ อบต. ด้วย
ความสมัครใจ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดทาแผน การเข้าร่วมดาเนินการตามแผน และร่วมการประเมินผล
แผนพัฒนาของ อบต.
3) แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับลดทบทวนภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน อบต. หนอง
มะเขือควรจะต้องทบทวนการดาเนินการทางด้านการปรับลดหรือทบทวนภารกิจในการให้บริการประชาชนโดย
วิธีการจ้างเหมาให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการแทนเพื่อเป็นการลดภาระในเรื่องงบประมาณโดยการนาเรื่องนี้เข้า
หารื อในที่ป ระชุมผู้ บ ริ ห าร อบต. ที่ป ระชุม สภา อบต. การประชุมพนักงาน ตลอดจนประชุมประชาคมของ
ประชาชนเพื่อระดมสมอง(brain storming) แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมและแนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไป
ดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
12. กำรน ำไปต่ อยอดและกำรเผยแพร่ น วัตกรรม จากความสาเร็จในการดาเนินโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนี้
ด้ำนสุขภำพกำย ทาให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลา
การพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน ด้ำนจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุมกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนัก
ในคุณค่าความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง ด้ำนสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและ
คนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ด้ำนจิตปัญญำ รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย ด้ำนเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถ
นาไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไปและ ทำงด้ำนครอบครัวและชุมชน ลดภาระ
การพึ่งพิง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพจากการเจ็บป่วย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีการดาเนินชีวิตอย่างอิสระเท่าที่จะเป็นได้ โดยอยู่บนพื้นฐานการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามคากล่าวที่ว่า “ สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
ผลสาเร็จในการดาเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้นนี้ได้กลายเป็นหน่วยงานที่มีการแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ดี(best practice) จนกระทั่งมี อปท. อื่นๆ ส่งคนมาดูงานเป็นจานวนมากและได้กลายกลายเป็น
ต้นแบบที่ อปท.อืน่ จะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง(bench marking) ทางด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ
สรุป

ผลการวิจัยพบว่าผลสาเร็จในการบริหารจัดการของ อบต.หนองมะเขืออยู่ในระดับดีมาก ซึ่งความสาเร็จ
ดังกล่าวเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การร่วมมือกันทางานระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน พนักงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานสูง และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ
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สาหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.หนองมะเขือสู่ความยั่งยืน
ประกอบด้วยการเน้นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 –2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุมการดาเนินงานโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และการให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายตลอดจนองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ในและนอกพื้นที่
กิตติกรรมประกำศ
การวิจัยถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่นนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัย
จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี และการดาเนินโครงการนวัตกรรมโดยคณะบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนและเครือข่าย และองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ดังกล่าวนี้ส่งผลให้การวิจัยประสบความสาเร็จ สามารถดาเนินการ
วิจัยได้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณองค์การทุกองค์การ และบุคคลทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือใน
ทุกๆ เรื่องจนทาให้การวิจัยเรื่องนี้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะการใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะเขือเป็นต้นแบบในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี (best practice)
ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ประเภททั่วไป กลุ่มองค์การบริหารส่วนตาบล สิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียนสามารถนาไปใช้ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับองค์กรแห่งนี้(benchmarking)
ท้ายที่สุดขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของหลายๆ ฝ่าย ในหลายๆ เรื่อง ที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในครั้งนี้
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พรชัย รัศมีแพทย์ (2535) หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 156 4
กันยายน 2534
พระราชกาหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 14 พฤศจิกายน 2440
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 13 กันยายน ร.ศ. 127
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 69 ตอนที่ 63 14 ตุลาคม 2495
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 51 24 เมษายน 2477
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 14 17 กุมภาพันธ์ 2496
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม116 ตอนที่ 15 ก 10 มีนาคม 2542
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม117 ตอนที่ 41 ก 12 พฤษภาคม 2543
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 124 ก 22 ธันวาคม 2546
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม114 ตอนที่ 62 ก 31 ตุลาคม 2540
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม116 ตอนที่ 15 ก
10 มีนาคม 2542
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 109 ก
4 พฤศจิกายน 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตาบล พ.ศ. 2499 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 11 29
มกราคม 2500
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก
2 ธันวาคม 2537
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม116
ตอนที่ 40 ก 20 พฤษภาคม 2542
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม120
ตอนที่ 55 ก 17 มิถุนายน 2546
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม120
ตอนที่ 124 ก 22 ธันวาคม 2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102
ตอนที่ 115 31 สิงหาคม 2528
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116
ตอนที่ 104 ก 26 ตุลาคม 2542
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 120 30
ตุลาคม 2521
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม116 ตอนที่ 120 ก 29
พฤศจิกายน 2542
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก 17 พฤศจิกายน 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม116 ตอนที่ 120 ก
29 พฤศจิกายน 2542
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ (2555). วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย. พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2550ใน
ww.lib.ku.ac.th/KUCONF/2555/KC4913010.pdf
มยุรี อนุมานราชธน (2549). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 47 ก
24 สิงหาคม 2550.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
รสคนธ์ รัตนเสริมพงษ์ (2554). เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบริหารท้องถิ่น. นนทบุรี : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ลิขิต ธีรเวคิน (2540) วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนธ์ บางยี่ขัน (2532) การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร แสงจันทร์การพิมพ์
สมคิด พรมจุ้ย (2555). การเขียนรายงานการวิจัย. นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์.
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี.
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ไทยได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง โดยมีการศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อ
จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงรายอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ด้วยการสร้างบรรยากาศการ
เรี ย นรู้ ดึงดูดความสนใจผู้เรี ยน และเน้ น น าสื่ อการเรียนรู้อื่นมาใช้ทดแทนหนังสือ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรที่
หลากหลายถึง 14 สาขา และทุกหลักสูตรผ่านการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในอนาคต โดยการประเมินผล
การศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก พบว่า การจัดการศึกษารูปแบบนี้ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสร้างผลสัมฤทธิ์ ใหม่ทาง
การศึกษา อีกทั้งยังได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายในสังกัดองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดเชียงรายสามารถจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาตาม
พันธกิจขององค์กรได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามหลักความเป็นธรรมทางสังคมของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่

คำสำคัญ การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ABSTRACT
Sustainable development is the goal of economic and social development. Thailand
brings sustainable development goals to be the trail for extensive local development. Education
is a crucial tool to drive these goals. Chiang-Rai Provincial Administrative Organization School
(CRPAO school) established for managing effective public service education in kindergarten,
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primary school, and secondary school to children and youth in Chiang-Rai province. There
are critically analyzed 14 majors in future labor demand. Results of self-assessment and quality
assurance found that the new learning management affected learners' success learning
in CRPAO school. The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public
Organization) praised the CRPAO school as learning management good practice. CRPAO school
completed the public service in education by its mission that follows all details of the fourth
sustainable development goal and social equity concept of new public administration (NPA).

Keyword: Sustainable Development, Education Management, Thai Local Government, Chiang
Rai Provincial Administrative Organization, Chiang Rai Provincial Administrative Organization
School
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บทนำ
ในอดีต ทุกประเทศมุ่งเน้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิ ตให้เพียงพอกับจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง แต่การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล ทั้งยังเกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาขาดเทคโนโลยีที่จะใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เป็นมลพิษได้ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษจึงทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆ ในโลกต่างตระหนักถึงปัญหานี้และพยายามร่วมมือแก้ไข โดยจัดทาความตก
ลงและอนุสัญญาต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาได้ประกาศปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda21) ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่
จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การพัฒนาประเทศมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะทาให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุขต่อไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช, 2557) โดยการศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพั ฒนา
ประชากร และพัฒนาประเทศ (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ภารกิ จ ในการดู แ ลประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้รั บ การกระจายอ านาจให้ จั ดบริ ก ารสาธารณะด้ านการศึ ก ษาตาม
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 289 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บารุงรักษาศิลปะ
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่ง
เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี สิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration:
NPA) ที่ให้ความสาคัญกับ การตอบสนองความต้องการของประชาชน (Responsiveness) ความเป็นธรรมทาง
สังคม (Social Equity) ความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ (administrative responsibility
for program Effectiveness) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Citizen Participation) และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือก (Citizen Choice) (Frederickson, H.G., 1980) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถที่จะร่วมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและประเทศ
ไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
เนื้อหำ
1. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ
องค์ ก ารสหประชาชาติไ ด้ ก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาสั งคมและเศรษฐกิ จ มาอย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดย
เป้าหมายในการพัฒนาที่เพิ่งสิ้นสุดไปก็คือ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งดาเนินการระหว่าง พ.ศ.25432558 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน (สานักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจา
ประเทศไทย, 2558) โดยรายงานผลการพัฒนาระบุว่า ภาพรวมการดาเนินงานในหลายประเทศเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ (United Nations, 2015) เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติจึง
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยมองการพัฒนาเป็นองค์รวม ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้ว ยการพัฒ นาแต่ล ะมิติให้ เชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ถือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทั่วทั้งโลกรวมระยะเวลา 15 ปี เริ่มดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ.25582573 โดยสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้ทุกระดับ ประกอบไปด้วยเป้าหมาย 17 ประการ ได้แก่ 1)
ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่เท่าเทียม 5) ความ
เท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 10) ลดความเหลื่อมล้า 11) เมือง
และถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพ ยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทาง
บก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ 17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2559) โดยเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดบริการสาธารณะด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2559) ระบุว่าเป้าหมายที่ 4 เป็น
การสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1) สร้างหลักประกันว่าเด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนจะสาเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 2) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี พ.ศ.2573
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เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ให้ประชากรชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึกษาทั้งทางด้านอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายได้ภายในปี พ.ศ. 2573
4) เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมี
งานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573 5) ขจัดความเหลื่อมล้าทางเพศในการศึกษาและสร้าง
หลักประกันว่าประชากรกลุ่มเปราะบางซึ่งประกอบด้วยเด็ก ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงการศึกษา
และการฝึกอาชีพทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมภายในปี พ.ศ.2573 6) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน และผู้ใหญ่
ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้ และคานวณได้ภายในปี พ.ศ.2573 7) สร้างหลักประกัน
ว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม
แห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2573 โดยมีแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) สร้างและยกระดับอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการศึกษาสาหรับเด็ก ผู้พิการ
และเพศสภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม และมี
ประสิทธิผลสาหรับทุกคน 2) ขยายจานวนทุนการศึกษาทั่วโลกให้สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
ที่พัฒนา น้อยที่สุด รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึ กอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ด้านเทคนิ ค
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ.2563 3) เพิ่ม
จานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศ
กาลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ.
2573
2. กำรจัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัดเชียงรำย: โรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพัฒนามาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยถือเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งแรกของภาคเหนือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)
- แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพยายามสร้างบรรยากา
ศการเรียนรู้ให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ด้วยการออกแบบโรงเรียนทั้งตัวอาคารและห้องเรียนให้มีสีสัน และทา
การตกแต่งให้น่าสนใจมีความหลากหลายในแต่ละห้อง อีกทั้งเมื่อพบว่าจานวนหนังสือที่ผู้เรียนต้องอ่านมีมาก
เกินไป ทาให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อจึงไม่อยากเรียนรู้ และไม่มีความสุขในการเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอน
โดยไม่ใช้หนังสือมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยเน้นนาสื่ออื่นมาใช้ทดแทน ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครู
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ หนังสือนอกเวลา และสื่อการสอนออนไลน์ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนเปิดรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ห้องละไม่เกิน 35 คน ห้องเรียนกีฬารับผู้เรียนที่มีทักษะทางด้านฟุตบอลจานวน 15 คนต่อห้อง ส่วนที่เหลือจะ
เป็นผู้เรียนกีฬาประเภทอื่น ระดับปฐมวัยเปิดรับห้องละไม่เกิน 15 คน เนื่องจากผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่า โดย
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูเน้นสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ด้วยการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ให้
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ความสาคัญกับกระบวนการที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา นั่นคือ Teach
Less-Learn More นอกจากนี้ ยังคานึงถึงผู้เรียนที่มีศักยภาพทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ โดยจัดให้มี “ห้องเด็ก
ผู้นา” สาหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 1.5 และมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เรียน
ตามความสนใจและถนัด โดยร้อยละ 90 ของผู้เรียนห้องนี้มักสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงจัดให้
ผู้เรียนได้ทากิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อภาพ การจัดทา
รายการ หรือ Presentation เป็นต้น (เชียงรัฐ, 2561)
- หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคานึงประโยชน์ของผู้เรียนทุก
คน ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและทางด้านอื่น จึงเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัด เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน อีกทั้งต้องการให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และเลือกเรียนในหลักสูต รที่เป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพที่
ต้องการในอนาคต โดยไม่ได้ยึดเพียงการวัดและประเมินผลจากมาตรฐาน 8 สาระวิชาหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ทุกหลักสูตรเน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทุกหลักสูตรได้รับการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีงานทา และไม่เกิดการสูญเปล่าในการลงทุนด้าน
การศึกษาของชาติ (เชียงรัฐ, 2561) หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร 14 สาขา ดังนี้ 1) หลักสูตร
พิเศษภาษาอังกฤษ เปิดสอนในระดับปฐมวัย หรือระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา 2) หลักสูตรปกติ เปิด
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 12 สาขา ดังนี้ ห้องเรียนเตรียมแพทย์-วิศวะ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรี ยนผู้นาแห่ง
การพัฒนา ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก ห้องเรียนเตรียมคุรุ
ทายาท ห้องเรียนดนตรี ศิลปะ การแสดง ห้องเรียนการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ห้องเรียนเตรียม
พาณิชย์นาวี และ 3) หลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ม.ป.ป.)
- ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้านวิชาการ ผู้เรียนจานวนมากได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ
สาขาต่างๆ ในหลายการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลระดับประเทศทั้งรางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทย การประกวด
สุนทรพจน์ การประกวดละครภาษาจีน การประกวดสุนทรพจน์จีน ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี
พ.ศ.2555 (สานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, 2557) ส่วนห้องเด็กผู้นา พบว่า ผู้เรียนสามารถ
ทาผลงานออกมาได้ดีมาก ทางด้านกีฬา มีผู้เรียนที่เป็นนักฟุตบอลได้เข้าร่วมเป็นนักฟุตบอลอาชีพของทีมในไทย
แลนด์พรีเมียร์ลีกจานวน 8 คน และมีผู้เรียนที่ติดทีมฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ และทีมฟุตบอลในระดับต่างๆ อีก
49 คน มีนักกีฬาจักรยานได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ (เชียงรัฐ, 2561) รวมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 9 (สานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,
2557) การประเมินผลการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบนี้ทาให้
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดการเรียนการสอนประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และ
สร้างผลสัมฤทธิ์ใหม่ทางการศึกษา (เชียงรัฐ, 2561) โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.25542558) ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2557) พบว่า การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับดีทุกระดับ โดยมี ประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในคุณภาพระดับดีมาก ระดับปฐมวัย ด้านร่างกาย เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย น้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดี เล่นและออกกาลังกายได้ประมาณ 10 นาทีโดยไม่เหนื่อยง่าย มีสมรรถภาพทางกลไกที่ดี เคลื่อนไหวร่างกายได้
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อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือในการหยิบจับรับโยนได้ตามวัย มีสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังการใช้ห้องน้าทุกครั้ง และสามารถแปรงฟันหลังอาหารได้ถูกวิธี ส่วนทางด้านอารมณ์และจิตใจนั้น
เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีสุขภาพจิตที่ดี โดยเด็กสามารถบอกความต้องการของตนเอง บอกชื่อ
เพศ และจานวนสมาชิกในครอบครัวของตนได้ แสดงความยินดีเมื่อทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จ รู้จักชมเชย
ผลงานของเพื่อน ปฏิบัติกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ โดยไม่ล้มเลิกกลางคัน เล่นเองได้แต่อยู่ใกล้เพื่อน และปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยโดยการยิ้ม พูดคุย หรือทักทายได้ตามวัย
ทั้งนี้ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดี ส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี มีรูปร่างสมส่วน มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ไม่มีปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาต่างๆ ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมและมีผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการอย่างเด่นชั ด ทั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรี
สากล แดนเซอร์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ประยุกต์ ด้านกีฬา ผู้เรียนมีผลงานชนะเลิศทั้ง
ระดับประเทศ ระดับภาคในกีฬาฟุตบอล แฮนด์บอล และเปตอง รวมทั้งกรีฑา ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นนักเรีย นที่ดี ของโรงเรียน ร่วมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่ าง
สม่าเสมอ สุภาพอ่อนน้อมต่อครูและผู้ปกครอง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีมาก มีความรับผิดชอบ รักษาอาคารสถานที่
และสิ่งของส่วนรวม มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถทางานเป็นทีมได้ รวมทั้งปรับตัว
เข้ากับชุมชนได้ และอาศัยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยประสบความสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์
สอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา “วิชาการเด่น เป็นเลิศภาษา นากีฬาสู่สากล พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้
สมบูรณ์” มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น คือ ให้โอกาส เพิ่มคุ ณภาพ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า 1 โรงเรียน 3 หลักสูตร 4 ช่วง
ชั้น ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ และกลายเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ผู้ปกครองนาบุตรหลาน
มาสมัครเข้าเรียนเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับดีเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี อีกทั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศก็สามารถพัฒนาขึ้นได้ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาการสอน
คิดในสถานศึกษา
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี สถาบันการศึกษาจานวนมากต้องการศึกษาดูงานจาก
โรงเรี ย นองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดเชีย งรายซึ่ งเป็น แบบอย่า งที่ดีห ลายประการ ดังนี้ 1) Thinking School
โครงข่ายความร่วมมือพัฒนาการสอนคิดในสถานศึกษาจาก King’s School ประเทศนิวซีแลนด์ และจัดตั้งศูนย์
พัฒนาการสอนคิดซึ่งถือเป็นต้นแบบการพัฒนาเพื่ออบรมและพัฒนาครู 2) Braincloud โครงข่ายความร่วมมือการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยร่วมมือกับโรงเรียนทิวไผ่งาม และ
โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 23 แห่ง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ระบบการ
เรียนออนไลน์เชื่อมต่อกันในสถานศึกษาเครือข่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดาให้คาปรึกษาแนะนา 3)
TK Park โครงการความร่วมมือมุ่งสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด
และการแสวงหาความรู้อย่างไร้ขีดจากัดของเด็กและเยาวชนไทยของ TK Park อุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
สู่ห้องสมุดโรงเรียนและสถานศึกษาในเครือข่ายให้เข้าถึงโอกาสและแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต นาสมัย และเรียนรู้อย่างมี
พลวัต และ 4) Youth League โครงการความร่วมมือการยกระดับขีดความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ของ 6
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สเปน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และบราซิล (สานักงานรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา, 2557)
3. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยกับกำรศึกษำที่เท่ำเทียม
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ใน
ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
ประเด็นที่ต้องดำเนินกำรสำหรับ กำรดำเนินกำรของโรงเรียนองค์กำร
ผลกำรวิเครำะห์ควำม
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำย
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
สอดคล้อง
. 1 สร้ า งหลั กทีประกั
่ 4 น ว่ า เด็ ก ทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นทั้ ง เด็ ก ผู้ ช ายและ โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ผู้ชายและผู้หญิงทุกคนจะส าเร็ จ ผู้ ห ญิงทุกคนได้เข้าเรียนอย่างเสมอหน้ า จังหวัดเชียงรายดาเนินการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาและ กันนาระบบ ****โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย *** การศึกษาสอดคล้องกับสิ่งที่ต้อง
มัธยมศึกษาอย่าง**ที่มีคุณภาพ* การจั ด การเรี ย นการ สอนแบบ Block ดาเนินการสาหรับการพัฒนาที่
แ ล ะ ไ ม่ เ สี ย* * * เ ท่ า เ ที ย ม Course ม า ใ ช้ เ พื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ น ยั่ ง ยื น ตามเป้ า หมายที่ ทุ ก 4
**** ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยก่ อ ให้ เ กิ ด หลั ก สู ต รอั จ ฉริ ย ภาพทางกี ฬ าที่ มั ก ต้ อ ง ประการ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาที่ มี ขาดเรี ย นไปแข่ ง กี ฬ าสามารถส าเร็ จ
ประสิทธิผล*** .ศ.ภายในปี พ** การศึกษาได้ ทางโรงเรียนจัดการเรียน *
2573
การสอนในระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพโดยรวมในระดับ
ดีและประสิทธิผลของการจัดการเรียน **
การสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางมี
ส านั ก งาน) ***** คุ ณ ภาพระดั บ ดี ม าก
,รับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษา
(ป.ป.ม
. 2 สร้ างหลั กประกัน ว่ าเด็กชาย เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนทั้งเด็กผู้ชายและ จากการดาเนินการของโรงเรียน
และเด็ ก หญิ ง ทุ ก คนเข้ า ถึ ง การ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ทุ ก คนได้ เ ข้ า เรี ย นในระดั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พั ฒ นา การดู แ ล และการจั ด ปฐมวั ย อย่ า งเสมอหน้ า กั น โดยจั ด การ * เชียงรายทาให้เห็นได้ว่าเป็นไป
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก่ อ น เรี ย นการสอนในระดับ ปฐมวัย ได้อ ย่ า งมี ตามสิ่งที่ต้องดาเนินการสาหรับ
ประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย * อีกทั้งเด็กมี **คุณภาพโดยรวมในระดับดี การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมาย
ที่ มี คุ ณ ภาพ** ภายในปี พ . ศ . พัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ ที่ 4ครบถ้วนทุกประการ จึงมี
2573 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เหล่ า นั้ น มี จิตใจ รวมทั้งมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ความสอดคล้องในทุกประเด็น
ความพร้ อ มส าหรั บ การศึ ก ษา ในระดับขั้นต่อไปดีสานักงานรับรอง) ***
ระดับประถมศึกษา***
(.ป.ป.ม ,คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
.3ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง * จัดการเรียนการสอนห้องเรียนความเป็น เนื่ อ งจากโรงเรี ย นองค์ ก าร
ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า เ ท ค นิ ค เลิศด้านธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นการเรียนการ บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัด
อาชีวศึกษา** อุดมศึกษา รวมถึง สอนระบบทวิภาคีร่วมกับเครือบริษัทซีพี การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจนถึ ง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งชายและหญิง ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า โ ด ย มี
จ่ า ยได้ **** และมี คุ ณ ภาพ *** สามารถเข้าเรียนได้อย่างเสมอภาคกัน * หลั ก สู ต รที่ เ ข้ า ข่ า ยการศึ ก ษา
ภายในปี 2573
ทั้งนี้ เรียนภาคทฤษฎี***โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาชีวศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว
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ประเด็นที่ต้องดำเนินกำรสำหรับ กำรดำเนินกำรของโรงเรียนองค์กำร
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำย
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เดือน 3 และภาคปฏิบัติสลับกันอย่างละ
ที่ 4
และได้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาทั้ ง ม . 6 และ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช า ชี พ )ปวช **(.
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด )
ซึ่งถือเป็นการจัด การ (.ป.ป.ม ,เชียงราย
เรียนการสอนอาชีวศึกษาประเภทหนึ่งโดย
มี คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
ส านั ก งานรั บ รองคุ ณ ภาพและ) **** ดี
(.ป.ป.ม ,มาตรฐานการศึกษา
.4เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่
ที่ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ทั ก ษะทาง หลากหลายดั ง ได้ แ สดงรายละเอี ย ดไว้
เทคนิ คและทั กษะอาชี พส าหรั บ ข้ า งต้ น ซึ่ ง ทุ ก หลั ก สู ต รล้ ว นผ่ า นการ
การจ้างงาน การมีงานที่ดีรวมถึง วิเคราะห์ความสอดคล้องกับความต้องการ
การเป็นผู้ประกอบการ ภายใน * ของตลาดแรงงาน อี ก ทั้ ง ในการจั ด การ
.ศ.ปี พ 2573
เรียนการสอนนั้น จะคานึงถึงความรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นของแต่ละอาชีพ โดยจัดให้
มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ และมีการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ซึ่ ง จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความชานาญ สามารถไป
ปฏิบัติงานจริงได้(2561 ,เชียงรัฐ) *
. 5 ขจั ดความเหลื่ อมล้ าทางเพศ ทางโรงเรี ย นเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ทุ ก คน
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ร้ า ง* รวมถึงเด็กชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด**
หลักประกันว่ากลุ่มเปราะบางซึ่ง ที่ มี* เชี ย งรายทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง
ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ และกลุ่มชาติ ความประสงค์จะเข้าเรียนสามารถสมั คร
พั น ธุ์ ส ามารถเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา เข้ า เรี ย นได้ อ ย่ า งเ ท่ า เที ย มกั น ในทุ ก
และการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่ าง หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง ในระดั บ ปฐมวั ย
เท่าเทียม2573 .ศ.ภายในปี พ** ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ยกเว้ น หลั ก สู ต รอั จ ฉริ ย ะภาพทางด้ า น
กี ฬ า ที่ จ ะต้ อ งมี ผ ลงานระดั บ ภาคหรื อ
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส มั ค ร
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด )
(.ป.ป.ม ,เชียงราย
. 6 สร้ างหลั กประกัน ว่าเยาวชน โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด “
ทุ ก คน และผู้ ใ หญ่ ใ นสั ด ส่ ว นสู ง เชียงรายประสบความสาเร็จในการพัฒนา
ทั้ ง ชายและหญิ ง สามารถอ่ า น วิ ช าการ“ ผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญา

ผลกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง
ทาให้การดาเนินการในด้านนี้มี
ความสอดคล้ อ งในส่ ว นของ
การศึกษาอาชีวศึกษาเท่านั้น

ส า ห รั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ประเด็นนี้ของโรงเรียนองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่
เป็นเยาวชนทุกประการ

จากข้ อ มู ล การด าเนิ น การจะ
เห็ น ว่าสอดคล้ องกับที่องค์การ
สหประชาชาติได้ให้แนวทางไว้

จากผลการประเมิ น พอจะ
อ นุ ม า น ไ ด้ ว่ า ผู้ เ รี ย น มี
ความสามารถในการอ่า นออก
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ประเด็นที่ต้องดำเนินกำรสำหรับ กำรดำเนินกำรของโรงเรียนองค์กำร
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำย
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ออกเขีย นได้ **ทีและค
่ 4 านวณได้ * เด่ น เป็ น เลิ ศ ด้ า นภาษา น ากี ฬ าสู่ ส ากล
ภายในปี พ .ศ.2573
พั ฒ นาความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ””
สานักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐาน )
(2557 ,การศึกษา
.7สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุก ผลการประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาของ
คนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนา เชียงราย ระบุว่า ผู้เรียนรู้จักดูแลตัวเองให้
อย่างยั่งยื น รวมไปถึง การศึกษา ปลอดภั ย ไม่ มี ปั ญ หาทางเพศ สิ่ ง เสพติ ด
ส าหรั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และสิ่ ง มอมเมาต่ า งๆ ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว ม *
และการมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น * สิ ท ธิ กิ จ กรรมและมี ผ ลงานทางด้ า นศิ ล ปะ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่าง ดนตรี นาฏศิล ป์ กีฬา นั นทนาการอย่าง
เพศ การส่ งเสริ มวัฒ นธรรมแห่ง เด่นชัด ทั้งวงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล
ความสงบสุ ข และไม่ ใ ช้ ค วาม แดนเซอร์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย
รุ น แรง การเป็ น พลเมื อ งของ และนาฏศิลป์ประยุกต์ผู้เรียนเป็นลูกที่ ***
โลก** และความนิ ย มในความ ดี ข องพ่ อ แม่ แ ละผู้ ป กครอง รวมทั้ ง เป็ น
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมี นั ก เรี ย นที่ ดี ข องโรงเรี ย น ร่ ว มบ าเพ็ ญ
ส่ ว นร่ ว มกั บ วั ฒ นธรรมต่ อ การ ประโยชน์ ต่ อ สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี*** 2573 สังคมอย่างสม่าเสมอ สุภาพอ่ อนน้อมต่อ
ครูและผู้ปกครอง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รั ** มาก กษาอาคาร
สถานที่และสิ่งของส่วนรวม มีความใฝ่รู้ ใฝ่
เรี ย น คิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น
สามารถทางานเป็นทีมได้ รวมทั้งปรับตัว
เข้ากับชุมชนได้ และอาศัยอยู่ในชุมชนได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข ส านั ก งานรั บรอง) *
,คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
(2557

ผลกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง
เขี ย นได้ และค านวณได้ ก าร
ดาเนินการจึงมีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นนี้
ในส่วนของเยาวชน
ดังรายละเอียดผลการประเมิน
ของส านั ก งานรั บ รองคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทาให้
ทราบว่ า การด าเนิ น การของ
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการสาหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ อย่าง 4
ครบถ้วน

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ในภาพรวมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาตาม
พันธกิจองค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมได้ทุกประเด็นอย่าง
มีประสิทธิผล
สรุป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษาโดยคานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมในทุกประเด็นที่องค์การสหประชาชาติให้แนวทางเอาไว้
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อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายควรส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้ว ยการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น ของครู ที่ เ รี ย กว่ า ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ครู (Professional Learning
Community: PLC) ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาครู ผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นไปอย่างยั่งยืน (Wiangkham, L. and
Jiawiwatkul, U., 2017) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาควรนาแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาตาม
หลักความเป็นธรรมทางสังคมไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น ย่อมจะช่วยพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น
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กำรวิจัยถอดบทเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริกำรจัดกำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
: กรณีศึกษำ เทศบำลนครภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต อาจารสุนันทา โปตะวณิช
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาผลสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต
๒) ศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต ๓) หาแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ตสู่ความยั่งยืน
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ ประชากรได้ แก่ผู้ บริห ารสู งสุ ด ผู้ บริห ารระดับกลาง
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน รม 53 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสารวจและแบบบันทึก
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑) ผลสาเร็จในการบริหารจัดกาที่ดี (๑) ด้านการบริหารจัดการ เทศบาล
นครภูเก็ตประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการท่ดีในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสและยึดถือกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง/ลดขั้นตอนการบริการ และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การบริหารจัดการ
อย่ างมืออาชีพและมี การใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้ม ค่า และการประเมินความพึง พอใจของประชาชน (๒) ด้าน
นวัตกรรม สามารถดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ๒) ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดี (๑)
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยสาคัญได้แก่ ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ การทางานที่ให้ความสาคัญ
กับประสิทธิผล การให้บริการเชิงรุก การใช้วิธีบริหารโดยให้อิสระและให้บุคลากรมีส่วนร่วม การให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร การทาตัวเป็นตัวอย่างของผู้บริหาร การเปิดโอกาสให้ประชาชน/เครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วม รวมทั้งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน (๒) ด้านนวัตกรรมได้แก่ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ความสอดคล้องกับบริบท การยอมรับของชุมชน และการบริหารงานอย่างเป็ นระยบบ ๓) แนวทางพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ตสู่ความยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการที่สาคัญได้แก่ควรนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชนมากขึ้น เพิ่มช่องทางการร้องเรียน พัฒนาคนให้มีจิตสานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ บุคลากรมีความทันสมัยและตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนั้น ควรบูรณาการการทางานร่วมกับภาครัฐ/เอกชน และทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสร้างคนสร้างเมือง ส่วนด้านนวัตกรรม ได้แก่ ควรมีการคิดพัฒนาการศูนย์อย่างเป็ นระบบครบ
วงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง จัดทาคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียง จัดให้
มีทริปท่องเที่ยว และดูแลให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คำสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการที่ดั เทศบาลนครภูเก็ต
๗๑๐

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

Research on Lessons Learning from
Local Government’s Good Governance Administration,
Fiscal Year 2016: Phuket City Municipality
Associate Professor Papavadee Montriwat, Mrs. Sunantha Pothavanich
Abstract
This research aimed to 1) study the success of Good Governance administration of Phuket City
Municipality 2) study the success factors of Good Governance administration of Phuket City Municipality 3)
find out the appropriate developing approaches to enhance Good Governance administration of Phuket City
Municipality towards sustainability.
This was a quality research. Population consisted of top and middle executives, involved staff, and
representatives of civil sector, totally 53. Instruments employed were observation and recording together with
structured interview forms. Analytical tools included typology and taxonomy, content analysis, and inductive
analysis.
Research result revealed the followings 1) the success of Good Governance administration of Phuket
City Municipality : (1) on administration : the successes were in many aspects particularly in transparency and
administering according to laws involved, , improving/streamlining service delivery steps, together with
employing several approaches to facilitate service delivery, professionally managing and efficiently utilizing own
resources, and evaluating citizen satisfaction on municipality performance (2) on innovation aspect: the
municipality could successfully operate project on the development of knowledge center on integrated local
travel in alignment with local context and community needs 2) the success factors of Good Governance
administration of Phuket City Municipality : (1) on administration: success factors were: the strength of
organization culture, the emphasis on effective performance, active style of administering, provision of
autonomy and participative opportunity to personnel, putting the emphasis in personnel development,
executives’ acting as role models, provision of participating opportunity to people/local networks, and the
confidence and faith of the locals (2) on innovation aspect: success factors included cooperation of all sectors,
alignment to the context, community acceptance, and systematic management 3) the appropriate developing
approaches were: the employment of modern technology to facilitate service delivery, the increase of
complaint channel, the emphasis on training personnel to perform with high consciousness, encouraging staff
to continuously keep oneself update and alert to respond to the people problems and needs, integrating with
public and private sectors on municipality tasks, together with cooperating with other local governments to
build man and city, on innovation aspect: there should be a systematic knowledge-center development from
upstream to downstream, manual or brochure on knowledge center and other travel destination nearby should
be published, travel package should be provided, together with the provision of career development to the
locals in the area.
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ที่มำและควำมสำคัญ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพันธกิจหลักประการหนึ่ง
คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอานาจของประเทศ และจาก
นโยบายของ ก.ก.ถ. ที่กาหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เริ่ ม มี ก ารมอบรางวั ล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับชาติที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและ
ประกาศยกย่องผลสาเร็จในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้ แก่ป ระชาชนในท้องถิ่น โดยในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ นี้มีการจัดแบ่งรางวัล ออกเป็น ๒ ประเภทหลั ก คือ
ประเภทโดดเด่นกับประเภททั่วไป โดยแต่ละประเภทมีการจาแนกอีกประเภทละ ๓ กลุ่มย่อย คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล และในปี ๒๕๖๑ นี้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทั้งสิ้น ๒๘๒ แห่ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและได้รับการจัดสรรเงินรางวัลจานวน ๗๙ แห่ง
ในจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รั บการจัดสรรเงินรางวัลจานวน ๗๙
แห่งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ และรางวัลที่ ๓ ของแต่ละประเภทจานวน ๑๘
แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลการบริห าร
จัดการที่ดีเลิศและมีโครงการนวัตกรรที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลสาเร็จ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลนครภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวีลที่ ๑ ประเภททั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ การศึกษาวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี และโครงการนวัตกรรมในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ของ
เทศบาลยครภูเก็ต เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อศึกษาผลสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต
๒) เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ต
๓) เพื่อหาแนวทางพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครภูเก็ตสู่ความยั่งยืน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๑. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปกครองท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในประเทศประชาธิปไตยมี
แนวคิดพื้นฐานที่สาคัญ คือ การปกครองตนเองของท้องถิ่น (local self government) ซึ่งหมายถึง การที่ชุมชน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจที่จะตัดสินใจ กาหนด
นโยบาย และดาเนินการบริหารท้องถิ่นของตนได้อย่างเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนการ
ปกครองท้องถิ่นว่า หมายถึง การที่ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนใน
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ท้องถิ่น มีอานาจที่จ ะตัดสิ นใจ กาหนดนโยบาย และดาเนินการบริห ารท้องถิ่นของตนได้อย่างเป็ นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ ๒๕๕๔: ๑-๓)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองตนเองของประชาชนในระดับฐานล่างที่อยู่ใกล้ ชิด กับ
ประชาชนมากที่สุด เป็นศูนย์รวมของการปกครองและการบริหารท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจ กาหนดนโยบาย บริห าร
และดาเนินกิจการต่างๆของท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะที่
สนองความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการประชาสงเคราะห์ การจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้อม การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอานวยความสะดวก
และบริการประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น (รสคนธ์ รัตเสริมพงศ์ และนราธิป ศรีราม ๒๕๕๖ : ๑๙-๒๐)
๒. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัด บริ กำรสำธำรณะท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นมีหลั กการ 12
ประการ (นราธิป ศรีราม ๒๕๕๔: ๑-๒๔ - ๑-๒๖) ได้แก่ หลักประโยชน์สาธารณะ การตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ความสามารถของท้องถิ่น ความเสมอภาค ความต่อเนื่อง นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
การบริการสาธารณะโดยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการ
บริ ห ารภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management: NPM) โดยประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้
ความส าคัญแก่ลู กค้าเป็ น ล าดับ แรกในการบริการมาใช้ แนวทางหรือกรอบในการดาเนินงานเพื่อการบริการ
สาธารณะโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยสรุปได้แก่การปรึกษาหารือกับประชาชน การให้ประชาชนบริการ
สาธารณะตามสิ ทธิข องตนโดยเท่าเทีย ม การปฏิบัติต่อประชาชนอย่ างมี มารยาทด้ว ยความเอาใจใส่ การให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการสาธารณะตามสิทธิของตน การมีความเปิดเผยและโปร่งใส ประชาชนควร
ได้รับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การรวมถึงค่าใช้จ่าย และผู้ทีรับผิดชอบการบริการด้านต่างๆ และมีการแก้ไข
หากไม่สามารถทาตามมาตรฐานการบริการได้ ประชาชนควรได้รับการขอโทษพร้อมทั้งคาอธิบาย และความพร้อม
ที่จะแก้ไขอย่างรวดเร็ว และเมื่อมีการร้องเรียน ก็ควรได้รับการตอบสนองด้วยความเข้าใจและเห็นใจ (ปภาวดี
มนตรีวัต ๒๕๕๔: ๑๑-๒๒ – ๑๑-๒๕)
ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ด้ ว ย แ น ว ท า ง Outside In (สั น ติ โ ย น ก พั น ธ์ ช น า ยุ ส ติ น า รั ก ษ์ .
http://chanayus.blogspot.com/2010/09/inside-out-outside-in.html) หมายถึง การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ เพื่อนามาปรับปรุงการบริหารจัดการ และตอบสนองความต้องการ เป็นการเริ่มต้นจากมุมมองว่า
แท้ที่จริงแล้วผู้รับบริการหรือประชาชนอะไร แล้วนาเรื่องเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อปรับแต่งการทางานขององค์กรที่
สะท้อนผ่านบริการที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
๓. หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หลังจากการประกาศใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการ
นาหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) มาเป็นหลักการสาคัญในการ
พัฒนาการบริหารราชการไทย โดยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ นั้นประกอบด้วย หลักการ ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความคุ้มค่า
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การนาหลักการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาการบริหารราชการไทย ก็เพื่อให้ การ
บริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ๗ ประการ คือ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รั บ การตอบสนองความต้องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ โดยในการ
ดาเนินการแต่ละเป้าหมายมีรายละเอียดที่สาคัญ ดั งนี้ (สรุปความจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖)
๔. กำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๑ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพั นธกิจหลักประการหนึ่ง
คือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทิศทางการกระจายอานาจของประเทศ และจาก
นโยบายของ ก.ก.ถ. ที่กาหนดให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เริ่ ม มี ก ารมอบรางวั ล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 ประเภทได้แก่ประเภทโดดเด่นและ
ประเภททั่วไป โดยประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment: LPA) ประจาปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมทุกด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๘๐ ส่วนประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัล
หรือโล่รางวัล) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ โดย
จะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิ ทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment: LPA) ประจาปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ การประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป ใช้เกณฑ์และสัดส่วนคะแนนที่ต่างกัน
๕. เทศบำล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่ง การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการ
กระจายอ านาจให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การปกครองตนเองตามระบอบ ประชาธิ ป ไตย เกิ ด ขึ้ น ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) และ
ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก หลายฉบั บ จนในที่ สุ ด ได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด ขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจานวนประมาณสองพันแห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลเมืองภูเก็ต ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง โดย พระ
ราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พุทธศักราช ๒๔๗๘ เรียกว่า "เทศบำลเมืองภูเก็ต" เมื่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘ และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เขตการ
ปกครองของเทศบาลนครภูเก็ตประกอบด้วยด้วย ๒ ตาบล ๒๒ ชุมชน ผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
ที่ ๑ ประเภททั่วไปในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
เกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(ประเภททั่วไป)
๑) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม
๒) การมีส่วนร่วมขอประชาชน เครือข่ายความ
ร่วมมือ และการกระจายอานาจให้ชุมชน
๓) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๔) การจัดการแบบมืออาชีพ
เกณฑ์กำรประเมินนวัตกรรม (ประเภททั่วไป)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี ปีงบประมำณ ๒๕๖๑

๑) ความครบถ้วนของข้อมูล

๒) ความสอดคล้องกับปัญหา
๓) การสร้างความร่วมมือ
๔) ผลผลิตของนวัตกรรม
๕) ผลลัพธ์ของนวัตกรรม

ภำพที่ ๑ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ คณะผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายและประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
โดยมีการเลื อกกลุ่ มตัว อย่ างแบบตามวัตถุประสงค์ (purposive sampling) โดยมีกลุ่มตัว อย่างแต่ล ะกลุ่ ม คือ
ผู้บริหารระดับสูง (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล) ๕ คน ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้าส่วน)
๘ คน บุคลากร ๒๑ คน ประชาชน ๗ คน เครือข่าย (โครงการนวัต กรรม) จานวน ๑๒ คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น ๕๓ คน
เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสารวจและแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบบสารวจและ
แบบบันทึกจะใช้เพื่อการศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับผลการบริหารและดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนแบบ
สัมภาษณ์ใช้สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มด้วยการใช้แบบสารวจและบันทึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
ผลการบริหารและดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มด้วยการจาแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy) จากนั้นทาการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (inductive analysis) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
แห่งความสาเร็จ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและโครงการนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ผลกำรวิจัย
๑. ผลสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
๑.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เทศบาลนครภูเก็ตมีผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จในหลายด้าน
ได้แก่ ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรยึดถือกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำน สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีตัวแทนภาคประชาชนมามีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดูแลให้ปลอดปัญหาจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีการชี้มูลความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนั้น ยังจัดให้สมาชิกสภาและบุคลากร
รับการอบรมพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะทางเพื่อการปฏิบัติงาน
ด้ ำ นกำรปรับปรุ งภำรกิจ กำรลดขั้น ตอน และอำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน สามารถปรับลด
ขั้นตอนกระบวนงานบริการพ่นสารเคมีกาจัดยุงและแมลงวัน จาก ๗ ขั้นตอน เหลือ ๔ ขั้นตอน ลดระยะเวลาจาก
๑ สัปดาห์เหลือเพียง ๒ วัน มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการจัดระบบชาระภาษีออนไลน์ และ
จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่รับชาระภาษี จัดให้มีช่องทางด่วนสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุ ที่มารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร และยื่นบัตรตรวจรักษาพยาบาล และยังจัดให้มีสายด่วน และแอปไลน์ เป็นช่องทางให้ประชาชน
แจ้งขอรับบริการจาก อปท ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพและควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร มีความ
เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการพอสมควร โดยด้านการบริหารเงิน มีระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจาปีสูงถึง
ร้อยละ ๖๑ มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทาเป็น
รายงาน ส่วนด้านบริหารคน สามารถจัดให้บุคลากรทุกคนรับการอบรมพัฒนา หรือบุคลากรร้อยละร้อยได้รับการ
อบรมพัฒนา ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เครือข่ำยควำมร่วมมือ และกำรกระจำยอำนำจให้ชุมชนจัดกำร
ตนเอง มีการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในโครงการสาคัญ เช่น โครงการ
โภชนาการสมวัยอาหารปลอดภัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีการดาเนิ น การร่ ว มกับหน่ว ยงานอื่นของภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นในการ
จัดบริการสาธารณะ โดยการจัดทาบัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชัดเจน ด้ำนควำมพึงพอใจของประชำชน
มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการประเมิน และประเมินภารกิจตามมติคณะกรรมการ นอกจากนั้น ยัง
ดูแลให้มีการนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาล
อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาด้ำนประสิทธิภำพและผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะด้านการดาเนินการตามแผน
ดาเนินงานประจาปี เพื่อให้นาแผนประจาปีไปปฏิบัติได้ในปริมาณที่มากขึ้น
๑.๒ ด้ำนนวัตกรรม ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านบางเหนียว โครงการศูนย์การเรียนรู้เป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สืบเนื่องจากการที่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และพื้นที่ที่จัดตั้งศูนย์ก็
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เป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานน่าสนใจ การดาเนินโครงการมีเครือข่ายจานวนมากถึง ๑๖ เครือข่าย ทั้ง
เครือข่ายที่เป็นแหล่งงบประมาณ และเครือข่ายที่เป็นแหล่งความรู้ความเชี่ย วชาญที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งช่วยให้ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมีความน่าสนใจและได้มาตรฐาน นอกเหนือจาก
การได้รับความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน และในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านขนมหวานและอาหารพื้นถิ่น
๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
๒.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้
1) ควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กำร โดยเฉพาะการกาหนดค่านิยมองค์การ และยึดถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ “PHUKRT” หรือ Professional มืออาชีพ Honest ซื่อสัตย์ Union ปรองดอง
Knowledge ความรู้ Excellence ความเป็นเลิศ และ Transparency ความโปร่งใส
๒) กำรมีวิธีกำรทำงำนที่ให้ควำมสำคัญกับประสิทธิผล ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม การ
ทาให้ถูกต้องตั้งแต่แรก การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลงานเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานสม่าเสมอ
๓) กำรให้บริกำรเชิงรุก จัดบริการสาธารณะในเชิงรุก โดยมีแนวปฏิบัติ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
(Citizen-centered) ด้วยแนวปฏิบัติ “เทศบาลพบประชาชน” โดยการลงพื้นที่เดือนละ ๒ ครั้ง ทาให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความเป็นจริง
๔) กำรบริหำรโดยให้อิสระและให้บุคลำกรมีส่วนร่วม มีการให้อิสระแก่บุคลากรที่จะคิดและ
ตัดสินใจในงานของตน รวมทั้งการคิดเพื่อพัฒนางานให้ประสบผลสาเร็จมากขึ้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้
บุคลากรคิดในสิ่งใหม่ที่ต่างจากเดิม ใช้แนวคิดการทางานร่วมกันในลักษณะของ “เพื่อนร่วมงาน” มากกว่า
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
๕) กำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร โดยถือเป็นนโยบายว่า บุคลากรทุกคนต้องได้รับ
การอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจึงดูแลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยจัดหลักสูตรต่างๆ ที่
เหมาะสม และให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมโดยวิทยากรภายนอกที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์
๖) กำรทำตัวเป็นตัวอย่ำงของผู้บริหำร ผู้บริหารยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และสานต่อ
วัฒนธรรมการทางานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารที่ “ไม่หากิน” กับเทศบาล ดังไม่
เคยปรากฎว่ามีผู้บริหารคนใดประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง นอกจากนั้นในทุกกิจกรรม ล้วนเป็นการบริหารเพื่อ
“ประโยชน์ส่วนรวม” เป็นผู้บริหารที่ให้เกียรติบุคลากร เอาใจใส่ดูแล พร้อมรับฟัง เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร
(Role Model) ที่บุคลากรสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
๗) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชน/เครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยเป็นการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับประโชน์ และร่วมประเมินผล โดยในกิจกรรมต่างๆ ของการบริการสาธารณะ ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน และยังมีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ
๘) ควำมเชื่อมั่นและศรัทธำของประชำชน ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น มีศรัทธาในการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่เป็นเสมือนพลังผลักดันให้บุคลากรมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความแข็งขัน และอย่างมีขวัญกาลังใจ
๒.๒ ด้ำนนวัตกรรม ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้
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๑) ควำมสอดคล้องกับบริบทและตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน ชุมชนบ้านบางเหนียว
เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน พื้นที่ชุมชนเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพของผู้คนทั้งในภายใน
และภายนอกท้องถิ่น ผู้คนมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย มีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะที่สืบทอดมานับร้อยปี
๒) ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน โดยมีตัวทนของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
มาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดาเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๖ เครือข่าย
๓) กำรยอมรับของชุมชน สมาชิกชุมชนให้การยอมรับเพราะเข้าใจในเหตุผลความจาเป็นของ
โครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ทั้งต่อตัวบุคคล ต่อชุมชน และต่อสังคมโดยรวม
๔) กำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมีระบบ การบริหารโครงการมีการจัดโครงสร้างอย่างชัดเจน ใช้
หลักการทางานเป็นทีม และมีการแบ่งงานกันทาอย่างเป็นระบบ
๓. แนวทำงพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดีสู่ควำมยั่งยืน
๓.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๑) กำรพัฒนำด้ำนงำน การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน อานวยความสะดวก โดย พิจารณา
ทบทวนกระบวนงานต่างๆ เพื่อลบจุดอ่อน และนาเทคโนโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ผนวกเทคโนโลยีเข้ากับการทางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน การให้บริการประชาชน เพื่อให้ทันสมัย รวดเร็วทันการณ์ เพิ่มช่องทางการ
ร้องเรียน ทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและแอกชนในลักษณะบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน
ด้านความโปร่งใสควรจัดทาคู่มือมาตรการป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเพิ่มความตระหนักในการ
ทางานอย่างโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วมควรส่งเสริมให้ประชาชนริเริ่มการเสนอเทศบัญญัติ ด้านความเป็นมือ
อาชีพ ควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมขจัดสิ่งปฏิกูล อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีแก่ประชาชน ทบทวน/ยุบ
อัตราบุคลากรที่ไม่มีคนครอง/เกินความจาเป็น และกระชับโครงสร้างองค์การ นอกจากนั้นควรให้ความสาคัญกับ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปีให้ได้มากขึ้น
๒) กำรพัฒนำด้ำนคน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกในการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหางานของตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากรมีความทันสมัยและตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เตรียมคนให้
เหมาะกับพื้นที่ที่เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งเสริมให้บุคลากรท้าทายตนเอง ปรับปรุงตัวเองและ
งานที่รับผิดชอบ ทาให้ดีกว่าที่คาดหมาย
๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม ควรมีแกนนาทาหน้าที่ขับเคลื่อน โดยควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีศักยภาพ มีจิตอาสา
รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารคน สามารถสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ที่สาคญไปกว่านั้น แกนนา
ควรเป็นคนในพื้นที่ มีความเข้าใจในวิถีชุมชน และเป็นคนที่สมาชิกชุมชนมีความศรัทธา นอกจากนั้นควรมีการคิด
พัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และมีการทดสอบในทุกขั้นตอน
รวมทั้งควรจัดทาคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับศูนย์ฯ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียงในเขตเทศบาล จัดให้มีทริป
(แพ็คเกจ) ท่องเที่ยว โดยรถรางชมเมือง ยิ่งไปกว่านั้นควรขยายเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและเพื่อ
ความเติบโตและคงอยู่ ของศูนย์ฯ ดูแลให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ เช่น การจาหน่ายอาหาร
พื้นเมือง หรือผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น และจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับการพัฒนาที่สอดคล้องกับการขยายงาน
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อภิปรำยผล
๑. ผลสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำลนครภูเก็ต
๑.๑ ผลสำเร็จด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่า เทศบาลนครภูเก็ตสามารถบริหารจัดการได้อย่างโป่งใสและ
ยึดถือกฎหมายในการปฏัติงานโดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับแนวทำงที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓.๓ และยังสอดคล้องกับ หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในประเด็น หลักควำม
โปร่งใส
ในส่วนของผลสาเร็จด้านการให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลฯ เป็นแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับที่รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป ศรีรำม (๒๕๕๖: ๒๙-๓๑) อธิบายไว้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับ หลักกำรมีส่วนร่ วม ของหลักกำรบริ หำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒
ความสาเร็จในการปรับปรุง/ ลดขั้นตอน และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกษณ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ข้อ และสอดคล้องดับหลักกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่นรำธิป ศรีรำม ( ๒๕๕๔ ) อธิบายไว้เกี่ยวกับ
หลักประโยชน์สำธำรณะและ หลักควำมเสมอภำค ในส่วนของการจัดให้มีระบบอานวยความสะดวกที่หลากหลาย
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็ น เว็บไซด์ ไลน์ เสียงตามสาย จึงบ่งชี้ได้ว่า เป็นการดาเนินการที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ๒๕๔๒ ข้อ ๖ ประชำชน
ได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ด้านความเป็นมืออาชีพ เทศบาลฯ ได้แสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการรักษาวินัยทาการคลัง ซึ่งบ่ง
บอกถึงความเป็นมืออาชีพด้านเงิน และยังมีความเป็นมืออาชีพด้านคนในระดับหนึ่งจากการที่ได้ดูแลให้บุคลากรใน
กากับรับการอบรมได้ครบทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ การดาเนินงานนี้แสดงถึงความพร้อมของเทศบาลในการปกครอง
ตนเอง สอดคล้ องกั บ ความเห็ น ของรสคนธ์ รั ตนเสริ มพงศ์ และนรำธิ ป ศรี ร ำม (๒๕๕๖) นอกจากนั้ น ยั ง
สอดคล้องกับหลักควำมคุ้มค่ำ ซึ่งเป็นหลักกำรประกำรหนึ่งในหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
ด้านความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลนครภูเก็ตได้ตัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
โดยส ารวจความพึงพอใจที่ครอบคลุ มคุณภาพการบริการสาธารณะที่จัดให้ แก่ประชาชนโดยตรง ซึ่งเป็นการ
ดาเนิ น การตามขั้น ตอนในกระบวนการจั ด บริ ก ารสาธารณะตามแนวคิ ด ของนรำธิ ป ศรรำม (๒๕๕๔) และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กาหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๒๕๔๖ ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้น หลังจากการประเมิน เทศบาลฯ ยัง
ได้นาผลการประเมิน ความเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานตามความ
ต้องการหรือตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งเป็นไปแนวคิดที่เสนอโดย รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป ศรี
รำม (๒๕๕๖) และยังเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ “เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ตามข้อบัญญัติ
ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ๒๕๔๖ ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน
๑.๒ ผลสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำรนวัตกรรม เทศบาลนครภูเก็ต ได้ดาเนินโคงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบู รณาการเอกลั กษณ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดาเนินงานในอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดใน
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พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กับ
ยังเป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เทศบาลนครมีอานาจหน้าที่ใน “การส่งเสริมการท่องเที่ยว” ซึ่งอานาจหน้าท่ในการส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป ศรีรำม
(๒๕๕๖) อธิบายว่า “……ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิที่จะสืบทอดวิถีทางการดาเนินชีวิตตามแบบอย่างของบรรพ
บุรุษตนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นมรดกท้องถิ่นของตน จึงควรเป็นภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหอศิลป์หรือศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้น”
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่เทศบาลนครภูเก็ตดาเนินการ
เป็นนวัตกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีแนวดาเนินงานสอดคล้องกับ มำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
เพื่อส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และจำรีตประเพณีท้องถิ่น ที่กำหนดโดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ปภำวดี มนตรีวัต ๒๕๕๔) ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน ๔ ด้าน ได้แก่ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการจัดบริการ นอกจากนั้นการ
จัดตั้งศูนย์ฯ ยังมีแนวทางที่สอดคล้ อ งกับ แนวคิดพื้นฐำนในกำรส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและจำรีตประเพณี
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ในปภำวดี มนตรีวัต ๒๕๕๔) ซึ่งได้แก่ “๑) การเห็นคุณค่า หวงแหน
และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น ๒) การคานึงถึงศักยภาพ ความเหมาะสม ความ
หลากหลายในองค์ประกอบต่างๆ และ ๓) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
๒. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
๒.๑ กำรบริ ห ำรจั ด กำร พบว่าการบริห ารจั ด การของเทศบาลนครภู เก็ ต มีความสอดคล้ อ งกั บ
หลักกำรจัดบริกำรสำธำรณะของท้องถิ่น ๑๒ ประกำร ที่เสนอโดยนราธิป ศรีราม (๒๕๕๔ : ๑-๒๔ – ๑-๒๖)
นอกจากนั้นแนวปฏิบัติการยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) ยังสอดคล้องกับความเห็นของป
ภำวดี มนตรีวัต (๒๕๕๔) เกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น
การบริการสาธารณะแบบ “รู้จัก รู้ใจกลุ่มเป้ำหมำย” ตามแนวคิด “Outside In” (สันติ โยนกพันธ์ ชนำยุส ติ
นำรักษ์. http://chanayus.blogspot.com/2010/09/inside-out-outside-in.html)
๒.๒ ด้ำนนวัตกรรม พบว่า แนวทางในการดาเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้าน
การท่องเที่ย วบู ร ณาการเอกลั กษณ์ท้ องถิ่ น สอดคล้ องกับ หลักกำรในกำรจัด ทำแผนงำนโครงกำรส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถิ่น (www.thailocaladmin.go.th ในปภำวดี มนตรีวัต ๒๕๕๔) ขณะที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรท้องถิ่น
ตำมแนวคิดของรสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ และนรำธิป ศรีรำม (๒๕๕๖) ที่ว่า วัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่งของ
การบริหารท้องถิ่นคือ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดย ไม่ว่าประชาชนจะมีความต้องการอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการบริหารท้องถิ่นก็จะต้องหันเหไปในทิศทางนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาวิธีดาเนินโครงการ ยังพบว่า สอดคล้องกับที่ ไตรรัตน์ โภค
พลำกรณ์ (๒๕๕๘) อธิบำยไว้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร ว่า “ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของโครงการได้แก่ การทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความผูกพันและการยอมรับ
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
๑.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กาหนดนโยบายการพัฒนารายได้ด้วยการจัดบริการสาธารณะใหม่ๆ
เป็นการเพิ่มพูนความสามารถด้านการบริหารการคลังด้วยการสร้างแหล่งรายได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้จากแหล่ง
รายได้/บริการสาธารณะใหม่ๆ ที่ริเริ่มขึ้น และควรกาหนดนโยบายการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลภายในองค์การให้
รวดเร็ ว ทั่ว ถึง การสร้ างระบบฐานข้ อมูล ที่ถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย การพัฒ นาระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นควรสื่อสารค่านิยมองค์การ “PHUKET” ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ ผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของเทศบาล เพื่ อแสดงถึงการมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน อันจะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
๑.๒ ด้ำนนวัตกรรม ควรเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันทั้งในและนอกเขตเทศบาล
ภูเก็ต อาทิ พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เพื่อให้เกิดการสานต่อความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น อันจะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้มาเยี่ยมชม และผู้คนในชุมชนบ้านบางเหนียว
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๒.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๑) ควรจัดให้มีการกาหนดมาตรฐานการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ในการส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน โดยมาตรฐานบริการสาธารณะที่กาหนดขึ้นจะสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการว่าจ้างองค์การ
ภายนอกหรือองค์การเอกชนในการดาเนินการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นในบางเรื่อง หรือในการทางานร่วมกับ
องค์กรท้องถิ่นอื่น
๒) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาปัจจัยภายในองค์การ โดยการพัฒนาระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนลีสมัยใหม่ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมความมั่นใจแก่เทศบาลฯ ในอันที่จะผสมผสาน
ความต้องการของประชาชนจากภายนอก (Outside In) เข้ากับความสามารถที่มีอยู่ขององค์การ (Inside Out) ได้
อย่างเหมาะสม
๓) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทอล โดยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุก
ระดับเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IOT, Blockchain เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อม สร้างความทันสมัย แก่บุ คลากรของเทศบาลนครฯ ที่จะปฏิบัติงานใน “Smart City” อย่างสอดรับ กับ
นโยบายรัฐ โดยเฉพาะควรจัดเตรียมให้บุคลากรระดับผู้บริหารมีความพร้อมที่จะเป็น “Digital Leadership”
ตามแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๒.๒ ด้ำนนวัตกรรม ควรพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว โดยเทศบาลนครภูเก็ตทาหน้ าที่
พี่เลี้ยง การบริหารจัดการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งหากสามารถบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรวม
๓. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยถอดบทเรียนผลสาเร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารกิจการที่ดี ในทุกปีงบประมาณที่มีการประเมิน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และการวิจัยถอดบทเรียนจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
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ศักยภำพขององค์กรชุมชนในกำรแก้ปัญหำเชิงพื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ ตำมพระรำชบัญญัติสภำองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษำสภำองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
อนุสรณ์ พัฒนศานติ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
nusorn_phat@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ในรอบหนึ่งทศวรรษ ตามพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์
พัฒนาการและบทบาทของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในรอบ 10 ปี ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.
2551 2) ศึกษาประเด็นปัญหาสาคัญในการผลักดันเป็นวาระนโยบายระดับชุมชนและระดับจังหวัดตลอดจนกลไกการ
บริหารงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2561 และ 3) ศึกษาผลของการผลักดันนโยบาย
และแผนงานที่นาไปปฏิบัติและผลการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2551 – พ.ศ.
2561 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาการและบทบาทของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เกิดขึ้นจากแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนที่ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองโดยมุ่งเน้นประเด็นพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลักประกอบไปด้วย ด้าน
สวัสดิการชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน นาไปสู่
การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน 2) ประเด็นสาคัญในการผลักดัน
นโยบายระดับชุมชนและระดับจังหวัดพบว่า ระยะเริ่มแรกของการมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มี
หลากหลายประเด็นและยังไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ตลอดจนความไม่เข้าใจบทบาทของสภา
องค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิจากหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ส่วนกลไกการบริหารงานของขบวนองค์กรชุมชน
จังหวัดชัยภูมิยังไม่มีแนวทางและสถานที่ประสานงานที่แน่นอน ภายหลัง พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบันมีสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุ ม ชนเข้า มาช่ ว ดู แลให้ เ กิด ทิ ศทางการพั ฒ นาจึ ง ด าเนิ น กิจ กรรมอย่ า งต่ อเนื่ องได้ และ 3. นโยบายและผลของการ
เปลี่ ย นแปลงจากนโยบายที่ ผ ลั ก ดั น ของสภาองค์ ก รชุ ม ชนจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ต่ อ หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด มี ลั ก ษณะการ
ประสานงานและพึ่งพาหน่วยงานจากภายนอกคือ หน่วยงานราชการในระดับจังหวัดและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีผล
ให้นโยบายอยู่ในกรอบของการกาหนดกิจ กรรมมากกว่าผลั กดันปัญ หาขึ้นมาจากพื้นที่โดยตรง พื้นที่ที่มีปัญหาความ
ต้องการที่แตกต่างจากการกาหนดแนวทางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะไม่สามารถเสนอความต้องการให้เป็นประเด็น
หลักของการผลักดันนโยบายได้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ไม่ควรมีการกาหนดลักษณะกิจกรรมให้สภาองค์กรชุมชนจังหวัดภูมิดาเนินการ
ในพื้นที่ของตน ควรจะให้สภาองค์กรชุมชนตาบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นผู้กาหนดปัญหาที่มาจากความต้องการใน
พื้นที่เพื่อผลักดันเป็นนโยบายในระดับจังหวัด จะสามารถตอบสนองปัญหาอย่างแท้จริงมากกว่าการรับเอาแนวนโยบายลง
ไปดาเนินการซึ่งไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ของตนได้อย่างตรงจุด

คำสำคัญ : สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551, ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด
ชัยภูมิ
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กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษำ เทศบำลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี
สถาพร เสนาวงค์1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email address: berm.tu@gmail.com
บทคัดย่อ
การประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของ อปท. (LPA) ซึ่ ง เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ประชาชนได้ รั บ การดูแ ลและเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และตามความต้องการของประชาชน ปัจจุบัน
เกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินบริการสาธารณะแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 3) การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย และ 6) การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สาหรับ อบจ. มีจานวน 67 ตัวชี้วัด เทศบาล จานวน 90 ตัวชี้วัด
และ อบต. จานวน 84 ตัวชี้วัด การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดจึงเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยยกระดับบริการสาธารณะของ
อปท.ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะและประสิ ทธิภาพของ
การบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthods Research)
โดยเลือกเทศบาลเมืองในจังหวัดนนทบุรี จานวนทั้งหมด 6 แห่ง เป็นพื้นที่กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะที่ผู้ศึกษาได้จัดทาเกณฑ์ชี้วัดขึ้น (Survey Research) และการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) เพื่อให้ทราบถึงระดับของประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในจังหวัด
นนทบุรี และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และหน่วยงานในการส่งเสริม
และกากับดูแล อปท. จัดบริการสาธารณะได้ตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

คำสำคัญ การประเมิน เกณฑ์ชี้วัด บริการสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ABSTRACT
The assessment on public services provision of Local Administrative Organization (LAO) is
part of the Local Performance Assessment (LPA). It is a measure to ensure that people are well
taken care of as well as have an equal access to standardized basic public services that are
in accordance to their needs. Currently, there are 6 categories of the indicators for public services
provision assessment including 1) Infrastructure 2) Quality of life Development 3) Commerce and
Tourism Promotion 4) Culture, Religion and Local Knowledge Promotion 5) Community
Management and 6) Environment Management and Preservation. There are 67 indicators for
provincial administrative organization, 90 indicators for municipality and 84 indicators for
subdistrict administrative organization. The development of indicators is no doubt vital for the
improvement of public service provision of LAOs to reach international standard and to meet
with changing local realities. This research is intended to study the framework for public service
provision indicators development and the effectiveness of Town Municipality in providing public
services. This research had employed the mixed methods research by selected 6 town
municipalities in Nonthaburi province as samplings for the assessment of the effectiveness of
public services provision using the researcher’s self-proposed indicators (survey research) and
through in-depth interview. This has shown selected town municipalities’ level of effectiveness
regarding public services provision. Consequently, this also serves as policy proposal on public
services provision of LAOs and agencies tasked to promote and regulate LAOs in providing
qualified public services to improve people’s quality of life.

Keywords: assessment, indicators, public services, local administrative organization
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การประเมินการบริ การสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่ งของการประเมินประสิ ทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) และมีการกาหนดเกณฑ์ตัว ชี้วัดและขั้นต่าในการจัดทา
บริการสาธารณะ เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเป็นหลักประกันว่า
ประชาชนได้ รั บ การดู แ ลและเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะที่ จ าเป็ น และเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการก าหนดนโยบาย
เพื่อส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การกากับ ดู แล และติดตามการจั ดบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมวดที่ 3 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมวดที่ 4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดที่ 5 การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย และหมวดที่ 6 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมินบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีมีเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด
ที่ ไม่ เท่ ากั นและมี แนวโน้ มที่ จะสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ โดยพิ จารณาเกณฑ์ การประเมิ นบริ การสาธารณะขององค์ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 ปี ย้อนหลัง (2560 – 2562) พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจานวนตัวชี้วัด 65 ตัวชี้วัด, 57
ตัวชี้วัด และ 67 ตัวชี้วัด ตามลาดับ เทศบาลมีจานวนตัวชี้วัด 83 ตัวชี้วัด,75 ตัวชี้วัด และ 90 ตัวชี้วัด ตามลาดับ และ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนตัวชี้วัด 81 ตัวชี้วัด, 72 ตัวชี้วัด และ 84 ตัวชี้วัด ตามลาดับ ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการดาเนินการหรือไม่สามารถดาเนินการได้สามารถตัดตัวชี้วัดการประเมินบริการ
สาธารณะออกได้ และมีการประเมินตัวชี้วัดนาร่องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมจัดทาบริการสาธารณะ
นี้ในปีถัดไป โดยหากพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้ที่เพิ่ มขึ้น ส่วนใหญ่พบว่า เป็นการประเมินบริการสาธารณะตามนโยบาย
ของรัฐที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดบริการสาธารณะขึ้น เช่น การพัฒนาสถานที่สาธารณะ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินเทศบาล ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตัวชี้วัดนาร่องและ
ในปี พ.ศ. 2562 เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องดาเนินการ หรือ กรณีการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการคุณภาพอากาศ
หรือแผนบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
และในปี พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินการบริการสาธารณะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า จานวน 7,182 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 91.48 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า จานวน 669 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 8.52 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 1
เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายหมวด พบว่า หมวดที่ 4.3 การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการ
ท่องเทีย่ วเป็นหมวดที่มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (ร้อยละ 44.82 และใน
หมวดที่ 4.4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงสุด
(ร้อยละ 88.89) และพบว่าค่าเฉลี่ยในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะในแต่หมวด ส่วนใหญ่อยู่เกณฑ์ในระดับ ดีผล
การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2562 พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยการบริการสาธารณะ ดังนี้ พ.ศ. 2559 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ75.89 พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.37
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พ.ศ. 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.64 และพ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.031 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่า 3 ที่
ผ่านมา
ภาพที่ 1 ผลการประเมินด้านที่ 4 การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ติดกับกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในภาคกลาง ติดแม่น้า
เจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร โดยแม่น้าเจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น
2 ส่ ว น คื อ ฝั่ ง ตะวั น ตกและฝั่ ง ตะวั น ออก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอ าเภอทั้ ง หมด 6 อ าเภอ และเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี
การเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม การค้าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว
จากการขยายตัวของภาคส่วนต่าง ๆ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้จังหวัดนนทบุรีมีจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและประชากรต่างด้าว ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็น
เมือง (Urbanization) ที่มีส ภาพความเป็ น อยู่และวิถีชีวิตของคนเมือง รวมทั้งความต้องการในการรับบริการ
สาธารณะประเภทใหม่ ๆ ลักษณะความเป็นเมืองของจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีการจัดบริการสาธารณะที่รองรับความเป็นเมืองของจังหวัดนนทบุรีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง อย่าเสมอภาคเท่าเทียมกันรวมไปถึงการเข้าถึง
โอกาสและทรัพยากร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นความ
คาดหวังของประชาชนในการรับบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และ
เป็นพื้นที่เทียบเคียงการบริการสาธารณะกับกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานและประสิทธิภาพอีกด้วย
เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมา ใน ปี พ.ศ. 2562
พบว่า มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลเมือง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางคูรัด
1
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และองค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา ตามเกณฑ์การยกระดับฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เทศบาลเมือง คือ มีจานวนประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อัน
ต้องทาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีมี จานวน 46 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จานวน 2 แห่ง
เทศบาลเมือง จานวน 6 แห่ง เทศบาลตาบล จานวน 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน26 แห่ง
และเทศบาลเมือง ประกอบไปด้วย 1) เทศบาลเมืองบางกรวย 2) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 3) เทศบาลเมืองบาง
บัวทอง 4) เทศบาลเมืองพิมลราช 5) เทศบาลเมืองบางคูรัด และ 6) เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ซึ่งเทศบาลเมือง
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแทศบาลในระดับกลางที่ภารกิจเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเทศบาลตาบลและมี
ศักยภาพของที่จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ที่ ม าของความสนใจการศึ ก ษาที่ ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว การประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการสาธารณะได้เพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริห าร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ และตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการสาธารณะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นพื้นฐานหรือไม่ อย่างไร และเกณฑ์
ตัวชี้วัดบริการสาธารณะมีความแตกต่างกับสากลอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินบริการสาธารณะ
ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและทรั พยากรที่เพีย งพอในการจัดบริการสาธารณะโดยศึกษาผลการดาเนินการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของเทศบาลเมื อ งทั้ ง หมดในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ช่ อ งว่ า งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอันจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และเป็ น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรฐานในระดับสากล
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการศึกษาโดยใช้แนวคิ ดมาตรฐานการบริการสาธารณะและการประเมิน
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคิดที่เกี่ยวกับมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหลักการและ
แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจการจัดทาบริการสาธารณะ สภาพการณ์อันพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการอย่างน้อย
เท่ากับ มาตรฐานขั้น ต่าเท่า กับ ที่ส่ ว นราชการเดินดาเนินการไว้ เพื่อความมุ่งหวังที่จะให้ ประชาชนซึ่งเป็ น คน
ในท้องถิ่นได้รับบริการสาธารณะที่รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และผลสัมฤทธิ์
สุ ด ท้ า ยที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การที่ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้ น การสร้ า ง “มาตรฐาน” ในการจั ด ท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จึงเป็นเรื่ องที่ส าคัญ ที่เป็นเครื่อ งรับประกันว่าเมื่อ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการได้ตามมาตรฐานแล้วนั้น ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและ การสร้างมาตรฐานใน
การจัดทาบริการสาธารณะเป็นเรื่องจาเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ เครือเทพ และ
คณะกล่ าวว่า การจั ดทาเกณฑ์ชี้วัด (Key performance indicator) และค่าเป้าหมายขั้นต่าในการจัดบริ ก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (minimum service standard) จึงเป็นเครื่องมือทางการบริห ารที่
สาคัญในการกากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเป็นการสร้างหลักประกัน
ว่าประชาชนในระดับฐานรากได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณะที่จาเป็น1 และในส่วนการสร้างมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งในการจัดทาบริการกับการจัดทาบริการสาธารณะก็เป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญเช่นกัน ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบริการสาธารณะ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันในการจัดสร้าง
มาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันภายใต้เป้าหมายและเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ที่ สุ ด 2 การพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานขั้ น ต่ าในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ ง ถิ่ นจึงมี
ความสาคัญในการกาหนดนโยบายการกระจายอานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้ในการกากับดูแลการจัดทาบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันระบบมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ
ดั ง นี้ 1) การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะขั้ น มาตรฐาน (Standard Public Services) มุ่ ง เน้ น ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมและได้มาตรฐานขั้นต่าที่กฎหมายกาหนด
เพื่อเป็นการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายที่ รัฐกาหนด ปัจจุบันมีมาตรฐานการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 48 มาตรฐาน 2) การจัดบริการสาธารณะเพื่อความเป็นเลิศ
(Best Practices) มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการได้มีการริเริ่มบุกเบิก
ค้นคว้าพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการพัฒ นาคุณภาพและประสิ ทธิภ าพในการจัดทาบริการสาธารณะระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ
รูปแบบนี้จะอาศัยความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) การจัดบริการสาธารณะที่มีการให้สัญญา
ต่อผู้ใช้บริการ (Citizen Charter) ระบบมาตรฐานฐานบริการสาธารณะประเภทนี้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1990
1

วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อมูลเชิงประจักษ์ และนัยเ ชิง
นโยบาย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 2.
2สถาบันพระปกเกล้า, เวทีท้องถิ่น : แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : บริษัทิ จรัล
สนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด, 2547) 7.
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โดยรัฐบาลอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
กำรประเมินกำรบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Hatry et al. (2007) ได้กล่าวว่า
การประเมินผลการบริการสาธารณะ (Performance Management) เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของระบบการจัดการ
เพื่อมุ่งผลสาเร็จ (Governing for Results) โดยที่หน่วยงานรัฐจะต้องพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะขององค์กร
ระบบประเมินผลบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่
(1) การวัดผลการบริ การสาธารณะ (performance measurement) การจัดทาเกณฑ์ชี้วั ด และ
กาหนดค่าเป้ า หมายในการจั ดบริ ก ารอย่ างเหมาะสม กาหนดขอบเขตการมีส่ ว นร่ว มของบุล คากรในการวั ด
ประเมินผลการดาเนินงาน และกาหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
(2) การจัดการผลการประเมิน (performance management) การนาข้อมูลผลการประเมิน ไป
ตีความหมาย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือข้อจากัดในการปฏิบัติงาน และนาไปจัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานได้ตามแผนหรือเป้าหมายของหน่วยงาน
เกณฑ์กำรประเมินบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำกล
ประเทศออสเตรเลี ย (Australia) ในอดี ต ออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศในเครื อ จั ก รภพของสหราช
อาณาจักร ซึ่งได้รับอิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐสมันใหม่ (New Public Management) ในช่วงครั้งที่
รั ฐ บาลอั ง กฤษได้ เ ริ่ ม ปฏิ รู ป ระบบราชการ ค.ศ. 1980S โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แนวคิ ด การวั ด ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance management) กับหน่วยงานของราชการ ตั้งแต่รัฐบาลกลาง มลรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เป็นต้น เกณฑ์ประเมินการจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น ของมล
รั ฐ วิ ก ตอเรี ย (Victoria) ซึ่ ง เป็ น กรอบการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น Local
Government Performance Reporting Framework (LGPRF) ประกอบด้วย 9 ด้าน 50 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมลรัฐวิกตอเรีย
ด้ำน
ตัวชี้วัดประเมินกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งอานวยความ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสิ่งอานวยความสะดวกทางน้า (ไม่บังคับ)
สะดวกทางน้า
การตรวจสอบสิ่งอานวยความสะดวกทางน้า
รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของสิ่งอานวยความสะดวกทางน้า
ค่าใช่จ่ายของสิ่งอานวยความสะดวกทางน้าในร่ม
ค่าใช่จ่ายของสิ่งอานวยความสะดวกทางน้ากลางแจ้ง
การใช้ประโยชน์สิ่งอานวยความสะดวกทางน้า (ผ่านตรวจสอบ)
การดูแลสัตว์
การใช้เวลาในการดาเนินการขึ้นทะเบียนคาขอดูแลสัตว์
การยึดสัตว์
1

Local Government Victoria, Local Government Better Practice Guide Performance Reporting Framework Indicator Workbook,
2019, 18-65.
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ด้ำน
ความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร
การปกครอง

ห้องสมุด

สุขภาพของแม่
และเด็ก

ถนน

แผนงานตาม
กฎหมาย
การจัดการขยะ

ตัวชี้วัดประเมินกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์
การดาเนินคดีเกี่ยวกับการจัดการสัตว์ (ตรวจสอบได้)
การใช้เวลาในการดาเนินการเรื่องข้อร้องเรียนด้านอาหาร
การตรวจประเมินความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริการความปลอดภัยทางด้านอาหาร
การแจ้งผลเตือนวิกฤตที่สาคัญหรือไม่สาคัญทางด้านอาหาร (ตรวจสอบได้)
การตัดสินใจของสภาต้องเปิดเผยสู่สาธารณะ
ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน
การเข้าร่วมของสมาชิกสภาในการประชุมสภา
ค่าใช่ในการจัดการปกครอง
ความพึงพอใจกับการตัดสินใจของสภา (ตรวจสอบได้)
การใช้งานทรัพยากรห้องสมุด
มาตรฐานทรัพยากรห้องสมุด
ค่าใช้จ่ายในการบริการห้องสมุด
สมาชิกห้องสมุดที่ใช้งานเป็นประจา (ตรวจสอบได้)
การเข้าเยียมบ้านแม่และเด็กครั้งแรก
การลงทะเบียนดูแลแม่และเด็ก
ค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่และเด็ก
การเข้ารับการบริการดูแลแม่และเด็ก
การเข้ารับบริการของเด็กพื้นเมือง (ตรวจสอบได้)
คาขอการขึ้นทะเบียนถนน
ถนนท้องถิ่นได้รับการบารุงรักษาตามมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการปิดถนนท้องถิ่น
ความพึงพอใจต่อการปิดถนน
การใช้เวลาตัดสินใจในการวางแผน
การตัดสินตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนตามกฎหมาย
สภาตัดสินใจตามแผนตามกฎหมายโดยยึดหลัก VCAT (ตรวจสอบได้)
การให้จัดตั้งถังขยะตามคาร้องขอ
การเก็บขยะในถังขยะได้ตามระยะเวลา
ค่าใช่จ่ายในการให้บริการถังขยะ
การฝั่งกลบขยะที่มาจากถังขยะ (ตรวจสอบได้)

ที่มา : Local Government Victoria, 2019.
ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 2014 ของประเทศ
ไอร์ แ ลนด์ (Ireland) ได้ ก าหนดหน้ า ที่ ข องชาติ ใ นการตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลและเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ประสิทธิภาพการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมถึ งการกาหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ) ที่
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คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม1 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยที่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทาหน้าที่
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการกาหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด KPI ในการประเมินการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมกับภารกิจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาบริการสาธารณะ เช่น ที่อยู่อาศัย ถนน การวางแผน ทรัพยากรน้า การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้าและบริการ ห้องสมุดและนันทนาการ เยาวชนและสังคม องค์การ การเงินการคลัง และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ2
ตารางที่ 2-2 ตัวอย่างตัวชีวัดการประเมินการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไอร์แลนด์
ด้ำน
ที่อยู่อาศัย

ตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนที่อยู่อาศัยของคนสังคม
ค่าเฉลี่ยการใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
ค่าบารุงรักษาต่อหน่วย
การตรวจสอบจากภาคเอกชน
การดูแลผู้สูงอายุไร้บ้านในระยะยาว
ถนน
ร้อยละ ของถนนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น (ขึ้นอยู่กับความยาว)
) ที่มีดัชนีชี้วัดสภาพพื้นผิวทางเดินPSCI บันทึกวันที่ (31 ธ .ค.2557
การจัดอันดับในดัชนีสภาพผิดทางระดับภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธ .ค.2557
ร้อยละของการจ่ายภาษีรถ ทางออนไลน์ (ล้อเลื่อน)31 ธ .ค.2557
ทรัพยากรน้า
ร้อยละของสิ่งแปลกปลอม )UFW ต่อปริมาณน้าทั้งหมดที่มีตามเกณฑ์ (SLA
ร้อยละของการจัดน้าบริโภคตามภายใต้ข้อกาหนด SLA
การจัดการของเสีย จานวนสถานที่จากัดขยะ จานวนใบอนุญาตที่มีผลบังคับและร้อยละของ /
และสิ่งแวดล้อม
) ครัวเรือนที่สามารถรับบริการถังขยะได้3 bin (
การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามข้ อ บั ง คั บ ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ ม )EPA (
เนื่องจากปัญหาอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนจากองคกรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
ร้อยละของข้อร้องเรียนมลพิษที่จัดการได้ในปี 2557
ร้อยละของพื้นที่มีการบังคับใช้ด้านมลพิษทั้ง 5 ระดับ
การวางแผน
การตรวจสอบอาคารใหม่
การอ้างถึง Bord Pleanála
ต้นทุนต่อหัว (ประชากร)ของบริการวางแผน
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้ภายในหน่วยงานท้องถิ่น
การป้องกันอัคคีภัย ค่าใช้จ่ายต่อหัวของบริการดับเพลิงและรถเคลื่อนที่ป้องกันอัคคีภัย
1 National
2

Oversight and Audit Commission, Performance Indicators in Local Authorities 2014, 2015, 2.

Ibid., 4.
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ด้ำน

ตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลาในการเคลื่อนที่ในการป้องกันอัคคีภัย (คิดเป็นร้อยละ)
การเข้าถึงพื้นที่ครั้งแรกในสถานที่เกิดเหตุและกรณีไฟไหม้
ห้องสมุด
จานวนผู้เข้าห้องสมุดและการยืมหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุด
เยาวชนและสังคม การมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน
ร้อยละของโรงเรียนในท้องถิ่นและสโมสรเยาวชนในสภาเยาวชน
ร้อยละขององค์การในการลงทะเบียนของเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย
ร่วมกับสังคม )the PPN (
องค์การ
จานวนเวลาทางานเปรียบเทียบกับบุลคากรทั้งหมด
ร้อยละของของเวลาที่เสียไปเนื่องการเจ็บป่วยของบุคลากรที่ได้รบรองการ
ป่วยจากแพทย์
ร้อยละของการจ่ายเงินสาหรับคนทางานที่ไม่มีการเจ็บป่วย
จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเงินการคลัง
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีรายได้
ร้อยละของระดับอัตราเชิงพาณิชย์ค่าเช่าและค่าส่งเงินเป็นงวด และสินเชื่อ ,
เพื่อที่อยู่อาศัย
การพัฒนาทางด้าน จ านวนการสร้างงานที่เ กิด ขึ้น ในปี พ ศ. 2557 ด้ว ยความช่ว ยเหลื อ ของ
เศรษฐกิจ
องค์การในท้องถิ่น
ที่มำ : National Oversight and Audit Commission, 2016.
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ศึกษาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎี
เอกสารทางวิชาการ บทความ กฎหมาย ระเบียบ การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามาประกอบการผลการสัมภาษณ์ และประมวลนาไปสู่คาตอบ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ตั้งไว้ตามหัวข้อที่ได้ศึกษา
เกณฑ์ ก ำรประเมิ น กำรบริกำรสำธำรณะของเทศบำล
เมืองรูปแบบใหม่

กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลเมือง

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิต
3. ด้ านการวางแผนการส่ งเสริ มการลงทุ นพาณิ ชยกรรม
และการท่องเที่ยว
4. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน และรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย
6. ด้ านการบริ หารจั ดการ และการอนุ รั กษ์ ทรั พยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1. ระดับประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาล
เมือง
2. มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง

วิธีกำรวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Medthods Research) โดยผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ (1) แหล่งข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary research) ทาการศึกษาข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิ น สิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (2) การทดสอบการประเมิ น
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกลุ่ ม เป้ า หมาย (Survey Research) และ (3) ใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth interview) แบบ
สั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured Interview) ซึ่ ง เป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบรายบุ ค คล (individual
interviews) เพื่อต้องการคาตอบโดยละเอียด และนาคาตอบมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อผลสรุปในการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descript analysis) แล้ ว น าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒ นาเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น
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ขอบเขตในกำรวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เทศบาลเมืองทั้งหมดใน
พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 6 แห่งประกอบด้ว ย 1) เทศบาลเมืองบางกรวย 2) เทศบาลเมืองบางศรีเ มื อง
3) เทศบาลเมืองบางบัวทอง 4) เทศบาลเมืองพิมลราช 5) เทศบาลเมืองบางคูรัด และ 6) เทศบาลเมืองบางรัก
พัฒนา เป็นพื้นที่กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น งานวิจัยที่ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthods) โดย
สามารถแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ซึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการสร้างตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นคว้า เพื่อให้ได้ตัวแบบเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง ที่มีความครอบคลุมกับภารกิจและมาตรฐานการ
บริการสาธารณะ ตามกรอบแนวคิดของการการศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งแบบบันทึกข้อมูล 2 ส่วนที่สาคัญ คือ
(1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย พื้นที่ จานวนประชากร
(เพศชาย-เพศหญิง) จานวนชุมชน จานวนครัวเรือน ข้อมูลการเงินการคลัง (รายได้ -รายจ่าย)
(2) เกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง ซึ่งประกอบไปด้ว ย
6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านคุณภาพชีวิต 3) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 4) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย และ 6) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
2. การสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured Interview) ซึ่ ง การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ผู้ศึกษาวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาวิจัย
และเสริมประเด็นที่แตกต่างของการศึกษาวิจัยโดยใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นศึกษาสาคัญ
เพื่อออกแบบข้อคาถาม ดังนี้ 1) การจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
การบริการสาธารณะ หรือไม่อย่างไร 2) แนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการ ในการรับการประเมินการบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมื องมีลั ก ษณะอย่ างไร 3) สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดที่พบในการประเมิ น
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง 4) เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองมีลั กษณะเป็ น อย่างไร สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานบริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร
5) เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง (ตัวแบบที่ผู้วิจัยศึกษาจัดทาขึ้น) มี
ลักษณะเป็นอย่างไร สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานบริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร และ 6) ข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางในการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามารวบรวมและท าการออกแบบเกณฑ์ ก ารประเมิน
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสัมภาษณ์ซึ่งได้ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา ภาษา และความชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการวัด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร งานวิจัยรวมถึง
ข้อมูลสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้ างตัว แบบเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิ ภ าพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับร่างนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับข้อ
คาถามตามที่ได้รับการแนะนา
3. นาตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นาตัวแบบเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้งานจริง เพื่อไปสารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบผสมผสาน (Mixed Medthods) ที่ได้การรวบรวม
เอกสารและการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้ อ มู ล จากการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการบริก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น
ของเทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison analysis) เพื่อหาจุด
ร่วมและข้อแตกต่างในแต่ละประเด็น ทั้งการวิเคราะห์ผลการประเมินเชิงภารกิจ (Function-based Analysis)
และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Area -based Analysis)
3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการรวบรวมเอกสารที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม จะนามา
เรี ย บเรี ย งจ าแนก เพื่อวิเคราะห์ ข้ อมูล เชิง พรรณนา (Descript analysis) เชื่อมโยงให้ เห็ นระบบการประเมิ น
ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การอภิปรายผล
การศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีเจตนานาเสนอแนวคิดการการจัดการชุมชน ที่เป็นการพัฒนาส่วนย่อยของสังคมในระดับฐาน
ราก เพื่อให้เกิดการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้บริบท สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้วยความร่วมมือของพลเมืองอันจะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่วางแผนไว้ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการดาเนินนโยบาย
การบริหารประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ขณะที่ภาครัฐต้องปรับบทบาทและหน้าที่ให้เป็นผู้แนะนาโดย
ไม่ใช้การชี้นาแต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น ส านั กงานพัฒ นาชุ มชน ส านั กงานส่ งเสริม การเกษตร ส านักงานงานการท่ องเที่ยวและกี ฬา ส านักงาน
สาธารณสุ ข หรื อ แม้ แ ต่ ส ถาบั น การเงิ น และสถาบั น การศึ ก ษา เป็ น ต้ น เพื่ อ ร่ ว มสนั บ สนุน ชุม ชนให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปจนบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ ส่งผลให้เ กิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การจัดการชุมชนซึ่งเป็นการพัฒนาระดับฐานรากถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ เนื่องจากชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตัดขาดจากการดูแลของภาครัฐที่ต้องให้
ความสนใจและปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น การจัดการชุมชนจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรัฐ
ประศาสนศาสตร์บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกันและศาสตร์ของการบริหารการพัฒนาที่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างความรู้และวิถีการดาเนินชีวิตในการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอย่างสร้างสรรค์

คำสำคัญ: การจัดการชุมชน การพัฒนาระดับฐานราก มิติรัฐประศาสนศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ABSTRACT
This article aims to present the concept of community management which is the
development of a subset of society at the foundation level to achieve adaptation and strengthen
self-reliance in a sustainable way under the change of the 21st century through learning the
context, problems, and solutions to the citizens collaboration, which will lead to planned changes
under the support of government agencies that are responsible for the administration policy for
the well-being of the people. While the government sector has to adjust its roles and
responsibilities to be advisers without using only guidance as in the past as well as being a
collaborator from various agencies such as the Community Development Office, Agricultural
Extension Office, Office of Tourism and Sports, Public health office, Or even financial institutions
And educational institutions, etc. in order to support the community to drive to achieve the goals
as needed and resulting in sustainable strength in society, economy, culture and environment.
However, community management which is a foundation level development, is the part of the
public administration science. However, community management that is a foundation
development it considered part of the science of public administration. Since the community is
one part that cannot be excluded from the government supervision that requires attention and
compliance with the national development policy. Therefore, community management is related
to the public administration on the basis of mutual collaboration and the science of development
administration that is a combination of knowledge and lifestyle in the pursuit of better things
creatively.

Keywords: Community Management, Foundation Level Development, Public Administration
Dimension, Strong Community, Sustainable Development
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บทนำ
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาที่อาศัยการนาเอาประโยชน์จากทุกศาสตร์มาใช้ผสมผสานกันเพื่อประโยชน์ใน
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และได้รั บ การกล่ าวขานว่ าเป็นวิช าที่ อาศัย สหวิ ทยาการที่ มุ่ งน าองค์ ความรู้ ท าง
สังคมศาสตร์ด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และยังเป็นวิชาที่ว่าด้วยการบริหารราชการ
แผ่นดินแนวใหม่ที่เน้นความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ คือ ประโยชน์สุขของประชาชน สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน (วรเดช
จันทรศร, 2556) ซึ่งหนึ่งในสี่แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ คือแนวคิดประชารัฐ (Participatory state) ที่
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมหรือ ประชารัฐผสมผสานเข้ากับวิถีแบบรากหญ้า โดยพยายามให้
ประชาชนและองค์กรประชาสังคมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารปกครองบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น และ
ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อดูแลพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานของจิตสานึกสาธารณะหรือผลประโยชน์
ส่ ว นรวม รวมทั้งให้ ความส าคั ญกั บ การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในกระบวนการบริห ารงานภาครัฐ เพื่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การลดขนาดภาครัฐ และการเพิ่มบทบาทให้กับ
ภาคภาคประชาชน (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2553)
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทางาน และการบริหารงานของรัฐ (อุทัย
เลาหวิเชีย ร, 2533) ที่เกิดจากการกาหนดและปฏิบั ติต ามนโยบายของระบบราชการ (Fesler, 1980) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ที่มีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า
ไปได้ (ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2546) ซึ่งเป็นกลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากผู้บริหารนาหลักประชาธิปไตยมาปรับใช้ในการบริหารงานในระบบราชการ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยประชาชนได้รับความเป็นธรรม ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (สมชัย สัจจพงษ์ , 2558)
โดยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การบริหารราชการส่วนกลาง
กาหนดให้มีส่วนราชการสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม 2) การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ที่เป็นหน่ วยย่อยของการปกครองส่วนภูมิภาคที่
เล็กที่สุด และ 3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระบบทั่วไป 3 รูปแบบ คือเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ระบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (วัชรินทร์ อินท
พรหม และคณะ, 2560) อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบการปกครองของไทยในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การผ่องถ่าย
อานาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชน โดยมีเป้าหมายอันแท้จริงคือการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
ปกครองตนเอง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนา ประเทศชาติ (อัช
กรณ์ วงศ์ปรีดี, 2561)
การปรับแนวทางใหม่ของการพัฒนาในมิติรัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการ
หาแนวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างทางสังคมให้มีความแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานราก และสร้างให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มี
การเชื่อมต่อกันตั้งแต่ระดับบุคคลท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ จึงควรมีทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับบริบทไทยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (กฤติยา อนุวงศ์ และ สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2561) ขณะที่ เมื่อกล่าวถึง
การพัฒนาในระดับฐานรากซึ่งเป็นส่วนย่อยของประเทศที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการบริหารของระบบราชการ
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2554) ระบุว่า ชุมชนทุกแห่งคือฐานรากของสังคม ที่หากชุมชนมีทั้งความดี ความสามารถ
และความสุข จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคง เจริญก้าวหน้า เป็นฐานรากที่เข้มแข็งมั่นคงให้กับสังคมและประเทศ
ดังนั้น ต้องสร้างให้ส่วนฐานรากของสังคมคิดเอง ทาเอง เรียนรู้เอง จึงจะเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน แล้วจะ
ช่วยให้ส่วนข้างบนเข้มแข็งอย่างมั่นคงไปด้วย บทความนี้จึงมีเจตนาที่จะนาเสนอแนวคิดการจัดการชุมชน ที่เป็น
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การพัฒนาส่วนย่อยของสังคมในระดับฐานราก เพื่อให้เกิดการปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้บริบท สภาพปัญหา และแนวทางการ
แก้ไขด้วยความร่ว มมือของพลเมืองอันจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงตามที่ว างแผนไว้ ภายใต้การสนับสนุ นจาก
หน่วยงานภาครัฐตามระบบราชการที่มีหน้าที่ในการดาเนินนโยบายการบริหารประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุ ขของ
ประชาชน
เนื้อหำ
“ชุมชน” ตามความหมายพี่พอสรุปสาระสาคัญได้ คือ องค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
สั งคมในท้องถิ่น (Bell and Newby, 1974) กลุ่ มของคนที่ใช้พื้น ที่ร่ว มกัน เพื่ อตอบสนองความต้อ งการทาง
กายภาพและทางสังคมขั้นพื้นฐานผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นประจาทุกวัน (Johnson, 1986) การอยู่ใน
อาณาเขตเดียวกันทาให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มให้ความสนใจและมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Stebbins, 1987)
และมีความเป็นตัวตนเหมือนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่ เห็นได้ในพื้นที่เฉพาะ
(Dale, 1990) ที่สามารถหล่อหลอมเป็นหมวดหมู่และแสดงถึงความแตกต่าง และประกอบด้วยความผู ก พัน
ระหว่ า งคนกั บ กลุ่ ม จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ แ ยกออกจากกั น ได้ ย าก (Frazer, 1999) ซึ่ ง ค าจ ากั ด ความของชุ ม ชนมี 4
องค์ ป ระกอบคื อ 1) สมาชิ ก 2) อิ ท ธิ พ ล 3) การบู ร ณาการ และ 4) การตอบสนองความต้ อ งการร่ ว มกั น
(McMillan and Chavis, 1986) ขณะที่ ประเวศ วะสี (2541) ให้ความหมายว่า ความเป็นชุมชนคือการที่คน
จานวนหนึ่งรวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีความเอื้ออาทรต่อกัน และมีการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการจัดการเพื่อให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขต หรือ
บริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีลักษณะของการใช้ชีวิต มีฐานะและอาชีพทีคล้ายคลึงกัน และมีความรู้สึก
ว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2538)
พระราชบั ญญัติส ภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 “ชุมชน” หมายถึงกลุ่ มประชาชนที่รวมตัว กัน โดยมี
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและ
ศีลธรรมร่วมกัน หรือดาเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบ
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ โดยที่คนไทย 66.5 ล้านคนอยู่ในชุมชน ทั้งในชนบท และในเมือง
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กคือหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านในอาณาบริเวณหนึ่งๆ รวมกันเป็นท้องถิ่น ในบางที่
หมายถึงทั้งชุมชนระดับหมู่บ้าน และเหนือระดับหมู่บ้านขึ้นไปจะใช้คารวมๆ ว่าชุมชนท้องถิ่น (ชื่นฤทัย กาญจนะ
จิตรา, 2557) และหากกาหนดให้ชุมชนที่เป็นส่วนย่อยที่สุดตามเจตนาที่จะนาเสนอในบทความนี้จะหมายถึง
ชุมชนระดับ หมู่บ้ าน ซึ่งจากข้อมูล ทางการปกครองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ระบุจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้ น 75,086 หมู่บ้าน ที่อยู่ใน 7,255 ตาบล 878 อาเภอ และเมื่อ
หน่วยงานด้านการปกครองใช้คาว่าชุมชนเข้ามาร่วมกับคาว่า บ้าน หรือหมู่บ้านตลอดจน ถิ่นฐาน หรือท้องถิ่น จึง
ทาให้ความหมายของคาว่าชุมชนโดยนัยนี้สื่อความหมายไปในทานองเดียวกับคาว่า บ้าน หรือหมู่บ้าน รวมถึงถิ่ น
ฐาน หรือท้องถิ่น ที่หมายถึงหน่วยปกครองระดับล่างสุดของพื้นที่ อีกทั้งยังมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ มีประชากร
จานวนหนึ่ง และมีระบบกลไกการปกครองที่เชื่อมต่อกับกลไกของรัฐตามลาดับชั้นคือ หมู่บ้าน-ตาบล-อาเภอจังหวัด-ประเทศ (ยศ บริสุทธิ์, 2558)
ด้วยจานวนของชุมชนมีจานวนมาก การที่จะอธิบายลักษณะของชุมชนนั้นๆ ได้ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก
บริบทที่แตกต่างกัน และครอบคลุมถึงความมั่นคงของสถาบันทางสังคม ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย การศึกษา ซึ่งบริบทเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบริบทด้านอื่นด้วย เช่น การ
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กระจายรายได้ มาตรฐานการดารงชีวิตและแบบแผนของการดาเนินชีวิตของคนในสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ
(จาลอง นักฟ้อน, 2557) ประกอบกับ ความแตกต่างตามบริบทของชุมชนอาจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทตาม
หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป คือแบ่งตามขนาดของประชากร ลักษณะของกิ จกรรม ลักษณะทางนิเวศวิทยา
หน่วยการปกครอง วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน และแบ่งตามระดับการ
พัฒนา ชุมชนมีหน้าที่ที่สาคัญในการเป็น กลไกการตอบสนองทั้งทางกายและทางใจรวมถึงทางสั งคมส่ว นรวม
ตลอดจนชุมชนยังมีการควบคุม รักษาระเบียบ มีค่านิยมและหลักการ ที่เป็นคุณค่าคอยยึดเหนี่ยวผู้คนให้สมานฉันท์
กันซึ่งจะช่วยทาให้ชุมชนสามารถดารงอยู่ได้ (ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ , 2558) ดังนั้น การนาเสนอแนวคิดการ
จัดการชุมชนที่เป็นการพัฒนาระดับฐานรากที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ในการบริหารภาครัฐบนพื้นฐานความ
แตกต่าง เนื่องจากชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตัดขาดจากการดูแลของภาครัฐที่ต้องให้ความสนใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายการพัฒนาประเทศได้
แนวคิดการจัดการชุมชนที่นาเสนอนี้มาจากการถอดบทเรียนที่ได้จากงานศึกษาและวิจัยเชิงพื้นที่จานวน
4 เรื่อง ใน 4 ชุมชนของจังหวัด คือ ลาพูน แพร่ ลาปาง และ พะเยา ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) จากแหล่ งสถานที่ที่ แตกต่า งกันแล้ ว นาข้อ มูล มาวิเ คราะห์ เนื้ อหา เพื่อให้ เห็ นภาพของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม เริ่มจากการวิจัยเรื่อง “สุขภาพดีด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการ
ผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยทรายสุขสวัสดิ์ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ” โดยสวัสดิ์
ไชยวรรณ, ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ และคณะ (2557) ที่พบว่า กระบวนการในการกาหนดแนวทางเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภค ภายใต้บริบทของชุมชนและแผนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ที่ไม่เพียงแต่การ
ให้ความสาคัญเฉพาะสุภาพของตัวเองและคนในครอบครัว รวมทั้งเป็นการมองถึงการพัฒนาในระดับชุมชน อัน
หมายถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงบุคคลภายนอกชุมชนที่มีโอกาสในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของชุมชนหาด
การดาเนินโครงการสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สาคัญในการที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนวิถีจะประสบความสาเร็จได้ ต้องประกอบด้วย 1) ความต้องการของชุมชน คือสิ่งที่คนในชุมชนมีความ
ต้องการที่จ ะพัฒ นา และมีความพร้ อมที่จ ะให้ ความร่ว มมือในการพัฒ นานับตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุ เป้า หมายที่
กาหนดไว้ ในลักษณะของ “การระเบิดจากข้างใน” 2) ผู้นา มีความสาคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดาเนิน
โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา มีความกล้าหาญ
อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความรู้ความสามารถที่สร้างความเชื่อถือให้กับผู้อื่นได้ 3) ความร่วมมือ
ของคนในชุมชน และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการดาเนินงานโดย การแบ่งความรับผิดชอบ การตัดสินใจร่วมกัน การ
ร่วมกันสร้างและยึดถือค่านิยมร่วม ความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การ
กระจายอานาจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์ และ การปฏิสัมพันธ์ 4) ความรู้ชุมชน ที่มีความ
หลากหลายจากการถ่ายทอดและสื่อสาร ผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีระบบ 5) การสนับสนุน ในด้าน
ต่างๆ ของทั้งคนและองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น การสนับสนุนด้ านเงินทุน และงบประมาณ การ
สนับสนุนด้านบุคลากร การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี รวมไปถึงการอานวยความสะดวกที่จะ
ทาให้โครงการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย 6) ความต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดหรือขยายผลจากการดาเนิน
กิจกรรมหรือโครงการที่ประสบความสาเร็จหรือที่ ยังไม่ประสบความสาเร็จ และ 7) ยุทธศาสตร์ชุมชน ที่แสดงถึง
ทิศทางในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง
การศึกษาเรื่อง “บทเรียนความสาเร็จในการจัดชุมชนในการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่นาไปสู่การเป็นชุมชน
ต้นแบบของบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” โดย Pratuangboriboon (2018) เป็น
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปเพื่อการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ และการลดความขัดแย้ง
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ของสมาชิกชุมชน และการกลับคืนสู่พื้นฐานการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ที่จะทาให้สมาชิกเกิดความคิดที่ดี คิดเพื่อ
ส่วนรวม เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการรับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งผลศึกษาจากการถอดบทเรียน
พบการรวมตั ว กั น อย่ า งเข้ ม แข็ ง ของคนในชุ ม ชนที่ น อกจากจะสามารถป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ย ากและ
สลับซับซ้อน ประกอบด้วย 1) การมองภาพองค์รวมเพื่อพิจารณาในการแก้ไขปัญหาจะสามารถแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างถาวร ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่มีความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ต่างๆ 2) การจัดการบนพื้นฐานความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชนไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3) การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปเพื่อการลดความขัดแย้ง
ของสมาชิกชุมชน และการกลับคืนสู่พื้นฐานการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ที่จะทาให้สมาชิกเกิดความคิดที่ดี คิดเพื่อ
ส่ ว นรวม เกิดการรั บ รู้ ถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงการรับประโยชน์ร่ว มกัน และ 4) การกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์นั้นเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง ที่เกิดจากการคิดร่วมกันของสมาชิกถึงแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการ
อย่างแท้จริง
การวิจัยเรื่อง “สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญ หาหมอกควันในพื้นที่ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา” โดย ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ , พงษ์สนิท คุณนะลา และ วรินยุพา คงสนุ่น (2562) เป็น
การศึกษาปัญหาที่แก้ไขได้ยากและทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี
ส่งผลต่อระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศน์ที่ขาดความสมดุลนาไปสู่ภาวะโลกร้อนจนเป็นสาเหตุของ
ภัยธรรมชาติต่างๆ ผลการวิจัยพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
คือ 1) ผู้นาและสมาชิกชุมชน ที่ต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในชุมชน โดยผู้นาเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่
สมาชิกของชุมชนต้องมีส่วนร่วมครบทุกคนทุกครัวเรือน มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในฐานะความเป็นเจ้าของชุมชน
2) หน่วยงานรัฐและเครือข่าย ได้แก่ โดยหน่ว ยงานภาครัฐในฐานะการนานโยบายมาปฏิบัติ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพื้นที่ สถาบันการศึกษาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่
เกี่ย วข้องในภาคส่ ว นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่ต้องพิจารณาถึงการให้ ความช่ว ยเหลื อ ส่ งเสริม
สนับสนุน ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและจาเป็น โดยเฉพาะงบประมาณในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และ 3) การ
สร้างปทัสถานของชุมชน นับมีความสาคัญอย่างยิ่งที่เป็นเสมือนกฎ กติกา และข้อกาหนดต่างๆ ที่คนในและนอก
ชุมชนต้องยึดถือปฏิบัติ มาจากการสร้างเงื่อนไขร่วมกันของสมาชิกในชุมชนเอง
และการวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตาบลกล้วยแพะ และ ตาบลพิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง” โดยณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ และคณะ (2562) เพื่อศึกษาการดาเนินนโยบาย
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสังเคราะห์ข้อมูลจากการจัดทาโครงการของภาครัฐในด้ านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการโดยตรง ประกอบด้วย 1) ผู้นา
ซึ่งมีทั้งผู้ น าที่เป็ น ทางการ ได้แก่ ผู้ น าชุมชน กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้ นาทางจิตวิญญาณ ได้แก่ ครู อาจารย์
พระสงฆ์ รวมถึงผู้อาวุโสที่ชาวบ้า นเคารพนับ โดยเป็นผู้ทาหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีการสื่อสารกับบุคคลและองค์กรทั้งภายนอกและภายในชุมชน 2) สมาชิกชุมชน ที่เป็นผู้ปฏิบัติ
และต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ในบางชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องมาจาก
การสร้างเงื่อนไขร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ที่ทาให้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือแล้วปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 3)
ภาครัฐและเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการดาเนินโครงการ เช่น ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและหลักวิชาการต่างๆ การ
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ติดต่อประสานงาน การติดตามและประเมินผล ที่ส าคัญคืองบประมาณในการดาเนินกิจกรรม ที่ต้องมีความ
ต่อเนื่องในระยะยาว 4) การจัดการของชุมชน เป็นแนวทางที่ตรงต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน ขณะที่ ผล
จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มีความแตกต่างทั้งภายในชุมชนเอง และมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ แต่
สามารถระบุได้ว่า ถึงแม้บริบทของชุมชนจะมีความแตกต่าง
จากผลการศึกษาและการวิจัยทั้ง 4 เรื่อง แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เป็นไป
ตามความต้องการ อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่พบได้คือลักษณะของการจัดการที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนให้
ชุมชนสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบคือ ความต้องการของ
ชุมชน ผู้นา สมาชิกชุมชน ความร่วมมือ ความรู้ชุมชน ยุทธศาสตร์ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย ปทัสถาน
ของชุมชน และกระบวนการจัดการของชุมชน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะนาไปสู่ชุมชนสมานฉันท์ดังที่ บวรศักดิ์
อุวรรณโณ (2552) ระบุว่า เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลคือ การรับรู้ร่วมกันโดยมีท่าทีร่วมกันทุกอย่าง
ซึ่งในความเป็นจริงชุมชนนั้นมีมานานกว่าพันปีแล้ว แต่ถูกการปกครองไปสวมลงบนชุมชน แต่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ความสมานฉันท์เป็นปึกแผ่นสันติสุขได้มี 4 ประการ ได้แก่ 1) สังคมที่มีความยึดมั่นร่วมกันในจิตใจ ซึ่งหล่อหลอม
ให้เกิดประเพณีวิถีชีวิตในสังคมชุมชน ก่อให้เกิดความคิดที่เรียกว่า โลกทัศน์ 2) การมีพื้นที่สาธารณะที่ทาให้คนใน
ชุมชนมามีความสัมพันธ์ เกิดการรวมกลุ่มในการสื่อสารกัน 3) กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คนมาร่วมกัน ด้วยความ
ผูกพันฉันพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เกรงใจและแบ่งปันกัน จนเกิดเป็นความความภาคภูมิใจของชุมชน และ 4) การมี
ผลประโยชน์และทรัพยากรร่วมกัน ที่ทาให้ชุมชนมีข้อมูลชุดเดียวกันรู้เท่าเทียมกัน มีพฤติกรรมและทีท่ารวมกันโดย
ไม่ขัดแย้ง เกิดความร่วมแรงร่วมใจจนเกิดเป็นชุมชนสมานฉันท์สันติสุข
นอกจากนี้ อนุชาติ พวงสาลี และ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541) อธิบายความเป็นชุมชนเป็นรากฐานที่
สาคัญของสังคม เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน แนวทางในการเรียนรู้ถึงความเป็นชุมชนมี
ลักษณะจึงประกอบด้วย 1) ความหลากหลาย เช่น การรวมตัว พื้นที่ รูปแบบของกิจกรรม ประเด็นความสนใจ/
ปัญหา และกลุ่มคนที่มารวมตัว กัน 2) มีอาณาบริเวณหรือบริบทที่เชื่อมโยงติดต่อกันทางใดทางหนึ่งหรือ 3)
จิตสานึกของความเป็นพลเมือง (Public Consciousness) ของ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 4)
กิจกรรมและความต่อเนื่อง บนพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มและด้วยพื้นฐานแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน
และ 5) มีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ มีการเรียนรู้และการปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายและความร่วมมือ
และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากแนวโน้มของการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอัตราเร่งที่สู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราการเติบโตระบบออนไลน์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคม
เครือข่าย (Social Network หรือ Social Media) และพฤติกรรมบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดชุมชน
รูปแบบใหม่ในมิติของสังคมเครือข่ายที่รวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏตัวบนโลก
ออนไลน์หรือทางอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “ชุมชนออนไลน์” (ปรีชา วงศ์ทิพย์, 2555) ที่เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อกัน
ด้วยรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ทั้งด้านมุ มมอง ความคิด การแลกเปลี่ยน มิตรภาพ ความขัดแย้ง การค้า ที่เป็นการ
รวมกันเข้าไว้ซึ่งความผูกพันและความสนใจร่วมกัน (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2556) ดังนั้น จึงนับว่าองค์ประกอบ
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการจัดการชุมชนในโลกปัจจุบัน ชุมชนในรูปแบบใหม่จึงมี
ลักษณะเป็น “ชุมชนทางอากาศ” ที่อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเป็นเครื่องสานความสัมพันธ์และ
จิ ต ส านึ ก ร่ ว มของสมาชิ ก ที่ เ ป็ น สายใย (Web) ของความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วามเป็ น เอกภาพ มี พ ลั ง ความยื ด โยง
(Cohesive) และการสนับสนุนเกื้อกูลกัน โดยเทคโนโลยีก็คือสายใยที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสื่อสารของ
ผู้ คนต่างๆ ผ่ านชุมชนในรู ป แบบใหม่โ ดยไม่จากัดเชื้อชาติเผ่ าพันธุ์ เพศ วัย ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิ จ
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(Schuler, 1996) ซึ่งชุมชนทางอากาศนี้เป็นการสื่อสารที่ไร้ขอบเขตหรือไร้พรมแดน ทุกคนสามารถติดต่อกันได้ใน
ทุกสถานที่บนโลก จึงทาให้สถานการณ์ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลายเป็นประโยชน์ที่สาคัญในการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ผ่านช่องทางที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนชุมชนจึงอาจเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ดังที่ วรเดช จันทรศร (2556) ระบุว่า การสื่อสารสามารถสร้างให้เกิดการรวมพลัง เสริมสร้างวัฒนธรรมของการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทาให้เกิดการทางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภ าพ เกิดสังคมเครือข่ายที่เชื่อ มโยง
ปฏิสัมพันธ์อย่างเสมอภาคไร้ชนชั้น ซึ่ งภาครัฐต้องสนับสนุนโดยเน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการมากขึ้น
เช่น มีการพัฒ นารู ป แบบของการบริ หารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การให้ บริการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Education) หรือมีการนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical information
System) มาใช้ในการติดตามประเมินผลและพัฒนาจึงจะเป็นผลดีและเกิดผลสัมฤทธิ์กับการจัดการชุมชน หรือ
พัฒนาไปสู่ชุมชนอิเลคทรอนิกส์ (E-Community) ในอนาคต
จากเนื้ อ หาที่ ไ ด้ ม าจากการถอดบทเรี ย นและงานเขี ย นของนั ก วิ ช าการข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ถึ ง
องค์ประกอบสาคัญที่เป็นแนวคิดการจัดการชุมชนในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของ
แต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันตามบริบทเฉพาะของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) ศูนย์กลำงชุมชน เป็น
สถานที่กลางเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถปฏิสังสรรค์กันและใช้ประโยชน์ร่วมกันในกิจกรรมของส่วนร่วม
ของชุมชน 2) ผู้นำชุมชน เป็นผู้ที่มีความสาคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดาเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา มีความกล้าหาญ อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น มี
ความรู้ความสามารถที่สร้างความเชื่อถือให้กับผู้อื่นได้ 3) สมำชิกชุมชน คือพลเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันเหมือนลูกโซ่ ตามสถานภาพ บทบาท กลุ่ม และสถาบัน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่รู้จักกัน
ใกล้ชิด มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และมีกิจกรรมเพื่อการดารงชีวิตร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน พึ่งพารวมทั้งมีความ
ขัดแย้ง 4) ควำมต้องกำรของชุมชน คือสิ่งที่ชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนา และมีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5) หน่วยงำนภำครัฐและเครือข่ำย เป็นผู้ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในด้านต่างๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามอานาจหน้าที่
และในส่วนภาคีเครือข่าย เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 6) ควำมร่วมมือ คือ
ความเต็มใจที่จะร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ของชุมชน โดยจาแนกเป็นความ
ร่วมมือจากภายในชุมชนที่ถือเป็นศักยภาพของชุมชน คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง และความร่วมมือจากภายนอก ที่ถือเป็นโอกาสของชุมชนที่จะได้รับการสนับสนุน
และความช่วยเหลือจากบุคคล และองค์กรภายนอกในการขับเคลื่อนชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย 7) ปทัสถำน
ของชุมชน คือ การสร้างข้อตกลง กติกา แบบแผนการปฏิบัติ และแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน ให้ทุกฝ่ายรับรู้
และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมตามหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม 8) ควำมรู้ชุมชน คือความรู้ที่เกิดจากภูมปัญญา
และประสบการณ์ที่นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็น ความรู้ที่มีความหลากหลายจากการถ่ายทอดและสื่อสาร
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาต่อยอด 9) ยุทธศำสตร์ชุมชน เป็น
ทิศทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเกิดจากการคิดร่วมกันของสมาชิก
โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจ ที่แสดงถึงแนวทางในการขับเคลื่ อน
ชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง และ 10) กระบวนกำรจัดกำรของชุมชน เป็นแนวทางในการ
จัดการต่อสภาพปัญหาและการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงตามความเป็นจริ งของ
ชุมชนมากที่สุด ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกของชุมชน ด้วยการกาหนดบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
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ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเป็นหลักชัยสาคัญที่ต้องก้าวไปให้ถึง ทั้งนี้ต้องนาหลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารและการดาเนินกิจกรรม ภายใต้การก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
สรุปได้ว่าการมีศูนย์กลางชุมชนจากการพิจารณามิติทางกายภาพยังมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นดัชนีในการ
บ่งชี้ถึงความยั่งยืนโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ครอบครองความเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ (สิงหนาท แสงสีหนาท,
2548) ซึ่งชุมชนที่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น ศาลาประชาคม หรือที่ทาการชุมชน จะส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนมีศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ (รพีภัทร์ สุขสมเกษม, 2559) ด้วยการมีผู้นาที่มีความรู้
ทักษะการทางาน ความเข้าใจกฎระเบียบ ความรู้ในชุมชน ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถ
ด้านการประสานงาน การจัดหาและบริหารงบประมาณ การสร้างความร่วมมือในชุมชน การนานวัตกรรมมาสร้าง
อาชีพเพื่อให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน (อภิชาติ พานสุวรรณ และ อดิสร ภู่สาระ, 2561) จะทาให้สมาชิกจะมา
รวมตัวกัน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มี การเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทาให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ (วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และ อุษณากร ทาวะรมย์ , 2561) ด้วยการที่ชุมชนย่อมรู้ดีที่สุดว่าตนเองต้องการอะไร ผ่าน
การศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่กาลังประสบอยู่ และทาการวางแผนร่วมกัน กาหนด
วิธีการดาเนินงานและการปฏิบัติตามแผน ก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นจิตสานึกตระหนักในปัญหา หน้าที่ จนกระทั่ง
ร่วมกันแก้ปัญหา จะเป็นการพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชน (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, 2552)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการจัดการชุมชนยังคงมีความสาคัญตามแนวทางการจัดการสมัยใหม่ ที่ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานสนับสนุนภายนอกต้องพร้อมที่จะรองรับใน
การให้การสนับสนุนให้มากขึ้นอย่า งต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของชุมชน (Hutchings, et al.
2017) นั่นคือการที่ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีศักยภาพในการพึ่งตนเองและ การเรียนรู้ในระดับสูง มี
องค์กรในชุมชน กลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลง และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ที่เข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีความ
สามัคคี เอื้ออาทรอยู่ ร่ ว มกัน อย่ างสงบสุ ข และธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาที่เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน (คณะทางานสุขภาพคนไทย, 2554) ด้วยการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ทั้ง มิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
ขณะที่ ชุมชนเองจ าเป็ น ต้องกาหนดปทัสถาน คือ ความคิดที่อยู่ในจิตใจของสมาชิกกลุ่ ม ความคิดนี้
สามารถกาหนดรูปแบบเฉพาะอย่างว่าสมาชิกควรทาอะไร สมาชิกน่าจะทาอะไร สมาชิกถูกคาดหวังให้ทาอะไร
ภายใต้สถานการณ์นั้นๆ (โกวิทย์ กังสนันท์ , 2533) ที่อาศัยการจัดการความรู้ของชุมชน คือการรวบรวมองค์
ความรู้ของชุมชน เพื่อเป็นคลังแห่งความรู้และคลังแห่งปัญญาในการที่จะนาไปถ่ายทอดแก่ผู้คนในและนอกชมุชน
และจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (สานักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน, 2559) พร้อมทั้งกาหนดใช้เครื่องชี้วัดทาการวัดปฏิบัติการในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
รับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบติดตามความสาเร็จ การวัดผลการปฏิบัติ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และการปรับปรุงการทางาน (จิรประภา อัครบวร และคณะ 2552) การให้กาลังใจและช่วยเหลือชุมชนเพื่อนาไปสู่
ความเจริญเติบโต โดยที่สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน (Haeberling,
2009) ในท้ายที่สุด การจัดการชุมชนล้ว นมีเป้าหมายที่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการทาให้เกิดความ
ยั่งยืนได้นั้นต้องมีความต่อเนื่อง ปัจจัยสาคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการนั้น สิ่งที่ต้องตระหนักถึงอยู่
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เสมอนั่นคือ ชุมชนมีความเป็นพลวัตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเงื่อนไขของชุมชนตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของชุมชนอีกด้วย (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ , 2558) โดยองค์ประกอบ
ทั้งหมดสามารถเขียนได้ดังภาพต่อไปนี้
ผู้นาชุมชน
ภาครัฐ/เครือข่าย

ความร่วมมือ
สมาชิกชุมชน

ศูนย์กลางของชุมชน
ความต้องการ
ของชุมชน

เป้าหมาย
ความรู้ของชุมชน

ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชุมชน

ปทัสถานชุมชน

การจัดการของชุมชน

ภำพที่ 1 องค์ประกอบการจัดการชุมชนที่นาไปสู่เป้าหมายของชุมชน
สรุป
ชุมชนเป็นหน่วยของกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกันโดยความสัมพันธ์ทางสังคม ที่มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
และมีปฏิสัมพันธ์ในการดารงชีวิตร่วมกันทางใดทางหนึ่งในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือขอบเขตที่วางไว้บนองค์ประกอบ
เฉพาะของกลุ่ม อย่างไรก็ตามการจัดการชุมชนในมิติของรัฐประศาสนศาสตร์ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับการ
บริหารพัฒนา ซึ่งการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว หรือเรียกว่าการบริหารพัฒนา ที่เป็นการ
บริหารนโยบายแผนงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่วัดได้ การ
มีส่ ว นร่ ว ม และความผู กพัน ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าของผู้ เกี่ยวข้อ งที่ร่ว มกันพัฒ นาให้ บรรลุ ผล นักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ต้องตระหนักและเข้าใจว่าการวางแผนพัฒนาเป็นเรื่องสลับซับซ้อน การพัฒนาโดยวิธีการยัดเยีย
ดจึงยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นได้ การสร้างความสาเร็จในการพัฒนาจาเป็นที่จะต้อง
ผสมผสานความรู้กับสภาพการดารงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเข้าไปเป็นส่วนประกอบสาคัญ (วรเดช จันทรศร, 2556)
การจัดการชุมชนยังแสดงถึงการดารงชีวิตที่ทุกคนมีสติสัมปชัญญะปกติ จาเป็นต้องเรียนรู้ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่กระตุ้นให้คนจาเป็นต้องเลือกหรือตัดสินใจ เลือกว่าอะไรคือสิ่งที่พึงปรารถนา ที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
วัตถุสิ่งของ ด้านรูปธรรม สภาพเหตุการณ์ แนวการคิดหรือแนวปทัสถานที่กาหนดรูปแบบ พฤติกรรมด้านนามธรรม
(โกวิทย์ กังสนันท์, 2533) ผู้นาชุมชนและคนในชุมชนเองควรตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง โดยไม่ยึดติดกับหน่วยงานภาครัฐมากเกินไป ชุมชนเองต้องมองตัวเองเป็นหลัก และพร้อมใจที่จะสละเวลา
ของตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน โดยการศึกษาหาข้อมูล เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและนาความรู้ที่ได้ไป
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ปรับใช้ในการพัฒนา ผู้นาชุมชนและคนในชุมชนสามารถจัดการความรู้ร่วมกัน(สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
, 2559) ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและสั งคมในสมัยใหม่ ที่การขยายตัวของเมื อง
ประชากรและเครือข่ายสังคมดาเนินการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ก่อให้เกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตก
กังวล ความโดดเดี่ยว และความไม่สนใจใยดีหรือรู้สึกรับผิดชอบต่อ เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ รอบข้าง
ไม่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ตัดสินใจ หรือรับผลประโยชน์นั้นๆ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553)
ความสาเร็จตามเป้าหมายของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ ย่ อมต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่ง
จาเป็นที่ชุมชนจะต้องสร้างความผูกพันและความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ภาครัฐต้อง
ปรับบทบาทและหน้าที่ให้เป็นผู้แนะนาโดยไม่ใช้การชี้นาแต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งต้องเป็นผู้
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน สานักงานส่งเสริมการเกษตร สานักงานงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานสาธารณสุข หรือแม้แต่สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อลดการ
ต่อต้านและเพิ่มการสนับสนุนการดาเนินการของชุมชนให้บรรลุเป้าหมายของชุมชนได้ในที่สุดปัจจัยที่จะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนได้โดยง่าย ด้วยการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมชนในทุกด้าน รวมถึง
ความเป็นวิชาการที่นะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปฏิบัติ และการพัฒนา ด้วยการกาหนดเป้าหมายของ
ชุมชนที่ต้องการบรรลุ สมาชิกชุ มชนต้ อ งมี ความเป็น ผู้ ที่ มีจิ ตสาธารณะ เพื่อร่ว มสนับ สนุน ชุมชนให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปจนบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ มีความคิดที่จะร่วมมือในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน
โดยคิดถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก การแก้ไขปัญหาของชุมชนจึงจะประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ดังนั้น การ
จัดการชุมชนจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรัฐประศาสนศาสตร์บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างกันและศาสตร์ของ
การบริหารการพัฒนาที่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้และวิถีการดาเนินชีวิตในการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอย่าง
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กำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัญหาในการจัดการขยะ 2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จั ดการขยะ และ 3) แนวทางในการจั ดการขยะขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชน
ที่อาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง จานวน 351 คน รวมทั้งใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารและ
ผู้นาชุมชนในพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการคานวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองมีปัญหาเกี่ยวกับรถเก็บขยะไม่เพียงพอ ปัญหาข้อ
พิพาทในการสร้างบ่ อขยะในพื้น ที่และปัญหางบประมาณในการดาเนินงาน 2) ในภาพรวม ความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกาจัดขยะ รองลงมา คือ ด้านการแปรรูปขยะ ด้านการขนส่งขยะ และด้าน
การรวบรวมขยะตามลาดับ 3) แนวทางในการจัดการขยะ คือ สร้างความตระหนักเรื่องปัญหาขยะแก่ประชาชน
สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างจริงจัง

คำสำคัญ การจัดการ ขยะ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง
1อเนก
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WASTE MANAGEMENT IN WANG THONG SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,
WANG THONG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE
Benchaphan Bunphayom,Nirut Buakaew,Panitsara Nathip,Sirithiti Komesang,
Saranchana Wongsapan1
Email address: ban5912409012@gmail.com,pa_nitsara@hotmail.com,
g.s.gott2541@gmail.com,Sirithiti7039@gmail.com and nirut121997@gmail.com
ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) the problems of waste management, 2)
public opinion towards waste management, and 3) ways of waste management of Wang Thong
Sub-district Administrative Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province. This study was
a mixed methods research. Data were collected from the sample of 351 people living in Wang
Thong Sub-district Administrative Organization. In addition, data were collected from the sample
of local administrators and community leaders. The research instruments consisted of a
questionnaire and interview. Data were analyzed using software packages to estimate percentage,
mean and standard deviation.
The results found that: 1) Wang Thong Sub-district Administrative Organization encountered
the problems of insufficient waste collecting vehicles, dispute about the construction of the waste
pond in the local community, and operational budget, 2) overall public opinions towards the
waste management of Wang Thong Sub-district Administrative Organization were at a moderate
level. When individual aspects were considered, an aspect with the highest mean was waste
disposal, followed by waste processing, waste transportation, and waste collection, respectively,
3) guidelines for waste management included raising public awareness of waste problems,
encouraging private sector and civil society to seriously participate in waste management.

Keywords: Management, Waste, Wang Thong Sub-district Administrative Organization
1Anek

Sookdee, College of Local Management and Development,aneksookdee@hotmail.com

๗๕๒

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

1. บทนำ
ปริมาณขยะในประเทศไทยนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อดูจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน สาหรับขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,777
แห่งในปี 2559 ประมาณ 27.06 ล้านตันหรือ 74,130 ตันต่อวัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก
1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมีสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.21 ล้านตัน
(ร้อยละ 16) ในเทศบาลและเมืองพัทยา 11.16 ล้านตัน (ร้อยละ 4) และในองค์การบริหารส่วนตาบล 11.69
ล้ านตัน (ร้ อยละ 43) (กรมควบคุมมลพิษ ,2560) จากปัจจัยส าคัญ คือ การมีประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนเมื อง
ขยายตัว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง มีปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
แยกขยะ การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงข้อจากัดด้านพื้นที่ในการกาจัดขยะมูลฝอยซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่ที่
จะสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้น้อยลงทุกวัน รวมทั้งการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยจึงส่งผลให้ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ขยะที่มีจานวนมากในแต่ละวัน โดยในปี 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน
13.64 ตัน/วัน เป็นปริมาณขยะที่เก็บขนไปกาจัด 10.40 ตัน/วันและปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ 3.24
ตัน/วัน สาหรับปี 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน 13.64 ตัน/วันเท่ากับปี
2561 แต่มีปริมาณขยะที่เก็บขนไปกาจัดเพิ่มขึ้นเป็น 12.10 ตัน/วันและปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
1.54 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิ ษ,2560) การที่ปริมาณขยะมีจานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจึงทาให้เกิดปัญหาการ
จัดการขยะและปัญหาการจัดการบ่อขยะตามมา โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการรวมตัวกันเรียกร้องจนนาไปสู่การเลิก
กิจการบ่อขยะในพื้นที่อาเภอวังทองจานวน 2 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 4 และหลุมที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 14
เพราะส่งกลิ่นเหม็นทาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ต่อมาได้มีการนาขยะใน
เขตอาเภอวั ง ทองไปทิ้ ง ที่บ่ อ ขยะบริ เวณอาเภอข้า งเคี ยงท าให้ ป ระชาชนในพื้น ที่ อ าเภอข้ างเคีย งได้ รับ ความ
เดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวจนนาไปสู่การฟ้องร้องและเกิดคดีความตามมาเพราะว่าไม่ได้มีดาเนินการขอ
อนุญาตตามกฎหมายในการนาขยะไปทิ้งอย่างถูกต้อง ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้น เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังทองได้มีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารและคณะทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ได้มีการดาเนินการ
ต่อเนื่องจากปัญหานี้อย่างจริงจัง
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการจัดการขยะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ภายในพื้นที่เพื่อนาข้อมูลที่ได้มามาจัดทาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2555) ได้ให้ความหมายว่าขยะหรือขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อื่นใดที่เก็บกวาดจาก ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) ได้แบ่งขยะ
มูลฝอยออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) ขยะย่อยสลาย (Degraded Waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลาย ได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่
ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 2) ขยะรีไซเคิล
(Recyclable Waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลื อใช้ ซึ่งสามารถนากลั บมาใช้
ประโยชน์ ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่ องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ
อลูมิเนียม ยางรถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น 3) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้
เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคาย
เคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดศัตรูพืช
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 4) ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภท
อื่นนอกเหนือจากขยะ ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับ
การนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น สรุปได้ว่า “ขยะมูล
ฝอย” หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในชุมชน ทั้งนี้ รวมถึงเศษผ้า เศษกระดาษ
เศษอาหาร ถุงพลาสติก มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้า ฝุ่นละอองและเศษวัสดุสิ่งของที่เก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมและที่อื่นๆ
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
การลดปริมาณมูลฝอยสามารถกระทาได้ 3 วิธีการคือ 1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอยโดยการส่งเสริมและ
ผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ต้องเริ่มที่ก่อนการใช้วัตถุดิบใดควรพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดมูลฝอย
ประเภทใด ปริมาณเท่าใดและมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอื่นจะก่อให้เกิดมูลฝอยน้อย
กว่าหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งถ้าทุกคนพิจารณาเช่นนี้ทุกครั้ง ผลสุดท้ายปริมาณการผลิตมูลฝอยชุมชนก็จ ะ
สามารถลดลงได้แน่นอน 2) การลดปริมาณมูลฝอยด้วยหลัก 4 R คือ Reduce (ลดการใช้) Repair (การซ่อมแซม)
Reuse (การใช้ซ้า) และ Recycle (การนากลับมาใช้ใหม่ ) และ3) การนามูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์ สาหรับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยสรุปได้ ดังนี้ จะต้องเริ่มต้นที่การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่ของประชาชนในการจัดการก่อนทิ้งขยะมูลฝอยโดยอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ใช้มาตรการ นโยบายและกฎหมายทุกระดับรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอให้เอื้ออานวยต่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภ าพ สาหรับปัญหาและอุปสรรคจากผลการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ (2555) สรุปได้ ดังนี้ 1) ข้อจากัดด้านงบประมาณ
สาหรับก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ 2) ข้อจากัดในด้านสมรรถนะองค์กร 3) ปัญหาด้าน
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การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 4) ปัญหาข้อจากัดด้านสถานที่สถานที่กาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนยังมีไม่
เพียงพอ 5) ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ 6) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ผู้วิจัย
ค การจัดการขยะขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ทอง
อ า เ ภ อ วั ง ท อ ง จั ง ห วั ด
พิษณุโลก

- วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะในพื้นที่
1) ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน
2) ข้อมูลการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังทอง
3) พฤติกรรมการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังทอง

ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และภาคีเครือข่ายใน
ท้องถิ่น

- ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโล
1)

ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

2)

ด้านการขนส่งขยะมูลฝอย

3)

ด้านการแปรรูปขยะมูลฝอย

4)

ด้านการจากัดขยะมูลฝอย

-แนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ภาพ 1.1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย
5. ขอบเขตของกำรวิจ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
พื้น ที่ศึกษา ได้แก่ พื้น ที่ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโ ลก ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทองเป็นพื้นที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะและบ่อขยะซึ่งส่งผล
กระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่และอาเภอใกล้เ คียงเป็นอย่างมากจนถึงขั้นการฟ้องร้อง
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และเกิดคดีความตามมา จึ งเป็ น พื้น ที่ที่น่ าศึก ษาเพื่ อ ที่จ ะนาข้ อมู ล จากการวิจัย มาจั ดท าข้ อ เสนอแนะในการ
แก้ปัญหานี้ต่อไป
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 15,394 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานและผู้นาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอ งอาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 10 คน
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยใช้
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จานวน 351 คน
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1.1 แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2 แบบสอบถาม โดยเป็นการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ได้จัดทาแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์
แล้วเพื่อใช้ในการวิจัยโดยผู้วิจัยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างเพื่อนัดหมายวันเวลาในการ
สัมภาษณ์
2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยมีการนัด หมายกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้าและชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะนามาตรวจสอบ
ความถูก่องของข้
ต้
อมูลจากนั้นจะนามาแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ ในเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) (2) การวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิ ง
ปริ มาณ หลั งจากได้เก็บ รวบรวมข้อมูล เรี ย บร้อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามจากนั้นจึงนาเอาข้อมูลไปประมวลผลทางสถิติจากโปรแกรมสาเร็จรูป โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7. สรุปผลกำรวิจัย
7.1 ปัญหาในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็น
สาคัญ ดังนี้ (1) ปัญหารถเก็บขยะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง มีจานวนรถเก็บขยะเพียง 2 คัน แต่
ต้องมีการจัดเก็บขยะทั้ง 15 หมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้ การจัดเก็บขยะมีความล่าช้าและขยะมี
ปริมาณสะสม (2) ปัญหาข้อพิพาทเรื่องบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทองเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังทองยังไม่มีบ่อขยะเป็นของตนเองจึงมีการจัดจ้างภาคเอกชนในการกาจัดขยะแต่ด้วยปัญหาการร้องเรียน
ทาให้บ่อขยะบางแห่งต้องยุติกิจ การลงทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองประสบปัญหาในการหาที่กาจัดขยะ
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ใหม่ และ (3) ปัญหางบประมาณการจัดซื้อรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทองซึ่งใช้ระยะเวลานาน
กว่าจะได้รถเก็บขยะเพิ่ม
7.2 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการกาจัด
ขยะ รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านการแปรรูปขยะ ด้านการขนส่งขยะและด้านการรวบรวมขยะ
7.3 แนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
คือ ควรสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนบ่อขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
ประมูลเสนอราคาในการจากัดขยะรวมทั้งการจัดจ้างบ่อขยะเอกชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น
ประชาชน เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ โดยการประชุมหารือกับทุกฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วหา
ข้อสรุปร่วมกันเพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้ต่อไป
8. อภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง“การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก”
ผู้วิจัยขออภิปรายผลข้อค้นพบจากการวิจัย ดังนี้
1. ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว่ามีปัญหาด้านรถเก็บขยะไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของปนัดดา วิเศษรจนา
(2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครพบว่าปัญหา อุปสรรคใน
การจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครประการหนึ่งก็คือ จานวนถังขยะไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะ ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่รถเก็บขยะมีจานวนน้อยจะทาให้การจัดเก็บขยะมีความ
ล่าช้าและขยะมีปริมาณสะสมมากและการที่ถังขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะจะทาให้มีปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่
เป็นจานวนมากซึ่งอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็ว ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมทั้งองค์การบริห ารส่วนตาบลวังทองควรมีการวางแผนจัดทางบประมาณเพื่อซื้อรถเก็บขยะ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บขยะให้มากขึ้น
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
2.1 สาหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะด้านการเก็บรวบรวมขยะอยู่ในระดับน้อย
ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ารถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทองยังไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บขยะได้อย่าง
ทั่วถึงทุกจุด เนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งไกลจึงทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีรถเก็ บขยะเข้าไปถึงได้
นาขยะไปทิ้งไว้ตามริมถนนซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของปนัดดา วิเศษรจนา (2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยของสานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครพบว่าระยะทางการขนขยะไปยังจุดทิ้งอยู่ห่างไกล ทาให้ไม่
สามารถเข้าไปทาการเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง
2.2 สาหรับความคิดเห็นของประชาชนด้านการแปรรูปนั้น จากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นด้านการ
แปรรูปอยู่ในระดับมาก ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อส่งเสริมการนาขยะที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
อีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทาการคัดแยกประเภทของขยะให้
เรียบร้อยก่อนทิ้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการนาขยะมาแปรรูปและควรดาเนินการจัดตั้ง
ธนาคารขยะเพื่อเป็นแหล่งรับซื้อขยะจากประชาชนอันเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง
2.3 สาหรับความคิดเห็นของประชาชนด้านการกาจัดขยะนั้น จากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นด้าน
การก าจั ด ขยะอยู่ ใ นระดั บ มากซึ่ ง มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ งานวิ จั ย ของกิ ต ติ มี ศิ ริ (2559) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง
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ความส าเร็ จ ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยชุ ม ชน : กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนเกตุ ไ พเราะ 3,4,5 เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานครพบว่าประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนรวมถึงคนในชุมชนต่างมีความตระหนักถึงการดูแล
สภาพแวดล้อมของชุมชนและเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถนามารีไซเคิลได้ โดยขยะเหล่านี้สามารถเปลี่ยนมาเป็น
รายได้เสริมของครอบครัว ส่งผลสาคัญต่อการลดปริมาณของขยะภายในชุมชนได้ ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกาจัดขยะร่วมกับภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ในส่วนของการดาเนินงานเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลเกี่ยวกับการกาจัดขยะ
ในแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลวังทองควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงขั้นตอน
การดาเนินงานดังกล่าวด้วย
3. แนวทางในการจัดการปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มีดังนี้ ควรสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนบ่อขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วม
ประมูลเสนอราคาในการจากัดขยะและการจัดจ้างบ่อขยะอย่างเป็นธรรม ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย หน่วยงานภาครัฐ โดยการประชุมหารือกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธงชัย ทองทวี (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองขาม อาเภอจั กราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการขยะมูล ฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขามควรร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย
9. ข้อจำกัดในกำรวิจัย
1) การวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดด้านระยะเวลา ทาให้ข้อมูลที่ได้มายังไม่สมบูรณ์ หากจะทาวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การวางแผนการเก็บข้อมูลให้รัดกุม
2) เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อยู่ห่างไกล หากจะทาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวางแผนการเดินทาง
ให้รอบคอบ
3) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาให้เวลาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลไม่ค่อย
ได้พบปะกับประชาชนมากนัก เห็น ควรมีการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้าและควรลงพื้นที่ช่วงเช้าหรือช่วงเย็น
เนื่องจากประชาชนยังอาศัยอยู่ในบ้านพัก
10. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย
1) ควรศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปริมาณขยะในชุมชนเพื่อนามาเป็นแนวทางในการหาวิธีการจัดเก็บ ช่วงเวลาในการ
จัดเก็บและการจัดเตรียมภาชนะให้เพียงพอกับปริมาณขยะตามแต่ละจุดในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3) ควรศึกษารูปแบบ วิธีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
เอกสำรอ้ำงอิง
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในเขตเทศบำลตำบลพลำยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วราภรณ์ รัตนวงค์,ภัทรวดี กลิ่นหอม,พงศธร พุทธจร,ธนัญชนก ธรรมสูตรและกฤษณ ด้วงฟู1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Email address: waraporn.little@gmail.com,Lingee770@gmail.com,
artphongsathon3@gmail.com,May_3128@hotmail.co.th,Kdwngfu@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล จานวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ น้ อ ย เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ าด้ า นที่มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการรับ ผลประโยชน์
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การส่วนร่วมในการปฏิบัติการและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ตามลาดับ 2) ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ควรร่วมมือกัน
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ผู้นาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
บูรณาการการทางานร่วมกันโดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

คำสำคัญ การมีส่วนร่วม ยาเสพติด เทศบาลตาบลพลายชุมพล
1

อเนก สุขดี วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น aneksookdee@hotmail.com

๗๖๐

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

PUBLIC PARTICIPATION IN DRUG ABUSE PREVENTION AND RESOLUTION IN PHLAI
CHUMPHON SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE
Waraporn Rattanawong, Puttarawadee Klinhom,Phongsathon
Puttajhon,ThanuchanokThammasuth and Krishna Doungfu1
Pibulsongkram Rajabhat University
Email address: waraporn.little@gmail.com,Lingee770@gmail.com,
artphongsathon3@gmail.com,May_3128@hotmail.co.th,Kdwngfu@gmail.com
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the public participation in drug abuse
prevention and resolution, and 2) to provide the suggestions for public participating in drug abuse
prevention and resolution in Phlai Chumphon Sub-district Municipality, Mueang District,
Phitsanulok Province. Data were collected from the sample of 379 local people living in Phlai
Chumphon Sub-district Municipality. The sample was selected based on an accidental sampling.
Data were analyzed using software packages to estimate percentage, mean and standard
deviation.
The results of this study indicated as follows: 1) overall public participation in drug abuse
prevention and resolution was at a low level. When individual aspects were considered, an
aspect with the highest mean was receiving benefits, followed by decision-making, operations and
evaluation, respectively, 2) the suggestions for public participating in drug abuse prevention and
resolution included that the cooperation should be promoted to monitor the behavior of local
members in the community and to prevent drug abuse; community leaders and relevant agencies
should integrate their work together by organizing the projects or activities that encourage people
to participate in the prevention and resolution of drug problems.
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1.บทนำ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงของมนุษยชาติ (Human security) และเป็นตัวการสาคัญที่เป็นบ่อน
ทาลายกาลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่
สูงมากโดยการกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda) สาหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกมีแนวโน้มคงที่ ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักในพื้นที่ยังคงเป็นยาบ้า กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที่อยู่ทั้งในและนอกสถานศึกษา วัยแรงงานที่ประกอบอาชีพรับจ้างและแรงงานภาค
เกษตร ส่วนพื้นที่ที่เฝ้าระวังปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งพบจานวนของคดีค้าสูงสุด 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ อาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอพรหมพิราม และอาเภอบางระกา โดยมียาบ้าเป็นยาเสพติดหลักที่มีการค้า
ในจังหวัดพิษณุโลก รองลงมา คือ ไอซ์ กระท่อม กัญชาสด และกัญชาแห้งตามลาดับ
สถิติการจับกุมคดียาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 มีการ
จับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิษณุ โลกทั้งหมดจานวน 1,138 คดี ผู้ต้องหา 1,234 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จ านวน 479 คดี คิดเป็ น ร้ อยละ 73 ของการจับกุมทั้งหมด เมื่อเทียบกับช่ว งเดือนตุล าคมถึงเดือนกันยายน
2560 จากข้อมูลจะพบการจับกุมเพิ่มขึ้นทุกอาเภอ ตัวยาที่มีการค้าและแพร่ระบาดหลักเป็นยาบ้า กว่าร้อยละ
93 ตัวยารองลงมาเป็นกัญชาแห้งและกระท่อม (ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
,2562)
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จานวน 5 หมู่บ้าน มี
ประชากรทั้งหมด 7,157 คน เป็นชาย 3,222 คน เป็นหญิง 3,935 คน (เทศบาลตาบลพลายชุมพล, 2562)
เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการแพร่ระบาด การเสพ และการค้ายาเสพติด จึงจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน แต่
การแก้ไขปัญหานั้นจะใช้วิธีการปราบปรามโดยจับกุมอย่างเดียวซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจึงได้หาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยกาหนดโครงการและกิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย
ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาในข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดเพื่อนาเอาผลที่ได้จากการศึกษามาให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆโดยร่วมกัน
คิด ร่วมปรึกษา ร่วมวางแผน เสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจหรือร่วมติดตามตรวจสอบในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของส่วนรวมด้วยความสมัครใจ สถาบันพระปกเกล้า (2559) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนาทั้งในการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่ม ร่วมกาหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุก
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ระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุก
รูปแบบในพื้นที่ โกวิทย์ พวงงาม (2545) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุน
และการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน สาหรับวีระพงษ์ บัวทอง (2552, น. 1415) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ขั้น
ที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)
และขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในครอบครั ว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสั งคม อาชีพ รายได้และทรั พ ย์ สิ น
ระยะเวลาในท้องถิ่นและระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ พื้นที่ดินถือครองและสถานภาพการทางาน เป็นต้น การมีส่ว น
ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ คือ คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง การ
สร้างฉันทามติ การนาไปปฏิบัติง่ายขึ้น การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรม การคาดการณ์ความห่ ว งกังวลและทัศนคติของสาธารณชนและการพัฒนาภาคประชาสังคม
(สถาบันพระปกเกล้า, 2559)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“ยาเสพติด” หมายถึงยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด
ก่อให้เกิดพิษเรื้อรังทาให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม เช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) ส่วนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ให้ความหมาย “ยา
เสพติดให้โทษ” หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด
หรือด้วยประการใดๆแล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญเช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็น
ลาดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพ
โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือ ให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจ
ใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้านบางตารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสม
อยู่ โดยสรุปแล้ว “ยาเสพติด” หมายถึง สารเคมีหรือสารใดๆก็ตามซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะ
โดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีการใดๆติดต่อกันเป็นเวลานานหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อให้เกิด
เรื้อรัง ซึ่งจะทาให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแก่บุคคลผู้เสพและแก่สังคมด้วย
4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลพลำยชุ ม พล ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4.จการมี
ภาพ 1.1 : กรอบแนวคิดการวิ
ัย ส่วนร่วมในการประเมินผล
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5. ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่ของเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่
ของเทศบาลตาบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทและอยู่ในเขตอาเภอเมืองที่ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเป็นจานวนมาก ดังนั้น การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นี้ได้จาเป็นที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่นั้นด้วย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวนทั้งสิ้น 7,157 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจานวน 379 คน โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
6. วิธีดำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและพัฒนา
ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย กาหนดนิยาม
และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกาหนดขอบเขตของคาถามให้ ครอบคลุมกรอบ
แนวคิด บริบทของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตเทศบาลตาบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แล้วนาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า มี 5
ระดับ แบ่งเป็น 3 ส่วน ทั้งหมด 20 ข้อ และนาร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง
เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องของแบบสอบถาม
3) น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึก ษาและตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา
(Content validity) มาหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) เพื่อดูว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยจะ
คัดเลือกข้อที่สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 0.7 ขึ้นไป
4) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Try out) ใช้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าความ
เที่ย งหรื อความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’alph หาค่าความเชื่อมั่น โดยผ่ าน
โปรแกรมสาเร็จรูป ได้ค่าความเที่ยงหรือเชื่อถือได้ของแบบสอบเท่ากับ 0.97 ถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น
สูงสามารถนาไปใช้ได้
5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น
จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนจากกลุ่มตัวอย่างที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์และ
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 379 คน
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติจากโปรแกรมสาเร็จรูป โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนที่เป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
7. สรุปผลกำรวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 55.7) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 27.2) จบการศึกษาในระดับระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 44.6)
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 30.9) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 47.5)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การส่วนร่วมในการปฏิบัติการและการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลตามลาดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลกมีดังนี้ ประชาชนควรร่ว มประชุมและสอดส่ อง
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติ ด ผู้นาชุมชนควรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชน
ตลอดจนหาแนวทางการดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการทั้งภาคประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ
8. อภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยขออภิปรายผลข้อค้นพบจากการวิจัย ดังนี้
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎา
นาคประสิทธิ์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชนภรณ์ สังสนาและพิพัฒน์ ไทยอารี (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3
ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสิงห์ ปานะชา (2558)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย–พม่า อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัย ของมนัส ธิราขันธ์ (2557) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตาบลเหมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความไม่สอดคล้องกันกับงานวิจัยของนักวิจัยบางคนนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยบาง
ประการที่อาจจะส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นแตกต่างกันไปเช่น อายุและเพศ สถานภาพใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน ฯลฯ
สาหรับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบลพลาย
ชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันนั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ.ส.ต.
กิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของชุมชนเขตเทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรีและงานวิจัยของอธิพงษ์ ตันศิริ (2560) ที่ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นเรื่องเพศ เนื่องจากสังคมมองว่าเพศชายมี
ความแข็งแรง มีความกล้าหาญจึงควรทางานหนักหาเลี้ยงครอบครัวและรับผิดชอบกิจกรรมนอกบ้าน ส่วนเพศหญิง
ให้รับผิดชอบงานภายในบ้านเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ เพศชายจึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มากกว่าเพศหญิง สาหรับประเด็นเรื่องอายุ ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนที่มีอายุมากขึ้นจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนประชาชนที่มีอายุ
ต่ากว่า 30 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังอยู่ในภาระทางการศึกษาเละการทางานจึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับหนึ่ง ส่วนประเด็นเรื่องการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพลมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มุมมอง ความคิดและทัศนคติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน สาหรับประเด็นอาชีพ ผู้วิจัยเห็นว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐ ฯลฯ ซึ่งเป็น
อาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ซึ่งอาจจะมีข้อจากัดด้านเวลา การทามาหากิน ความกังวลใจ
เช่น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เป็นต้นและประเด็นเรื่องรายได้ต่อเดือน ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบ ล
พลายชุมพลส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยทาให้ต้องมีภาระการหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้น
ปัญหาทางด้านรายได้จึงเป็นข้อจากัดหนึ่งสาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตพื้นที่นี้
เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับ
น้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของอธิพงษ์ ตันศิริ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศึกษากรณีอาเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ ในความคิดเห็น
ของคณะผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากประชาชนมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาอีกทั้ง
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ประชาชนเองมีภาระต้องหาเลี้ยงชีพทาให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
การประชุมในระดับหมู่บ้านมักประชุมกันอย่างเปิดเผยอาจทาให้ประชาชนรู้ สึกเกรงกลัวที่จะให้ข้อมูลหรือแสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในที่ประชุมเนื่องจากถ้าหากให้ข้อมูลไปตนเองอาจจะได้รับความไม่ปลอดภัยได้
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับน้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอั มพร ภูแก้ว (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับ
น้อย ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากหน่วยงานราชการมีการลงพื้นที่ชี้แจงข้อกฎหมายและ
โทษของยาเสพติดตลอดจนแนวทางการดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชน
ค่อนข้างน้อยจึงทาให้ประชาชนมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ไกลตัว ทาให้ไม่เกิดความตระหนักในการ
ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรม เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้คนใกล้ตัว เช่น คนในครอบครัว
เพื่อนสนิท เป็นต้น
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกั บงานวิจัยของกิตติ ศรีภูมิสุริยกานต์ ,สมเกียรติ ศรีปัดถาและประจญ กิ่งมิ่งแฮ
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินการอย่างจริงจัง มีการระดมกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้ค้า ผู้เสพ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจับกุมดาเนินคดีกั บผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่จานวนมาก ทาให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน์หากเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการวิจัยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อยซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระยุทธ์ สุโขยะชัย (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน
ต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชนในเขตตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนต่อการรับรู้เกี่ย วกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดในขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบล
พลายชุมพลเป็นประชาชนในเขตเมืองเช่นเดียวกับงานวิจัยของชุมชนในเขตตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย จึง
ทาให้ไม่ค่อยมีความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านหรือผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนจึงทาให้การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อย
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตาบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้
1.1 ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระหว่างการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการและหลังจากการดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ควรกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลในทุกกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
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1.2 ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันและนามากาหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการ
ในการดาเนินการต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.2 ควรทาการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรทาการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณโดยมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางหรือรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดมากขึ้น
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กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
นางสาวธัญญรัตน์ คามูล1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
stitchnune@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา (2) ศึกษาปัญหาในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย (3) เสนอแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากร จานวน 109 คน คือ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีดอนไชย จานวน 34 คน และผู้ปกครองที่รับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
จานวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจั ยประกอบด้วยแบบประเมินการผลการดาเนินงาน แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลการดาเนินงานด้านการเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณ ด้านกระบวนการ
ภายใน มีเกณฑ์การดาเนินงานอยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานอยู่ในระดั บดี
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีการพัฒนาบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง (2) ปัญหาการดาเนินงานที่สาคัญ คือปัญหาด้าน
การเงิน การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายจริง ปัญหาด้านกระบวนการ
ภายใน คือ ปัญหาขาดการวางแผนในการดาเนินงาน ปัญหาด้านประชาชนผู้รับบริการ ความต้องการของผู้ปกครองในแต่ละ
พื้นที่ไม่สอดคล้องกัน ทาให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหาด้านการเรียนรู้และพัฒนา บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว แต่ยังขาดการ
ติดตาม ประเมินผลหลังการฝึกอบรม (3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ด้านการเงิน การจัดทางบประมาณรายจ่าย ควรมีการ
วางแผน ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ด้านกระบวนการภายใน การ
ดาเนินงานต่าง ๆ ควรมีการวางแผนให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ด้านประชาชนผู้รับบริการ ควรมี
การประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมและเป็นกลางต่อทุกฝ่าย ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ควรมีการรายงาน ติดตามประเมินผลการอบรม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีการนาประโยชน์ที่ได้มาใช้กับภารกิจงานที่
รับผิดชอบ
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คำสำคัญ การประเมินผลการดาเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย จังหวัดเชียงราย
1. บทนำ
มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยการพัฒนานั้นต้องเริ่มตั้งแต่
ตอนเด็ก ซึ่งช่วงเวลาที่สาคัญและจาเป็นที่สุดในการพัฒนา คือ ช่วงอายุ 1-5 ปี ถือเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และสถานศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย การ
พัฒนาเด็กจึงเป็นภารกิจสาคัญที่จะต้องตระหนักและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาเด็กให้เกิด
การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย การที่จะพัฒนาเด็ก ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา นั้น ต้องพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก คือ สถานที่ดูแลและใหการศึ กษาเด็ ก อายุระหวาง 3 - 5 ป มีฐ านะเทียบเท่ า
สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่ทาหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่สอง รองจากพ่อ แม่ และญาติ การพัฒนาเพื่อให้
ศูนย์เด็กได้มาตรฐานและมีคุณภาพนั้น การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องคานึงถึงขอบข่ายงาน ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปี เพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการจัดการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากการศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
มีปัญหาในหลายด้าน เช่น 1) บุคลากรขององค์กรมีจานวนไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) การบริหารงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) การขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และกระบวนการทางาน
จากความสาคัญและปัญหาของการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” โดยศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ศึกษาปัญหาการ
ดาเนินงาน ตลอดจนศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงคกำรวิจัย
2.1 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย ในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรี
ดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย จะเป็นการประเมินผลโดยใช้แนวคิดการประเมินผลหน่วยงานแบบสมดุล (Balanced
Scorecard)
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ตัวแปรต้น
กำรประเมินกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำ
เด็ ก เล็ ก องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลศรี ด อน
ไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
ด้านการเงิน
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านผู้รับบริการ
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

ตัวแปรตำม

- ผลการประเมินการดาเนินงาน
- ปัญหาการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนิน
งานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก าร
บริห ารส่ ว นตาบลศรี ด อนไชย อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย

4. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผล การประเมินผลมีแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบเสรีประชาธิปไตย
ที่ ว่ า ทุ ก สิ่ ง สามารถตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ได้ เ พื่ อ เป็ น การสร้ า งสรรค์ และพั ฒ นาสั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก
ประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบันการดาเนินการหรือบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีความรับผิ ดชอบ
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้โดยอาศัยการประเมินเป็นกลไกสาคัญ
ในปัจจุบันการประเมินผลเข้ามีบทบาททุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย เนื่องจาก
ได้รับการยอมรับกันมากขึ้นว่าเป็นกลไกสาคัญในการที่จะพัฒนาสิ่งที่จะประเมินได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีบุคคล
หรื อองค์การใดหลี กเลี่ ย งการประเมิน ได้ ทุกคนทุกแห่ ง ต้องอยู่กลางแจ้งหรือในที่ ส ว่าง พร้อมให้ ผู้ เกี่ยวข้ อ ง
ตรวจสอบประเมินได้เสมอ ดังที่ทราบกันทั่วไป แม้แต่องค์การที่ทาหน้าที่ประเมินผู้อื่นซึ่งเป็นองค์การอิสระหรือ
องค์การมหาชน เช่น สานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก็ต้องได้รับการ
ประเมินจากบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น การประเมินผลโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและรับการประเมินจากบริษัทไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น
เซอร์วิสจากัด (TRIS) เป็นต้น
สาหรับระดับบุคคลก็ต้องได้รับการประเมินที่ครอบคลุมและจากผู้ที่เ่ยวข้
ก่ องมากขึ้น แม้แต่ผู้ประเมิน
ภายนอกของ สมศ. ที่ไปประเมินสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ก็ต้องได้รับการประเมินจากสถานศึกษาที่ไปประเมินการ
สุ่มตรวจประเมินจากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การประเมินด้วยการ
อ่านรายงานของผู้ทรงคุณวุฒิรายงานผลการประเมินก็อาจถูกประเมินคุณภาพหรือคุณค่าของรายงานด้ว ยการ
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ประเมินอภิมาน (MetaEvaluation) โดยวิธีการต่าง ๆเช่น การตรวจสอบรายงานการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ
การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องหรือการใช้แนวทางการประเมินรายงานการวิจัย เป็นต้น
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ประกอบด้วยมุมมอง 4 มุมมอง ได้แก่
1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspectives) ถือเป็นปัจจัยดั้งเดิมที่นามาใช้ในการประเมิน
องค์กร วัตถุประสงค์ส่ วนใหญ่ทางด้านการเงินนั้น มักจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน หรือการเพิ่ม
ความสามารถทางการผลิต เป็นต้น
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspectives) องค์กรจะต้องพิจารณาถึง Customer Value
ว่าอะไร ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะทาให้ลูกค้าหันมาให้ความสนใจในสินค้าหรือบริการขององค์กร เช่นในเรื่องของ
คุณภาพ ราคา การบริการ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ ฯลฯ เป็นต้น
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspectives) เป็นกระบวนการที่สาคัญภายใน
องค์กรที่จะช่วยทาให้องค์กรสามารถนาเสนอคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมอง
ด้านการเงินมุมมองนี้จะให้ความสาคัญกับกระบวนการภายในองค์กรที่มีความสาคัญที่จะช่วยนาเสนอคุณค่าที่
ลูกค้าต้องการโดยสามารถนาแนวคิดในด้านลูกโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของ Michael E. Porter มาใช้ได้
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) เป็นมุมมองที่
มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมุมมองที่ให้ความสาคัญต่ออนาคตขององค์กร และถ้าขาดมุมมองนี้ไป
จะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองอื่นๆ ข้างต้น
4.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นฤพนธ์ แดงศิริ (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดา เนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการ
เรี ยนรู้ และการพัฒนา (2) ศึกษาปั ญหาในการด าเนินงานของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา (3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึ กษา พบว่ า (1) ผลการปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิ น มี รายรั บมากกว่ ารายจ่ ายทุ กปี งบประมาณ
ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์ การด าเนิ นงานอยู่ ในระดั บดี ด้านประชาชนผู้ รั บบริ การ ความพึงพอใจต่ อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ (2) ปัญหาการดาเนินงานที่สาคัญ คือ ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้ องถิ่น
ปัญหาด้านกระบวนการภายใน คือ บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการดาเนินงาน ปัญหา
ด้านประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ และโครงสร้างของเทศบาล ปัญหาด้าน
การเรี ยนรู้ และพั ฒนา การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ ยั งไม่มี การนามาปรั บประยุ กต์กั บภารกิ จงานและขาดการติ ดตาม
ประเมินผล (3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ควรมีการบริหารการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให้ได้ยอดเงิน
เพิ่มมากขึ้น ด้านกระบวนการภายใน ควรวางแผนด้านบุคลากรในเรื่ องการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้าน
ประชาชนผู้รับบริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ
โครงสร้างของเทศบาล ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ควรมีการประเมินผล ติดตามการนาความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับ
ประยุกต์ใช้กับภารกิจงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับงาน และเจ้าหน้าที่
เรวดี รัตนบุรี (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสิ
ชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงต์เพื่อ (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
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ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการเงิน ด้านประชาชนผู้รับบริการ ด้านกระบวนการทางาน
ด้านการพัฒนาและการเจริญเติบโต (2) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอ แนะแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการศึ กษา พบว่ า (1) การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานดด้ านการเงิ น มี รายรั บมากกว่ ารายจ่ ายทุ ก
ปีงบประมาณ ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ
ภายใน มีเกณฑ์การดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (2) ปัญหาในด้านการเงิน การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สอดคล้องกับ และรายได้ที่จัดเก็บเองมีจานวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการนามาใช้พัฒนาท้องถิ่น ด้านประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนมีความคาดหวังกับการบริการมาก จนไม่
สามารถแยกแยะภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ ด้านกระบวนการภายใน บุคลากรมีจากัด ทาให้การ
ปฏิบั ติงานขาดประสิ ทธิภาพ ด้านการเรี ยนรู้ และการพั ฒนา การฝึ กอบรมบุ คลากรยั งไม่ คลอบคลุ มทุ กตาแหน่ ง
ข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน ควรจั ดทาประมาณให้ สอดคล้ องกับรายจ่ ายจริ ง โดยยึดหลั กการประหยั ดและคุ้ มค่ า
ด้านประชาชนผู้รับบริการ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจภารกิจและหน้าที่ที่แท้จริงขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ด้านกระบวนการภายใน เห็ นควรจั ดบุคลากรให้ ครบตามแผนอัตรากาลั ง ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
เห็นควรส่งบุคลากรหมุนเวียนเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ให้ครบทุกตาแหน่ง
สุริยา โคตรวงษา (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลด่ านสาโรง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) ประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลด่าน
สาโรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์การ ด้านประชาชน
ผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ (2) ศึกษาปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตาบลด่านสาโรง (3)
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของเทศบาลตาบลด่านสาโรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน เทศบาลตาบลด่านสาโรง มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุก
ปีงบประมาณ โดยรายรับที่สูงกว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ด้านกระบวนการภายในองค์การมีเกณฑ์การ
ดาเนินงานอยู่ในระดับดี ด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตาบลด่าน
สาโรงอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ พบว่า มีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในระดับดี (2) ปัญหาของการดาเนินงาน ปัญหาด้านการเงิน รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ปัญหาด้านกระบวนการภายในองค์การ การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีดความสามารถของเทศบาล ทาให้ไม่
สามารถดาเนินโครงการได้ ครบถ้วนตามแผน ปัญหาด้านประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนยังขาดความคิดเห็ นจาก
ประชาชน (3) แนวทางในการพัฒนาที่สาคัญ คือ ด้านการเงินควรมีการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นรายได้อย่างจริงจังเพื่อให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเทศบาล ด้านประชาชนผู้รับบริการ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ ควรมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ
5. วิธีกำรศึกษำ
5.1 ประชำกรที่ศึกษำ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะผู้บริหารและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย จานวน 34 คน 2) ผู้ปกครองที่รับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 75 คน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สาคัญ 3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลในด้านกระบวนการภายในองค์การและด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา 2) แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย โดยเป็นคาถามเพื่อ
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สอบถามถึงปัญหาของการดาเนิน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน ทั้งด้านการเงิน ด้าน
กระบวนการภายในองค์การ ด้านผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย 3) แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่รับ
บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
5.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงพรรณาด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยนารายงานการสรุปผลการดาเนินงาน ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จของ
องค์กรที่จะต้องครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลทั้งหมดในแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. สรุปผลกำรวิจัย
6.1 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
6.1.1 กำรประเมินผลด้ำนกำรเงิน
ตารางเปรียบเทียบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560, 2561 และ 2562
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
รำยกำร
ปีงบประมำณ / รำยรับจริง
2559
2560
2561
2562
รายรับรวมทั้งสิ้น
3,971,640.00 5,128,720.00 4,943,353.00 5,454,196.00
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น
3,044,633.41 4,583,676.15 4,813,353.00 5,408,007.00
รำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำย
927,006.59 662,043.85 130,000.00
46,189.00
สรุปผลด้านการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย มีรายรับมากว่ารายจ่าย
ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
6.1.2 กำรประเมินผลด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กร
ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินด้านกระบวนการภายในองค์การ
ผลคะแนนที่ได้
ที่
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
20
16
2
การบริหารการเงินและบัญชี
15
11
3
กระบวนการพัสดุ
15
11
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
40
40
5
การอานวยความสะดวก
20
16
6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10
6
รวมคะแนน
120
100
คะแนนเต็ม = 120 คะแนนที่ได้ = 100 เทียบค่าร้อยละ 83.33
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การประเมินกระบวนการภายในองค์การ คะแนนหัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่
ทาได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33
6.1.3 กำรประเมินผลด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
ตารางสรุปความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
ด้ำนที่ประเมิน
S.D ร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ
̅
𝒙
1. ด้านสถานที่
4.04 0.53 80.8
มาก
0
2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.95 0.57 79.0
มาก
0
3. ด้านกระบวนการให้บริการ
3.96 0.51 79.2
มาก
0
4. ด้านบุคลากร
4.15 0.52 83.0
มาก
0
5. ด้านภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.11 0.65 82.2
มาก
0
รวม
4.04 0.48 80.8
มำก
0
จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กองค์การบริห ารส่ว นต าบล
ศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในด้านสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80
6.1.4 กำรประเมินผลด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ตารางแสดงผลการประเมิน การปฏิบัติงานในด้านการเรียนรู้และการพัฒ นาของศูนย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลคะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
5
5
2
การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
5
3
3
การฝึกอบรมบุคลากร
5
3
4
การส่งเสริมการพัฒนาความรู้
5
3
5
การประเมินผลการฝึกอบรม
5
0
6
การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงาน
5
1
7
การจัดทาโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม
5
3
8
การจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร
5
3
คะแนนรวม
40
21
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คะแนนเต็ม = 40, คะแนนที่ได้ = 21
จากตารางข้างต้น แสดงให้ เห็ น ว่า ศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลศรีด อนไชยมีผ ลการ
ดาเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 52.50
6.2 ปัญหำของกำรดำเนินงำน
6.2.1 ปัญหำด้ำนกำรเงิน
1) การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีแต่ละรายการไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายจริง ทา
ให้มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย หรือการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อยู่บ่อยครั้ง
2) กระบวนการจัดทาบัญชีมีความล่า ช้า เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน
ตลอดจนการจัดทางบแสดงฐานะการเงินหลังสิ้นปีงบประมาณล่าช้า ทาให้การเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหาร
มีความล่าช้าตามไปด้วย
3) ความสุ่มเสี่ยงในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ใช้เจ้าพนักงานการเงินและพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการเบิกจ่ายเงินโดยตรง
จึงทาให้การเบิกจ่ายเงินบางครั้งเกิดความผิดพลาด จนต้องมีการแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบฯ
6.2.2 ปัญหำด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กร
1) ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทา
ให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
2) ปัญหาขาดการวางแผนในการดาเนินงาน หรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ ทาให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ขาดความละเอียดรอบคอบ จึงทาให้เกิดความวุ่นวายสับสน และไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3) ปัญหาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตาแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง จึงทาให้การดาเนินงาน
ไม่บรรลุผลเพราะขาดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
6.2.3 ปัญหำด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
1) ยังขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีดอนไชย
2) ผู้ปกครองไม่เข้าใจขอบเขต อานาจหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีการคาดหวังกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึน้
3) ความต้องการของผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้อง ทาให้เกิดความขัดแย้งกันเอง
6.2.4 ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
1) การเข้าอบรมของบุคลากรในหลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่มีการนามาปรับหรือประยุกต์ใช้กับงานที่
ปฏิบัติ และขาดการติดตาม ประเมินผลในการอบรม
2) บุ ค ลากรศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บางท่ า นไม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ จึ ง ท าให้ ข าดขวั ญ ก าลั ง ใจในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
3) มีปัญหาในเรื่องการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ใน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
6.3 ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำน
6.3.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเงิน
๗๗๗

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

1) การจัดทางบประมาณรายจ่าย ควรมีการวางแผน ศึกษาข้อมูลรายจ่ายจากปีที่ผ่านๆ มา โดย
คานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่ อที่จะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหรือขอจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
2) ควรมีการบันทึกบัญชีและจัดทารายงานการเงินเป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้จัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและรายงานทางการเงินหลังสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเสนอต่อผู้บริหารได้ทันห้วง
ระยะเวลา
3) เจ้าหน้าที่ที่ทาการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ให้มากยิ่งขึ้น หรือเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการเบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะ เพื่อที่จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง
และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่สั่งการหรือกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6.3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกระบวนกำรภำยในองค์กำร
1) ควรมีการจัดทาองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดผู้ปฏิบัติงาน โดยเสนอเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ เพื่อความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน อีกทั้งต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวภายนอก
2) การดาเนินงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ควรมีการวางแผนงานให้ชัดเจน ในด้านกระบวนงาน
ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ลดการเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
3) ควรวางแผนด้ า นบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ต รงต าแหน่ ง โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับตาแหน่ง หรือภาระงานหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมในเรื่องตัวบุคลคลและ
ภารกิจงาน
6.3.3 ข้อเสนอแนะด้ำนประชำชนผู้รับบริกำร
1) ควรเปิดโอกาส หรือจัดกิจกรรม โครงการ ที่มีช่องทางให้ประชาชนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะทาให้ประชาชนผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ กับประชาชนผู้ปกครองในชุมชนพื้นที่ เกี่ยวกับ
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3) ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือ ประชาชนผู้ปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาข้อ
ยุติที่เป็นธรรมและเป็นกลางต่อทุกฝ่าย
6.3.4 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
1) เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ควรจัดทาเป็นข้อตกลงให้มีการ
รายงาน ติดตามประเมินผลการอบรม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีการนาประโยชน์ที่ได้มาใช้กับภารกิจงาน
ที่รับผิดชอบ
2) ควรสร้างขวัญกาลังใจให้กับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ เมื่อมีโอกาสก็สร้างความเชื่อมั่น มี
การให้รางวัล ค่าตอบแทน หรือกล่าวคาชื่นชมยินดี เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3) ควรให้ความรู้ในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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7. กำรอภิปรำยผล
7.1 ด้ำนกำรเงิน ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการวิเคราะห์จากรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย โดยนารายรับกับรายจ่ายเปรียบเทียบกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560,
2561 และ 2562 พบว่า มีรายรับมากว่ารายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ซึ่ง
จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ซึง่ เงินหมวดนี้มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก
เนื่องจากรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชยจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานและการพัฒนาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ย่อมแสดงให้เห็นว่าหากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีดอนไชยนั้นขาดงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนแล้ว จะไม่สามารถดาเนินการพัฒนา เพื่อ
ใหเด็กได้รับการพัฒนาออย่างเต็มตามศักยภาพ และได้คุณภาพมาตรฐาน
7.2 ด้ำนกระบวนกำรภำยใน จากแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
2562 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดอนไชย พบว่า การประเมินกระบวนการภายในองค์การ คะแนนหัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 120 คะแนน
คะแนนที่ทาได้ 100 คะแนน คิดเป็ น ร้ อยละ 83.33 โดยที่เกณฑ์การผ่ านการประเมิน มาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานด้านกระบวนการภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงถึงความมีคุณภาพของการให้บริการประชาชน
และตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของการปฏิบัติราชการ
7.3 ด้ ำ นประชำชนผู้ รั บ บริ ก ำร ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ด อนไชย ได้ ใ ห้
ความส าคั ญ ในด้ า นการบริ ก ารประชาชนเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า ทั้ ง 5 ด้ า น คื อ
ด้านสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพรวม
ของศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก ผู้ ป กครองที่รั บ บริ การของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก องค์การบริห ารส่ ว นตาบลศรีด อนไชย
มีความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้บริการที่ดี
มีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้ปกครองที่รับบริการเกิดความประทับใจ และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก
7.4 ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย มีการ
สารวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรในเรื่องความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ไม่การการ
ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม และการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังไม่สามารถ
นาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัย
8.1.1 ควรให้ความสาคัญด้านการเงิน โดยมีแนวทางการบริหารด้านการเงิน เพื่อให้เกิดความ
คล่ องตัว ในการด าเนิ น การเบิ ก จ่ ายเงิน และดาเนินการเบิ กจ่า ยเงิ น อย่า งถู ก ต้อ งและเป็ นไปตามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8.1.2 ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
มีการแบ่งงานให้ตรงกับกับตาแหน่งหน้าที่ โดยให้คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับตาแหน่ง
หรือภาระงานหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมในเรื่องตัวบุคลคลและภารกิจงานที่ต้องดาเนินการ
8.1.3 ควรจัดกิจกรรม โครงการ ที่มีช่องทางให้ป ระชาชนผู้ ปกครองเข้ามามีส่ว นร่วมในการ
ดาเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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8.1.4 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการฝึกอบรม สัมมนาให้เพียงพอและเหมาะสม โดยมี
การรายงานผลการฝึ ก อบรม และมี ก ารติ ด ตามประเมิ นผล เพื่ อ ให้ มี ก ารน าประโยชน์ มาใช้กั บ ภารกิ จ งานที่
รับผิดชอบ
8.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาจุดแข็งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเป็นโอกาสในการพัฒนาและหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นตัวขัดขวางความสาเร็จในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ต้องการศึกษาและอธิบายให้เห็นถึงบทบาทสาคัญของการเมืองภาคประชาสังคมกับ
แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ดังที่ทราบกันรู ปแบบในการพัฒนาของการเมืองและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พร้อมกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในการขับเคลื่อนงานประเทศใน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยนั้น ผู้เขียนให้ความสาคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
การเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทในการพัฒนา
และการขับเคลื่อนพื้นที่เป็นตัวตั้งในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงการพัฒนามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการให้ความสาคัญกับการพัฒนา แบบ Top Down ศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ
และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ความซับซ้อนของปัญหาและสภาพการเปลี่ยนแปลง ข้อจากัดของกลไกรัฐ ที่ไม่
สามารถตอบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและทันท่วงที สุดท้ายผู้เขียนเสนอแนะว่าการเมือง
ภาคประชาสังคมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และการส่งเสริมประชาธิปไตยของ
ประชาชนรวมถึงการขยายการพัฒนาการรวมศูนย์อานาจจากเดิมที่ส่วนกลางสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
โดยใช้ภ าคประชาสั งคมให้ มีส่ วนรวมในการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่น และการตื่นตัว จาก
ประชาชนอย่างแท้จริง

คำสำคัญ : การเมืองภาคประชาสังคม การปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น
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Abstract
This academic paper wants to study and explain the important role of civil society politics
and local community development by using the area as the setting. As is known, the development
pattern of politics and local government in Thailand Together with social and national
development In driving the country, in the 20-year national strategic development plan of
Thailand The author gives importance to the development of communities, local society, politics
and public participation. By civil society That promotes and supports a role in the development
and movement of the area to be a true location in the local community Including development
to participate with government agencies and the private sector In giving importance to top down
development, studying the impact of government policy on rights And the way of life of the
people in the area Complexity of problems and changing conditions Limitations of state
mechanisms That cannot answer the needs Solving problems in a comprehensive and timely
manner Finally, the author suggests that politics, civil society and local community development
methods by using the area as the location And promoting democracy of the people as well as
expanding the development of centralized power from the center to the development of local
social communities by using civil society to take part in using the area as a basis for local
community development. And real awareness from the people

Keywords: Civil society politics , Local government, local community ,development
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บทนำ
การเมืองภาคประชาสังคมกับแนวทางการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ดังที่ทราบกัน
รูปแบบในการพัฒนาของการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พร้อมกับการพัฒ นาสังคมและ
ประเทศชาติ ในการขับเคลื่อนงานประเทศในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย ที่ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น การเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีบทบาทในการพัฒนาและการขับเคลื่อนพื้นที่เป็นตัวตั้ง ในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงการ
พัฒ นามีส่ ว นร่ว มกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ ความสาคัญกับการพัฒ นา แบบ Top Down
ศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ความซับซ้อนของปัญหาและสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ข้อจากัดของกลไกรัฐ ที่ไม่สามารถตอบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมและทันท่วงที
รวมถึงการขยายการพัฒนาการรวมศูนย์ อานาจจากเดิมที่ส่วนกลางสู่ การพั ฒ นาชุมชน สังคม ท้องถิ่น โดยใช้
การเมืองภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาและการใช้พื้นที่ตาบลในชุมชนเป็นตัวตั้งในการ
พัฒนาท้องถิ่น
บทความนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะเสนอแนวทางการพั ฒ นาชุม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ ผ่ า นมา มี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่า
การศึกษาการเมืองภาคประชาสังคม กับแนวทางการพัฒนา มีบทบาทการขับเคลื่อนงานการทางานเชิงพื้นที่ เน้น
ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงในฐานะ
รากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการเข้ามามีบทบาทการ
ทางานในชุมชน ท้องถิ่น จากนั้ น จะอธิบ ายความส าคัญของการเมืองภาคประชาสั งคมและขบวนการพั ฒ นา
การเมืองภาคพลเมือง ให้มีความเข้มแข็งที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น
บทบำทกำรเมืองภำคประชำสังคมกับกระบวนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
ภาคประชาสั ง คม (Civil Society) ถื อ ว่ า เป็ น ปรากฏการณ์ ใ หม่ ที่ มี พั ฒ นาการทางประวัติ ศ าสตร์มา
ยาวนาน ในฐานะเป็นพื้นที่ทางสังคมซึ่งอยู่ฝ่ายเดี่ยวกับรัฐและตรงกันข้ามกับภาครัฐ ทีมีความเชื่อกันว่าประชา
สังคมคือรูปแบบการเมืองเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในงานการพัฒ นา
เชิงพื้นที่ ความหมายของการเมืองภาคประชาสังคม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายแตกต่างกัน
ทศพล สมพงษ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเมืองภาคประชาสังคม คือ การเมืองเพื่อการพัฒนา การเมือง
จึงไม่ใช้เรื่องสกปรก แต่เป็นการเมืองที่ประชาชนรากหญ้าเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ สิทธิของชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการดารงอยู่ให้ดีขึ้น
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เชื่อว่ากระบวนการประชาสังคมเป็นเรื่องสมานฉันท์ ความกลมเกลียว ความกลม
เกลียวมากว่าความแตกต่าง การเมืองภาคประชาสังคม มีความหมายใกล้เคียงกับความชุมชน แต่ความเป็นชุมชน
นั้นเน้นในเรื่องการสร้างชนบทที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการภาคประชาชาสังคมมี ขนาดใหญ่กว่าเป็นชุมชน
ลักษณะแบบนี้เป็นอารยะสังคมที่ครอบคลุมกระบวนการทางสังคมทุกชนชั้น รวมถึงชั้นกลางในเมืองที่มีความ
ผูกพันของผู้คนที่หลากหลายบนพื้นฐานแห่งความร่วมมือด้วยสานึกที่มีต่อความเป็นพลเมืองของประชาชนที่เข้ามา
มีบทบาทร่วมกัน
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ให้ ความหมายของภาคประชาสังคมว่าหมายถึงสังคมที่ประชาชนทั่วไป เข้ามามี
บทบาทสาคัญในการจัดการเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการชีวิตของประชาชน โดยอาศัยองค์กร กลไก
กระบวนการและกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้นมาเพื่อผลักดันการดาเนินงานของประชาชน ในรูปแบบ
กระบวนการหรื อกิจ กรรมที่มีความหลากหลายที่ ประชาชนจดขึ้ นมาในรูปแบบ องค์กร กลุ่ ม ชมรม สมาคม
เพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนสังคม ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐและภาคเอกชน
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ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายว่า ประชาสังคม คือสังคมที่เต็มไปด้วยความเป็นชุมชน ความเป็นชุมชนใน
ที่นี้หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรืออุดมคติความเชื่อที่เหมือนกันในบางเรือง มีการติดต่อสื่อสารกัน
หรือการร่วมกลุ่มที่มีเอื้ออาทรกันด้วยความรักและการมีมิตรภาพต่อกัน รวมทั้งมีการกระทาและการจัดการแก้ไข
ร่วมกัน
ธีร ยุ ทธ บุ ญมี ให้ ความหมายของภาคประชาสั งคมว่ามี ความหมายอันเดี่ยวกับ คาว่าสั ง คมเข้ม แข็ ง ที่
ประชาชนมีจิตสานึกทางสังคมและการแสดงออกซึ่งจิตสานึกในรูปแบบการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน องค์กร
เอกชน และองค์วิชาชีพอิสระ
ดังนั้นความหมายของคาว่า ประชาสังคม หรือ Civil Society ไว้ว่า เป็นแนวคิดที่มีเป้ าหมายเพื่อการมี
สังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้คานิยามไว้หลากหลายโดยทั่วไปแล้วภาคประชาสังคม
จึงหมายถึง พื้นที่หรือส่วนของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาครัฐซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ และภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นดาเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลกาไรในพื้นที่ประชาสังคม
ประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการที่เป็นอิสระจากภาครัฐและเภาคเอกชน และอยู่นอกบริบท
การแข่งขันทางการเมือง แต่พอจะสรุปได้ว่าการเมืองภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคพลเมือง คือบุคคลที่
ต้องแสดงบทบาทในกิจกรรมที่สรรค์สร้างสังคมเช่นเดียวกับสังคมการเมืองสมัยใหม่ ก็ยิ่งมีการใช้คาว่า “การเมือง
ภาคประชาสังคม” กันมากและมีแนวคิดที่แยกแตกต่างกันออกไปมา ทาให้คานี้จึงถูกใช้ควบคู่หรือบางคราวก็
ทดแทนกับคาว่า “ภาคพลเมือง” แม้ว่าจะมีความแตกต่างในรายละเอี ยดเชิงแนวคิดทฤษฎีจนทาให้การพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและการเข้ามามีบทบาททางานชุมชนท้องถิ่นของ
ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง โดยมีการจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อตั้งและสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน
ในการออกแบบ การทางานในเชิงพื้นที่ ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด โดยประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง
หน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันในการออกแบบแสดงความคิดเห็นต่างๆในการสร้าง
นวัตกรรมการทางานร่วมกันแล้ว งานหลาย ๆ ชิ้นใช้ทดแทนกัน เช่น งานของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวถึง
ภาคประชาสังคม คือ กลุ่มองค์กรที่รวมขึ้นมาจากพลเมือง ทาให้ประชาสังคม คือ ความเป็นพลเมืองที่มิใช่เน้น
ปัจเจกชนนิยม เช่นเดียวกับการตีความของ กฤติยา อาชวนิจกุล และคณะ ที่ว่าประชาสังคมคือการเมืองภาค
ประชาชนที่กล่าวเช่นนี้เพราะต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับนิย ามความหมาย คาอธิบายพลเมืองในมิติ
การวิจัยและวิชาการในสังคมวิชาการไทยในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมาที่กล่าวถึงพลเมืองสัมพันธ์กับประชาสังคม
อยู่เสมอเมื่อกล่าวถึงการเมืองภาคพลเมือง คือ การใช้อานาจของพลเมืองในกิจกรรมทางสั งคม กิจกรรมทาง
การเมืองตามสิทธิของพลเมือง เกิดขึ้ นได้ในระดับชุมชนหรือระดับชาติในประชาธิปไตยไทยที่มีตั้งแต่ทศวรรษ
2510 การแสดงออกนี้ในมิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาสังคม และภาคพลเมือง ที่ส่งผลต่อการจัด
ความสัมพันธ์เชิงอานาจกับรัฐใหม่ ได้พัฒนามาสู่กิจกรรมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ สิ่งแวดล้อม ความรู้ภูมิปัญญา
สุขภาพอนามัย สิทธิทางเพศ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมคือภาคประชาสังคม หรือภาคพลเมือง ได้ใช้อานาจของตน
ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ด้วยการไปหนุนเสริมกับรัฐ บางกิจกรรมอาจจะ
ท้าทายกับอานาจรัฐ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเมืองการปกครองของประเทศไทย ถือว่าเป็นที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก ในห้วง
การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านการเมืองของประเทศไทย การติดตามข่าวสารด้านการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น และการบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาล จนมีกลุ่ มองค์กรเข้ามามีบทบาทในการพัฒ นาด้านการเมืองการ
ปกครองของไทย และการปกครองท้ องถิ่นไทยรวมทั้งบางกลุ่ม บางองค์กรแต่ละฝ่ายตั้งและสร้างวาทกรรมทาง
เมืองในสังคมในการสร้างกระแสการเคลื่อนไหวทางสังคมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายเผด็จการ ล้วนแล้วแต่เป็น
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วาทกรรมทางการเมือง เพื่อเรียกความโดดเด่น ความสนใจทางการเมืองการปกครอง ให้ประชาชนบางกลุ่มชื่นชอบ
ชื่นชม กันการเมืองภาคประชาสังคม จึงเป็นตัวกระทาทางการเมืองใหม่ในรัฐพหุนิยมที่เน้นบทบาทของกลุ่มองค์กร
ทางสังคมในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ ซึ่งแนวคิดการเมืองภาคประชาสังคม สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการจัดการชุมชนท้องถิ่น ในเมื่ อชุมชนท้องถิ่นในสังคมไม่สามารถหลีกหนีการเมือง
ได้ ดั้งนั้นแล้วจึงจาเป็นที่จะต้องมาร่วมออกแบบการเมืองสมัยใหม่ๆ การทางานการเมืองแบบมีส่วนร่วมในการ
นาพาการเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองภาคประชาสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และการพัฒนาประเทศ
ไปพร้อมๆกับการเมืองควบคู่ กับการพัฒนาการเมืองแบบมีส่วนร่วมร่วมกันจากประชาชนอย่างแท้จริงนั้นก็คือ
การเมืองจากการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการออกแบบการทางานร่วมกัน ในเชิงพื้นที่ คือ ชุมชน ตาบล เมือง
จังหวัด จากการมีส่วนร่วมของประชาชนฐานราก ในการออกแบบเป็นเครือข่ายทางการเมืองในการทางานร่วมกัน
ในเชิงพื้นที่ตาบล สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
แนวทำงกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการทางานและการขับเคลื่อนการเมืองใน
เชิงพื้นที่มากขึ้นไม่ว่าทางชุมชนท้องถิ่น มี พระราชบัญญัติสภาองค์ กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมและมีเวทีการทางานการพัฒนาการออกแบบ การเมือง
ภาคประชาชนร่วมกันเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในการทางานร่วมกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทางานอย่างบูรณา
การของประชาชนในพื้นที่ หน่ วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนจากฐานราก จากการแสดงความคิดเห็น ในการร่วมกันออกแบบการทางานร่วมกันในการทางานการ
พัฒนา ทางการเมือง การปกครอง อย่างแท้จริง
ซึ่งไม่ว่าจะเป็น การเมืองภาคประชาชนในรูปแบบใด การเคลื่ อนไหวภาคประชาสั งคม (civil society
movement) หรือภาคพลเมือง ดังกล่าวมีองค์ประกอบสาคัญ คือพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) มุ่ง
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์สาธารณะ (common good) เป็นพลังสาคัญ นัยโดยทั่วไปของ “พลเมือง”
(citizen) ก าหนดไว้ 2 ระดั บ คื อ ระดั บ ของการเป็ น พลเมื อ งตามสภาพทางกฎหมายและการเมื อ ง ซึ ง เป็ น
ความหมายพื้น ฐานที่ว่าพลเมืองคือฐานะสมาชิกของรัฐ และชุมชน มีสิทธิและความรับผิดชอบตามกาหนดใน
กฎหมาย เช่น การคารพกฎหมาย การออกเสียงเลือกตั้ง การชาระภาษี และการเป็นทหาร ระดับของการมีส่วน
ร่วมในกิจการสาธารณะ (Public life) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกิจการสาธารณะที่มุ่งให้ชีวิตสาธารณะ
หรือชีวิตส่วนรวมดีขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อสภาพส่วนรวมและการเมือง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการเมืองและชีวิตสาธารณะซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ตังแต่การออกเสียงเลือกตั้ง
การวิพากษ์วิจารณ์ การกาหนดนโยบายสาธารณะ หรือกฎหมาย การเคลื่อนไหวสังคมทางการเมือง การยืนหยัด
ทางการเมืองในประเด็นต่างๆ หรือการแสดงพลังในการผลักดันทิศทางการเมือง แรงบันดาลใจของพลเมืองกับการ
มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะพลเมืองจะเกิดจากความต้องการ 3 ประการ คือ 1. ความต้องการควบคุมความไม่
แน่นอนในอนาคต 2. ความต้องการแก้ปัญหาหรือทาให้ดีขึ้นของชีวิตสาธารณะของตนซึ่งรัฐหรือการเมืองในแบบที่
คุ้นเคยแก้ไขไม่ได้หรือไม่เคยแก้ไข 3. ความต้องการเยียวยาความสัมพันธ์ที่อ่อนแอของชุมชนและความสื่อถอยทาง
การเมืองด้วยการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพลเมืองในการเมืองภาคพลเมืองจะครอบคลุมทั้ง 2 ระดับของการเป็น
พลเมือง ด้วยสานึกพื้นฐานของการเป็นพลเมืองในการเมืองภาคพลเมืองเป็นดังนี้ 1. การมีเสรีภาพในการปกครอง
ตนเอง ตระหนักในอานาจอธิปไตยของตนเอง 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง ตระหนักได้ว่าการทาหน้าที่
ของตนอย่ า งตื่ น ตั ว รู้ เ ท่ า ทั น และใช้ ปั ญ ญาและมี ส่ ว นร่ ว มคื อ การก าหนดชี วิ ต สาธารณะของตนเอง ( selfdetermination) 3. พลเมืองต้องทางานร่วมกับรัฐและการเมืองระบบตัวแทนเป็นหุ้นส่วนที่สนับสนุนและเกื้อกูล
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กัน ไม่ล้มล้างหรืออยู่คนละฝ่าย เพราะพลเมื องต้องอาศัยการทางานเชิงโครงสร้างโดยภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อ
บ้านเมืองและสังคม ดังนั่น การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม จึงเป็นของคู่กัน 4. การเป็น
พลเมืองไม่มีความหมายเพียงพลเมืองแห่งประเทศใด แต่ในระบอบประชาธิปไตยเสรี (Liberal democracy) ที่
เปิดกว้างในความเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพระดับโลก พลเมืองจึงต้องตระหนักรู้ในระดับสากลร่วมด้วย การเมือง
ภาคพลเมืองในที่นี้จึงเป็นการรวมตัวของพลเมืองที่เป็นเจ้าของอานาจการปกครองตนเอง (self-government) มี
ความเชื่อมั่นในการกาหนดอนาคตประเทศชาติ (self-determination) มีอานาจในการถ่วงดุลการใช้อานาจของตัว
แทนที่ได้รับการเลือกเข้าไปโดยชอบธรรมสู่การพัฒนาท้องที่ ท้องถิ่น จากฐานราก สู่ความเข็มแข็ง ถึงโครงสร้าง
ของประเทศชาติ แม้ว่าระบบการเมือง โครงสร้างทางการเมืองการปกครองของไทย จะไปในทิศทางไหนก็ตาม
ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนร่วมจากประชาชน กลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเข้ามามีบทบาทและการ
น าพาประเทศชาติ ร่ ว มกั น ถื อ เป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ชุ ม ชน สั ง คม ท้ อ งถิ่ น และประเทศชาติ บ้ า นเมื อ งก็ จ ะ
เจริญก้าวหน้าและเข็มแข็งต้องมาจากชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคพลเมืองใน
เชิงพื้นที่อย่างแท้จริง
เพื่ อ สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น สู่ เ ป้ า หมายความมั่ น คงของประเทศชาติ การที่ จ ะท าให้
ประเทศชาติบ้านเมืองเข้มแข็งก็ต้องทาให้รากแก้ว แข็งแรง แม้เจอภัยพิบัติ ก็สามารถคงอยู่ได้ เปรียบเสมือนสังคม
ในประเทศขณะนี้ ที่พยายามสร้างความเข้มแข็ง จากการเมืองภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง เข้า
มามีส่วนร่วมในการทางานออกแบบการพัฒนางานด้วยกัน ให้ชุมชน ท้องถิ่น เข็มแข็งพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน
แนวความคิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง คือ การรวมศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง การพัฒนาแบบ
Top Down การศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิ ทธิ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ความซับซ้อนของ
ปัญหาและสภาพการเปลี่ยนแปลง และข้อจากัดของกลไกรัฐ ที่ไม่สามารถตอบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาได้
ครอบคลุมและทันท่วงที
ดังนั้นการพัฒนาแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง คือต้องการพัฒนาแบบ Top
Down ศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ์ การปลุกสร้างพลัง ปลุกกระแสการพัฒนาจากล่างสู่บนโดยการใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง การสื่อสาร แสดงรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อ การเรียนรู้และขยายผล การสร้างพื้นที่
กลางให้ ทุกภาคส่ ว นมาเชื่อมร้ อย และสนั บสนุนการขับเคลื่ อนงานร่ว มกัน และการสร้างและพัฒ นาผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายแนวทาง รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ตาบล จังหวัด
ภูมินิเวศน์ จัดระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ การกาหนดทิศทางการพัฒนาโดยการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จัดทาแผนและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องกระแสการ
ยอมรับของขบวนองค์กรชุมชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการทั้ งประเทศ
ขบวนการพื้น ที่รู ป ธรรมการจั ดการตนเองของพื้นที่ และประเด็นงานความร่ว มมือกับภาคีพัฒ นาที่เกี่ยวข้ อ ง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และแผน
งบประมาณเชิงพื้นที่ ทีประชาชนมีความคิดความสามารถเพิ่มขึ้น องค์ กรชุมชนเข้มแข็งมีความสามารถในการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้นและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์โครงสร้างและนโยบายของรัฐ
สรุป
การเมื อ งภาคประชาสั ง คม คื อ รู ป แบบการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยที่ จ ะมุ่ ง สนใจและให้
ความสาคัญการพัฒนาและตัวแปรการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
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พลเมือง ภาคประชาชน ในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทางสังคม รวมถึงบทบาททางสาธารณะและ การเมือง
ภาคประชาสังคมทีเข้มแข็งก็จะนาพาสังคม ชุมชน และองค์กร ที่จุดหมายปลายทางตามเป้าหมายในการพัฒนา
การปฏิบัติการในการมีส่วนร่วมพื้นที่ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สู่การพัฒนาที่ยังยืนตามระบอบวิถี
ระบอบประชาธิปไตยจากฐานราก สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองที่เป็นประโยชน์และอานาจการมีส่วนร่วมทุ กภาค
ส่วนตามวิถีทางการเมือง
การพัฒนาการเมืองภาคประชาสังคมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัว ตั้ง นั้น
จาเป็นต้องศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐต่อสิทธิ์ การปลุกสร้างพลัง ปลุกกระแสการพัฒนาจากล่างสู่บนโดยการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง การสื่อสาร แสดงรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อการเรียนรู้และขยายผล การสร้างพื้นที่
กลางให้ทุกภาคส่วนมาเชื่อมร้อยโยงกันเพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการสร้างและพัฒนาผู้นา
การเปลี่ยนแปลงทุกระดับอย่างต่อเนื่องในการสังเคราะห์หลากหลายแนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์ศักย ภาพ
พื้นที่ ตาบล จังหวัด ภูมินิเวศน์ จัดระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่การกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
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บทคัดย่อ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยถือเป็นบริการสาธารณะหนึ่งที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
การดาเนิ น การขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจดาเนินการด้วยตนเอง มอบหมายให้ องค์กรอื่นจัดบริการ
สาธารณะแทนหรือรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะร่วมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรูปแบบของความร่วมมือนั้น ประกอบด้วยรูปแบบความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและรูปแบบความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบ
ปัญหา ขยะมูลฝอยตกค้างจานวนมาก โดยเฉพาะในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัน
แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยลาพัง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จึงเกิดนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (2) เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
ขยะ มูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการรวมกลุ่มและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ขับ เคลื่ อนงานการจั ดการขยะมูล ฝอยให้ เกิดความต่อเนื่องของกลุ่ มพื้นที่ (4) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยการวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษากลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) เทศบาล
ตาบลห้วยพลู อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-Dept Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ

คำสำคัญ ความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters)
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตาบลเกยไชย อาเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 297 คน โดยใช้ตาราง
สาเร็จรูปของ เครจซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ =3.75) และเมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.91) รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ =3.87) และด้ า นจิ ต ใจ อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =3.84) ส่ ว นด้ า นที่ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ต่ าสุ ด คื อ ด้ า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.40)

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต, ผู้สงู อายุ
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Quality of life of the elderly in the Kei Chai District Administrative Organization area
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ABSTRACT
This research study The objective is to study the quality of life of the elderly in Kei Chai
Sub-district, Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province. The sample consisted of 297 elderly
people aged 60 years and over by using the finished table of Krejcie & Morgan The data collection
tools are questionnaires. The statistics used in data analysis are the number, percentage, average
and standard deviation.
The results of the research showed that The quality of life of the elderly in the Kei Chai
Subdistrict Administrative Organization, Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province was in the
high level (𝑥̅ =3.75) and when considered in each aspect, it was found that the aspect with the
highest quality of life was physical health. In the high level (𝑥̅ =3.91) followed by the environment
Was at the high level มาก (𝑥̅ =3.87) and the psychological aspect was at the high level (𝑥̅ =3.84)
The aspect with the lowest quality of life was social relations. Is at a medium level (𝑥̅ =3.40)

Keywords : quality of life, the elderly
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บทนำ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขส่งผลให้ประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอายุยืนยาว ประกอบกับอัตราการเจริญ
พันธุ์ลดลง ทาให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว(เสน่ห์ แสงเงินและคณะ, 2555, หน้า 68) ในปี 2558
ประชากรโลกมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับได้ว่าประชากรรวมทั้งโลกได้
เข้าเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็น“สังคมสูงวัย” (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) สาหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่“สังคมสูงวัย”
มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2548 (รศริ นทร์ เกรย์ , 2556) ในปี 2558 ประชากรไทยมีจานวน 65.1 ล้ านคนใน
จ านวนนี้ เป็ น ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป 11 ล้ านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมดซึ่งมีสั ดส่ วน
ผู้สูงอายุ เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559) ประชากรสูงอายุ
เป็นกลุ่มประชากรพิเศษที่จาเป็น ต้องได้รับการดูแลจากสังคมได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจะมี
แบบแผนความเจ็บป่วยที่ต่างจากประชากรกลุ่มอายุอื่น เป็นวัยที่ประสบกับปัญหาเสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม ทาให้วัยนี้มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย(สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล , 2548, หน้า105) จากการขยายตัว
การกระจายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้สังคมชนบทรับความเจริญแบบสังคมเมืองเข้าไปใช้เป็นแบบแผนในการ
ดาเนินชีวิตมากขึ้น อาชีพในภาคอุตสาหกรรม การบริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดชาวชุมชนออกจากอาชีพใน
ภาคเกษตรกรรม เกิดการอพยพออกจากท้องถิ่นจนทาให้โครงสร้างของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น สัดส่วนหนุ่ม
สาว วัย แรงงานน้ อยลง ครอบครั ว มีขนาดเล็ กลง สมาชิก ของครอบครัวบางรุ่นหายไปจากครอบครัว (สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 2) และในที่สุดภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมักประกอบไปด้วยผู้สูงอายุและ
เด็กเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าวทาให้สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรกลุ่มอื่นในชุมชน เพิ่มสูงขึ้น (วิไลลักษณ์ รุ่ง
เมืองทอง, 2553, หน้า1-2) และพบว่าสิ่งที่ตามมา คือ ผู้สูงอายุมีผู้เลี้ยงดูหรือดูแลให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุข
น้อยลง (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์, 2552, หน้า 29) รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสาคัญของสังคมวัยสูงอายุ จึงได้มีการจัดทาแผน
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ประชากรสูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนจัดระบบคุ้มครองทางสังคม การส่งเสริมด้านความรู้และการเตรียมความพร้อมในวัย
สูงอายุ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสาคัญในการนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ(มยุรี พงษ์นาค, 2555)
สาหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความสาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สังคมผู้ สูงอายุ โดย
กาหนดนโยบายในระดับชาติรวมถึงกาหนดให้แต่ละภาคส่วน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุร่วมกันกาหนดกลยุทธ์และมาตรการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ปราณี อิ่ม
สมบัติ, 2546) และพบว่า ระดับคุณภาพชีวิ ตของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง (วีรพงษ์ ยางเดี่ยว,
2554) (ธาริน สุขอนันต์และคณะ, 2554) (ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศร, 2555)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เพราะจากจานวนสถิติประชากรผู้สูงอายุในเขตนี้ มีจานวน
ค่อนข้างมากพอสมควร ที่จะทาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ถึงความเป็นอยู่ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชี วิตของผู้ สู งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จั ง หวั ด
นครสวรรค์
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เป็นพื้นฐานในการศึกษาประกอบ ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม (UNESCO, 1993)
2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จานวน 1,061
คน (สานักทะเบียนอาเภอชุมแสง, 2560) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 275 คน โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 132 - 133)
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาการอยู่อาศัย
3.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม
4. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
5. ขอบเขตด้ำนเวลำ
เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
-

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา

ระดับคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน
1. ด้านสุขภาพร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง (Vaidty) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการศึกษา
อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 [โดยการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิ (Item Objective Congruence: IOC) ใช้เกณฑ์การ
พิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป] ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบแอลฟาหรือ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Alpha Coefficient) แบบสอบถามชุดทดลองใช้เป็น .808 และแบบสอบถามชุดจริงเป็น
.903 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด 275 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของการ
เลือกสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยง เบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 60-70 ปี มีสถานภาพสมรส ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ และมี
ระยะเวลาการอยู่อาศัยมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
2. ระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุในเขตองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ
ด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก และด้านจิตใจ อยู่ใ นระดับ
มาก ส่วนด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ในภำพรวม
รำยกำร

̅
𝒙

S.D

1. ด้านสุขภาพร่างกาย
2.ด้านจิตใจ
3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

3.91
3.84
3.40
3.87
3.75

0.50
0.47
0.61
0.53
0.42

แปลผล
ระดับคุณภำพชีวิต
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

อภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
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ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิฆัมพร อุทัยฉาย (2559) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลลาพันชาด อาเภอวังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ งอกศรี (2560) ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา อาเภอพยัตฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินทร์พร วงษ์รัตนะ (2558)
ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ศรีวิชัยน์ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา คาบุญเรือง (2559) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการ วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพ
ชีวิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นที่พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
อาจะมีผลมาจากแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุและความมั่นคงของชีวิตและสังคม เช่น
การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มีระบบคุ้มครอง
ทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ (จิรัชยา คล้ายดีและ
คณะ, 2560) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ในภาพ รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ กัญญาณัฐ ไฝคา
(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน ผลการศึกษา พบว่า
ด่านสุขภาพร่างกายอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่าน
สามารถรับรู้ทางด้านร่างกายที่มีผลต่ อชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรับรู้ถึงความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตน อยู่ในระดับมาก และท่านรับรู้ถึงด้านสุขภาพร่างกายของตนเอง อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ รุ่งนภา ศรีวิชัยน์ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สู งอายุในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุสามารถออกกาลังกาย เดิน กิน
ข้าว เข้าห้องน้าได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ ตั้งกิจจาวิสุทธิ (2557) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยด้านครอบครัวที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิ ตของผู้สูงอายุในตาบลหนองลาน อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ออกกาลังกายเป็นกิจวัตรประจาวัน และสามารถทางานได้อย่างที่เคยทา และ
ส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่าสุด คือ ท่านไม่ต้องพึ่งพายาต่างๆในการดาเนินชีวิต อยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจั ยของ สุวิทย์ งอกศรี (2560) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา อาเภอพยัตฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวัน เช่น กินข้าว อาบน้าได้ แต่ก็ยังมีความจาเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล
และพอใจกับความสามารถในการทางาน
2. ด้านจิตใจ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา หอมประภัทร (2561)
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลกุ ดผึ้ง อาเภอสุวรรณ
คูหา จังหวัดหนองบัวลาภู ผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรู้ถึงสภาพทางจิตใจของตนเอง อยู่ในระดับมาก และท่านรู้สึกมั่นใจในตนเอง อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา คาบุญเรือง (2559) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกพอใจในชีวิต เช่น
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มีความสุข สงบ มีสมาธิในการทางาน และกิจกรรมต่างๆ รู้สึกพึงพอใจในตนเองและยอมรับรู ปร่างหน้าตาของ
ตนเอง ไม่ค่อยรู้สึกวิตกกังวล รู้สึกมีกาลังใจ และคิดว่าชีวิตของตนเองมีความหมาย และมีคุณค่าในตัวเอง ต่อบุตร
หลาน และส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่าสุด คือ ท่านรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆของตนที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรญารักษ์ พันธ์ยิ้ม (2557) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
คุณภาพชีวิตและความต้อ งการของผู้ สู ง อายุในสถานสงเคราะห์ คนชราจังหวั ดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่ า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ รวมไปถึงความต้องการการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง
และผู้สูงอายุมีความเห็นว่า ความเชื่อต่างๆ ไม่มีผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชยา คล้าย
ดี และคณะ (2560) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษา พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่านรับรู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม อยู่ในระดับมาก และท่าน
รับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล สอดส่อง
(2561) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด นคร
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุทุกคนรู้จักกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานไปทางานต่างจังหวัดก็ได้อาศัยมิตรไมตรีจากเพื่อนบ้าน และส่วนข้อที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตต่าสุด คือ สุนันทา คาบุญเรือง (2559) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลดอย
ฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เป็นมิตรกับผู้อื่นและเพื่อนบ้านใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม มีความพอใจในการดูแลจากสมาชิก
ในครอบครัว และพอใจในการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเวลามีเหตุฉุกเฉิน และด้านความสัมพันธ์ ในเรื่องอารมณ์ทาง
เพศ ผู้สูงอายุไม่มีความต้องการทางเพศ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีอารมณ์ทางเพศอีกต่อไป
4. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ พั ช รี กลิ่ น ดี (2559)
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามพี่น้องอาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ท่านมีการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูก
กักขัง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก และ
ท่านรับรู้ถึงความปลอดภัยและมั่น คงในชีวิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ศรีวิชัยน์
(2558) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จาเป็นในชีวิตแต่ละวัน มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่งคงปลอดภัยใน
แต่ละวัน และส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่าสุด คือ และส่วนข้อที่มีระดับคุณภาพชีวิตต่าสุด คือ ท่านรับรู้ถึงการ
มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาว่าง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธิฆัมพร อุทัยฉาย (2559) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลลาพันชาด
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุรู้สึกได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย
และรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต แต่ผู้สูงอายุไม่ค่อยมีกิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งมีผลทาให้ผู้สูงอายุเบื่อหน่ายในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับผลกำรวิจัย
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย
และการดาเนินชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพายา
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องกับ
ผู้สูงอายุ
3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศให้กับผู้สูงอายุ
4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมสันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ที่ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรมร่วมกัน
ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย
2. ผู้วิจัยควรศึกษาเจ้ากับหน้าที่ผู้นานโยบายไปปฏิบัติร่วมด้วย
3. ผู้วิจัยควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนอื่นร่วมด้วยเพื่อความหลากหลายของข้อมูล
กิตติกรรมประกำศ
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณอร วัน
ทอง อาจารณ์ที่ปรึ กษาวิจั ย ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยา การวิจัย ตลอดจนให้คาแนะนาตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และติดตามผลการวิจัยด้วยความห่วงใยตลอดมา
ขอขอบพระคุณ นายปัญญา คล้ายแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ อาจารย์นันทิยา สัตยวาที และอาจารย์อดุล เดช ถาวรชาติ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็ นผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และขอขอบพระคุณ
ผู้ สู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่กรุณาสละเวลาให้ ความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัย
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอมอบ
ส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่ คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสั ง คม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 1,644 คน และได้กลุ่มตัวอย่าง 313 คน โดยใช้ตารางของเครจซี่ และ มอแกน (Krejcie & Morgan)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส าเร็ จ รู ป ทางสถิติวิเคราะห์ ข้ อมูล โดยสถิติ ที่ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้ อ มูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการวิจัย พบว่า ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัส ดิการ
สังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ =4.40) ส่วนระดับความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =2.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ ด้านอาชีพและรายได้ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.59) ส่วนในความเป็นจริง
อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ =1.92) รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.58)
ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ =2.33) และด้านบริการสังคม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.48) ส่วนในความ
เป็นจริง อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ =1.62) ส่วนด้านที่มีระดับความต้องการต่าสุด คื อ ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ =4.20) ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ =2.45)

คำสำคัญ: ความต้องการและความเป็นจริง,สวัสดิการสังคม,ผู้สุงอายุ
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บทนำ

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่ง
หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มาก
ขึ้นทั่วโลกจะมาจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา เช่นประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น
สิ งคโปร์ เป็ น ต้น (กรมกิจ การผู้ สู งอายุ , 2560) โดยสั งเกตได้ว่าประเทศที่พัฒ นาแล้ ว หรือประเทศที่มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ ทาให้รัฐบาลสามารถพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขและโรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดีส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่า
ประเทศด้อยพัฒนา จึงทาให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีโ อกาสเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุได้เร็วกว่าประเทศกาลั งพั ฒ นา
เนื่องจากมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้านการแพทย์ จึ งทาให้มียารักษาโรคที่
ทันสมัย มีโภชนาการทางด้านอาหาร อนามัยสาธารณะสุขที่ดี ประชากรจึงมีอายุยืนมากขึ้น อัตราการตายลดลงใน
ขณะที่อัตราการเกิดก็น้อยลงด้วย ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจึงมี
ความสาคัญ โดยแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลกนั้น เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมส่งผลทาให้ปัจจัย
การผลิตทางด้านแรงงานลดลง การออมลดลง รัฐบาลจาเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและ
การรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้ อมการจัดสรร
ทรัพยากรแรงงานที่จะลดลงจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทาให้รายได้ประชาชาติ
ลดลงได้ ดังนั้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสาคัญ ควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐ และ
เอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น.21)
สาหรับประเทศไทยนั้น ผลสารวจข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.
2560 ประเทศไทยใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7
ในปี 2560 เมื่อพิจารณาถึงสิทธิการรักษาของผู้สูงอายุหรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน (ไม่รวม ไม่
ทราบว่ามี/ไม่มีสวัสดิการฯ) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.2 มีสวัสดิการค่ ารักษาพยาบาลหลัก มีเพียงร้อย
ละ 0.8 เท่านั้นที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สาหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ร้ อยละ 83.2 เป็ น สวัส ดิการจากรั ฐ คือ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) รองลงมา คือ ข้าราชการหรือ
ข้าราชการบานาญ ประกันสังคม/กองทุ นเงินทดแทน รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ ร้อยละ 13.0 1.6 1.5 และ 0.7
ตามลาดับ ส่วนลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุพิจารณาจากการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ใน
ครอบครั ว พบว่า สั ดส่ ว นของผู้ สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2537 มี
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 7.7 8.6 และ 8.7 ในปี 2545 2550 2554
และ 2557 ตามลาดับ ผลสารวจปี 2560 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.8
และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับสมาชิกอื่น ๆ ในครัวเรือ น เช่น อยู่กับคู่สมรส บุตร/พี่/น้อง/ญาติ ผู้ดูแลฯ มีร้อยละ
89.2 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยปัจจุบันสถิติผู้สูงอายุ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูลจากกรม
กิจการผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 11,030,287 ล้านคน เป็นผู้ชาย 4,905,786 ล้าน
คน และผู้หญิง 6,124,501 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุจานวนมากจะมีฐานะยากจน ทาให้
กลายเป็นประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศจะต้องมีแผนรองรับ
ทั้งนี้จึงทาให้ต้องมีการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยใช้ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นฐานโดยผ่านการมีส่ วน
ร่ ว มจากทุกภาคส่ ว นได้ แก่ องค์กรภาครั ฐ ที่รับผิ ดชอบ คือกระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริการสวัสดิการสังคมที่ผู้สูงอายุสามารถ
๘๐๐
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เข้าถึงบริการได้มากที่สุดในชุมชน ได้แก่ บริการด้านสาธารณสุข คือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร
ทอง 30 บาท) และสถานีอนามัย ที่เป็นบริการที่มีสถานบริการของรัฐกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคระดับตาบล อาเภอ
รองลงมา คือ บริการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนต่าง ๆ ที่ชาวบ้านดาเนินการกันเองในลักษณะงานประจา
ของชุมชน โรงพยาบาล สถานีตารวจ ส่วนบริการที่เข้าถึงได้น้อย ได้แก่ เบี้ยยังชีพ สวนสุขภาพ/ลานออกกาลังกาย
ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน และบริการที่เข้าถึงได้น้อยเพราะมีสัดส่วนน้อยในชนบท
ได้แก่ ประชาสงเคราะห์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด บริการฝึกอาชีพ เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้แก่
ผู้สูงอายุ และตอบสนองความต้องการให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่บางพื้นที่
อาจจะไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง หรือไม่ทั่วถึงตามนโยบาย แบบแผนการกระบวนการจัดสรรสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุโดยจะเห็ นจากผลสารวจข้างต้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560, น.145147)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของตัวอาเภอพยุหะคีรี และอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัดนครสวรรค์ มีทางคมนาคม ติดต่อกับทางอาเภอและจังหวัด
ได้ ส ะดวกมากทั้ ง ทางรถยนต์ แ ละทางรถไฟ มี ร ะยะทางห่ า งจากอ าเภอและจั ง หวั ด ประมาณ 20 กิ โ ลเมตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทาไร่ ทานา รับจ้างทั่วไป รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ ตามลาดับ เป็นรูปแบบสังคม
ชนบท ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ 17 กรกฎาคม 2561 ระบุว่าตาบลเขาทอง อาเภอพะยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปแล้ว ด้วยมีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปถึงกว่าร้อยละ 23 โดยผู้สูงอายุ
จานวนหนึ่งมีฐานะยากจน ชีวิตความเป็นอยู่แร้นแค้นทุพพลภาพ ด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่
น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (องค์การริหาร
ส่วนตาบลเขาทอง, 2562)
จากความสาคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการและความเป็นจริงในการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาทอง อ าเภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการและความเป็นจริงในการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หรือองค์การ
ภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถนาไปพัฒนาการการบริหารงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้สูงอายุให้ทั่วถึง เพิ่มคุณภาพการจัดสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุ และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมาก
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริการ
ส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล เ ข า ท อ ง อ า เ ภ อ พ ยุ ห ะ คี รี จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
6 ด้ า น ดั ง นี้ 1) ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และรั ก ษาพยาบาล 2) ด้ า นการศึ ก ษา 3) ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
4) ด้านอาชีพและรายได้ 5) ด้านนันทนาการ 6) ด้านบริการสังคม
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2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 12 หมู่บ้าน จานวน 1,644 คน (ข้อมูล
จากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง, 2562)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 12 หมู่บ้าน จานวน 1,644 คน ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คน โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้าง
ถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, น.132 - 133)
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและ
รักษาพยาบาล 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านอาชีพและรายได้
5) ด้านนันทนาการ 6) ด้านบริการสังคม
4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
5. ขอบเขตสถำนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น
(Independent Variables)
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 6 ด้าน
ดังนี้

4. อาชีพ

1. ด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล

5. รายได้

2. ด้านการศึกษา
3. ด้านที่อยู่อาศัย
4. ด้านอาชีพและรายได้
5. ด้านนันทนาการ
6.ด้านการบริการสังคม

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ” มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความ
ต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุห ะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่นามาศึกษาได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิจัยที่มีคุณภาพ
[โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 และ มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า (Alpha-reliabiliy coefficient) ก่อนนาไปใช้ ชุดความต้องการเป็น .996 และ
ชุดความต้องการเป็น .851 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 330 ฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบแอลฟา ชุดความต้องการเป็น .963 และชุดความเป็นจริง .889 โดยการสอบถามจากผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
จานวน 313 คน โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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สรุปกำรวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 70 79 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุ ด ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร และมีรายได้ต่ ากว่า
5,000 บาท
2. ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ส่วนระดับความเป็นจริง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ ด้านอาชีพและรายได้
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ใน ระดับน้อย รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และด้านบริการสังคมอยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็น
จริง อยู่ในระดับน้อย
ส่วนด้านที่มีระดับความต้องการต่าสุด คือ ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนในความ
เป็นจริงอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 ด้านสุขภาพอนามัยและ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสั งคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด
คือ การจัดบริการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ การจัดบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนใน
ความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง และการจัดบริการแนะนาการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการต่าสุด คือ การจัดบริการ
ส่งเสริมการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
2.2 ด้านการศึกษา ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ด้านการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับ
น้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสู งสุด คือ การจัดบริการส่งเสริมการฝึกอบรม
ทักษะด้านอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การ
จัดบริการให้ผู้สูงอายุสืบสานทางวัฒนธรรมสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และในความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน และการจัดบริการถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่
ในระดับ ปานกลาง ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการต่าสุด คือ การจัดบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย
2.3 ด้านที่อยู่อาศัย ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัส ดิการสั งคมผู้สู งอายุ ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ด้านที่อยู่อาศัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความเป็นจริง อยู่ใน
ระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูง สุด คือ การจัดบริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้สาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การจัดบริการ
อานวยความสะดวกด้านอุปโภคสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และ
การจัดบริการได้รับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ดีสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริงอยู่ใน
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ระดับน้อย ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการต่าสุด คือ จัดบริการจัดตั้งบ้านพักคนชราที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับ
มาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.4 ด้านอาชีพและรายได้ ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ด้านอาชีพและรายได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นจริง
อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ การจัด บริการเบี้ยยังชีพ
สาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นจริง อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน รองลงมา คือ การจัดบริการ
กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และ การจัดบริการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย ส่วน
ข้อที่มีระดับความต้องการต่าสุด คือ การจัดบริการฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงานสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด
แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.5 ด้านนันทนาการ ระดับความต้อ งการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ด้านนันทนาการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือ การจัดบริการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นเป็นจริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดบริการส่งเสริมกิจกรรมการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก และการ
จัดบริการนันทนาการด้านความบันเทิงสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับมาก ส่วน
ข้อที่มีระดับความต้องการต่าสุด คือ จัดบริการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่
ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2.6 ด้านบริการสังคม ระดับความต้องการและความเป็นจริงในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ด้านบริการสังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นจริง อยู่ในระดับ
น้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความต้องการสูงสุด คือจัดบริการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในความเป็นเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย รองลงมา คือจัดบริการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตด้านความเป็นอยู่สาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย และการจัดบริการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สาหรับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก ส่วนในความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อย ส่วนข้อที่มีระดับ
ความต้องการต่าสุด คือ มีการดาเนินงานจัดทาโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นจริง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมต้องกำรและควำมเป็นจริงในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ภำพรวม

ด้ำน
สุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล
การศึกษา
ที่อยู่อาศัย
อาชีพและรายได้
นันทนาการ
บริการสังคม
รวม

กำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ
ระดับควำมต้องกำร
ระดับควำมเป็นจริง
̅ S.D. แปลผล
̅ S.D. แปลผล
𝒙
𝒙
4.5 0.5 มากที่สุด 2.3 0.8
น้อย
8
9
3
3
4. 2 0. 7
มาก
2.4 0.7
น้อย
0
5
5
9
4.2 0.8
มาก
1.9 0.7
น้อย
6
0
4
8
4.5 0.5 มากที่สุด 1.9 0.6
น้อย
9
1
2
4
4.2 0.7
มาก
2.8 0.7 ปานกลาง
8
7
1
8
4.4 0.6
มาก
1.6 0.6
น้อย
8
8
2
9
4.4 0.5
มาก
2.1 0.5 ปานกลาง
0
5
8
0

อภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการและความเป็นจริงในจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้
ดังนี้ ระดับความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี
จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ รติ ม า จั น ทร์ น วล ( 2560)
ทาการศึกษา เรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง อาเภอ
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลัดดา บุญเกิด (2557) ทาการศึกษาเรื่อง ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า
ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา อยู่สบาย
(2557) ทาการศึกษา เรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจระเข้น้อย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ศตะกูรมะ (2556) ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุตาบลบ่อโพธิ์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นที่พบว่า ระดับความต้องการในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในภาพรวม ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า ระดับความต้องการในการจัดสวัส ดิการสังคมผู้สูงอายุ อยู่
ในระดับมากอาจจจะเป็น เพราะ ผู้สูงมีความต้องการให้ องค์การบริหารส่ว นตาบลเขาทองจัดบริการด้านการ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การจัดหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึงครอบคลุม ส่งเสริมมาตรฐานการ
ดาเนินงานทางการเเพทย์สาหรับผู้สูงอายุ เเละจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน เเละเเนะนาวิธีดูเเลสุขภาพให้
ผู้สูงอายุ การจัดบริการเบี้ยยังชีพ จัดบริการค่าพาหนะ จัดกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีทุนสาหรับประกอบอาชีพ
จัดบริการจาหน่ายสินค้าสาหรับผู้สูงอายุ จัดบริการบ้านพักคนชราสาหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดื อดร้อน
จัดสรรให้มีครอบครัวอุปการะสาหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ จัดหาที่ปลอดภัยหรือมีการซ่อมเเซ่มที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ
มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ จัดบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ
จัดตั้งโรงเรียน ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้มีการถ่ายทอดเผยเเพร่วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ จัดกิจกรรมสร้างความบันเทิง
พัฒนาสวนสุขภาพ ส่งเสริมการเล่นกีฬา จัดกิจกรรมในวันสาคัญสาหรับผู้สูงอายุให้ ได้มีส่วนร่ว ม จัดบริการที่
ส่งเสริมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เเละจัดสวัสดิการสังคมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ แต่ในความเป็น
จริงเราจะพบว่าผลที่ได้อยู่ ในระดับ น้ อย อาจจะเป็นเพราะติดในข้อจากัดในด้านงบประมาณเรื่องบุคลากรไม่
เพียงพอ และองค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ การให้
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่สาหรับผู้สูงอายุ การจัดหาบ้านพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
ให้ กับ ผู้ สู งอายุ การจั ดบริ การอ านวยความสะดวกด้า นอุปโภคส าหรับผู้ สู ง อายุ จัด เบี้ ยยั งชี พส าหรั บผู้ สู ง อายุ
ช่วยเหลือค่ายานพาหนะตามความเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ จัดบริการกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรั บผู้สูงอายุ ให้
ทุนในการประกอบอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ ฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงาน ทักษะด้านอาชีพสาหรับผู้สูงอายุเพื่อที่จะหา
รายได้ในการเลี้ยงชีพ จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้
ทางวัฒนธรรมสาหรับผู้สูงอายุ ให้สืบสานวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้
ผู้ สู งอายุ รวมทั้งการบริ การด้า นสุ ขภาพอนามัย และรั กษาสุ ขภาพ อาจจะยังไม่ทั่ว ถึง หรื อ อาจจะไม่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ ด้วยบริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เป็นองค์กรขนาดเล็กทาให้ มี
งบประมาณ บุคคลากรในการดาเนินงานไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุการจัดสวัสดิการ
สังคมของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมวัฒนธรรม
และประกอบกับนโยบายของรัฐในรูปของกฎหมายและพระราชบัญญัติสวั สดิการสังคม จึงทาให้การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1. ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2556) ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่
ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ พยายามรักษาพลังและศักยภาพทางร่างกายและทางสมองให้คงอยู่ให้มากที่สุด และใช้
ประโยชน์จากพลังและศั กยภาพอย่างสูงสุดเท่าที่จะทาได้ ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่ว นตาบลเขาทองอาจจะมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดหลั กประกัน
สุขภาพอย่างทั่วถึง การพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลรักษา การป้องกันโรคภัย การจัด ให้มีการตั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้
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2. ด้านการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องในกรณีการศึกษาของ ภานุรุจ
เดชวารี (2555) ได้ศึกษา เรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลยายแย้มวัฒนา
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จั งหวัดบุ รี รั มย์ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัส ดิก ารสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ด้ า น
การศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของบุพกร สุขแลน (2548) ให้ความเห็นว่า การจัด
สวัสดิการด้านการศึกษาประชาชนพึงได้รับบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ทุกรู ปแบบเพื่อน าไปสู่ การดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อไปและแม้ว่าประชาชนจะมี ข้อบกพร่อ งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาก็จะได้รับบริการการศึกษาพิเศษและการ
จัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีข้อจากัดเหล่านั้น ส่วนผลการศึกษา
ความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทองอาจจะไม่ได้มีการ
จัดบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุหรืออาจจะไม่ได้มีการสารวจความต้องการของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการจัดสวัส ดิการ
สังคมด้านการศึกษาของผู้สูงอายุ
3. ด้านที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของสายสวาท เภตรา
สุ ว รรณ (2552) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ผู้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการปั จ จั ย 4 คื อ อาหารเสื้ อ ผ้ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย และการ
รักษาพยาบาลส่วนความต้องการด้านจิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้อาทิความต้องการ ความมั่นคง
ปลอดภัย (Security Needs) โดยเฉพาะความต้ อ งการด้ านที่ อยู่ อ าศัย ที่ ปลอดภัย ปราศจาก ความวิตกกั ง วล
หวาดกลัวและการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่าอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ยังไม่มีการจัดบริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้สาหรับผู้สูงอายุ การ
จัดบริการอานวยความสะดวกด้านอุปโภคสาหรับผู้สูงอายุ การจัดบริการจัดตั้ง บ้านพักคนชราที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรืออาจจะมีการดาเนินการจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุเท่าที่ควร
4. ด้านอาชีพและรายได้ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของบังอร ธรรมศิริ (2549) ให้ความเห็นว่า ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุจาเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย สาหรับตนเอง ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและทาบุญ รวมทั้งเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย
ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทองมี
อาจจะยังมีการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ การจัดบริการกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในชุมชน การจัดบริการการฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงานสาหรับผู้ สูงอายุ การช่วยเหลือค่ายานพาหนะ และการ
จาหน่ายสินค้าสาหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการเท่าที่ควรซึ่งอาจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น
ปั ญหาเศรษฐกิจ จ านวนของผู้ สู งอายุ ที่เพิ่มสู งขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อง ศักยภาพขององค์ กร บุคลากร งบประมาณ
แผนการปฏิบัติการ เป็ นต้น ที่อาจเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์การจึงทาให้ความเป็นจริงในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่น้อย
5. ด้านนันทนาการ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลเขาทอง อาเภอพยุ ห ะคีรี จั งหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องในกรณีการศึกษาของ
ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
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ขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ด้านนันทนาการอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทองมีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ที่ได้แบ่งการจัดสวัสดิการสังคมออกเป็น
6 ด้าน คือ สุขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม
และบริการสังคม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแต่อาจจะยังมีการดาเนินการที่ไม่ตอบสนองความต้องการให้อยู่ระดับ
ที่สูงได้
6. ด้านบริการสังคม ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก
สมพล นะวะกะ (2555) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุด้านบริการสังคมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ส่วนผลการศึกษาความเป็นจริงพบว่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ทอง ยังไม่มีการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่สาหรับผู้สูงอายุ
การดาเนินงานจัดทาโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้
อาจจะไปตามทฤษฎีรัฐสวัสดิการ welfare state (2545) คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตยงานสวัสดิการสังคมที่ปรากฏในลักษณะของรัฐสวัสดิการ (welfare state) ส่วนหนึ่งได้ประสบปัญหา
ร่วมกันที่สาคัญคือ รัฐไม่สามารถแบกรับภาระ งบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านบริการสวัสดิการสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างคาด
ไม่ถึงโปรแกรมการจัดบริการในลั กษณะการสงเคราะห์ประชาชน (public assistance) ไม่สามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งให้กับ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับผลกำรวิจัย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้อานวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุและเพิ่มการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขให้มากขึ้น
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโดยการหรื อกิจกรรมให้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องให้ กับ
ผู้สูงอายุ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมนโยบายให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการพื้นฐานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. ผู้วิจัยควรศึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้นานโยบายไปปฏิบัติร่วมด้วย
3. ผู้วิจัยควรศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นร่วมด้วยเพื่อความหลากหลายของข้อมูล
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กิตติกรรมประกำศ
การศึกษานี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์พรรณอร วันทอง ที่กรุณาได้ช่วยเหลื อ เสียสละเวลา
เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาที่มีคุณค่าตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี นับตั้งแต่
เริ่ ม ด าเนิ น การจนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย รู้ สึ ก ซาบซึ้ ง ในความกรุ ณ าของท่ า นอาจารย์ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทาวิจัยเรื่องนี้ประสบผลสาเร็จ
ขอขอบคุณพระคุณ นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาทอง ปลัดองค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาทอง
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ทุกท่านที่ ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล เอกสาร
อีกทั้งอานวยความสะดวกให้กับผู้วิจัย และขอขอบพระคุณประชาชนในพื้นที่ตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้
สุดท้ายนี้หากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีสิ่งผิดพลาด ขาดตกบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่าง
สูง ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ศึกษาเรื่องนี้ต่อไป
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอนุรักษ์ผ้ำทอมือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลเนินขำม
อำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท
รณชัย ทองเที่ยง และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ผ้าทอมือ หนึ่งตาบล
หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าบลเนิ น ขาม อ าเภอเนิ น ขาม จั ง หวั ด ชั ย นาท ด าเนิ น การวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในตาบลเนินขาม จานวน 335
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จานวน 32 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในตาบลเนินขามมีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ้าทอมือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ มีระดับการมีส่วน
ร่วมสูงสุด (𝑥̅=3.09) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (𝑥̅ = 3.00) และด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุด (𝑥̅ = 2.70)
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้่าใน
เขตพื้น ที่ของต้าบลบางพระหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ มตัว อย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตต้าบลบางพระหลวง จ้านวน 330 คน โดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ้านวน ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้่าในเขตต้าบลบางพระ
หลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.79) รองลงมา
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.62) และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61) ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมต่่าที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.52)
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะ ศึกษาศักยภาพการ
จัดบริการสาธารณะ ปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะและเพื่อนาเสนอรูปแบบและ
กลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ โดยใช้การวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งเทคนิควิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร่วมกันศึกษาหาคาตอบ
ของงานวิจัยผลของการศึกษาพบว่า
1) ภารกิจและประเภทการบริ การสาธารณะพบว่าบริบททั่ว ไปนั้นจังหวัดบึงกาฬยังอยู่ในช่ว งพัฒ นา
เนื่องจากเป็นจังหวัดซึ่งตั้งขึ้นใหม่ทาให้ศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ม ากนัก
ไม่ว่าจะเป็ น ด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม จึง
จ าเป็ น ต้องมีการดาเนิ น งานโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการพัฒ นาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อ
วางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างฐานเพื่อรองรับการขยายตัว ในพื้นที่ชุมชนในระยะ20 ปี จัดทาแผนแม่บ ทและ
จัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ตามลาดับ 2)
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะพบว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ทุกด้านควบคู่กันไป เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะทาให้ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามมา
อีกด้วย และ3)ปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะได้แก่การสนับสนุนของฝ่ายการเมือง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ทรัพยากรการบริหาร การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากการจัดบริการสาธารณะนั้นมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ ลการ
ดาเนินงาน การปรับปรุงสถานที่ทางาน เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาบุคลากร รวมถึงเครือข่ายต่างๆ สร้างโอกาส
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยมุ่ ง ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน มุ่ ง ส่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ และมุ่ ง
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการจัดบริการสาธารณะและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อย
รูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬนั้น ต้องดูความต้องการของประชาชนเป็นหลักและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ
การพัฒนาที่จะนาไปสู่การจัดการบริการสาธารณะที่มีศักยภาพนั้นต้องเริ่มจากการก่อตัวของปัญหาในแต่พื้นที่ก่อน
เพื่อที่จะได้แก้ไขตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด
คำสำคัญ : ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การจัดบริการสาธารณะ,การส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการ
สาธารณะ,จังหวัดบึงกาฬ
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ABSTRACT
This study is a research to analyze the mission and types of public services Study the potential
of public service provision. Factors contributing to the promotion of the potential of public services And
to propose a model and mechanism for the development of the potential of public services in the local
administrative organization in Bueng Kan Province. By using mixed methods research, both quantitative
and qualitative methods Jointly study the answers to the research. The results of the study found that
1) The mission and type of public service found In general context, Bueng Kan Province is still
under development as it is a newly formed province. Given the potential in managing public services, it
still does not cover much areas. Whether it is transportation, economy, society and culture. Resources
and Environment Therefore necessary to carry out the feasibility study and design of the Bueng Kan
Development Project In order to plan the development of the basic structure to support the expansion
in the community in 20 years Formulate a master plan and prioritize basic infrastructure development
Both in the urgent, medium and long- term, respectively 2) The potential of public service provision
found that the infrastructure In promoting quality of life In order to organize the community, society
and to maintain order Management and conservation of natural resources, the environment, arts,
culture, customs and local wisdom It is extremely necessary to develop all areas together. In order to
reduce problems caused by one side which will result in development in other areas as well And 3)
factors contributing to the enhancement of the potential of public services. Factors that promote public
services are political support. Transformational leadership Strategic planning Competency of staff
Motivation for work Public participation Administrative resources Achievement management Good
management This is because the public service provision is focused on publicizing the operational
results. Workplace improvements Tools and equipment and personnel development Including various
networks Create opportunities for public participation by focusing on the benefit of the people. Focus
on the achievement of the state's mission and focus on efficiency and worthiness in providing public
services and reducing procedures.
The model and mechanism for the development of the potential of public service provision
that is appropriate for the local government organization in Bueng Kan Province Must mainly look at the
needs of the people and the problems that affect that community or locality The development that
leads to the management of potential public services must start with the formation of problems in each
area. In order to have the solution that meets the needs of the most people
Keyword: The potential of the local government organization, the provision of public services, the
promotion of the potential of public services, Bueng Kan province
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บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 14 ว่าด้วยเรื่ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 250 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การ
จัดทาบริการสาธารณะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงความเหมาะสม
และความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2560)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติ การโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี และแผนงานโครงการประจาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี และแผนงานโครงการประจาปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาหลักและการพัฒนาเมืองสาคัญที่สอดคล้องกับสภาพพื้นฐานและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่และมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและอาเภอ (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกได้ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 43 แห่ง มี
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อาเภอ 53 ตาบล 615 หมู่บ้าน มีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ถึงพ.ศ.2552 แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพการณ์ปัจจุบัน
โดยมองในเรื่องศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งสะท้อนมาจากปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจัดบริการสาธารณะด้านถนน ที่ยังมีการชารุด/พังไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม ซึ่งเป็นหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะซึ่งอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45
ต้องให้การสนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น ประสานและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร นับเป็นสิ่งสะท้อน
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้น นักวิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาว่า
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบึงกาฬ ยังไม่มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแล้ว อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่ปกครอง การคมนาคมไม่สะดวก หรือแม้แต่การ
เข้าถึงของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเท่าที่ควร
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ วิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะ วิเคราะห์ศักยภาพการ
จัดบริการสาธารณะ ปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริก ารสาธารณะ พร้อมทั้งนาเสนอรูปแบบและ
กลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบึงกาฬ เพื่อนามาเป็นกรอบใน
การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะให้ประสบผลสาเร็จ และเพื่อลดปัญหาผลกระทบด้าน
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ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมที่สุด และเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้นในการกาหนดนโยบายจัดบริการสาธารณะในเขตท้องที่ของตนมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1).เพื่อวิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
บึงกาฬ
2).เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
3).เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
4).เพื่อนาเสนอรูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ขอบเขตกำรวิจัย (Scope of Research)
1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก าหนดพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาคื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด บึง กาฬ ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 43 แห่ง โดยแบ่งประชากรศึกษาเพื่อนาไปสู่การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) และเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key Informant) ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่อาศัยในพื้นที่ และได้รับผลจาก
การจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องานราชการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
400 คน และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ
ท้องถิ่นระดับบริหาร และข้าราชการท้องถิ่นระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกาหนดนโยบายและนานโยบาย
ไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภาระหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ จานวน 30 คน
2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะในรูปแบบของนโยบายแผนงานและโครงการ
และ2) ด้านประเภทการบริการสาธารณะในรูปแบบของกิจกรรมตามนโยบายแผนงานและโครงการ
2.2 ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ 1)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) ด้า นการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง
2
)
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 3) ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4) ปัจจัยด้านสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ 5) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
6) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 7) ปัจจัย
ด้านทรัพยากรการบริหาร 8) ปัจจัยด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ9) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี
รูปแบบกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงสารวจ
และการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กัน
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ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1) ตัวแปรปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ
2) ตัวแปรศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1.วิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจัยจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่กาหนดเกี่ยวภารกิจและ
ประเภทการบริการสาธารณะ พร้อมกับภาพถ่าย ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) โดย
คาถามกึ่งโครงสร้าง ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เพศ อายุ และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ
2.การศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ ใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามแบ่งเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามปลายเปิดลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 เป็นคาถามปลายปิดเกี่ยวกับศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัดบึงกาฬ โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการ ลิเคอร์ท(Likert) มี 5
ระดับ คือ ศักยภาพมากที่สุด ศักยภาพมาก ศักยภาพปานกลาง ศักยภาพน้อย และศักยภาพน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดให้แสดงข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนต่อการนาเสนอรูปแบบ
และกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้
1) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดาเนินการนา แบบสอบถาม(Questionnaire) ศักยภาพ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลประชากร
ในเขตพื้นที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and TransparencymAssessment : ITA) เป็นลาดับสูงสุดของจั งหวัด ได้รับคะแนนแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
2) วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดาเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์จากผู้ให้คาตอบโดยตรง (Face
to face interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured) เกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น จานวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
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คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้มาทั้งหมด โดยใช้วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะห์โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding From)
3. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยดาเนินการรวบรวมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เพื่อวิเคราะห์
ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เป็นการวิเคราะห์เนื6อหา
(Content analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กาหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร โดยคัดเลือกเอกสารการจัดบริการสาธารณะ
1.2 วางเค้าโครงการวิเคราะห์เป็นการจัดระบบการจาแนกคา หรือข้อความในเนื้อหาสาระของ
เอกสาร โดยจาแนกภารกิจและ
ประเภทของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
1.3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context) โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูล ผู้รับข้อมูลการเผยแพร่
ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดบริการ
สาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยนาเสนอเป็นรูปภาพ และบรรยายสรุปภารกิจและประเภท
ของการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2563
2. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) คณะผู้วิจัยนาข้อมูลปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬที่ได้รับจากการสั มภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( semistructured) มาจาแนกคุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูล มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมที่เหมื
่ อนกันและ
แตกต่างกันหลังจากนั้นจึงทาการสรุปบรรยายให้เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น
สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ โดยจาแนกตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาผลการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.ผลการวิเคราะห์ภารกิจและประเภทการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึง
กาฬ ผลการศึ ก ษาจ าแนกตามแนวคิ ด CIPP Model พบว่ า ด้ า นบริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม (Context
Evaluation : C) จากผลการศึกษาพบว่า โดยบริบททั่วไปนั้นจังหวัดบึงกาฬยังอยู่ในช่วงพัฒนาเนื่องจากเป็น
จังหวัดซึ่งตั้งขึ้นใหม่ทาให้ศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถครอบคลุม
พื้นที่มากนักไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการดาเนินงานโครงการ
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ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัวในพื้นที่ชุมชนทั้งในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งจัดทาแผนแม่บทและจัดลาดับความสาคัญของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input
Evaluation : I) พบว่า ศักยภาพการจัดบริการสาธารณะจังหวัดบึงกาฬ ต้องเดินหน้าและนโยบายต้องอยู่ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กาหนดขึ้นมาเป็นกฎหมาย และต้องคานึงถึงกฎหมายการให้อานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลัก ในด้าน
กระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า การจัดบริการสาธารณะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการบรรลุจุดมุ่งหมาย ต้องเกิดความประหยัด ลดความไม่แน่นอน
ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี สามารถตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถกาหนด
ทิ ศ ทางในการด าเนิ น การในอนาคตได้ ในด้ า นผลผลิ ต (Product Evaluation : P) พบว่ า จั ง หวั ด บึ ง กาฬ มี
แผนพัฒนาสามปีที่เป็นภารกิจและทิศทางในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ซึ่งแผนดังกล่าวมี
การดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงทาให้มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2.ผลการศึกษาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ผล
การศึกษาภายใต้ปัจจัยที่สาคัญ 5 ด้านพบว่าด้านแรกด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่ามีการจัดทาเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ถนนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัญหาด้านการคมนาคมของจังหวัดบึงกาฬยังไม่ครอบคลุมและยังไม่สะดวกเท่า่ควร
ที่
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่ามีการจัดทาเกี่ยวกับเสริมอาหารโปรตีนและแก้ไขปัญาหาเด็ก ขาดไอโอดีน และ
พัฒนาอาชีพด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจฐานราก ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่ามีการจัดทาเกี่ยวกับปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญาการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการรั กษาความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงการดาเนินการตามนโยบายแผนปรองดอง
แห่งชาติและนาไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่แก่ราษฎรในพื้น่และผู
ที่
้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พบว่ามีการจัดทาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เป็นต้นแบบ สามารถการ
จัดขยะต้นทางได้อย่างมีรูปแบบที่ดีเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และแนะนาเกี่ยวกับการจัดการขยะได้ดี และมี
การจัดทาโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการฝึกซ้อมเพื่อรองรับ ไฟป่า และมีการ
ปลูกฝังให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจาชาติ
เป็นประจาทุกปี และด้านสุดท้ายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า มีการจัดทา
เกี่ย วกับ งานประเพณีแข่งเรื อยาวไทย ลาว เวียดนามประจาปี โดยมีต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันประเพณีชิงถ้วย
พระราชทาน เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬมีประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน พร้อมทั้งมีการบารุงรักษาโบราณสถาน
ภายในจังหวัดบึงกาฬ ทาให้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมฟ้อนราบวงสรวงเจ้า
แม่สองนางในวันสถาปนาจังหวัด โดยมีท่าฟ้อนราที่สืบทอดกันมายาวนานที่เรียกว่า “ท่าฟ้อนไชยบุรี ” ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ
3.ผลการศึกษาปัจจั ยที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬพบว่า ในแต่ละปัจจัยนั้นเอื้อต่อการส่งเสริมศั กยภาพดังนี้ ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่าย
การเมืองพบว่าได้รับการสนับสนุนในการกาหนดนโยบายเป็นอย่างดีของสมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ และมีบทบาทที่
ส าคัญเป็ น อย่ างมากในการส่ งเสริ มศักยภาพในการให้ บริการสาธารณะเพราะต้องให้ ความเห็ นชอบแผนงาน
๘๒๑

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เนื่องจากคณะผู้บริหารและฝ่ายการเมืองจะรู้สภาพปัญหาของพื้นที่
กลุ่ ม บุ ค คลเป้ า หมายที่ จ ะจั ด บริ ก ารสาธารณะ รวมถึ ง เป็ น ผู้ มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ นการก าหนดนโยบาย
มอบหมาย ควบคุม สั่งการ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน เพื่ออานวยความสะดวก
การจัดบริการสาธารณะให้บริการแก่พี่น้องประชาชน
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า โดยบางส่วนเห็นว่าไม่มีความมีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน
เนื่องจากเป็นการประสานระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้
่ เกิดความคล่องตัว แต่
อีกส่วนหนึ่งมองว่ามีความมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานตามสายบังคับบัญชา และตามระเบียบกฎหมาย มีการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ่านการอบรม การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะพี่สอนน้อง และการให้ความรู้เชิงฝึกปฏิบัติ
จริง ทาให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ
ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่าต้องคานึงถึงสภาพปัญหาก่อนและหลังการจัดบริการสาธารณะ
จุดเด่น จุดด้อยในการบริการสาธารณะ ซึ่งมองประโยชน์ของประชาชนที่รั่ บบริการสาธารณะเป็น่ต้
ที่ องมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการสาธารณะ วิเคร าะห์
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดบริการสาธารณะ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
ทิศทางในการจัดบริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ พบว่ามุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และเกิด
ประโยชน์ให้กับพื้น่มากที
ที่ ่สุ่ ด โดยเจ้าหน้าที่ต้่ องมีทัศนคติและนิสัยที่ดีต่อองค์กรประชาชน และได้ใช้ความรู้ช่วย
แก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ต้องมีองค์ความรู้และทักษะต่างๆ รวมถึงการบริการของเจ้าหน้าที่มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ จากการแสวงหาความรู้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานตรงตามตาแหน่งหน้าที่และประเภทในการจัดบริการสาธารณะซึ่งต้องทาให้บรรลุผลสาเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีเพื่อนร่
่ วมงานที่มี่ ความสามัคคีกันในการจัดบริการสาธารณะ ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญกับ
การจัดบริการสาธารณะเนื่องจากผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว จึงจาต้องจัดบริการสาธารณะตามนโยบาย
ที่ได้แถลง
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าโดยประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลในการจัดบริการสาธารณะผ่าน
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่
ก่อนเริ่ มการจั ดบริ การสาธารณะผ่ านเวที ประชาคมหมู่บ้าน โครงการที่มาจากหน่
่
ว ยอื่นก็ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ซึ่งผ่านการประชาคมระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหารพบว่า ทรัพยากรการบริหาร งบประมาณด้านบุคลากรยังไม่เพีย งพอ
เนื่องจากการบริการสาธารณะต้องดาเนินการให้ครอบคลุมด้วยข้อจากัดของบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ทาให้การบริการ
สาธารณะไม่ทั่วถึง งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากในเขตพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่มีการจัดเก็บภาษีได้น้อยทาให้เงิน
อุดหนุนน้อยด้วย
ปัจจัยด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พบว่าให้ความสาคัญกับ การประหยัด ซึ่งต้องมีการวางแผนในการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างให้มีความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน ให้
ความสาคัญกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะต้องมีการวางแผนวางโครงการก่อน
ดาเนินการเพื่อให้ผลผลิตออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ความสาคัญกับการบริหารงานแบบมีประสิทธิผลใน
การดาเนินการจัดบริการสาธารณะ คานึงถึงผลลัพธ์่จะเกิ
ที่ ดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลในการจัดบริการ
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สาธารณะ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่าโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน โดยการปรับปรุง
สถานที่ทางาน เครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนาบุคลากร รวมถึงเครือข่ายต่างๆ นอกนั้นยังสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัด ทา
แผนพัฒนาจนถึงการติดตามประเมินผล มุ่งผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐและมุ่งประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
การจัดบริการสาธารณะและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อย นอกจากนั้นประชาชนยังให้ความสาคัญในการเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมจั ด ขึ้ น โดยเฉพาะกิ จ กรรมการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชน ทาให้ได้ข้อมูลปัญหาที่ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4. การนาเสนอรูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบึงกาฬ จากผลการศึกษานาเสนอได้ว่า
จากภาพกล่ า วได้ ว่า รู ป แบบศั ก ยภาพการจัด บริก ารสาธารณะ มี ภ ารกิ จ และประเภทการจัด บริการ
สาธารณะที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งมีศักยภาพของการจัดบริการสาธารณะของจังหวัดบึงกาฬ มีศักยภาพ
การจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัด ระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวาง
แผนการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร ปัจจัยด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ดี่ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจั ดบริการสาธารณะจังหวัดบึงกาฬ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนการจัดบริการสาธารณะจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บริการสาธารณะ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่จั่ งหวัดบึงกาฬ รายละเอียดนาเสนอได้ดังภาพประกอบนี้
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บทสรุป

การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬนั้น ต้องดูความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลักและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆการที่จะเกิดการพัฒนาที่จะนาไปสู่ การ
จัดการบริการสาธารณะที่มีศักยภาพนั้นต้องการก่อตัวของปัญหาในแต่พื้นที่ก่อนเพื่อที่จะได้แก้ไขตรงตามความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ซึ่งการจัดการบริการสาธารณะก็มีแผนแม่บทชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
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แนวทางซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อพัฒนาไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีระบบซึ่งจะนาไปสู่
การใช้นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เพิ่มด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ และด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งแผนเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายสาธารณะของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง
ปัจจัยที่เอื้อต่อการบริการสาธารณะคือ ประชาชน บุคลากร และองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการบริการ
สาธารณะทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรน้า ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการสาธารณะสุข ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริการประชาชน และ ด้าน
การศึ ก ษา ซึ่ ง การบริ ก ารสาธารณะทั้ ง 7 ด้ า นนี้ จ ะส่ ง ผลออกมาในรู ป แบบโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารในท้องถิ่นนั้นๆโดยอาศัยตัวแบบ
การพัฒนาต่างๆที่ต้องนามาประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทของพื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬมีความต้องการที่
แตกต่างกันเนื่องจากจะมีสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะนาไปสู่กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและกระบวนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการบริการสาธารณะของท้องถิ่นนั้นๆได้และยังสามารถสะท้อนปัญหาในพื้นที่เพื่อจะ
นาไปกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาต่อไปได้อีกด้วย
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สุจิตรา ธนานันท์, (2552). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุพานี สฤษฎ์วานิช, (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิดและทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 7), กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๘๒๕

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

ทุนทำงสังคมในฐำนะกระบวนกำรขับเคลื่อนวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำต้นจั่น
ตำบลบ้ำนตึก อำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
จิดาภา แก้วกลิ่น, นิรชา ประโลม, ธันยธรณ์ มณีวรรณ, พรทิพย์ ชุ่มกลัด,
ธนาวรรณ ดวงสุดา และกฤติมา อินทะกูล1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Email address: jidapa2041@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้น
จั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษากระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จั งหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสารวจ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถาม จานวน
294 และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการนารูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและจากข้อมูลศึกษาวิจัยภาคสนาม
รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า บทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นทั้ง 4 ด้าน มีระดับ
ความแตกต่างกันและมีความสาคัญมากที่สุด คือ ทุนเครือข่ายและเครือญาติ ลาดับรองลงมา คือ ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนบริหารจัดการองค์กร และลาดับท้ายสุด คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดต่างก็มีบทบาทและความสาคัญ
ต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นทั้งสิ้น และเป็นปัจจัยสาคั ญในกระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
บ้านนาต้นจั่น โดยมีการวางแผนการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนให้สามารถยกระดับกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานที่
ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน

คำสำคัญ: ทุนทางสังคม, วิสาหกิจชุมชน, ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
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Social capital as a process to drive community enterprises in Ban Na Ton Chan, Ban Tuek
Sub-district, Si Satchanalai District Sukhothai.
Jidapha Kaewklin, Niracha Prarom, Thanyathorn Maneewan, Phontip Chumklat,
Thanawan Dongsuda and Krittima Intagoon1
Pibulsongkram Rajabhat University
Email address: jidapa2041@gmail.com
ABSTRACT
The research objective is to study the social capital that drive a role in the establishment
of Ban Na Ton Chan Community Enterprise, Tambon Ban Tuek, Amphoe Si Satchanalai. Sukhothai
And to study the process of using social capital to manage the community enterprise of Ban Na
Ton Chan, Ban Tuek Sub-district, Si Satchanalai District Sukhothai. The researcher chose to use
the integrated research methodology. By using quantitative research with surveys Data were
collected with 294 questionnaires and using a qualitative research by using in-depth interview
with those involved with the Ban Na Ton Chan Community Enterprise. In addition, the researcher
has compiled data from research papers and from field research data. Including relevant research
documents, which are in the relevant departments.
The results of the research showed that the role of social capital that affects the
establishment of Ban Na Ton Chan Community Enterprise in 4 areas is different and the most
important is the network and relatives capital, followed by the cultural capital, capital
management and finally, natural resources capital All of which have all roles and importance to
the establishment of Ban Na Ton Chan Community Enterprise. That important factor in the
management process of Ban Na Ton Chan Community Enterprise. By planning the use of existing
social capital as a link between members and various activities to drive community enterprises to
upgrade to become a model for tourism management by community-based that is currently
accepted.

Keyword: Social Capital, Community Enterprise, Ban Na Ton Chan Community
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บทนำ
1ในระบอบประชาธิ ป ไตยภายใต้ ค วามเป็ น รั ฐ สมั ย ใหม่ ทุ น

(Capital) เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐ (State) ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา มีการมองความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เป็นทุนอยู่หลายมิติปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งสามารถใช้ทุนทางสังคมเข้าแก้ไขหรือ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยอาศัยทุนในมิติที่แตกต่างกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยที่ผ่านมามีความเจริญก้าวหน้าตามลาดับสามารถทาให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งกันกับนานา
ประเทศทั้งในระดับ ภูมิภ าค ทวีป โดยได้นาแนวคิดการพัฒ นาแบบทุนนิยมมาปรับใช้ มีเทคโนโลยีเป็นตัว
ขับเคลื่อนไปสู่ความทันสมัยในทุกด้าน ทั้งด้านสินค้า การบริการ การสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับที่เน้นความเจริญด้านวัตถุเน้นความสะดวกรวดเร็วหากสังคมปราศจาก
ภูมิคุ้มกันที่ดีก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ามีช่องว่างระหว่างฐานะมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของความสุขความมั่นคงและ 2ความเข้มแข็งของชุมชนแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนความเข้มแข็งของชุมชนทาให้สังคมไทยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีเครือข่ายทางสังคมที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศสิ่งนั้นคือทุนทาง
สังคม (สัคพัศ แสงฉาย, 2557) 3นักวิชาการได้ให้ความหมายที่หลากหลายเกี่ยวกับความหมายทุนทางสังคมไว้
ดังนี้ ทุนทางสังคม ในความหมายของ World Bank ได้แสดงหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของความยึด
เหนี่ยวกันในสังคม สามารถนาไปพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548)
4ในปั จ จุ บั น กระแสการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนได้ รั บ ความนิ ย มสู ง ในหมู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ เ รี ย นรู้ ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนพื้นที่นั้นๆ
รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาคุณค่าทรัพยากรในท้องถิ่นนั้นด้วย จึงทาให้ชุมชนท้องถิ่น
หลายชุมชนเกิดแนวคิดการจัดการชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่โดดเด่นและมี
เสน่ห์ของชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 5วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรี สั ช นาลั ย จั งหวัดสุ โ ขทัย เป็ น แหล่ งท่องเที่ยวอีกที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นเดีย วกั น
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบ้านนาต้นจั่นอยู่บนที่ดอน
ในภูมิศาสตร์เป็นชุมชนป่าของอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ทางตอนบนสุดของจังหวัดสุโขทัย ริมฝั่งขวาของแม่น้า
ยมที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง อยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้ เก็บของป่า ยามว่างจากฤดูทาการเกษตร กลุ่ม
พ่อบ้านจะเก็บซากไม้ในป่าเพื่อมาทาเฟอร์นิเจอร์จากไม้เป็นสินค้าส่งออก สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มเติมและ
จากแนวคิดดังกล่ าว ทาให้กลุ่มสตรีภายในหมู่บ้านได้เกิดแนวคิดริเริ่มที่จะช่ว ยกันยกระดับคุณภาพชีวิ ต ของ
ครอบครัว จึงได้เกิดกิจกรรมระดมทุนเพื่ อส่งเสริมอาชีพให้สตรีในหมู่บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของกลุ่ม
1

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ. (2552). ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง-ผู้เปลี่ยนแปลงเมืองกับระบบ นวัตกรรมเมือง.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 สัคพัศ แสงฉาย. (2557). ทุนทำงสังคมกับกำรพัฒนำชุมชน บางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2548). ทุนทำงสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ
่ ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (2553). กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน.
5การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน.(2561).ชุมชนบ้ำนนำต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย [ออนไลน์] สืบค้นจาก : https://www.cem-onep.com/communityenvironment-network/
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แม่บ้านเกษตรกรในชุมชน เพื่อหากิจกรรมทานอกเหนือจากการทานารับจ้างเกี่ยวข้าว ปลูกข้าวโพด ถั่ว กล้วย
เพื่อขายนาเงินมารวมกันก้อนหนึ่งเป็นทุนให้ยืมประกอบอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้านตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 โดย
กลุ่มชาวแม่บ้านเกษตรกรได้ออกทุนทางเครือญาติเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพด กล้วยและแปรรูปกล้วย เพื่อนา
รายได้จากการขายกล้วยไปใช้จ่ายจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว จนกระทั่งในปี 2540 กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ได้รับ
ทุนทางองค์กรสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตึกให้พัฒนาทักษะและเรียนรู้
เทคนิคใหม่ๆในการทอผ้า เทคนิคเกี่ยวกับสีย้อมผ้า เรียนรู้การจัดการ การตลาดรวมถึงได้ต่อยอดเป็นการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและได้รับทุนจาก FML เมื่อปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม
และงบประมาณ 2 ล้านบาท พร้อมกันนี้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JBIC ได้
สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมสร้างศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ฝึกอบรมและช่วยเพิ่มพูนความรู้การบริหารจัดการ เพื่อ
ต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากงานและความเข้มแข็งให้ชุมชน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 กลุ่มทอ
ผ้ า พื้ น บ้ า นบ้ า นนาต้ น จั่ น ได้ มี ก ารส่ ง เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วและผ้ า ทอไปคัด สรรที่ เกษตร และจดทะเบี ยนเป็น
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งทุ น ทางสั ง คมในฐานะ
กระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยเลือกวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ด้วยเห็นถึงศักยภาพความ
เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน วั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต การบริ ห ารจั ด การ กระบวนการขั บ เคลื่ อ นในชุ ม ชน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม
ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้าน
ตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3 เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นตาบลบ้าน
ตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยใช้แบบการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) มาอธิบายในเรื่องของ ทุนทางสังคมที่มีผลในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยแบ่งวิธีการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. สร้างเครื่องมือวิจัยฉบับนี้ใช้เครื่องมือการวิจัยชนิดแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งนาข้อมูลเชิง
เอกสารมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Check Lists )
ตอนที่ 2 ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ตอนที่ 3 กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
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การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 294 คน
3.การเก็บแบบสอบถามในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 294 คน
4.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมเชิงสถิติ โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และและค่าร้อยละ (Percentile)
5. สรุปผลและเขียนรายงาน
4.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic)
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) จานวน 294 คน โดยคณะผู้วิจัยวางแผนเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่บ้านนาต้นจั่น
2. แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามในเขตพื้นที่บ้านนาต้นจั่น
3. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กับมาจานวน 294 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
5. ผลกำรศึกษำ
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีข้อสรุปดังนี้
5.1 ทุนองค์กรทุนเครือข่ำยและเครือญำติ
การศึกษาทุนองค์กรทุนเครือข่ายและเครือญาติระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทาง
สังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น
ดังต่อไปนี้
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จากกราฟ ระดับการประเมินในด้านทุนองค์กรทุนเครือข่ายและเครือญาติ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านมี
การเคารพกฎระเบียบ กติกาของหมู่บ้าน (มีค่าเฉลี่ย = 4.84) รองลงมาได้แก่ สมาชิกในชุมชนมีความร่วมมือกัน
ในการบริหารจัดการชุมชน (มีค่าเฉลี่ย = 4.76) และรองลงมาได้แก่สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์กันแบบเครือ
ญาติ (มีค่าเฉลี่ย = 4.71) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนเป็นกลุ่มเพื่อ
ดาเนินการบริหารชุมชน (มีค่าเฉลี่ย = 4.70)
5.2 ทุนทำงวัฒนธรรม
การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมมีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ดังต่อไปนี้

จากกราฟระดับการประเมินในด้านทุนทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการนาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน (มีค่าเฉลี่ย=4.83)
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รองลงมา ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในชุมชนทาให้เศรษฐกิจของชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ (มีค่าเฉลี่ย = 4.65) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนของท่านมีการนาทุนทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่ภายในชุมชนมาพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน (มีค่าเฉลี่ย = 4.56)
5.3 ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
การศึกษาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มีผล
ต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ดังต่อไปนี้

จากกราฟระดับการประเมินในด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภายในชุมชนมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน
(มีค่าเฉลี่ย = 4.20) รองลงมา ได้แก่ ชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่ อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย (มีค่าเฉลี่ย
= 4.18) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน (มีค่าเฉลี่ย = 4.17)
5.4 ทุนทำงองค์กร
การศึกษาทุนทางองค์กรมีระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ดังต่อไปนี้
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จากกราฟระดับการประเมินในด้านทุนทางองค์กรพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน(มีค่าเฉลี่ย = 4.95) รองลงมาได้แก่ กองทุน
หมู่บ้านจัดสรรเงินปันส่วนให้สมาชิก(มีค่าเฉลี่ย = 4.16) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือได้รับการสนับสนุนทุน
องค์การบริหารส่วนตาบล (มีค่าเฉลี่ย = 3.96)
5.5 กำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อทุนทำงสังคมที่มีบทบำทต่อ
กำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำต้น ทั้ง 4 ทุน มีดังนี้

จากกราฟระดับการประเมินค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาททุนทางสังคมที่มี
ผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่น ทั้ง 4 ทุน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ทุนองค์กรทุน
เครือข่ายและเครือญาติ (มีค่าเฉลี่ย =4.75) รองลงมาได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม (มีค่าเฉลี่ย =4.68) และ รองลงมา
ได้แก่ ทุนทางองค์กร (มีค่าเฉลี่ย =4.35) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ (มีค่าเฉลี่ย
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=4.18) ดังนั้นบทบาททุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นทุนทางสังคมที่มีผลต่อการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนนาต้นจั่นมากที่สุด ได้แก่ ทุนทางเครือข่ายเครือญาติ ซึ่งพบว่าสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนมีการเคารพ
กฎระเบียบกติกาของหมู่บ้าน มีความร่วมมือกันในการบริหารจัดการ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน
แบบเครือญาติ รองลงมา ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกชุมชนมีการนาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนทาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ รองลงมาได้แก่
ทุนทางองค์กร ซึ่งชุมชนนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินและมีการจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกในชุมชน
อย่างยุติธรรม และรองลงมา ได้แก่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
และหลากหลายและมีการจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้น
จั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยและ เพื่อศึกษากระบวนการใช้ ทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการทาแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยบทนี้เป็นการอธิบายถึง
บทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มาประมวลผล
และนาเสนอในประเด็น ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นและกระบวนการใช้ทุน
ทางสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
6.1 สรุปผลวิจัย
ทุ น ทางสั ง คมที่ มี บ ทบาทต่ อ การจั ด ตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นนาต้ น จั่ น ประกอบด้ ว ยทุ น ทางสั ง คมที่ มี
ความสาคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทุนทางเครือข่ายและเครือญาติ รองลงมาคือ ทุนทางวัฒนธรรม รองลงมาคือ ทุนทาง
ทางองค์กร และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ทุนทางสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น อันดับแรกทุนทางเครือข่ายเครือญาติมี
บทบาทมากที่สุด ซึ่งพบว่าสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนมีการเคารพกฎระเบียบกติกาของหมู่บ้าน มีความร่วมมือกันใน
การบริหารจัดการ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ การที่ชุมชนมีทุนทางเครือข่ายและ
เครือญาติที่มีสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือกัน รับผิดชอบต่อชุมชน และมีความรักชุมชนบ้านเกิด จะช่วย
ให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนาไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
อันดับสองได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกชุมชนมีการนาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนทาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนบ้านนาต้นจั่ นมี
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวบ้านที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตการดาเนินชีวิต มีการนาทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายในชุนชม
มาพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและนาวิถีชีวิตดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาต้นจั่น มีการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น สามารถทาให้เศรษฐกิจของ
วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้นาไปสู่การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
อันดับสามได้แก่ ทุนทางองค์กร ซึ่งชุมชนนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินและมีการจัดสรรเงิน
ปันผลให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่ างยุติธรรมชุมชนบ้านนาต้นจั่นได้รับทุนองค์กรสนับสนุนจากธนาคารเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินหลายภาคส่วน ทุนทางองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน
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บ้านนาต้นจั่นซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ และการรวมกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเองภายในชุมชนและบริ หารงานกันเอง
การบริหารงานนอกจากสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ แล้ว สมาชิกยังได้รับแบ่งปันผลกาไร และ
สวัสดิการต่างๆอีกด้วย โดยเงินรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวนี้มาหมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนจากการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ท้ า ยสุ ด ได้ แ ก่ ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ในชุ ม ชนมี ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละ
หลากหลายและมีการจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากร ที่มีความสาคั ญและโดดเด่น
เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน
ส่วนที่ 2 กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีกระบวนการบริหารในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ดังนี้
ผู้นาวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกในกลุ่ม มีการบริหารจัดการ โดยให้สมาชิกทุนคนในชุมชนมีบทบาทในการ
บริ ห ารจั ด การวิ ส าหกิ จ ขุ ม ชน โดยการใช้ ทุ น ทางสั ง คมที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มระหว่ า งสมาชิ ก และกิ จ กรรมใน
กระบวนการขับ เคลื่ อนวิสาหกิจชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และสร้าง
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่มีความหลายหลาย สมาชิกในของวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สถาบันการเงินในชุมชน สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสามารถเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกอาชีพให้แก่เครือข่ายชุมชน มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ สมาชิกในชุมชนสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และชุมชนและแบ่งเงินปันผลเพียงพอต่อความต้องการอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนมีการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 อภิปรำยผล
จากผลการศึกษา ทุนทางสังคมในกระบวนการขับเคลื่อนวิ สาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตาบลบ้านตึก
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ทุนทางสังคมของชุมชนบ้านนาต้นจั่นทั้ง 4 ด้าน คือ ทุนเครือข่ายและเครือญาติ ทุนวัฒนธรรม ทุน
องค์กรและทุนทรัพยากรธรรมชาติ มีความสาคัญต่อชุมชน และทุนแต่ละด้ านนั้นมีบทบาทต่อการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านนาต้นจั่นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชุมชนบ้านนาต้นจั่นยังสามารถนาเอาทุนทางสังคมที่มีความ
โดดเด่น มาใช้ในการจั ดกิ จ กรรมท่ องเที่ย วโดยชุมชน กิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ ให้ กับชุ มชนอีก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลดา บุญอยู่ (2556) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กรณีศึกษา: บ้านเกาะพิทักษ์ ตาบลบางน้าจืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผลจากการศึกษาพบว่าทุน
ทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านเกาะพิทักษ์ ตาบลบางน้าจืด อาเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพรประกอบด้ว ยทุน ทางสั งคมที่มีความส าคัญ ทั้ง 4 ด้าน 1. ทุนมนุษย์ คือ บุคคลที่มีองค์ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และนามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชนสังคมความเอื้ออาทรมีน้าใจมีจิตอาสา มีความรู้
สติปัญญาและทักษะมีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีในการทางานและได้ใช้ศักยภาพและคุณสมบัติ
ทั้งหลายที่มีทาประโยชน์ต่อชุมชน 2. ทุนสถาบันคือ การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นและ
มีจิตสานึกร่วมกันมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งเป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทางสังคมเป็น
เครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนความเป็นกลุ่มก้อนทาให้มีศักยภาพและพลังที่จะช่วยเหลือ
กันเองหรือร่วมกันทาประโยชน์เพื่อชุมชน 3. ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คือ การนาเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล
ชุมชนภูมิปั ญญาปราชญ์ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการนาไปพัฒ นาเป็นจารีตประเพณีวัฒ นธรรมนาไปสู่ ก ารใช้
ประโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง 4. ทุนทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชน
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ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันคนในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม/เครือข่ายร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน
นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีกระบวนการบริหารในการขับเคลื่ อน
วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น โดยมีการบริหารจัดการทุนทางสังคมในการขับเคลื่ อนวิสาหกิจชุมชนบ้านนาจ้นจั่น มี
การวางแผนการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกและกิจกรรมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น การพัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการทอผ้า เทคนิคเกี่ยวกับสีย้อมผ้า เรียนรู้การจัดการ
การตลาด การจัดการท่องเที่ยวโดยชุม การสร้างสรรค์เศรษฐกิจในชุมชน การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่ในการสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และสร้างผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนที่มีความหลายหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญญาภา ศุภพานิชย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา:ตลาดคลองสวนร้อยปี อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าทุนทางสังคมในชุมชนตลาดคลองสวน ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่
มีศักยภาพเป็นผู้นาและความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตอันนาไปสู่ ความไว้วางใจ ที่มีต่อกลุ่ม/
องค์กรในชุมชนทั้งที่มีอยู่แล้วและที่สร้างขึ้นมาใหม่บนฐานของความสัมพันธ์เดิมและผนวกกับมีเครือข่ายเกิดขึ้น
และพัฒนาในภายหลังที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่การดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างเป็นกระบวนการ และดาเนินอย่างต่อเนื่องแม้การขับเคลื่อนจะมีรูปแบบไม่เป็นทางการก็ตามแต่เป็น
รูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทความสัมพันธ์ของ สมาชิกที่เป็นความสั มพันธ์ตามประเพณีนิยมที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิต
7. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการศึกษาพบว่า ควรพัฒนาทุนทางสังคม ที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อเวลาผ่าน
ไปทุนบางอย่างที่มีอยู่อาจเลือนหายไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่นสามารถใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมในกระบวนการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ศึกษา
อื่นๆ เพื่อจะได้นาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในประโยชน์ต่อไป
3.ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
3.1สาหรับผู้อ่านสามารถนาแนวทางการใช้ทุนทางสังคมของวิสาหกิจบ้านนาต้นจั่นไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองได้ โดยการศึกษาพื้นที่ชุมชนของตนเองนั้นว่ามีทุนใดบ้างในการขับเคลื่อนชุมชน
จนเกิดกลุ่มเล็กๆขึ้นมา และนากระบวนการต่างๆไปพัฒนาชุมชนต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
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กลุ่มบริหำรรัฐกิจและบริหำรธุรกิจ
Human Resource Transformation กับควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน: กรณีศึกษำ ธนำคำรกรุงไทย
ดร. รักชาติ แจ่มจันทร์1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Email address: ton.rakchart@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จ และพัฒนาตัวแบบ Model ในการพัฒนา HR
transformation เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ทั้งการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จานวน 20 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของ
ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ่ จานวน 400 คน ใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
จากผลการวิจัยพบว่า ธนาคารกรุง ไทยมีค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ในระดับสูง ทั้งด้านของวัฒนธรรม
องค์การ คุณภาพของการบริการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ด้าน
HR transformation เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่าตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อการพัฒนาของ HR transformation เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น แสดง
แบบจาลององค์ป ระกอบของ HR transformation และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้โมเดลสมการ
โครงสร้างที่ปรับใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ หลังจากทาการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างกันทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม โดยพบว่า
วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพของการบริการ และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลกระทบทางตรงต่อ HR
transformation เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอตัวแบบ
ของการพัฒ นา HR transformation และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธนาคารกรุ งไทย และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

ค ำส ำคั ญ HR transformation การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ความได้ เ ปรี ย งทางการแข่ ง ขั น
วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพของการบริการ
1

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Email address: chindala@nida.ac.th
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ข้อจำกัดของกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบกลุ่มและกำรร่วมทุนกับเอกชนในประเทศไทย
ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Email address: Poome.pet@gmail.com
บทคัดย่อ
ขยะมูลฝอยนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลไทยให้ความสาคัญในการจัดการตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน
มา โดยหนึ่งในเครื่องมือสาคัญที่รัฐบาลเลือกใช้คือ การจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มหรือคลัสเตอร์ในการกาจัดขยะ
มูลฝอยและอีกเครื่องมือที่สาคัญคือการร่วมทุนกับเอกชน โดยทั้งสองเครื่ องมือนั้นต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทั้งสองเครื่องมือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยของ
สังคมไทยจากเดิมที่ขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในระดับตาบลเช่นเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสู่การมองว่าขยะมูลฝอยสามารถจัดการได้บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างตาบลหรือ
ในระดับจังหวัดและเอกชนก็สามารถเข้ามามีบทบาทสาคัญได้ นอกเหนือจากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อปท. ดังเช่น
ประเพณีที่เคยปฏิบัติมา ปัจจุบันในหลายพื้นที่ได้เริ่มมีการใช้เครื่องมือทั้งสองอย่างเข้ม ข้น อย่างไรก็ตามยังมีอีก
หลายพื้นที่ที่ทั้งสองเครื่องมือไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ งานศึกษานี้ได้ทาการสารวจแผนและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การ
จัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา ตลอดจนคาสั่งทางราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มในการจัดการคลัสเตอร์
ขยะมูลฝอยและการร่วมทุนระหว่าง อปท. กับเอกชนในการกาจัดขยะมูลฝอย งานศึกษานี้คนพบว่าระยะทางและ
ค่าใช้จ่ ายในการขนส่ ง ความร่ ว มมื อ ที่จ ากั ด เฉพาะการกาจัด ขยะมูล ฝอย ตลอดจนการบัง คั บใช้ อ านาจจาก
ส่วนกลางเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การรวมกลุ่มไม่เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพในหลายพื้นที่ ในขณะเดียวกันการร่วม
ทุนระหว่างเอกชนกับ อปท. ในการกาจัดขยะมูลฝอยนั้นยังคงมีข้อจากัดที่สาคัญ คือทรัพยากรของกลุ่มคลัสเตอร์
ขนาดเล็กในการจัดการขยะมูลฝอย

คำสำคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่ม , การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน, ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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THE LIMITATIONS OF CLUSTERING AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THAI MUNICIPAL
WASTE MANAGEMENT
Poome Petkanjanapong (Ph.D.)
Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University
Email address: Poome.pet@gmail.com
ABSTRACT
Since 2014 MSW (Municipal Solid Waste) has been considered as an urgent issue in
Thailand. Several plans and regulations have been released in order to cope with this problem.
Clustering multiple municipalities and PPP (Public-Private Partnership) have been selected as main
tools in order to solve the problem of MSW in Thailand. These tools contradict the tradition of
Thai MSW management which is mostly governed by a single municipality and private companies
do only contract service. These tools bring efficient MSW management to several areas in
Thailand; however, there are some areas which PPP and clustering cannot be practiced. Related
regulations, plans, and case studies will be analyzed in this article in order to understand the
limitation of clustering and PPP for Thai MSW management. This article states that transportation
cost, limitation of cooperation, and centralized power of the Thai government are the main factors
for some small and distance municipalities to practice clustering. For the PPP issue, limitation of
resources of small clusters is a main factor preventing cooperation between local administrative
organizations and private companies.

Keyword: MSW management, centralized MSW management, public private partnership, intermunicipal cooperation
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1. บทนำ: สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย
ขยะมูลฝอย (Municipal Waste) คือสิ่งของเหลือจากการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่
ต้องการ โดยส่วนมากมีแหล่งที่มาจากครัวเรือน ตลาด ร้านค้า และสถานที่อื่นๆในชุมชน โดยในกรณีของประเทศ
ไทยนั้นในปี 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตนั้นมีมากถึง 27.06 ล้านตันในหนึ่งปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2551
ซึ่งขยะมูลฝอยถูกผลิตออกมา 23.93 ล้านตัน ปัญหาที่สาคัญคือขยะมูลฝอยเหล่านี้นั้นมีเพียงส่วนน้อยที่ถูกกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักการกาจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ยังคงถูกกาจัดอย่างผิดวิธีส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ
มูลฝอยสะสมขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ อย่างไรก็ตามปริมาณการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีก็มีอัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้นทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ , 2560) ผลจากปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหา
ขยะมูลฝอยสะสม ทาให้รัฐบาลประกาศว่าขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในปัญหาที่สาคัญของประเทศตั้งแต่ ปี
2557 เป็นต้นมา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) มีการออกนโยบายต่างๆเพื่อจัดการกับ
ปัญหาดังกล่าว งานศึกษานี้จะทาการนาเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญโดยรวมของการจัดการขยะมูลฝอยใน
ประเทศก่อนที่จะจากัดกรอบการศึกษาไปยังส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบคลัสเตอร์และการร่วมทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ อปท. ในการจัดการขยะมูลฝอย
2. กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศไทย
ภายหลังการประกาศให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติในปี 2557 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ
เพื่อจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ มีการออกแผนยุทศาสตร์ Roadmap ตลอดจนแก้ไขข้อกฎหมาย
ต่างๆเป็นจานวนมากเพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของไทยสาเร็จ โดยสามารถสรุปการเปลี่ ยนแปลงการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระดับนโยบายที่สาคัญได้ดังนี้
ช่วงเวล
สิ่งที่เกิดขึ้น
ผลที่ตำมมำ
ำ
2557 - จัดระเบียบโครงสร้าง
1. กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทนาในการจัดการขยะมูลฝอย และ
2562 หน่วยงานจัดการขยะมูล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหลักใน
ฝอยใหม่
การจัดทาแผน 1
2. เกิดคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับประเทศ จังหวัด
(2562) และอาเภอ (2560)2
-2557 สนับสนุนการร่วมทุนกับ
1. ในปี 2562 มีโครงการใหม่อย่างน้อย โครงการได้รับการ 11
ปัจจุบัน เอกชนหรือให้เอกชน
อนุมัตินอกเหนือจากโครงการเดิมที่มีอยู่
ลงทุนในการจัดการขยะ
มูลฝอย3

1

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเกีย่ วกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศ เปลี่ยนผู้ดแู ลเรื่องขยะมูลฝอยจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นท้องถิ่นจังหวัด
2 อานาจตามพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
3 มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
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ช่วงเวล
สิ่งที่เกิดขึ้น
ำ
2558- สนับสนุนการจัดการขยะ
2562 มูลฝอยแบบรวม1
2559 แผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ -ศ.2559.พ)
(2564
2561

แก้ไขข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย

ผลที่ตำมมำ
1. เกิดการรวมกลุ่มขยะมูลฝอย 324 (คลัสเตอร์)กลุ่มในปี
กลุ่ม 262 ลดลงเหลือ 2562 และในปี 2561
1. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ที่
ฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล ที่ฝังกลบแบบsemi-aerobic การฝัง
กลบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้าด้วยการเผา
2. สนับสนุนออกข้อกฎหมายที่เฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย
3. สนับสนุนศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวม
1. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)พ๒๕๖๐ .ศ.
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของไทยนั้นครอบคลุมทั้งในส่วนของการ
การจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและโครงสร้างภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย
รวมถึงมีการใช้ออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยในระบบปฏิบัติการใหม่นั่นคือ การใช้ระบบคลัสเตอร์แทนการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบบลาพังเช่นเดิม และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
เปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นั้นสะท้อนภาพที่เด่นชัดคือการที่รัฐไทยเริ่มมองการ
จัดการขยะมูลฝอยว่าไม่ใช่เพียงพันธกิจของอปท.โดยเด็ดขาดอีกต่อไป แต่เริ่มมีการมองว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาที่มีลักษณะเป็นภาพรวมของประเทศและรัฐบาลกลางต้องมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ สังเกตได้จากแผน
หรือคาสั่งต่างๆที่ออกโดยรัฐบาลส่วนกลางที่มีการพยายามจัดระเบียบระบบของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความไม่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวในเรื่องของกระบวนการและมาตรฐานซึ่งเป็นผลมาจากการที่ในช่วงเวลาก่อนการปฏิรูปการ
จัดการขยะมูลฝอยนั้นข้อกฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังคงมีความไม่แน่ชัด การมองว่าขยะมูลฝอยไม่ใช่เรื่องที่
รัฐบาลส่วนกลางต้องเข้าไปจัดการ โดยเครื่องมือสาคัญที่รัฐบาลส่วนกลางนามาใช้เพื่อสู้กับปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับปฏิบัติการณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีความแตกต่างกันทางมาตรฐานในแต่ละพื้นที่คือการใช้
ระบบคลัสเตอร์ซึ่งช่วยให้รัฐบาลส่วนกลางสามารถลดเวลาในการตรวจสอบมาตรฐานและสามารถใช้ปริมาณของ
ขยะมูลฝอยที่มากพอในการลดต้นทุนการกาจัดขยะมูลฝอย โดยทั้งสองเครื่องมือนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่น
แฟ้นการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นเพื่อการประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ เช่น
เดียวการร่วมทุนของเอกชนที่ภาครัฐต้องใช้เพื่อประหยัดงบประมาณของภาครัฐใน นอกจากนี้การจัด การขยะ
แบบคลัสเตอร์ยังเป็นส่วนสาคัญในการดึงดูดภาคเอกชนในเข้ามาร่ว มลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอยอี กด้ว ย
ผลจากความเกี่ยวข้องกันของทั้งสองนโยบายนี้เองทั้งสองเครื่องมือจึงมีความจาเป็นที่จะต้องถูกวิเคราะห์ร่วมกัน
1

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐
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3. คลัสเตอร์เพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย: ที่มำและข้อจำกัด
การจัดการขยะมูลฝอยของไทยก่อนการปฏิรูปการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2557 นั้นเป็นการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ (Decentralised Municipal Solid Waste Management) กล่าวคือ คือ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ให้แต่ละ อปท. ทาหน้าที่จัดเก็บขนส่ง รวมถึงกาจัด โดยระบบดังกล่าวมีข้อดีคือช่วยให้
อปท. ประหยัดค่าขนส่งขยะ งานวิจัยจานวนหนึ่งยังพูดตรงกันถึงการลดแรงต่อต้านจากคนในพื้นที่ เนื่องจาก
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยมีขนาดเล็กทาให้มีผลกระทบต่ อชุมชนโดยรวมน้อยและการกระจายตัวของสถานที่กาจัด
ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ ช่ ว ยลดความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ นบ่ อ ขยะมู ล ฝอยของจั ง หวัด หรื อ ของประเทศได้ ( e.g.
Ganesan, 2017; Véron, et al., 2018 ) อย่างไรก็ตามการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ของประเทศ
ไทยกลับพบว่าข้อดีของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนต่าหรือการลดแรง
กดดันจากชุมชนรอบพื้นที่นั้นไม่เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ก่อให้ เ กิด
ผลกระทบต่างๆมากมายอันเป็นปัญหาเนื่องจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยสร้างมลภาวะให้กับคนในชุมชนซึ่งนาไปสู่
การต่อต้าน ความขัดแย้ง และปิดบ่อขยะมูลฝอยจานวนมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา (Petkanjanapong, 2019)
สิ่งที่น่าสนใจคือในหลายพื้นที่ก่อนปี 2557 สามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ (Centralised
Municipal Solid Waste Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงนาไปสู่การที่รัฐบาลหันมาสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์หรือที่ในประเทศไทยเรียกว่าระบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์กล่าวคือให้ อปท. รวมกลุ่มกันในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะในส่วนของการ
กาจัด โดยมี อปท. เจ้าภาพทาหน้า ที่เป็นผู้ดูแลสถานที่กาจัดขยะ โดยจุดแข็งของการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวม
ศูนย์นี้คือเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ทั้งเรื่องของ ค่าการบริหารจัดการ ค่าการก่อสร้าง
รวมถึงเงินงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยต่อหนึ่งระบบที่เยอะขึ้นปัจจัยทางด้านทรัพยากรนี้เองที่ทาให้ระบบ
กาจัดขยะมูล ฝอยแบบรวมศูนย์ สามารถมีมาตรฐานที่สู งกว่าแบบกระจายศูนย์ได้ภ ายใต้งบประมาณที่เท่ า กัน
(Kojima, 2019) นอกจากนี้ ป ริ มาณขยะมูล ฝอยที่มากขึ้นยังสามารถดึงดูดให้เอกชนมาร่วมลงทุนได้มากกว่า
สถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอยขนาดเล็ ก ซึ่ง มี ป ริ มาณขยะมูล ฝอยต่ อวันน้ อ ยกว่ า การร่ว มทุนกับเอกชนท าให้ เ กิ ด
ประโยชน์มายังระบบกาจัดขยะมูลฝอยทั้งในแง่ของ เทคโนโลยีและบุคลากร
อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยพบว่าการจัดการขยะมูลฝอยแบบคลัสเตอร์นั้นยังคงมีข้อจากัดของ
ตัวเองอยู่ อันได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอย 2) การร่วมมือที่จากัด 3) การบังคับใช้อานาจรัฐ
ส่วนกลางเกินพอดี ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนย้ายขยะมูลฝอยนั้นเป็นปัญหาพื้นฐานของการจัดการขยะมูลฝอย
แบบรวมศูนย์ซึ่งแลกมาด้วยการกาจัดที่ถูกกว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี่เอง ที่นาไปสู่การที่ อปท. ซึ่งอยู่ห่างไกล
และมีขนาดเล็กหลายครั้งมีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอในการขนย้ายขยะมูลฝอยมายังสถานที่กาจัด นาไปสู่บางอปท.
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตัวอย่างเช่น กรณีของจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ที่บางคลัสเตอร์มีการเข้าร่วมจาก อปท. ไม่
ครบตามที่มีการลงชื่อไว้ (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , 2562) ในส่วนของการร่วมมือที่จากัดนั้นพบว่าความ
ร่วมมือระหว่าง อปท ต่างๆนั้นยังคงมีอยู่อย่างจากัด อปท. ส่วนใหญ่ยังคงร่วมมือเฉพาะในส่วนของการกาจัดขยะ
มูลฝอย ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ของการจัดการขยะมูลฝอยเช่น การจัดเก็บ การทา 3 Rs (Reduce Reuse Recycle)
หรือการจัดส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยนั้นยังคงมีอยู่อย่างจากัด มีเพียงบางคลัสเตอร์ในปัจจุบันที่
มีความร่วมมือมากกว่าในเรื่องของการกาจัดขยะมูลฝอย เช่นการตั้งจุดรวมขยะมูลฝอยสาหรับ อปท. ที่ห่างไกล
ก่อนที่จะมีการส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดต่อไป หากสามารถสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมในคลัสเตอร์เพื่อการ
๘๔๓
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จัดการขยะมูลฝอยได้จุดแข็งของระบบคลัสเตอร์คือ การประหยัดต่อขนาดสามารถเกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆของการ
จัดการขยะมูลฝอยได้เช่นเดียวที่เกิดขึ้นกับการกาจัดขยะมูลฝอย
4. กำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย: บทบำทของเอกชนและควำมท้ำทำย
ในอดีตตัวแสดงหลักในการจัดการขยะมูลฝอยคือ อปท. ในขณะที่ราชการส่วนกลางมีบทบาทเพียงการ
ควบคุมดูแล ผลจากการออกข้อกฎหมายใหม่ๆที่ทาการกาหนดมาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการการรวมตัว
ระหว่าง อปท เพื่อที่จะทาการจัดการขยะมูลฝอย ขนาดของระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งมีมาตรฐาน
ที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยอันดีที่ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศ ในทางปฏิบัตินั้นเอกชน
เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการกาจัดขยะมูลฝอยของไทยตั้งแต่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดเก็บ ทาลาย หรือ
รีไซเคิล อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วรู ปแบบการเข้ามาของเอกชนในอดีตนั้นมีลักษณะของการเข้ามาโดยการจัด
จ้างมากกว่าตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีการผลักดันการร่ว มทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP: Public private
partnership) ผ่านการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งแตกต่าง
จากการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐต่อเอกชนโดยทั่วไป แต่เป็นการที่รัฐกับเอกชนร่วมลงทุนกันในการบริการสาธารณะ
ในปัจจุบันนี้เองบทบาทของเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยก็ได้เริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากผู้ถูกจ้างมา
เป็ น ผู้ ร่ ว มลงทุ น กั บ ภาครั ฐ ซึ่ ง นั บ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงบทบาทของเอกชนที่ ส าคั ญ ในประเทศไทยโดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งคือผลจากการที่ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของไทยเริ่มเปลี่ยนไปสู่รูปแบบรวม
ศูนย์มากขึ้น จึงมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดึงดูดให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ รวมถึง
ข้อกฎหมายที่เปิดกว้างมากขึ้นและส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในบริการสาธารณะต่างๆรวมถึงการจัดการขยะ
มูลฝอย (สานักงบประมาณของรัฐสภา, 2559) จุดแข็งของการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนนั้นในการจัดการขยะ
มูลฝอย คือรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะการ
กาจัดขยะมูลฝอยโดยถ่ายโอนภาระดังกล่าวให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการสร้างสถานที่เพื่อกาจัดขยะมูล
ฝอยไม่ว่าจะเป็นเตาเผาขยะมูลฝอยหรือการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยสามารถใช้พื้นที่ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน กิจ กรรมดังกล่าวได้ (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร,
2562) นอกจากนี้ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนและเทคโนโลยียังตกอยู่กับเอกชนผู้ทาสัญญาด้วยซึ่งมักจะมีความรู้
ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่า อปท. ในขณะที่เอกชนได้ผลประโยชน์จาก
การทาธุรกิจต่อเนื่องจากการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการจ่ายค่าบริการขยะมูลฝอย จาก อปท ที่นาขยะมูลฝอยมากาจัด
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทิศทางของการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนกาลังเพิ่มขึ้น แต่การร่วมมือดังกล่าวก็
ยังคงเผชิญหน้ากับข้อจากัดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะคลัสเตอร์ขนาดเล็กคือ 1) การขาดแคลนทรัพยากรของกลุ่มคลัส
เตอร์ขนาดเล็กในการร่วมทุนกับเอกชน โดยพบว่าการร่วมทุนที่ประสบผลสาเร็จส่วนใหญ่นั้น เป็นของกลุ่มคลัส
เตอร์ขนาดใหญ่ เนื่องจากคลัสเตอร์ขนาดเล็กมีทรัพยากรที่จากัดทั้งในแง่ของทรัพยากรบุคคลในการดาเนินงาน
ตามขั้นตอนเพื่อทาให้เกิดการทาสัญญาร่วมทุนระหว่างเอกชนกับ อปท. ทรัพยากรทางการเงินในการร่วมลงทุนใน
การจัดสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐานและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทรัพยากรที่ดินของอปท.เจ้าภาพ
ของคลัสเตอร์ที่ต้องมีขนาดใหญ่อย่างเพียงพอและสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนโดยรอบ สุดท้ายปริมาณขยะมูล
ฝอยต่อวันที่เป็นทรัพยากรสาคัญในการดึงดูดให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งคลัสเตอร์ขนาดเล็กย่อมมีปริมาณขยะมูล
ฝอยต่อวันน้อยกว่าคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ 2) ข้อกฎหมายที่เอื้อในการร่วมทุนขนาดใหญ่ ในการร่วมทุนขนาดใหญ่ที่
มีมูลค่าสูงตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปนั้น สามารถเข้าสู่กระบวนการพิเศษเพื่อทาให้เกิดความสะดวกและรัดกุมใน
การทาข้อสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (State Enterprise Policy Office, 2015) ในทางตรงกันข้ามทาง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีโครงการ
๘๔๔

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่า 1000 ล้านบาท ซึ่งมีอย่างน้อย 14
ขั้น ตอน ขั้น ตอนที่มากดังกล่ าวเป็ น เหมือนการซ้าเติ มคลั ส เตอร์ในการจัดการขยะมูล ฝอยขนาดเล็ กที่ต้ อ งใช้
ทรัพยากรมากกว่าในการทาให้เกิดการร่วมทุน นอกจากนี้ในปี 2562 เป็นต้นมาพระราชบัญญติ การร่วมทุนฉบับ
ใหม่ได้เพิ่มเพดานขั้นต่าของการเข้าสู่ขั้นตอนพิเศษอีกเป็น 5 พันล้านบาทซึ่งย่อมทาให้มีเฉพาะโครงการของคลัส
เตอร์ขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. ร่วมทุนฉบับใหม่ฯนี้
5. สรุป: นโยบำยคลัสเตอร์และกำรร่วมทุนภำครัฐกับเอกชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต่อ อปท. ขนำดเล็ก
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยกับการจัดการขยะมูลฝอยจานวนมาก มีการ
ออกข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงการจัดองค์กรรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามหากถามว่าอะไรคือการเปลี่ยนแ ปลงที่
สาคัญที่สุด นั่นคือการใช้ระบบคลัสเตอร์และการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งสองการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่รัฐบาลต้องการทาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง ทั้งสองเครื่องมือถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกัน บนพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด การรวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ย่อมหมายถึงทรัพยากรโดยรวมที่มากขึ้น และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งทั้งสองส่วนสามารถดึงดูดเอกชนให้เข้าร่วมทุนในการจัดการขยะมูลฝอย
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาในหลายพื้นการจัดการขยะมูลฝอยประสบความสาเร็จสามารถแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อ
ได้ โดยเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์ขนาดใหญ่มีการร่วมมือกับเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น คลัสเตอร์ของอบจ.
คลัสเตอร์ของนนทบุรี อบจ. ระยอง และคลัสเตอร์ของเทศบาลนครภูเก็ต อย่างไรก็ตามงานศึกษานี้ได้พยายาม
ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชื่อว่าคคลัสเตอร์และการร่วมทุนกับเอกชนอาจจะไม่เหมาะสมกับ
บางพื้นที่ เช่น คลัสเตอร์ขนาดเล็ก หรือ อปท. ที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทรัพยากรสาหรับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ใน
การจัดการขยะมูลฝอย
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กำรศึกษำปัญหำ และแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ในคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นายวิทวัส ศรีขวัญ1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2
Email address: taewittawat@hotmail.com
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบัน
และแนวโน้มของความร่วมมือในอนาคต ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในกรณีของ กรอ. จังหวัด และ กรอ.กลุ่ม
จังหวัด ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสาเร็จ นาไปสู่ รูปแบบการทางานและสนับสนุนกลไกการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกัน โดย
การวิจัยแบบผสมผสาน มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงาน เพื่อมาทาแบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงาน และกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน
ใน กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แล้วนามาสรุปวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้กาหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของ กรอ. ผู้สนับสนุนการดาเนินงานของ กรอ.ส่วนภูมิภาค และตัวแทนภาคเอกชน
ส่วนกลาง ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน กรอ.
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่รายงานผลการประชุมน้อยกว่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการให้จัดประชุมอย่าง
น้อย 2 เดือนครั้ง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ถี่เกินไป และโครงสร้างคณะกรรมการควรปรับได้ตามบริบทของพื้นที่
สาหรับแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมที่สาคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการความสาคัญต่อ
กรอ. ของผู้นาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ และปัจจัยทางเศรษฐกิจของพื้นที่ นอกจากนี้ ปัจจัยที่สาคัญต่อ
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนมาก คือ ทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ต้องมีการสร้างความชัดเจนในการกาหนดวาระการประชุม มีแนวทางปฏิบัติการ
ทางานร่วมกัน จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบงาน กรอ. โดยเฉพาะ ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างสม่าเสมอ

คำสำคัญ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
1

ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีเมล sissarac@gmail.com
นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สาหรับนักบริหาร (EPA) และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนรับผิดชอบงาน กรอ. กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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PROBLEMS AND PUBLIC PARTICIPATION PROMOTION FOR THE PROVINICAL AND REGIONAL
JOINT PUBLIC AND PRIVATE SECTOR CONSULTATIVE COMMITTEE (JPPSCC)
Mister Wittawat Srikwan1
Thammasat University2
Email address: taewittawat@hotmail,com
ABSTRACT

The purposes of this study were: 1) to study current participatory governance model between
public and private sectors of JPPSCC and possibility of future collaboration; 2) to examine problems,
obstacles and success factors of JPPSCC; and 3) to find out the implementation model to drive the
public-private participation of JPPSCC. The methodology used was Mixed Methods Research: initial data
collection from focus group discussion of government officials (implementors) of JPPSCC nationwide to
create survey for the sample in the provinces and regions (government officials, supervisor of the
officials, JPPSCC committees: Public and Private) drawn from stratified sampling method from the
analysis of JPPSCC meeting report statistics 2016-2018 (undisclosable information), then collect the
result to create in-dept interviews with the sample in central administration (NESDB: the policy and
implement maker of JPPSCC, Public Private Partnership Coordination Unit of Ministry of Interior: the
supporter of JPPSCC, and Private Sector: the main stakeholder of JPPSCC)
The results of the study were as follows: 1) majority of the provinces and regions report the
JPPSCC meeting lesser than The Cabinet resolution (one meeting every two months) which the
implementors consider too frequently; 2) the structure of committees in JPPSCC should be flexible to
the context of the area; 3. The crucial motivation to promote public participation on JPPSCC are the
trust and relationship of the leaders of public and private sectors and economic factors of the area;
and 4) the crucial factor for the effective implementation are the skills and knowledge of the officers
and committees.
The recommendations are: 1) create joint agendas and guidelines public participation in JPPSCC;
2) establish the office directly responsible of JPPSCC; 3) consistently development the skills and
knowledge of the officers and committees.
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Asst.Prof.Dr.Sikarn lssarachaiyos ,Puclic Administration, Faculty of Political Science, Thammasat University
E-mail : sissarac@gmail.com
2 Student, M.Pol.Sc (Public Administration and Public Affairs) & Plan and policy analyst responsible of JPPSCC from
Public Private Partnership Coordination Unit of Ministry of Interior
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ที่มำของคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.)1
แนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศไทยมีมายาวนานตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) ที่กาหนดว่า รัฐต้องส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ ต่อเนื่องมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) มี
แนวคิดจัดระบบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (แต่ไม่
มีการดาเนินการ)2
จนกระทั่งประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.ส่วนกลำง) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ
ต่ อ มากลไกนี้ ได้ ถู ก ขยายออกไปสู่ ส่ ว นภู มิ ภ าค นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539
ระบุให้มีคณะกรรมการ กรอ. ทั้งส่วนกลาง และจังหวัด มีการกาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ชัดเจน โดยให้
กระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน โดยให้ กรอ.จังหวัด เป็นองค์กรที่
ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้าน การประกอบการของ
นักลงทุน การครองชีพของประชาชนให้สาเร็จลุล่วงโดยเร็ว
2) ประสานการจัดทาแผนงาน โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลเละเอกชน ในสาขาเศรษฐกิจที่
สาคัญภายใต้กรอบแผนลงทุนจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด
3) ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการกระจายการผลิต การค้า การลงทุน และการจ้างงาน
ภายในจังหวัดร่วมกับภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด
4) ส่ งเสริ มและสนับ สนุ นสถาบั น ทางเศรษฐกิจภาคเอกชนในระดับจังหวัดให้มีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้าวสารด้นเศรษฐกิจ การลงทุนและการประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนบท
บาทภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามความจาเป็น
7) มีอานาจเรียกส่วนราชการ บุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่ของ กรอ.จังหวัด ได้ตามความจาเป็น3
1

กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด, คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ พัฒนาและแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด, กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562.
2 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-พ.ศ. 2519) ภายใต้ เป้าหมาย
ในระยะยาว 2) ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน, 71, กรุงเทพฯ: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2515. สืบค้นเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2562 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3778)
3 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ว 110 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เรื่อง ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 2539. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 http://www.oic.go.th/FILEWEB/
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ภายหลังการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้นา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเข้ามาใช้ และออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ยกเลิก ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้จังหวัดมีเอกภาพในการบริหาร
ราชการ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(กบจ.) ซึ่งเป็นเหตุยุติบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร กรอ.
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ในสมัยของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วัน ที่ 28
เมษายน 2552 จัด ตั้ง คณะกรรมกำรร่ว มภำครัฐ และเอกชนเพื่อ พัฒ นำและแก้ไ ขปัญ หำ ทำงเศรษฐกิจ
จังหวัด (กรอ.จังหวัด) อีกครั้ง และจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ กลุ่ม
จังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด ) โดยให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัด และจัดสรรงบประมาณของจังหวัดมาสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่ม
จั ง หวั ด 1 โดย กรอ. ระดั บ ต่ า ง ๆ ในฐานะองค์ ก รที่ ป รึ ก ษาสามารถให้ ค าแนะน าหรื อ ข้ อ เสนอแนะไปยั ง
คณะกรรมการบู ร ณาการระดับ ต่าง ๆ ได้ (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจะนาไปสู่การนา
ข้อเสนอในการแก้ไขแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ต่อไป
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบผลการประชุมร่วม กรอ.กลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดให้ทุก
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ตามโครงสร้างใหม่ที่ได้มีการหารือ 3 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงมหาดไทย/
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /ภาคเอกชน (ประธานคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3
สถำบัน (กกร.) หรือชื่อเต็มว่า คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยสมาคมธนาคารไทย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน 3 สถาบัน ใน กรอ.) เห็นฟ้องกันแล้ว จึงนาเข้าเสนอ กรอ.
ส่วนกลาง (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน/สานักงานสภาพัฒฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ) เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ฝ่าย
เลขานุการจะนาเสนอ ครม. พิจารณาให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว (22 คน) และให้มีกำรประชุมอย่ำง
สม่ำเสมออย่ำงน้อย 2 เดือน/ครั้ง
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ฯ มีนโยบายให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.
สัญจร) พร้อมกับจัดให้มี “กำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้แทนภำคเอกชน ผู้บริหำร
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร” หรือ “กรอ.ภูมิภาค” ซึ่งมีลักษณะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง กรอ.ส่วนกลาง
กับ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นเวทีให้ภาคเอกชนได้นาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้น ที่ที่
สอดคล้องกับการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยต้อง
ดาเนินการให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ.จังหวัด /กรอ.กลุ่มจังหวัดเพื่อกลั่นกรองและจัดทาข้อเสนอของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มาจากความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม
CABINFOCENTEROPM/DRAWER01/GENERAL/DATA0004/00004206.PDF
1 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2552, กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2552. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5282&filename=economy_committee
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ก่อนนาไปเสนอผ่านกระบวนการคัดกรองและแก้ไขก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อหารือ ขัดเกลาโครงการ/แผนงานที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีให้สมบูรณ์แล้ว
กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด

ภำคเอกชนส่วนภูมิภำค
ภาคเอกชนใน กรอ.
เสนอโครงการ

สานักงานจังหวัด รับเรื่อง
ประชุม กรอ.
กลุ่มจังหวัด

สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

หน่วยงำนภำครัฐ ส่วนกลำง

เริ่มต้น
สป.มท. แจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดประชุม กรอ.
เพื่อเตรียมข้อมูลโครงการ ล่วงหน้ำ

สป.มท. แจ้งให้จังหวัดส่งข้อมูลโครงการ

คณะรัฐ มนตรีมีมติจัดกำรประชุม
คณะรัฐ มนตรี
อย่ำงเปนทำงกำรนอกสถำนที่

เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองโครงการ

เข้าร่วมประชุม เพื่อนาเสนอ
ผู้แทนภำคเอกชนและ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เปน
ผู้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจำรณำ

กรอ.ส่วนกลำง

ประชุมกลั่นกรองโครงกำร
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน

เข้าร่วมประชุม

สิ้นสุด
กำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรี
กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ผู้แทนภำคเอกชน ผู้บริหำร
ท้องถิ่น และ ผู้แทนเกษตรกร
กรอ.ส่วนกลำง
พบ กรอ.ส่วนภูมิภำค
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่

แผนผังแสดงกระบวนงาน “การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร” (วิทวัส ศรีขวัญ, 2563)
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560-มกราคม 2562 ได้มีการจัดประชุม กรอ.ส่วนกลาง ในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด
จานวน 14 ครั้ง ซึ่งภาคเอกชน 5 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ) ได้เสนอเรื่องการ
แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ จานวน 6 ด้าน ได้แก่
(1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
(3) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์
(4) การบริหารจัดการน้า
(5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนากาลังคนและคุณภาพชีวิต
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็ นชอบให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ และให้รายงานการดาเนินการให้
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบ1

1

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
รายงานผลการดาเนินงาน การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผูว้ ่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด), กรุงเทพฯ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2562. ภายใต้ คานา
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง กรอ. กับหน่วยงำนอื่น ๆ
กลไกการขับเคลื่อน กรอ. แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับนโยบำย กรอ.ส่วนกลาง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วย
รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนกลาง โดยมติข้อสั่งการจะ
เป็นแนวนโยบาย หรือแผนงาน/โครงการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก หรือโครงการ
ที่มีความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยมติ กรอ.ส่วนกลาง จะ
เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในการดาเนินการต่อไป
ในการประชุมคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง จะเป็นการปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาลกับหน่ว ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
มีการเสนอประเด็นขอรับการสนับสนุนจาก 3 แหล่ง คือ
1. ข้อเสนอหน่วยงานภาครัฐเสนอผ่านรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
2. ข้อเสนอภาคเอกชนเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
3. ข้อเสนอของพื้นที่เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อเสนอจากมติ กรอ.จังหวัด
และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ระดับพื้นที่ คือ
2.1 กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัด
(หอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และผู้แทนสมาคม
ธนาคารไทย) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่กลุ่มจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร
2.2 กรอ.จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ แทน
หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัด (หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัด) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร
ปัจจุบัน 3 คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) คณะกรรมการบู ร ณาการ และคณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน 3 สถาบั น (กกร.) ล้ ว นมี โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 ระดับ คือ ระดับชาติ/ภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ
ทั้งสามมีการทางานเชื่อมโยง ประสานงานซึ่งกันและกัน อย่างเป็นระบบ

๘๕๓

คณะกรรมกำรบริหำรงำนอำเภอแบบ
บูรณำกำร ก.บ.อ.
(นายอาเภอ ประธานกรรมการ)

คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บูรณำกำร ก.บ.จ.
(ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ)

คณะกรรมกำรบริหำรงำน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร ก.บ.ก.
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ประธานกรรมการ)

คณะกรรมกำรบูรณำกำรนโยบำยพัฒนำ
ภำค ก.บ.ภ.
(นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ)

คณะกรรมกำรบูรณำกำร

ให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐ และเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัด
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ประธานกรรมการ)

เสนอหน่วยงำน
ภำครัฐ ส่วนกลำง
พิจารณาข้อเสนอ
ขอรับการสนับสนุน

ประสานงาน

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน
3 สถำบัน กกร. จังหวัด
(ภาคเอกชนจังหวัด)

กลั่นกรองโครงการ

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน
3 สถำบัน กกร. กลุ่มจังหวัด
(ภาคเอกชนกลุ่มจังหวัด)

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน
3 สถำบัน กกร. ส่วนกลำง
(ภาคเอกชน ส่วนกลาง)

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน

กลั่นกรอง
โครงการ

กลั่นกรองโครงการของภาคเอกชน
และเสนอ กรอ. พิจารณา

คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐ และเอกชน
เพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ
จังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ)

กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐ และเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ
กรอ.ส่วนกลำง
(นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ)

รายงานการประชุมและข้อเสนอขอรับการสนับสนุน

ให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะ

ให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

แผนผัง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง กรอ. กับหน่วยงานอื่น ๆ (วิทวัส ศรีขวัญ, 2563)

๘๕๔

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) หรือชื่อเต็มว่า คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย เรียกย่อว่า กกร. ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520
โดยมติร่วมระหว่างสถาบันทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม
และการเงินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูน ย์ร่วมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพของภาค
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางใน การแก้ไขปัญหาทางการค้าและเศรษฐกิจ และนาเสนอต่อคณะกรรมการร่วม
ภาครั ฐ บาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ระดับต่าง ๆ หรือเสนอต่อหน่ว ยงานราชการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกาหนดเป็น
นโยบาย หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ
จากนั้นคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) ระดับต่าง ๆ
ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสามารถให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบูรณาการระดับ
ต่าง ๆ ได้ (คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
และคณะกรรมการบริหารงานจั งหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจะนาไปสู่การนาข้ อเสนอในการแก้ไขแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และได้มาซึ่งงบประมาณสาหรับแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่
ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหำดไทย (กลุ่มงำนประสำนควำมร่วมมือภำครัฐภำคเอกชน สำนักพัฒนำและส่งเสริม
กำรบริหำรรำชกำรจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย) มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่าง กรอ.ส่วน
ภูมิภาคกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและ กรอ.ส่วนกลาง ผ่านทางส่วนประสำนควำมร่วมมือภำครัฐและเอกชน
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร กรอ.ส่วนกลำง โดยเจ้าหน้าที่
กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบต้องเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการให้ข้อแนะนา ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากมติ กรอ.ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งต้อง
ตรวจสอบข้อมูลว่า โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีหรือคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร” หรือ “กรอ.ภูมิภาค” ซึ่งมีลักษณะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง กรอ.
ส่วนกลาง กับ กรอ.กลุ่มจังหวัด ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้วหรือไม่ ก่อนเสนอ
ตามมติ กรอ.ส่วนภูมิภาคไปยัง กรอ.ส่วนกลาง สาหรับข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสาหรับข้อเสนอขอรับการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน
สรุปได้ว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญ หาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มีโครงสร้าง 3
ระดับ เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมแรงร่วมใจกันของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคสถาบันการศึกษา เพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง กรอ.ส่ ว นกลาง คื อ เป็ น องค์ ก รที่ ป รึ ก ษาด้ า นการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ ของ
นายกรัฐมนตรี และวัตถุประสงค์ของ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด คือ องค์กรที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจั งหวัด) ทั้งนี้ กรอ. ทุก
ระดับยังประสานการทางานร่ว มกันอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อรับ
ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มาจากมติของผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่เข้าสู่ การ
พิจารณาของ กรอ. นอกจากนี้ กรอ. ยังให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะทางด้านเศรษฐกิจกับคณะกรรมการบูรณา
การระดับต่าง ๆ ด้วย
๘๕๕

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Public Administration Association oF Thailand: PAAT)

ทำไมจึงต้องจัดกำรประชุม กรอ. ? กรอ. มีควำมสำคัญอย่ำงไร ?
คณะกรรมกำร
บริหำรงำนจังหวัด
แบบบูรณำกำร

กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด

กรอ. เปนองค์กรทีป่ รึกษำ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจ
ตำมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด
แบบบูรณำกำร

ภำคเอกชนส่วน
ภูมิภำค
ผู้แ ทนภำคเอกชน
ร่วมเปนกรรมกำร

เริ่มต้น

สนจ. เตรียมการ

ประชุม
กรอ.

เสนอโครงการให้
คณะกรรม พิจารณา

บรรจุโครงการเข้า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ และ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาป
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่

สิ้นสุด

ยุติได้ที่
จังหวัด

พิจารณา
โครงการ

ขอรับ
กำรสนับสนุน
จำกส่วนกลำง

สนจ. สรุปบันทึกกำรประชุม และ
จัดทำ
- แบบ กรอ. 1 : สรุปสาระสาคัญ
- แบบ กรอ. 2 : แบบรายงาน
โครงการที่นาเข้าใน
วาระเพื่อพิจารณา
- แบบ กรอ. 3 : แบบขอรับ
การสนับสนุน

รับเรื่อง
ความคืบหน้า
การ
ประสานงาน
แจ้ง กรอ.

ประชุม
กรอ.
สนจ.
รับเรื่อง

ประชุม
กรอ.

แจ้งผล
กำรพิจำรณำ

คณะกรรมกำรร่วม
ภำคเอกชน 3 สถำบัน
กกร.
ในระดับภูมิภำค
กลั่นกรองโครงกำรที่
ภำคเอกชนในพื้นที่จะ
เสนอ กรอ.

ขอทราบความคืบหน้า
ข้อเสนอขอรับ
การสนับสนุน

สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

ตรวจสอบเอกสำร
ศึกษำข้อมูล
ประสำนข้อมูลกับจังหวัด
หากไม่ครบถ้วน ชัดเจน
ให้ทาเอกสารส่งเพิ่มเติม

เสนอผู้บริหำร มท.
เพื่อทรำบ
สาหรับเป็นข้อมูลใน
การบริหาร

หน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนกลำง

กรอ.ส่วนกลำง

สถิติผลกำรรำยงำน
กำรประชุม

ประชุม กรอ.
ส่วนกลำง
สศช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ
จัดประชุม
โดยมี
นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานร่วม

ตำรำงควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอขอรับ
กำรสนับสนุน

ประสำนหน่วยงำนภำยใน
สป.มท. ว่ำ
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการ และ
งบประมาณรายจ่ายประจาป
หรือเคยเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วหรือไม่

เสนอผู้บริหำร มท. เพื่อพิจำรณำ
ส่งข้อเสนอขอรับ
การสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

โทรประสาน

หน่วยงำนเสนอ
ให้ผู้บริหำร
พิจำรณำ
ข้อเสนอขอรับ
กำรสนับสนุน

ประสานไปหน่วยงานส่วนกลางที่ขอรับ
การสนับสนุน แล้วแจ้งความคืบหน้าให้จังหวัด

ประชุม
กรอ.

แจ้งผลการพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณา

สิ้นสุด

แผนผัง แสดงความเชื่อมโยงกระบวนงานของคณะกรรมการ กรอ. (วิทวัส ศรีขวัญ, 2563)
1. ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค
ภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยสามารถใช้กลไก กรอ.จังหวัดและ
กรอ.กลุ่มจังหวัด อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา หาก
คณะกรรมการ กรอ. ในพื้นที่เข้มแข็ง ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จะทาให้ผู้บริ หารระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ได้ทราบข้อมูลทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ พร้อมทั้งสามารถ
ร่วมกับแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทียุ่งยาก ซับซ้อน ยากแก่การหาทางออก (Wicked Problems) ได้ผ่าน
การมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อาจมาจากภูมิลาเนาอื่น จึงอาจไม่ทราบปัญหาในพื้นที่อย่าง
แท้จริง ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการ กรอ. จะทาให้ภาครัฐได้รับทราบปัญหาทางเศรษฐกิจจากทุกภาคส่วน
และร่วมแรงร่วมใจกันหาแนวทางแก้ไข
2. ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง
การประชุม กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด เป็นการกลั่นกรองข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามายังหน่วยงานส่วนกลาง เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งสามารถยุติได้ที่ระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านการมีส่วนร่วมของภาครั ฐและภาคเอกชน สาหรับปัญหาที่ไม่สามารถยุติได้ในระดับพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการสามารถเสนอแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
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จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด มาให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางพิจารณาให้
การสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางต้องพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้น
หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่รายงานผลการประชุมให้ส่วนกลางทราบหรือขอรับการสนับสนุนในกรณีที่
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกินกว่าอานาจหน้าที่ของพื้นที่แล้ว ส่วนกลางก็มิอาจทราบปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารหรือสนับสนุนแก้ไขปัญหาได้
ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพบว่า จากการวิเคราะห์สถิติการรับรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มายังกระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่รายงานผลการ
ประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างสม่าเสมออย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและเน้นย้าให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
การรายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะ
หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบภารกิจ เชิงพื้น ที่ (Area-based) ทราบว่า จังหวัด /กลุ่ มจังหวัดได้จัดเวทีให้ ภ าครัฐ และ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และทราบแนวทางการพัฒนาของจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ และจังหวัด /กลุ่มจังหวัดสามารถเสนอข้อเสนอข้อรับการสนับสนุน
การแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ จ ากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ให้
กระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางพิจารณาให้การสนับสนุนได้ ซึ่งการที่ “จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่รายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ อย่างสม่าเสมอ” ทาให้ผู้ศึกษาสนใจว่า
การดาเนินงานของ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด เกิดปัญหาจากกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน หรือ
เกิดจากภายในภาครัฐเอง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จ ะศึกษาหาปัญหา และอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดผลลัพธ์
เป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1) เพื่อศึกษารูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้ม ของความร่วมมือใน
อนาคต ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในกรณีของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสาเร็จของ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) เพื่อสร้างรูปแบบการทางานและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนาไปใช้เป็นแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกัน
ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจาก
รูปแบบการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2558-2562 เนื่องจากมีปัจจัยเงื่อนไขที่แตกต่างจากงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ กรอ. ที่มีเคยมีมา คือ ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดใหม่ ให้มีอานาจหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ พร้อมทั้งรัฐบาลได้กาหนดให้มีการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด) ก่อนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เป็นการประชุม กรอ.ส่วนกลาง ร่วมกับผู้แทนของ กรอ.จังหวัด/
กรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ส่วนภูมิภาคสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งเป็นกลไกใหม่ของ กรอ.
ในการแก้ไขปัญหาในส่วนภูมิภาค
ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด 76 จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด 18
กลุ่มจังหวัด ทั่วประเทศ ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ขับเคลื่อนคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัดในพื้นที่
คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด และผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการฯ โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และนาสรุปข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้กาหนดนโยบายเรื่องคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด คือ ผู้แทนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสาคัญของ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด คือ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนส่วนกลาง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รูปแบบแนวทางการบรูณาการความร่วมมือที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถ
ตอบสนองต่อการดาเนินการขององค์กรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีแนวทางการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ กรอ. ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
นโยบำย
กำยภำพและชีวภำพ
ทรัพยำกร
ภูมิหลัง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

รูปแบบ/ระดับ
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนใน
กรอจังหวัด./
กรอกลุ่มจังหวัด.

กำรขับเคลื่อน
กรอจังหวัด./
กรอกลุ่มจังหวัด.

กำรเมือง
เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
คาอธิบายกรอบแนวคิด :
รูปแบบ/ระดับการมีส่วนร่วมเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายดังจะเห็นได้จากแนวคิด “ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน”1 และแนวคิด “ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน”2 ที่กล่าวถึง
ปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ดังนี้
นโยบาย หมายถึง โครงสร้างภาครัฐ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้าให้ภาครัฐใช้รูปแบบการ
บริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด จะมีทั้งคนที่สมัครใจเข้า
ร่วม และคนที่ต้องเข้าร่วมตามตาแหน่ง ทั้งนี้ กฎหมายหลายฉบับส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว ม อาทิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีช่องทางอื่นผ่านคณะกรรมการ
เฉพาะด้านต่า ง ๆ ที่แก้ไขปั ญหาได้ร วดเร็ ว กว่า การเข้า มามีส่ ว นร่ว มกับ กรอ. จึงอาจเสนอเรื่อ งต่ อผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
กายภาพและชีวภาพ เกี่ยวกับการอยู่อาศัยของประชากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรในการจัด
ประชุมด้วย จะส่งผลให้ประชากรที่อยู่ไกลเข้ามามีส่วนร่วมน้อย
ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด ได้แก่ งบประมาณ ซึ่ง
คณะกรรมการฯ นี้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุม จะส่งผลประสบปัญหาในการส่งเสริมให้คนเข้ามา
มีส่วนร่วม เนื่องจากไม่มีสิ่งจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม คือ ไม่มีเบี้ยประชุมและไม่สามารถเบิกค่าเดินทางมาร่วม
1

John M. Cohen and Norman T. Uphoff ในหนังสือ Rural Development Participation (คศ.1977) ตามที่อ้างถึงใน พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ,
การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดระเบียบสังคมในชุมชนกลุ่มรัตนโกสินทร์, (พ.ศ. 2546)
2 ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา, (กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543) ตามที่อ้างถึง
ใน นิรากร พันธ์หอม, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.) กรณีศึกษาบ้านเนิน
กระบก หมู่ที่ 12 ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประชุมได้ โดยเฉพาะการประชุมระดับกลุ่มจังหวัด ที่ตัวแทนจังหวัดต่าง ๆ ต้องเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด นอกจากนี้บุคลากรฝ่ายเลขานุการเป็นไม่ใช้กลุ่มงานที่แยกเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ของสานั กงาน
จังหวัดและสานักยุทธศาสตร์บริหารกลุ่มจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีงานหลากหลายทาให้ส่งผลกระทบต่อ
การขับเคลื่อนให้มีการมีส่วนร่วมได้
ภูมิหลัง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการให้ความสาคัญต่อ กรอ. ของผู้นาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่เป็นปัจจั ยสาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ประสบการณ์ของผู้ที่มีเข้ามามี
ส่วนร่วมก็จะส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมครั้งต่อไป อาทิ ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปัญหาได้รับ
การแก้ไขหรือไม่
ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของภาคเอกชนต่ อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กรอ. ทุก
ระดับ และกลไกในการขับเคลื่อน ตลอดจนทัศนคติของผู้แทนภาคเอกชนใน กรอ. ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ
นอกจากนี้ หากเจ้ าหน้ า ที่มี ความรู้ ความเข้าใจไม่ เ พีย งพอก็ จ ะเกิ ดปั ญหาตามมา อาทิ ไม่มีจิตวิทยาในการ
ปฏิบัติงาน ไม่สามารถกลั้นกรองโครงการได้ หรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก
ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ทั้งสิ้น เมื่อภาคเอกชนเห็นว่า ข้อเสนอที่ขอไม่บรรลุก็อาจไม่เข้ามามีส่วนร่วมอีก หรือมีทัศนคติแง่ลบต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมได้
การเมือง หมายถึง การกระจายอานาจและมอบอานาจในการตัดสินใจให้การบริหารบริหารส่วนภูมิภาค
ตลอดจนผู้นาควบคุมผลประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้อื่นในอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
เศรษฐกิจ หมายถึง ผลประโยชน์และปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่จะนาให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมหาแนว
ทางแก้ไข ซึ่ง กรอ. ทุกระดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่ปรึกษาให้ผู้บริหารงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ยิ่งพื้นที่ใดมีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากก็ส่งให้มีการมีส่วนร่วมมาก
สังคม และวัฒนธรรม หมายถึง การครอบงาการตัดสินใจโดยผู้นา และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
จะส่งผลให้ผลของการมีส่วนร่วมอาจจะไม่มุ่งไปสู่ผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
จากปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคข้างต้นที่ส่งผลต่อรูปแบบ/ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอ.จังหวัด/
กรอ.กลุ่มจังหวัดอย่างยิ่ง ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่ มี
ตั้งแต่จังหวัดที่ “มีส่วนร่วมดีเยี่ยม” ได้รับรางวัลสาเภาทองของหอการค้าไทย ที่มอบแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นกาลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นาพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ว นในจังหวัดตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไปจนถึง
จังหวัดที่ภาคเอกชนเห็นว่า “มีส่วนร่วมไม่เพียงพอ” และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเน้นย้าให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดมีการมีส่วนร่วมผ่าน กรอ. มากยิ่งขึ้น
รู ป แบบและระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง ระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน 5 ระดั บ โดย
International Association for Public Participation1 กาหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ
1

สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์, Academic Focus สิงหาคม 2559 การบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน, กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร 2559
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เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถเลื อกและตัดสินใจ ออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของแต่ล ะ
หน่วยงานจากระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในภาคราชการ ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่
น้อยที่สุดถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากที่สุด ดังนี้
ระดับที่ 1 คือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform)
ระดับที่ 2 คือ การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (To Consult)
ระดับที่ 3 คือ การให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือเกี่ยวข้อง (To Involve)
ระดับที่ 4 คือ การสร้างความร่วมมือกับประชาชน (To Collaborate)
ระดับที่ 5 คือ การเสริมอานาจแก่ประชาชน (To Empower)
และระดับของความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันระหว่างองค์การ 3 ระดับ 3Cs : Cooperation, Coordination
และ Collaboration ซึง่ ทั้ง 3 คา มีความหมายต่างกันและมีระดับความร่วมมือที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ในตาราง
เปรียบเทียบแปลงองค์ประกอบสาคัญของ Cooperation, Coordination และ Collaboration นี้
องค์ประกอบ
Cooperation
Coordination
Collaboration
สำคัญ
วิสัยทัศน์และ
- มักเป็นความร่วมมือ
- ความสัมพันธ์เชิงบุคคล ที่ - องค์กรหนุนหลังบุคคลให้
ควำมสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แต่อาจจะ
ได้รับการสนับสนุนโดย
มีความร่วมมืออย่างเต็มที่
มอบอานาจได้
องค์กร
- มีการสร้างพันธกิจและ
- ไม่มีการพิจารณา
- พันธกิจและเป้าหมายของ เป้าหมายใหม่ร่วมกัน
พันธกิจและเป้าหมายของ องค์กรจะต้องมีการ
- มีความร่วมมือกัน
องค์กร
พิจารณาใหม่เพื่อให้เข้ากัน 1 โครงการหรือมากกว่า
- ปฏิสัมพันธ์เป็นไปตาม
ได้
เพื่อผลในระยะยาว
ความต้องการพื้นฐานและ - ปฏิสัมพันธ์มักเกิดกับ
ไม่จากัดเวลา
โครงการหรืองานเฉพาะ
1 งาน
โครงสร้ำง
ควำมรับผิดชอบ
และกำรสื่อสำร

- ความสัมพันธ์ไม่เป็น
ทางการ แต่ละองค์กร)
(ทางานแยกกัน
- ไม่จาเป็นต้องวางแผน
ร่วมกัน
- ถ่ายทอดข้อมูลถึงกันเท่าที่
จาเป็น

- องค์กรยอมรับบทบาทที่
จาเป็น แต่ยังคงทางาน
แยกกัน
- บางโครงการเฉพาะต้องมี
การวางแผนร่วมกัน
- ต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน
และมีการสร้างช่องทางเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์

- มีโครงสร้างใหม่ และ/หรือ
มีแผนกอย่างเป็นทางการ
สาหรับงานความร่วมมือ
พร้อมบุคลากร
- ต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ที่ครอบคลุม พร้อมทั้งมี
การประเมินความสาเร็จ
- มีการติดต่อสื่อสารกัน
หลายระดับ และมีการสร้าง
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
ปฏิสัมพันธ์
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องค์ประกอบ
Cooperation
สำคัญ
ผู้มีอำนำจ และ - ผู้มีอานาจแยกองค์กรกัน
กำรรับผิดรับชอบ - การปกครองเป็นอิสระ
และการควบคุมอยู่ที่
ศูนย์กลาง
- อานาจ และการรับผิดรับ
ชอบแยกกัน

ทรัพยำกร และ
รำงวัล

- ทรัพยากรแยกจากกัน

Coordination

Collaboration

- ผู้มีอานาจยังคงแยกกัน
แต่มีความร่วมมือ
- มีการปกครองและควบคุม
ร่วมกันในบางส่วน
- มีการรับความเสี่ยงร่วมกัน
บ้าง แต่อานาจ และการรับ
ผิดรับชอบยังคงแยกกัน

- กาหนดผู้มีอานาจโดย
ความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุล
ในความเป็นเจ้าของร่วมกัน
- กระจายการปกครอง แต่มี
การควบคุมร่วมกันและซึ่ง
กันและกัน
- ทุกองค์กรร่วมรับ
ความเสี่ยงเท่าทียมกัน

- รับทราบทรัพยากรซึ่งกัน
และกัน และสามารถจัดสรร
ให้โครงการเฉพาะเจาะจงได้
- รับทราบเกี่ยวกับรางวัล
ร่วมกัน

- มีการรวบรวมและเก็บ
รักษาทรัพยากร เพื่อความ
ร่วมมือระยะยาว
- องค์กรมีผลผลิตร่วมกัน :
ความสาเร็จร่วมกันมากกว่า
ความสาเร็จแยกกัน
ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบสาคัญของ Cooperation, Coordination และ Collaboration
ที่มำ อ้างอิงจากหนังสือ Collaboration: What Makes It Work (Mattessich et al., ค.ศ. 2001, หน้า 61) และดัดแปลง
จากผลงานของ M. Blank, S. Kagan, A. Melaville, และ K. Ray.1 แปลโดย วิทวัส ศรีขวัญ (2563)
เมื่อรูปแบบ/ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัดในแต่ละพื้นที่แตกต่าง
กันแล้ว ก็ส่งผลให้แต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัดแตกต่างกันไป มีตั้งแต่
จังหวัดที่สามารถผลักดันการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนผ่าน กรอ. ไปสู่ระดับที่เป็นรูปธรรมได้ อย่าง
โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ที่มาจากมติของ กรอ.
ระเบียบวิธีและกระบวนกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่ มจั งหวัด ด้ว ยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดและทันสมัย
1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) ใชการเก็บขอมูลจากข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน
กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด และกรรมการ กรอ. ในส่วนภูมิภาค
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1

The Nature Conservancy, ฐานข้อมูล Conservation Gateway, Reference (เอกสารอ้างอิง), TABLE 1.2 COOPERATION, COORDINATION
AND COLLABORATION, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 https://www.conservationgateway.org/Documents/3Cs_Table.pdf
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1.1 กำรท ำสนทนำกลุ่ ม (Focus Group) ด้ ว ยการคั ด เลื อ กแบบอาสาสมั ค ร (Voluntary
Selection) มีประชากรเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงาน กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด
ทั้งประเทศ จานวน 94 คน (76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด) ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติก าร
ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่ม
จังหวัด (ระดับเจ้าหน้าที่) ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้
เจ้าหน้าที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยสมัครใจ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 งานวิจัยได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลระดับ
จังหวัด มานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2546 ข้อมูลจึงอาจจะล้าสมัยแล้ว นอกจากนี้ ประการสาคัญ
คื อ ไม่ มี ง านวิ จั ย ใด ๆ ที่ มี ข้ อ มู ล ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการขั บ เคลื่ อ นกรอ.จั ง หวั ด และ กรอ.กลุ่ ม จั ง หวั ด
ระดับประเทศเลย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาจัดทาแบบสอบถามเชิงปริมาณต่อไป
1.2 กำรทำแบบสอบถำมในส่วนภูมิภำค ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)
โดยการแบ่งประชากรตามสถิติความถี่การรายงานการจัดการประชุม ซึ่งการจัดประชุม กรอ. เป็นเงื่อนไขสาคัญให้
การจัดกระบวนการให้ กรอ. มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย ครบถ้วน โดยผู้วิจัยได้นาสถิติ
การรายงานการจัดประชุม กรอ.จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 และสถิติการรายงานการจัดประชุม
กรอ.กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 (เนื่องจากคณะกรรมการ นโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ กาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีผลให้การจัดกลุ่มจังหวัดเปลี่ยนไป ทั้งชื่อกลุ่ม
จังหวัด จังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัด ตลอดจนเปลี่ยนจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ จึงเป็นผลให้สถิติการประชุมก่อน
การประกาศ ไม่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ได้)
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างระดับจังหวัด จะเก็บข้อมูลจากประชากรประมาณ ร้อยละ 25 คือ 18
จังหวัด จาก 76 จังหวัด โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน กรอ. 1 คน (2) หัวหน้าที่
กากับดูแลเจ้าหน้าที่ 1 คน (3) กรรมการภาครัฐ 2 คน และ (4) กรรมการภาคเอกชน 2 คน รวมจังหวัดละ 6 คน/
แบบสอบถาม
จำนวน
จำนวน
ระดับจังหวัด
กลุ่มเป้ำหมำย
จังหวัด
(คน)
.1จังหวัดที่มีผลการจัดประชุม สม่าเสมอ
4
24
.2จังหวัดที่มีผลการจัดประชุม ไม่สม่าเสมอ
10
60
.3จังหวัดที่ไม่เคยรายงานผลการประชุม
4
24
รวมแบบสอบถำมทั้งสิ้น 104
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่มจังหวัด จะเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด
โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน กรอ. 1 คน (2) หัวหน้าที่กากับดูแลเจ้าหน้าที่ 1
คน (3) กรรมการภาครัฐ 2 คน และ (4) กรรมการภาคเอกชน 2 คนรวมกลุ่มจังหวัดละ 6 คน/แบบสอบถาม รวม
เป็นแบบสอบถาม จานวน 108 ชุด
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2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ(Qualitative research) ใชวิธีการวิจัยใน 2 วิธี ดังตอไป
2.1 กำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยมุงศึกษาค้นคว้าตาราทางวิชาการ
เอกสารทางราชการ เพื่อใหไดขอมูลสถิติที่เปนตัวเลข
2.2 กำรสั ม ภำษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ในส่ ว นกลำง เพื่ อ หาแนวทางการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มใน
คณะกรรมการ กรอ. ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของพื้นที่จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant interview) ได้แก่ 1) ผู้กาหนดนโยบายเรื่องคณะกรรมการ
กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด คือ ผู้แทนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2) ผู้ประสานงานระหว่าง กรอ.ส่วน
ภูมิภาคและส่วนกลาง คือ กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญของ กรอ.จังหวัด /กรอ.กลุ่ม
จังหวัด คือ ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่ประมวลได้มาจากการ
วิจัยเชิงปริมาณประกอบการสัมภาษณ์
ผลกำรศึกษำ
1. การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่รายงานผลการประชุมน้อยกว่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการให้จัดประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง ระดับการมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานส่วนใหญ่ คือ
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ การนาเสนอข้อคิดเห็น และร่วมกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง แต่ภาคเอกชน
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การกากับติดตามผล และการประเมินผลการดาเนินงาน
2. แรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่ วมใน กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของภาครัฐและภาคเอกชนที่สาคัญที่สุด
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการความสาคัญต่อ กรอ. ของผู้นาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ และ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจของพื้นที่ กล่าวคือ กรอ. ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้ นที่
ต้องมุ่งผลประโยชน์ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่เป็นสาคัญ ภาคเอกชนต้องมองว่า กรอ. เป็น
โอกาสของภาคเอกชนในการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ และภาครัฐต้องมองว่า กรอ. เป็นกลไกสาคัญในการบริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ทุกความเห็นของ
กรอ. สาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่
3. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่อ การปฏิบั ติง านมากที่สุ ด คื อ ผู้ น าทั้ ง ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้ น ที่ส ร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ว ม ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ปฏิบัติเห็ นว่า โครงสร้าง
คณะกรรมการใน กรอ. ควรปรับได้ตามบริบทความเหมาะสมของพื้นที่ นอกจากนี้ ปัจจัยที่สาคัญต่อประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนมาก คือ ทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
4. ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อน กรอ. พบว่า
4.1 รัฐบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กรอ.ส่วนภูมิภาค จึงทาให้ประสบปัญหาใน
การส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการประชุมระดับกลุ่มจังหวัดที่ผู้แทนแต่ละ
จังหวัดต้องเดินทางไปประชุม ณ จังหวัดหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
4.2 ภาครัฐและภาคเอกชนมีมุมมองต่อ กรอ. ต่างกัน
ภาคเอกชนมองว่า ภาครัฐไม่จัดประชุมสม่าเสมอ และภาคเอกชนมีช่องทางอื่นผ่านคณะกรรมการ
เฉพาะด้านต่าง ๆ ที่แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่า จึงเสนอเรื่องต่อผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง
ภาครัฐมองว่า ภาคเอกชนไม่เสนอเรื่องเข้าประชุมเข้าพิจารณาในที่ประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่ม
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จังหวัด จึงไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไข และเรื่องที่ภาคเอกชนเสนอขอรับการสนับสนุน อาจมีผลประโยชน์
ส่วนตัวเกี่ยวข้อง มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
4.3 ผู้ปฏิบัติงานมองว่า ความถี่การจัดประชุมที่ ครม. กาหนดไม่เหมาะสม เห็นควรตั้งเป้าหมายเป็น
อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ระบบการรายงานผลการจัดการประชุมและติดตามความคืบหน้าการ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางควรให้มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
ส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น และรูปแบบการรายงาน สรุปผลการประชุมตามแบบ กรอ. 1
จะซ้าซ้อนกับการทาบันทึกการประชุม
ข้อเสนอแนะ
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอเชิงนโยบำย ขอให้ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรร่วมกันแจ้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากส่วนภูมิภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องเข้าหารือในที่ประชุม กรอ.ส่วนกลาง ที่นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างคณะกรรมการ ความถี่ในการกาหนดการประชุม ซึ่งกาหนดจาก
มติคณะรัฐมนตรี และมติการหารื อร่ว มกันระหว่างภาครั ฐ และภาคเอกชนในส่วนกลางแล้ว เพื่อให้ กรอ. เป็น
คณะกรรมการที่สามารถขับเคลื่อนได้จริง
2. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่อไป ได้แก่
2.1 แนวทำงกำรปฏิบัติในส่วนกลำง กระทรวงมหาดไทยปรับแก้รูปแบบการรายงานผลการประชุม
และการขอรับการสนับสนุน (แบบ กรอ. 1 – กรอ. 3) ทั้งนี้ แบบ กรอ.1 มีขึ้นเพื่อให้ส่วนภูมิภาคสามารถสรุป
รายงานผลการประชุมได้อย่างรวดเร็ว (วาระการประชุม+มติที่ประชุม) สาหรับ แบบ กรอ. 3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการมีความสาคัญและฝึกฝนความเชี่ยวชาญ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลางมี
ข้อมูลในการพิจารณาให้การสนับสนุนมติ กรอ. มากยิ่งขึ้น ควรมีส่วนของความคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ อาทิ
ความเป็นไปได้ของโครงการ ตัวเลือกในการตัดสินใจกาหนดนโยบาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่าง
Best Practice นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ช่องทาง กรอ. ในการนาเสนอขอรับการสนับสนุนมาก
ยิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อเสนอของ กรอ. มีความสาคัญในอันดับต้น สาหรับระบบการรายงานผลการจัดการ
ประชุม และติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ อาทิ ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงการปฏิบัติงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถประสานงาน ขอรับผลการคืบหน้า และเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ
2.2 แนวทำงกำรปฏิบัติในส่วนภูมิภำค ต้องมีการสร้างความชัดเจนในการกาหนดวาระการประชุม มี
แนวทางปฏิบัติการทางานร่วมกัน จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่โดยตรงรับผิดชอบงาน กรอ. โดยเฉพาะ
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
เอกสำรอ้ำงอิง

ภำษำไทย
กลุ่มงานประสานความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด,
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุ่มจังหวัด, กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562.
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สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-พ.ศ. 2519) ภายใต้ เป้าหมายในระยะยาว 2) ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน, 71,
กรุงเทพฯ: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2515.
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0214/ว 110 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539
เรื่อง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2539.
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2552, กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 2552.
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รายงานผลการดาเนินงาน การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด),
กรุงเทพฯ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2562. ภายใต้ คานา
John M. Cohen and Norman T. Uphoff ในหนังสือ Rural Development Participation (คศ.1977)
ตามที่อ้างถึงใน พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ, การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนต่อ
การจัดระเบียบสังคมในชุมชนกลุ่มรัตนโกสินทร์, (พ.ศ. 2546)
ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา, (กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), 2543) ตามที่อ้างถึงใน นิรากร พันธ์หอม, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีศึกษาบ้านเนินกระบก หมู่ที่ 12
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์, Academic Focus
สิงหาคม 2559 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน, กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 2559
ภำษำอังกฤษ
The Nature Conservancy, ฐานข้อมูล Conservation Gateway, Reference,
TABLE 1.2 COOPERATION, COORDINATION AND COLLABORATION
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กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ : กรณีศึกษำเทศบำลตำบลเกำะคำ จังหวัดลำปำง
สุภะรัฐ ยอดระบา1
Email address: kwan.2492@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาข้อเสนอในการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจาก
การศึกษาเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปางซึ่งเป็นกรณีศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ได้แก่ 1.นายกเทศมนตรี 2.
ปลัดเทศบาล 3.พนักงานเทศบาล และ 4.สมาชิกสภาเทศบาล ผลการวิจัยพบลักษณะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่
นามาศึกษาว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนในท้องถิ่น
และ 2) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ผู้นา ยุทธศาสตร์ขององค์การ โครงสร้างองค์การ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารภายในองค์การ บรรยากาศในองค์การ การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้
ในหน่วยงาน และการจัดการความรู้

คำสำคัญ องค์การแห่งการเรียนรู้ เทศบาล
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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Toward Learning Organization : Case study of Ko Kha Subdistrict Municipality, Lampang
Suparat Yodrabum1
Email address: kwan.2492@gmail.com
ABSTRACT
This study aims to study the factors influencing a learning organization and to develop
guidelines to establish a learning organization for Thai municipalities. This study used the
qualitative research methods. The selected municipality as case study is Ko Kha Subdistrict
Municipality, Lampang. The research instruments were semi-structured interview guidelines and
participant observation indicators. For key informants, the researcher interviewed municipalities’
Mayors, officers including clerks and staff, and members of the Municipality Council. This research
found common characteristics of learning organizations in accordance with theories as follows:
Factors influencing the learning organization of Ko Kha Subdistrict Municipality, Lampang consist
of 1) external factors including politics, law, economy, society, culture, technology, natural
resources and local people; 2) organizational factors including leadership, organization strategy,
organizational structure, individual attitudes and behaviors, human resource development,
internal communication, atmosphere in the organization, the application of technology in the
organization and knowledge management.

Keyword: Learning Organization, Municipality
1

Name and contact of advisors
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บทนำ

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ส าคัญในด้านการพัฒ นา
องค์การ และได้รับความสนใจทั้งในแวดวงวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ (David McGuire, 2014) เป็น
แนวทางหนึ่งที่มีการนามาใช้เพื่อปรับปรุงการทางานในองค์การ สร้างความยั่งยืนและดารงอยู่ได้ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์การด้วยการทบทวน ไตร่ตรองแนว
ปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างเหมาะสม อันจะนามาซึ่งความได้เปรียบและการเป็นองค์ก ารที่
เจริญเติบโตและยั่งยืน บุคลากรขององค์การมีความสุขและต้องการมาทางาน เป็นองค์การที่ทุกคน ทุกระดับ
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์การด้วยใจรักอย่างต่อเนื่อง (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2547)
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นทาให้เห็นว่าโลกไม่เคยหยุดนิ่ง องค์การ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทั้งในและนอกองค์การ แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลอย่างมีวิจารณญาณ
สารวจตรวจสอบกับวิธีปฏิบัติเดิมเพื่อค้นหาแนวทางใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทต่างๆที่
เคลื่อนตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์การราชการที่มีโครงสร้าง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่ต้องยึดปฏิบัติ
แต่ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ซึ่ง เทศบาล เป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขต
ชุมชนเมือง และมีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนใน
ท้ อ งถิ่ น นั้ น แต่ ใ นขณะที่ เ ทศบาลต้ อ งด าเนิ น งานท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น การ
เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขกฎหมายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ระยะ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ เ ทศบาลจะต้ อ งจั บ ทิ ศ ทางความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ และส่งผลให้เกิดการริเริ่มปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงกรอบ
บรรทัดฐานและแบบแผนปฏิบัติในเรื่องนั้นๆให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของบริบทแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
อีกทั้งประชาชนซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้กลไกของเทศบาลดาเนินภารกิจการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การเสนอความต้องการ
การเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผย ตอบสนอง และพร้อมรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น (เรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2555) เป็นแรงผลักดันให้เทศบาลต้องแสวงหาแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
บุคลากรให้เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้ เพื่อให้เทศบาลสามารถไตร่ตรองและพิจารณาแสวงหาแนวทางในการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตนเอง
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ติดตามว่าสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีคุณลักษณะอย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอในการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
ข้อเสนอในการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลจากการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) ได้แก่
เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเทศบาลตาบลเกาะคา
จังหวัดลาปาง โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีโครงสร้าง
คาถามที่ประกอบด้วยดัชนีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ซึ่ง
ประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นข้อคาถามที่มาจากวัตถุประสงค์การวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก ผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคั ญ (Key informants) 4 กลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหลั ก ของการด าเนิ น งานของเทศบาล ได้ แ ก่ 1.
นายกเทศมนตรี 2.ปลัดเทศบาล 3.พนักงานเทศบาล และ 4.สมาชิกสภาเทศบาล นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
และการใช้เครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1.การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2.การวิเคราะห์โดยการ
จ าแนกชนิ ด ข้ อ มู ล (Typological Analysis) และ 3.การวิ เ คราะห์ โ ดยเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล (Constant
Comparison)
ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง ผลการวิจัยพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล สอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่ได้ทาวรรณกรรมปริทรรศน์ ซึ่งได้อธิบายถึงการวิ เคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์การที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
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เรียนรู้ขององค์การซึ่งได้จากการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้งไทยและต่างประเทศ
รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การ โดยผลการวิจัยพบปัจจัยภายนอกเพิ่มเติมที่มีอิทธิพล
สาคัญต่อการดาเนินงานของเทศบาลและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเทศบาลจานวน 1 ปัจจัย ได้แก่ ประชาชนใน
ท้องถิ่น ปั จ จั ย เหล่านี้ จะส่ งผลไปยังกระบวนการเรียนรู้ขององค์การ อันได้แก่ 1.การเรียนรู้แบบวงรอบเดี่ยว
(Single-Loop Learning) 2.การเรี ย นรู้ แบบวงรอบคู่ (Double-Loop Learning) และ 3.การเรียนรู้แบบสาม
วงรอบ (Triple-Loop Learning) โดยพบว่า เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปางมีกระบวนการเรียนรู้แบบสาม
วงรอบ (Triple-Loop Learning) เป็นการที่เทศบาลมองดูประสบการณ์ที่ได้รับผ่านมา เมื่อเทศบาลได้ทบทวน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด เกิดการพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และการทาความเข้าใจในสภาพการณ์เงื่อนไข
ต่างๆภายใต้การเรี ย นรู้ ที่เกิดขึ้น นั้ น ทั้ งนี้ เมื่อเทศบาลผ่ านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การแล้ วจะนา
เทศบาลไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์การที่มี
การเรียนรู้เกิดขึ้นใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของเทศบำลตำบลเกำะคำ
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ข อง
เทศบาลตาบลเกาะคา คือ ผู้นา และยุทธศาสตร์ของเทศบาล โดยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของเทศบาลตาบลเกาะคา ได้แก่ (1) ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร โดยเทศบาลตาบลเกาะคานั้น
ให้ความสาคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างมากในแง่มุมของการที่บุคลากรทุกคนของเทศบาลมีความสาคัญต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากการที่เทศบาลจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ต้องเรียนรู้ผ่านปัจเจกบุคคลใน
องค์การ ซึ่งต้องมีทักษะในการทาความเข้าใจเรื่องต่างๆในทางที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ จึงได้ดาเนินการหลากหลายวิธีเพื่อสร้างความเชื่อภายในตัวบุคคลและพฤติกรรมของบุคลากรเทศบาลที่
แสดงออกถึงการสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้น ดังแนวคิดของ (Kline and Saunders,1993) แม้ว่า
จะอาศัยเวลาหลายปีในการเรียนรู้ร่วมกันแต่ในที่สุดก็เทศบาลก็สามารถหล่อหลอมและสร้างบุคลากรซึ่งมีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล โดยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์การ
และมองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (2) ผู้นา อันได้แก่ นายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการบังคับบัญชาสั่งการมาเป็นการให้อานาจกับบุคลากรในการร่วมคิด ร่วม
ปรึกษาหารือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั่วทั้งเทศบาล นายกเทศมตรีเป็นผู้ที่นาการเปลี่ยนแปลงมาสู่
เทศบาลตาบลเกาะคา มีบ ทบาทส าคัญและทักษะในการทาหน้าที่กระตุ้นและช่ว ยเหลื อให้ บุคลากรสามารถ
รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และนาความรู้ไปใช้ออกแบบ และคิดค้น
รูปแบบใหม่ๆในการทางาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครือข่ายและการทางานของทีม (3) การจัดการความรู้ การ
จัดการความรู้ของเทศบาลตาบลเกาะคานั้น เทศบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้และมีความ
พยายามที่จะส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของเทศบาลให้สมบูรณ์มากขึ้น (4) ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
การกาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลเกาะคา มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในทุก
ระดับขององค์การ เพื่อนาไปสู่ การเป็ น องค์การแห่ งการเรียนรู้ในที่สุ ด ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล ได้มีการดาเนินโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจานวนมาก อันส่งผลให้เทศบาลเรียนรู้มา อย่าง
ต่อเนื่ องเป็ น ระยะเวลาหลายปี จนกระทั่งสามารถต่ อยอดความรู้ และพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ อย่ างสร้างสรรค์ (5)
บรรยากาศในองค์การ เทศบาลตาบลเกาะคาส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของเทศบาล ด้วยการเคารพศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง
เน้นความเสมอภาคและความอิสระ และเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
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บุคลากรรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและ
ต่อเนื่อง (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เทศบาลตาบลเกาะคามีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรเทศบาลให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เต็มที่และสม่าเสมอ ทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อ การจัดอบรมความรู้ต่างๆภายในเทศบาล การส่งบุคลากรไปอบรม
เพิ่มความรู้ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามสายงาน การให้บุคลากรได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง
และเสนอเพื่อขออนุญาตเข้าอบรมเรื่องต่างๆที่ตนสนใจและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง (7)
การสื่อสารภายในองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรของเทศบาลที่ทาให้การดาเนินงานโดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ
สามารถดาเนินไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และประสบความสาเร็จ ซึ่งการสื่อสารภายในเทศบาลตาบลเกาะคานั้น
พบว่า มีลักษณะตรงไปตรงมา มีอิสระ ปราศจากอคติ ทาให้เกิดความช่วยเหลือกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่างบุคลากรของเทศบาล (8) โครงสร้างองค์การ เทศบาลตาบลเกาะคามีความคล่องตัวมากในการ
ปฏิบัติงาน โดยแม้ว่าโครงสร้างองค์การของเทศบาลจะมีสายการบังคับบัญชาที่มีลั กษณะแนวดิ่ง แต่จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า โครงสร้างองค์การของเทศบาลนั้นมิได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากร เนื่องจากในการปฏิบัติงานนั้น เทศบาลตาบลเกาะคาได้ใช้รูปแบบการทางานที่มีลักษณะแบน
ราบ เนื่ อ งจากเทศบาลเรี ย นรู้ ว่ า สายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ คร่ ง ครั ด นั้ น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเรี ย นรู้
(Marquardt,1996) ดังนั้น เทศบาลจึงมีความพยายามที่จะสร้างลักษณะการทางานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อ
สร้างความคล่องตัวในการทางานที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ (9) การนา
เทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน เป็นการที่เทศบาลตาบลเกาะคาใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ของเทศบาล และมี
ระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ชุม ชนที่ บุ ค ลากรสามารถเข้ าถึ ง และน าไปใช้ป ระโยชน์ใ นการปฏิบัติ ง านที่ ต นรั บผิ ดชอบ
นอกจากนี้ เทศบาลยังได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสมในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อประสานงานกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ทั่วถึง
รวดเร็ว ทาให้การเรียนรู้และพัฒนาก้าวไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต
กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ของเทศบำลตำบลเกำะคำ จังหวัดลำปำง
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตาบลเกาะคานั้น นับได้ว่าอาศัยระยะเวลาที่เทศบาลได้ผ่าน
การเรียนรู้มานานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เทศบาลได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล เมื่อปี พ.ศ.
2542 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นจากความสามารถในการปรับตัวและ
ตอบสนองต่อความเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อมทั้งภายนอกองค์การและภายในองค์การ จนกระทั่งเทศบาล
สามารถค้นพบกลไกสาคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเทศบาล นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาวิธีการทางานใหม่และ
สร้างนวัตกรรมด้านต่างๆที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
เทศบาลตาบลเกาะคาสามารถอธิบายในลักษณะการเรียนรู้ในวงรอบต่างๆ ได้แก่ (1) การเรียนรู้แบบวงรอบเดี่ยว
(Single-Loop Learning) ซึ่งเป็นการดาเนินการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ในการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจในการจั ดระบบการบริ การสาธารณะด้านต่างๆของเทศบาล เมื่อเทศบาลเผชิญกับปั ญหาก็
สามารถดาเนิน การปรั บปรุงแก้ไข (2) การเรียนรู้แบบวงรอบคู่ (Double-Loop Learning) ด้ว ยกระบวนการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบสาเหตุของปั ญหาที่เทศบาลต้องเผชิญ โดยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2547 ซึ่ ง
เทศบาลได้ทาการทบทวนและตั้งคาถามถึงความเหมาะสมของแผนและนโยบายที่ผ่านมา รวมถึงหลักการที่มีการ
กาหนดและมีแนวทางการปฏิบัติกันมาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุงแก้ไขและหา
ทางออกที่ยั่งยืน เมื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่า ปัญหาสาคัญอย่างยิ่งที่เทศบาลกาลังเผชิญคือ สภาพ
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สังคมที่ต่างคนต่างอยู่ของชาวเกาะคา ชุมชนอ่อนแอ ขาดจิตสานึกสาธารณะ ไม่มีการรวมกลุ่มทางสังคม การไม่ให้
ความร่วมมือในการดาเนินโครงการพัฒนาต่างๆอันเนื่องมาจากที่ผ่านมาเทศบาลดาเนินการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนมาโดยตลอด ทัศนคติของประชาชนจึงมองว่าทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องดาเนินการให้
ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่น ดังนั้น แนว
ทางการหาทางออกและแก้ปัญหาเรื่องนี้ เทศบาลจึงเรียนรู้เพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสานึกความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ด้วยการเริ่มสร้างจิตสานึกสาธารณะจากหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการริเริ่มจากการสร้างกลุ่ม
อาชีพ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ทาให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีงานทา สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ หลังจากนั้น จึง
ค่อยๆสร้างกลุ่มจิตอาสา กลุ่มด้านสังคม กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอื่นๆแล้วก่อให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง จัดให้
มีเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันในทุกเรื่อง มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนในทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้ความรู้และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเกิดการ
ไหลเวียนขององค์ความรู้ต่างๆในชุมชนท้องถิ่น มีการประชุมแกนนาชุมชนทุกเดือน (3) การเรียนรู้แบบสามวงรอบ
(Triple-Loop Learning) เทศบาลตาบลเกาะคามีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง จนกระทั่งสามารถเรียนรู้ที่จะ
เรียนรู้ นาไปสู่การที่เทศบาลค้นพบว่า เทศบาลจะส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไร เกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดเอื้อหรือสิ่ง
ใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ อีกทั้งเทศบาลยังค้นพบจากการเรียนรู้ในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาว่า สิ่งที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ของเทศบาลจนสามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆสาหรับการเรียนรู้ขึ้นมาได้ อันได้แก่ 1. ผู้นาที่
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 2. การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 3. การให้ความสาคัญกับ
การบริ ห ารงานด้ว ยความโปร่ งใส 4. การบริห ารจัดการแบบครอบครัว เดียวกัน 5. การดาเนินงานแบบภาคี
เครือข่าย และ 6. ความต่อเนื่องของการดาเนินนโยบายการพัฒนา ในส่วนของสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของ
เทศบาล ได้แก่ 1.ระเบียบและข้อบังคับบางประการที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการ
ต่างๆและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเทศบาล 2.การจัดการความรู้ ที่ยังมิได้ดาเนินการอย่างเป็นรู ปธรรมมากนัก เมื่อ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์การแล้ว จะก่อให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ อันจะนาไปสู่ การที่
เทศบาลสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แสดงออกมาให้เห็นในลักษณะขององค์ความรู้ใหม่ขององค์การ และนวัตกรรมองค์การ
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โดยสรุปจากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาวิจัยที่สาคัญซึ่งอธิบายภาพรวมของการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ปัจจัยภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง
ได้แก่ การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยผู้วิจัยพบ
ผลการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลและถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่เป็นกลไกหลักของการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเทศบาลในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อันได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตาบลเกาะคา
จังหวัดลาปาง ได้แก่ 1) ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร 2) ผู้นา 3) การจัดการความรู้ 4) ยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 5) บรรยากาศในองค์การ 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) การสื่อสารภายในองค์การ 8) โครงสร้าง
องค์การ และ 9) การนาเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน โดยปัจจัยที่มีความสาคัญและส่งอิทธิพลต่อปัจจัยด้านต่างๆ
คือ ผู้นา
ประเด็นที่ 3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง เกิดจากกระบวน
การเรียนรู้ของเทศบาลที่เกิดขึ้นทั้ง 3 วงรอบ (Loops) ทาให้เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปางมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารที่ทาให้ผลลัพธ์ในการดาเนินงานแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เดิ ม ก่อให้เกิด
คุณลักษณะของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์การ ได้แก่ 1)
ระดับบุคคล ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง วิธีคิดที่เปิดกว้าง ความคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ 2)
ระดับกลุ่ม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้าง
วิสั ย ทัศน์ ร่ ว ม และ 3) ระดับ องค์การ ประกอบด้ว ย การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยึดคนเป็นศูนย์กลาง การ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบัติ
1. เทศบาลควรศึกษาการพัฒนากลไกในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่างๆที่ประสบความสาเร็จในการจัดการความรู้ขององค์การ เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. เทศบาลควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อภาวะผู้นาและการกาหนดยุทธศาสตร์อันเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อปัจจัยภายในองค์การด้านอื่นๆซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่ง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของเทศบาล
และนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งเรียนรู้ของเทศบาลในที่สุด
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเทศบาล
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังมิได้ศึกษาครอบคลุมในประเด็นอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตจึงควรมีการศึกษาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในบริบทของเทศบาล
กิตติกรรมประกำศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี อาจารย์ผู้ให้
ความกรุณาและให้คาชี้แนะตลอดการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและชุมชนท้องถิ่นทุกท่านจากเทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง ที่ได้ให้ความ
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อนุเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่แก่ผู้วิจัย รวมถึงการต้อนรับและดูแลเสมือนผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของเทศบาล อีกทั้ง
ยังให้การสนับสนุนในทุกด้านต่อผู้วิจัยด้วยความรักและไมตรีจิตที่งดงามตลอดช่วงเวลาของการใช้เวลาร่วมกันเพื่อ
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ผลของโปรแกรมกำรพัฒนำชุดควำมคิดเติบโตในกลุ่มสมำชิกองค์กำรธุรกิจเครือข่ำย
พรนิภา รัตนบุษย์1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Email address: s6108031856158@kmutnb.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของ
กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย (2) เพื่อศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย จานวน 398 คน ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในระยะนี้ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายจากกลุ่มตัวอย่างในระยะแรก จานวน 23 คน เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต ในการวิจัย
ครั้ งนี้ เครื่ องมือ ที่ใช้ คือ แบบสอบถามชุดความคิดเติบโตที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927 และโปรแกรม
การพัฒนาชุดความคิดเติบโตที่มีค่าความสอดคล้องของเนื้อหาเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วย Paired Sample t-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยชุดความคิดเติบโตในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า
(1) ชุดความเติบโตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.74) และ (2) ผลการเปรียบเทียบระดับชุดความคิดเติบโตก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต พบว่า ระยะหลังการทดลองสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย
มีร ะดับ ชุดความคิดเติบ โตสู ง (x̅ = 5.58) กว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅ = 4.77) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

คำสำคัญ ชุดความคิดเติบโต การพัฒนาชุดความคิดเติบโต Growth Mindset การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง
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The Effects of the Growth Mindset Program in Members of Multi-level Marketing Business
Organization (MLM)
Pornnipa Rattanabus1
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Email address: s6108031856158@kmutnb.ac.th
ABSTRACT
This research was a quasi-experiment research. The objectives of this research were to
1) study the level of growth mindset of member of multi-level marketing business organization
and to 2) compare level of growth mindset before and after experiment by participating the
growth mindset program. This research was divided into two phases. Of the first phase, the sample
group was 398 members of multi-level marketing business organization. Of the second phase,
the sample group was 23 members who were selected by simple random sampling method from
the member in first phase. The instruments for data collection were a questionnaire with the
reliability of 0.927 and the growth mindset development program with the index of itemobjective congruence of 1.00 Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation and paired sample t-test. The results demonstrated that 1) the growth mindset level
of members of multi-level marketing business organization in Thailand was high ( x̅ = 4.74) 2)
the result of comparison with level of growth mindset before and after participating the growth
mindset development program showed that the level of growth mindset after participating the
growth mindset development program (x̅ = 5.58) was higher than that of before participating (x̅
= 4.77) the growth mindset development program with a statistical significance at the 0.1 level.

Keyword: Growth Mindset, Growth Mindset program
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บทนำ
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก ในองค์ ก ารให้ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นบันไดในการนาไปสู่ความสาเร็จสูงสุดของบุคคลและองค์การ (นภดล, 2016)
โดยการพัฒ นาศักยภาพของมนุ ษย์ นั้น เป็ น การเปลี่ ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตลอดจนคุณภาพในการทางาน หรือแม้แต่ในการดารงชีวิตที่ดี อันเป็นการ
พัฒนาทั้งด้านความคิด การกระทา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา นาไปสู่การพั ฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จ
ในด้านต่าง ๆ (เนตรนิยมาศ, 2560)
ในปี ค.ศ. 2006 Dweck นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุดความคิด (Mindset) ว่าเป็น
ความเชื่อ แนวความคิด หรือกลุ่มความคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม โดยมีอิทธิพลจากความ
เชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความรู้และประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น โดยจากงานวิจัยของ Dweck (2018) กว่า 20
ปี แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่บุคคลสามารถนามาปรับใช้กับตัวเอง และจะส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้ง รวมทั้ง
กาหนดได้ว่าบุคคลจะสามารถเป็นคนแบบที่อยากเป็นได้หรือไม่ ด้วยความเชื่อ มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
จิตใจ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ประสบ
ความส าเร็ จ รวมถึงการดารงชีวิตในสั งคมได้อย่างมีความสุข (ชนิตา และเสรี , 2559) นอกจากนี้แนวคิดใน
เรื่องชุดความคิด หรือ Mindset ของ Dweck มีการแบ่งชุดความคิดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ชุดความคิด
เติบโต (Growth Mindset) และ 2) ชุดความคิดยึดติด (Fixed Mindset) โดยเป็นการอธิบายความเชื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งการมีชุดความคิดยึดติด (Fixed Mindset) เป็นการเชื่อว่า คุณสมบัติของ
ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในด้านความฉลาด ทักษะ ความสามารถของบุคคล เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และยึด
ติดกับภาพลักษณ์ภายนอก เช่น ต้องดูฉลาด ดูเก่ง หรือมีพรสวรรค์ บุคลคลประเภทนี้จึงเชื่อว่า การที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ เกิดจากสาเหตุที่ควบคุ มไม่ได้ และจะไม่พยายามเผชิญกับปัญหาหรือหลีกหนีเมื่อเจอปัญหายาก ๆ
และงานที่ท้าทาย ในขณะที่ชุดความคิดเติบโตเป็นความเชื่อที่ว่า คุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล คือสิ่งที่สามารถ
สร้างด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยความพยายาม ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในทุ ก ๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่ องการมีพรสวรรค์ ความฉลาด ความถนัดหรือนิสัยใจคอที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ทุกคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีความพยายามความทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเวลา ที่จะส่งผลให้ประสบความสาเร็จนั้น
(พวงชมพู, 2559)
แนวทางในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตนั้น มีการศึกษา และกล่าวถึงในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น 1) การพัฒนา
ชุดความคิดโดย การใช้ Brainology 2) การใช้แนวคิด ในเรื่องการชมเชยหรือให้รางวัล 3) แนวทางในการให้
ข้อเสนอแนะหรื อคาวิจ ารณ์ (Feedback) 4) การปรับชุดความคิดโดยการจัดสั มมนาเชิงปฏิบัติการ ส าหรั บ
แนวทางแรกคือ การพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้วย Brainology นั้นเป็นการให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการทางาน
ของสมองรวมถึงความสามารถของสมองในการพัฒนาและจัดระบบใหม่ อันเป็นผลมาจากการใช้ความพยายาม
และการฝึกฝนการทางานอย่างหนัก โดยข้อมูลหรือความรู้นี้จะเน้นถึงข้อค้นพบทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเชาวน์ปัญญาผ่านการเรียนและการฝึ กฝนเป็นการส่งผลให้ มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงความคิด และ
พฤติกรรม (Esparza et al., 2014) แนวทางที่สอง คือ การใช้แนวคิด เรื่องการชมเชยกระบวนการ (Process
Praise) หรือให้รางวัล ซึ่งจากงานวิจัย ของ Muller and Dweck (1998) พบว่า ผลจากคาชมเชยก่อให้เกิดชุด
ความคิดที่แตกต่างกันในนักเรียนเกรด 5 ประเทศสหรัฐอเมริกา การชมเชยนักเรียนกลุ่มหนึ่งในความสามารถ ส่วน
อีกกลุ่ มหนึ่ งชมเชยในความพยายาม พบว่าการที่นักเรียนกลุ่ มที่ได้รับคาชมเชยในความสามารถจะนาความ
ผิดพลาดมาเป็นสิ่งสะท้อนว่า ตนขาดความสามารถเกิด การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงในการแก้ไขปัญหาอื่นที่ตามมา
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ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับคาชมเชยในความพยายาม กลยุทธ์ ความไม่ท้อถอยต่อปัญหา พบว่ากลุ่มนี้มีทัศนะต่อความ
ยากหรืออุปสรรคว่าเป็นสิ่งที่ท้าท้ายและบ่งบอกถึงการต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ทาให้กลุ่มนี้กล้าเผชิญกับ
ปัญหา และอุปสรรคในครั้งต่อ ๆ มา สาหรับแนวทางที่สามเป็นการให้ความสาคัญในด้านการให้ข้อเสนอแนะและ
คาวิจารณ์ (Feedback) ที่ควรมีลักษณะดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะหรือคาจารณ์นั้นต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้รับ 2)
ข้อเสนอแนะหรือคาวิจารณ์ต้องมีเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจน 3) เน้นการให้ข้อเสนอแนะที่ทักษะ กระบวนการ
และความพยายามที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม กล่าวถึงสิ่งที่ทาได้ดีกับสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ข้อมูล
เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 4) มีการสรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อไป (ศูนย์
จิตวิทยาการศึกษา, 2558) และแนวทางที่สี่คือ การปรับชุดความคิดโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งอาศัย
แนวทางการพัฒนาของ Anderson (2006) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดความคิด
เติบโต โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การนาเสนอด้วย บทความ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของ
สมอง 2) การสร้างแรงจูงใจของตนเอง (Self-Motivation) ด้วยการอธิบายเหตุผลที่เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง 3) การระบุและวิเคราะห์การเติบโตของประสบการณ์ของตน โดยการอธิบายถึงวิธีการ
จัดการตนเองให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 4) การอธิบายถึงผลลัพธ์ หรือสมมติฐานที่เกิดจาก
วิธีการในการจัดการตนให้มีการพัฒนาความสามารถอย่างไร 5) เรียนรู้การเติบโตของบุคคลอื่นด้วยการแสดงความ
คิดเห็นหรือสถานการณ์ของผู้อื่น เพื่ อจะได้เรียนรู้ว่าผู้อื่นมีการเติบโตหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (มิลินทรา,
2559)
งานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดความคิดเติบโตมีน้อย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้มีชุดความคิดเติบโต เพื่ อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในองค์การได้อย่างเต็มที่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตและ
แนวทางในการพัฒนาชุดความคิดเติบโต คือ กลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย (MLM; Multi-Level Marketing
Business) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการขยายตัวและเติบโตค่อนข้างรวดเร็วตามสังคมที่กาลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดย
จากข้อมูลของสมาคมขายตรงไทย รายงานว่าธุรกิจเครือข่ายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7-10% ต่อปี มูลค่าตลาดรวม
71,000 ล้านบาท (ปี 2557) มีผู้เกี่ยวข้องหรือสมาชิกในองค์การธุรกิจเครือข่ายประมาณ 11 ล้านคน และด้วย
ลักษณะในการทางานที่มีความท้าทาย การตั้งเป้าหมาย การมีวิธีคิด หรือชุดความคิด (Mindset) ที่แตกต่างกันไม่
ว่าจะเป็นมุมมองต่อความพยายาม ความสาเร็จ หรือความล้มเหลวทั้งของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่าง
กันระหว่างคนที่ประสบความสาเร็จกับคนที่ ล้มเหลว (ธนากร, 2556) ที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละบุคคลใน
แง่มุมต่าง ๆ เช่น ด้านกายภาพ ภูมิหลัง ประสบการณ์ การฝึกฝน และวิธีการเรียนรู้ ซึ่งมนุษย์นั้นมีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดชีวิต ถึงแม้ปัจจัยในเชิงพันธุกรรมจะเป็นตัวกาหนดเริ่มต้นในด้านนิสัยใจคอและความ
ถนัดที่แตกต่างกัน แต่ประสบการณ์ การฝึกฝนและความพยายามของแต่ละคนจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความ
แตกต่างอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสาเร็จ
ผู้วิจัยจึงคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ในการนาชุดความคิดเติบโตไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในองค์การ นาไปใช้เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีการ
สื่อสารชื่นชมของผู้นาองค์การผ่านกระบวนการมากกกว่าผลลัพธ์เน้นการนาไปใช้ ในกระบวนการการทางานหรือ
บริบทอื่น ๆ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ง ขึ้น เพื่อนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ สู ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม (Continuous Quality Improvement) สู่ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ก ารอย่ า ง
เข้มแข็งรวมไปถึงด้านอื่น ๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวันและการดาเนินชีวิตในสังคม
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย
2. เพื่อศึกษาระดั บ ชุด ความคิดเติบโตของกลุ่ มสมาชิ ก องค์ การธุร กิจ เครือ ข่ ายก่อ นและหลั งเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต
วิธีกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยการแบ่งการวิจัยเป็น 2
ระยะ ดังนี้
1. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัยระยะที่ 1
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่ มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย
ประมาณ 11.1 ล้านคน (ข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 จากสมาคมการขายตรงไทย) เนื่องกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจั ย ครั้ งนี้ ไม่ทราบกลุ่ มประชากรที่ แน่น อน ผู้ วิจัยจึงคานวณหาขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ างด้ว ยสู ต รของ
Cochran (1953) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95% คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยดาเนินการคัดเลือกบริษัทหรือองค์การ
ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จานวน
ตามต้องการโดยไม่มีห ลั กเกณฑ์ (พงษ์เทพ, 2560) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ใช้หลั กเกณฑ์เพิ่มเติมในการเลื อ ก
องค์การธุรกิจเครือข่ายที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล คือ องค์การธุรกิจเครือข่ายซึ่งมีจานวนสมาชิก
และยอดขายปี 2562 สูงสุด 2 อันดับแรก คือ ได้แก่ 1. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด และ2. บริษัท กิฟ
ฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จากัด จากนั้นดาเนินการเลือกตัวอย่างในแต่ละองค์การด้วยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ซึ่งได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 398 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยระยะที่ 1 คือ แบบสอบถามชุดความคิดเติบโต (Questionnaire) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปซึ่ง เป็ น ข้อคาถามเกี่ยวกับคุ ณลั ก ษณะส่ ว นบุค คลของผู้ ต อบแบบสอบถามชุ ด
ความคิดเติบโต จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (Rating Scale) โดยที่ 1 หมายถึง ตรงกับฉันน้อยที่สุด , 2 หมายถึง ตรงกับฉันน้อย, 3
หมายถึง ตรงกับฉันค่อนข้างน้อย, 4 หมายถึง ตรงกับฉันค่อนข้างมาก, 5 หมายถึง ตรงกับฉันมาก และ6 หมายถึง
ตรงกับฉันมากที่สุด แบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 43 ข้อ โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน 1) มุมมอง
ความเชื่อ 2) มุมมองต่อความท้าทาย 3) มุมมองต่ออุปสรรค 4) มุมมองต่อความพยายาม 5) มุมมองต่อ
ความสาเร็จของผู้อื่น 6) การตอบสนองต่อคาวิจารณ์
ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยพิจารณาว่าข้อคาถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาตามนิยามคาศัพท์
หรื อไม่ โดยใช้ค่า Index of Item-objective Congruence (IOC) จากนั้นเลื อกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า
0.5 (ธานินทร์, 2557) และผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกองค์การ
ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจริง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจ
จาแนกโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Item-Total Correlation พิจารณาค่า r จะต้องมากกว่า 0.3 ขึ้นไปจึงถือว่ามีค่า
อานาจจ าแนกที่เหมาะสม ซึ่งค่าอานาจจ าแนกที่ได้อยู่ในช่ว ง 0.596-0.831 และวิเคราะห์ ค่าความเชื่อ มั่ น
(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะต้องมี
ค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป (ธานินทร์, 2557) ซึ่งแบบสอบถามชุดความคิดเติบโต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927
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และมีข้อคาถามหลังจากพิจารณา ค่าอานาจจาแนกแล้วทั้งหมด 43 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 เป็นขั้นการศึกษาระดับชุดความคิดเติบโตในสมาชิกองค์การธุรกิจ
เครือข่าย ผู้วิจัยนาเครื่องมือแบบสอบถามชุดความคิดเติบโตฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่าย จานวน 2 บริษัท คือ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จากัด ซึ่งผู้วิจัยแจกจานวนแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลมากกว่าที่
ต้องการ 10% และผู้วิจัยรวบรวบแบบสอบถามชุดความคิดเติบโตกลับคืนมาและทาการตรวจสอบความสมบูรณ์
ได้จานวน 398 ฉบับ
2. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัยระยะที่ 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 คือ สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย
ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ด้วย
วิธีการสุ่มจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คัดเลือกผู้สมัครใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมได้จานวน 23 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยออกแบบโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตโดย
ใช้ชื่อว่า โปรแกรม 4S for Growth Mindset ซึ่งแบ่งขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เป็น 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ตนเอง : S1 Survey your mindset
ขั้นที่ 2 การปรับเปลี่ยนชุดความคิด : S2 Switch your mindset
ขั้นที่ 3 การวางแผนและตั้งเป้าหมาย : S3 Setting goal and start action
ขั้นที่ 4 การมีชุดความคิดเติบโตอย่างยั่งยืน : S4 Sustain your growth mindset
เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มระดับชุดความคิดและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความถูกต้อง แนวคิดพื้นฐานในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม การเรียงลาดับเนื้อหาของกิจกรรม
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรม และพิจารณาประเมินความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ของโปรแกรมการพัฒนาชุดวามคิดเติบโตที่เหมาะสม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของกิจกรรม
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกกิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งค่ าดัชนีความสอดคล้องของทุกกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 1.00 และได้เป็น
โปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตมทั้งหมด 15 กิจกรรม ระยะเวลารวม 10 ชั่วโมง
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลองในระยะที่ 2 ผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เข้าอบรมโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากกลุ่มตัว อย่างในระยะที่ 1 ด้วยวิธีการสุ่มจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คัดเลือกผู้สมัครใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมได้จานวน 23 คน เข้าร่วมฝึกอบรมจานวนทั้งสิ้น
15 กิจกรรม จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลารวมครั้งละ 10 ชั่วโมง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะนี้ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จึงดาเนินการจัดการอบรมสองครั้งในสองพื้นที่เป็นการจัดอบรมโดยใช้รูปแบบโปรแกรม 4S
Program for Growth Mindset ที่ มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารด าเนิ น การเหมื อ นกั น โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารท า
แบบสอบถามชุดความคิดเติบโตก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรม (Pre-test) และหลังเข้าร่วมการฝึกอบรม (Post-test)
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีดังนี้
1) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลั กษณะ
ส่วนบุคคล 2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แปลความหมาย
ของข้อมูลต่าง ๆ ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับ และ
ระดับชุดความคิดเติบโต 3) การวิเคราะห์ Paired Sample t-Test เพื่อเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
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ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันและเปรียบเทียบระดับชุดความคิดเติบโตก่อนและหลังการเข้าร่วมการทดลอง
และ 4)การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test เพื่อเป็นการทดสอบความแตกต่างเพื่อเป็นการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างก่อนและหลัง การเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตของ 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน ระหว่างการจัดฝึกอบรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ผลกำรวิจัย
1. ผลกำรศึกษำระยะที่ 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก บริษัท
แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 61.06 และสมาชิก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยู
นิตี้ จากัด จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.94 ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.76 เป็นเพศชาย มีจานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี จานวน 159
คน คิดเป็นร้อยละ 39.95 รองลงมาคือมีอายุ 36-45 ปี จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 มีสถานภาพ
การสมรสเป็นโสด จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.27 และสมรส จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69
ในด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.78 รองลงมา
คือระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.44 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
มาแล้วเป็นระยะเวลา 1-5 ปี จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.72 รองลงมาคือ 6-10 ปี จานวน 104 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.13 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและจาแนกรายด้าน
ชุดควำมคิดเติบโต
SD
ระดับ
x̅
ชุดควำมคิดเติบโตโดยรวม
4.74
.58
มำก
มุมมองความเชื่อ
4.65
.88
มาก
มุมมองต่อความท้าทาย
4.74
.57
มาก
มุมมองต่ออุปสรรค
4.56
.58
มาก
มุมมองต่อความพยายาม
4.73
.77
มาก
มุมมองต่อความสาเร็จของผู้อื่น
5.01
.72
มาก
การตอบสนองต่อคาวิจารณ์
4.77
.75
มาก
จากตารางที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับชุดความคิดเติบโตของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่า
สมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายมีระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.74, SD =
0.58) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าชุดความคิดเติบโตทุกด้านมีค่าเฉลี่ยทุกข้อ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น คือ มุมมองต่อความส าเร็จของผู้ อื่น (x̅ = 5.01, SD = 0.72) รองลงมาคือ ด้านการ
ตอบสนองต่อคาวิจารณ์ (x̅ = 4.77, SD = 0.75) มุมมองต่อความท้าทาย (x̅ = 4.74, SD = 0.57) มุมมองต่อ
ความพยายาม (x̅ = 4.73, SD = 0.77) มุมมองความเชื่อ (x̅ = 4.65, SD = 0.88) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ด้านอื่นคือ มุมมองต่ออุปสรรค (x̅ = 4.56, SD = 0.577)
2. ผลกำรศึกษำระยะที่ 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83
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มีสถานภาพสมรสเป็นโสด จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.92 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 65.23 และส่วนใหญ่เป็นเป็นสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายเป็นเวลา 1 - 5 ปี จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.87 และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและรายด้านระยะก่อนและหลัง
การทดลอง
ชุดควำมคิดเติบโต
ระยะก่อนกำรทดลอง
ระยะหลังกำรทดลอง
SD
ระดับ
SD
ระดับ
x̅
x̅
ชุดความคิดเติบโตโดยรวม
4.77 .45
มาก
5.58
.32
มากที่สุด
มุมมองความเชื่อ
4.79 .65
มาก
5.57
.45
มากที่สุด
มุมมองต่อความท้าทาย
4.62 .59
มาก
5.58
.31
มากที่สุด
มุมมองต่ออุปสรรค
4.82 .44
มาก
5.35
.25
มากที่สุด
มุมมองต่อความพยายาม
4.61 .62
มาก
5.65
.43
มากที่สุด
มุมมองต่อความสาเร็จของผู้อื่น
5.07 .64
มาก
5.79
.47
มากที่สุด
การตอบสนองต่อคาวิจารณ์
4.70 .54
มาก
5.55
.53
มากที่สุด
ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและจาแนกรายด้านระยะก่อนการทดลองและระยะ
หลังการทดลอง
ระยะก่อนกำร
ระยะหลังกำร
ทดลอง
ทดลอง
t
p
ตัวแปร
r2 x
SD
SD
r
100
x̅
x̅
ชุดควำมคิดเติบโต
8.148* .000 0.86
75.11
โดยรวม
4.77 .45 5.58 .32
*
7
มุมมองความเชื่อ
6.025* .000 0.78
62.26
4.79 .65 5.57 .45
*
9
มุมมองต่อความท้าทาย
7.738* .000 0.85
73.13
4.62 .59 5.58 .31
*
5
มุมมองต่ออุปสรรค
5.572* .000 0.76
58.53
4.82 .44 5.35 .25
*
5
มุมมองต่อความพยายาม
7.272* .000 0.84
70.62
4.61 .62 5.65 .43
*
0
มุมมองต่อความสาเร็จ
5.326*
0.75
5.07 .64 5.79 .47
.000
56.32
ของผู้อื่น
*
0
การตอบสนองต่อคา
4.70
6.938*
0.82
5.55
.000
68.63
วิจารณ์
.54
.53
*
8
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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จากตารางที่ 2 และ 3 เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
โดยระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะหลังการทดลอง (x̅= 5.58, SD = 0.315) มากกว่าระดับชุดความคิด
เติบโตโดยรวมระยะก่อนการทดลอง (x̅= 4.77, SD = 0.453) ค่า t เท่ากับ 8.148 และกลุ่มตัวอย่างมีการ
พัฒนาชุดความคิดเติบโตโดยรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75.11 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับชุดความคิด
เติบโตทุกด้านในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
เช่นกัน โดย 1) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองความเชื่อระยะหลังการทดลอง (x̅ = 5.57,
SD = 0.45)
มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅= 4.79, SD = 0.65) ค่า t เท่ากับ 6.025 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุด
ความคิดเติบโตด้านมุมมองความเชื่อ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 62.26 2) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อ
ความท้าทายระยะหลังการทดลอง (x̅ = 5.58, SD = 0.31) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅= 4.62, SD =
0.59) ค่า t เท่ากับ 7.738 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความท้าทายเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 73.13 3) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่ออุปสรรคระยะหลังการทดลอง (x̅ = 5.35, SD
= 0.25) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅= 4.82, SD = 0.44) ค่า t เท่ากับ 5.572 และกลุ่มตัวอย่างมีการ
พัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่ออุปสรรคเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 58.52 4) ระดับชุดความคิดเติบโตด้าน
มุมมองต่อความพยายามระยะหลั งการทดลอง (x̅=5.65, SD = 0.43) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅=
4.61, SD = 0.62) ค่า t เท่ากับ 7.272 และกลุ่มตัวอย่างมีการพั ฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความ
พยายามเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.62 5) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความสาเร็จของผู้อื่นระยะ
หลังการทดลอง (x̅ = 5.79, SD = 0.48) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅ = 5.07, SD = 0.64) ค่า t เท่ากับ
5.326 และกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านมุมมองต่อความสาเร็จของผู้อื่นเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
56.32 และ 6) ระดับชุดความคิดเติบโตด้านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์ระยะหลัง การทดลอง (x̅ = 5.55,
SD = 0.53) มากกว่าระยะก่อนการทดลอง (x̅ = 4.70, SD = 0.54) ค่า t เท่ากับ 6.938 และกลุ่มตัวอย่างมี
การพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 68.63 ซึ่งจะเห็นว่าระดับชุด
ความคิดเติบโตด้านที่มีแตกต่างกันมากที่สุด คือ มุมมองต่อความท้าทาย และมุมมองต่อความพยายาม
ตำรำงที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและจาแนกรายด้าน ก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
ชุดควำมคิดเติบโต
t
p
n
D
SDd n
D
SDd
มุมมองความเชื่อ
มุมมองต่อความท้าทาย
มุมมองต่ออุปสรรค
มุมมองต่อความพยายาม
มุมมองต่อความสาเร็จของ
ผู้อื่น
การตอบสนองต่อคาวิจารณ์
ชุดควำมคิดเติบโตโดยรวม

10
10
10
10

.89
1.24
.73
1.14

.51
.58
.45
.56

13 .69
13 .74
13 .38
13 .956

10

.89

.67 13

10
10

1.00
.98

.57 13
.48 13

.70
.53
.44
.78

.736
2.202
1.947
.641

.470
.039
.065
.529

.58

.61

1.128

.272

.74
.68

.60
.45

1.069
1.545

.297
.137
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จากตารางที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบผลการทดลองค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวม
และรายด้านระยะก่อนการทดลองและระยะหลั งการทดลองของกลุ่ มตัว อย่ างในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและ
เชียงใหม่ พบว่าผลต่างของค่าเฉลี่ยงระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมและรายด้านในระยะก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.98 เชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68 และค่า t เท่ากับ 1.545
สรุปผลและอภิปรำยผล
จากผลการศึกษาระดับชุดความเติบโตกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจเครือข่ายมีระดับชุดความคิดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับสูงและเมื่อพิจารณารายด้านผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยรายด้านในด้านมุมมองต่อความสาเร็จของผู้อื่นมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น และค่าเฉลี่ยในด้านการตอบสนองต่อคาวิจารณ์มีค่าสูงใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าในกลุ่มคน
เหล่านี้จะให้ความสาคัญกับการเรียนรู้โดยเฉพาะ การเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสาเร็จ เพื่อค้นหาวิธีการ
ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับบุคคลต้นแบบ และการให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองด้วยการนาความคิดเห็น
หรือคาวิจารณ์ของผู้อื่นมาปรับใช้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องหรือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และด้วยลักษณะการ
ทางานของธุรกิจเครือข่ายที่ค่อนข้างมีความท้าทาย จะต้องอาศัยความพยามยาม อดทน จะต้องพบเจอกับปัญหา
อุปสรรคมากมายและการโดนปฏิเสธหรือความล้มเหลวอยู่เสมอ แต่ก็ยังคงพยายามและอดทนทาต่อไปจนกว่าจะถึง
เป้าหมายหรือประสบความสาเร็จ ทาให้กระบวนการคิด วิธีคิด หรือรูปแบบการคิดของกลุ่มสมาชิกองค์การธุรกิจ
เครือข่ายค่อนข้างเป็นลักษณะชุดความคิดเติบโต ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของ Dweck (2006) ที่กล่าวว่าบุคคล
ที่มีชุดความคิดเติบโต จะมีลักษณะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะเรียนรู้จากปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ เสาะ
แสวงหาความรู้ และทักษะใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ ทั้งให้ความสาคัญกับความพยายาม และมีความ
อดทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคโดยไม่หลีกหนี (Dweck, 2006; Murphy & Dweck, 2015)
ในการศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตนั้น พบว่าระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะ
ก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกัน ซี่งระดับชุดความคิดเติบโตโดยรวมระยะหลังการทดลอง
มากกว่าระยะก่อนการทดลอง จึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตสามารถพัฒนาชุดความคิดเติบโต
ให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ Anderson (2006) ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Knowles, 1990) และ
เน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการลงมื อท าและปฏิ บั ติจริ งตามแนวทางแนวทางการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning Activities) ของ Kolb (2014) สรุปได้เป็นรูปแบบโปรแกรมการพัฒนาชุด
ความคิดเติบโต ชื่อว่า 4S Program for Growth Mindset โดยแบ่งขั้นตอนในการจัดกิจกรรม เป็น 4 ขั้น คือ ขั้นที่
1 การสารวจและวิเคราะห์ตนเอง : S1 Survey your mindset ซึ่งเป็นขั้นตอนในการสร้างการรับรู้ชุดความคิด
เบื้องต้นของตนเอง ด้วยกิจกรรม Self Checking และ Self-Esteem และเกิดการเรียนรู้และเข้าใจชุดความคิด
ปัจจุบัน พร้อมเกิดการรับรู้และยอมรับตนเองตน ขั้นที่ 2 การปรับเปลี่ยนชุดความคิด : S2 Switch your mindset
เป็นขั้นตอนการสร้างและปรับเปลี่ยนชุดความคิดให้เป็นชุดความคิดเติบโต ด้วยการให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมองด้ว ยกิ จ กกรม How’s your brain working การเรี ยนรู้ผ่ านตัว แบบด้ วยกิจกรรม Learn from
Legend และการใช้เทคนิคการพูดกับตนเอง (Self Talk) เพื่อสร้างกาลังใจและเพิ่มความพยายามให้กับตนเอง ขั้นที่
3 การวางแผนและตั้งเป้าหมาย : S3 Setting goal and start action เป็นขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒนาชุด
ความคิดเติบโตด้วยการสร้างเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมการตั้งเป้าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพด้วยเทคนิ ค SMART GOAL และการวางแผนลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ ยนเป็นชุดความคิดเติบโตด้ว ย
กิจกรรม Positive Change และขั้นที่ 4 การมีชุดความคิดเติบโตอย่างยั่งยืน : S4 Sustain your growth mindset
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เป็นขั้นตอนในส่งเสริมให้มีชุดความคิดเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องด้วยกิจกรรม Self-Reflection และ Good
Feedback ซึ่งเป็นการได้คิดทบทวนพิจารณาวิเคราะห์ตนเองในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ในชีวิตทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นนาแนวทางหรือผลลัพธ์ที่ได้มาปรับเปลี่ยนและแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อ ๆ ไป รวมไปถึงเป็นการ
สร้างกาลังใจและแรงบันดาลใจให้ตนเอง ซึ่งแนวทางการพัฒนาชุดความคิดด้วยรูปแบบโปรแกรม 4’S Program for
Growth Mindset ให้ผลสอดคล้ องกับงานวิจัยของ มุทิตา (2561) ซึ่งศึกษาผลของโปรแกรม การพัฒนาชุด
ความคิดเติบโตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตตามแนวคิดของ
Anderson (2006) และเห็นผลว่านักเรียนที่ได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตมีระดับชุด
ความคิดเติบโตสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการเข้าร่วม และระดับชุดความคิดเติบโตของนักเรียนหลังที่จะเข้าร่วม
โปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
เมื่อพิจารณาผลต่างของชุดความคิดเติบโตก่อนและหลังการเข้าร่วมฝึกอบรม พบว่า ทุกองค์ประกอบมี
ผลต่างในระดับใกล้เคียงกัน แต่ด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ มุมมองต่อความพยายามซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการ
เข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ที่ 4.61 และหลังการเข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ที่ 5.65 จึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
มุ มมองต่ อความพยายามมี ผ ลสั มฤทธิ์ มากที่ สุ ด ซึ่ งกิ จกรรมที่ ผู้ วิ จั ยใช้ มี ดั งนี้ 1 .กิ จกรรม How’s your brain
working เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ว่าสมองของคนเราสามารถพัฒนาและเติบโตได้ด้วย
การเรียนรู้ พยายาม และหมั่นฝึกฝน เป็นแนวคิดในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตที่อ้างอิงจากวิธีการ Brainology
ของ Dweck (2006) 2. กิจกรรม Power of “Yet” เป็นกิจกรรมที่ใช้เทคนิค Self Talk เพื่อเป็นการพูดให้กาลัง
ตนเอง ไม่ให้หมดความพยายาม ให้มีกาลังใจ ฝึกฝนและอดทนทาต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมาย เพราะเป็นการชี้นา
ตนเองหรือกากับตนเองในระดับจิตใต้สานึก จะมีผลทั้งด้านสรีรวิทยาและด้านพฤติกรรมรวมถึงแบบแผนความคิด
เพื่อนามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นการสร้างแรงจูงใจภายในด้วยตนเอง (Fletcher, 1989
อ้างถึงใน เคียงขวัญ, 2554) 3. การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART GOAL เพราะเป็นตัวชี้วัดและ
ผลักดันให้บุคคลไม่หยุดพยามยาม เพราะเมื่อมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัด มีเกณฑ์วัดได้ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความสาคัญกับชีวิต จะทาให้เกิดความพยายาม หมั่นฝึกฝน อดทนและเรียนรู้จนกว่าจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาจะเห็นว่าการพัฒนาชุดความคิดเติบโตด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละองค์ประกอบของ
โปรแกรม 4S Program for Growth Mindset ค่อนข้างมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ถึงแม้ว่าในองค์ประกอบ
ด้านมุมมองต่อความท้าทายและมุมมองต่อความพยายามจะมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด แต่เป็นไปได้ว่าเพราะมี
การพัฒนาในองค์ประกอบด้านมุมมองความเชื่อด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นตอนก่อนหน้า อีกทั้งยังมีการสนับสนุน
เสริมเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมขั้นตอนท้ายในการทบทวนและสะท้อนความคิดตนเอง รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์เป็นเน้นย้าให้เกิดชุดความคิดเติบโตในแต่ละองค์ประกอบให้เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นการลาดับ
ขั้นตอนการพัฒนาชุดโปรแกรมตามรูปแบบจึงเป็นส่วนสาคัญในพัฒนาชุดความคิดเติบโตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งจากผลการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าโปรแกรมฯ
ดังกล่าวมีประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดความคิดเติบโตให้กับสมาชิกในองค์การ ธุรกิจเครือข่าย
หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์การ ตลอดจนบริบทอื่น ๆ เช่น ครอบครัว การเรียน การสอน นักกีฬา หรือด้านอื่น ๆ
ในชีวิตประจาวัน เพราะชุดความคิดเติบโตเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการทางาน การดาเนิน
ชีวิต และทุก ๆ ด้าน อย่ างเต็ มที่ น าพาตนเอง และสั งคม ไปสู่ สั งคม หรือองค์ การที่ เน้ นกระบว นการเรี ย นรู้
สร้างสรรค์ และให้ความสาคัญในการมุ่งมั่นและพยายาม เพื่อประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 สามารถน าโปรแกรมการพั ฒ นาชุด ความคิด เติบโตไปประยุก ต์ใช้ใ นองค์ การได้โ ดยกาหนดเป็ น
กิจกรรมหรือโครงการที่ต้องการให้อบรมสมาชิกในทีมหรือบุคลากรในองค์การ เพื่อให้มีระดับชุดความคิดเติบโต
มากขึ้น สามารถปฏิบัติติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพมากขึ้น ซึ่ง
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ กิจกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด คือกิจกรรมที่นาไปใช้ในการพัฒนามุมมองต่อ
ความพยายามยาม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 1. กิจกรรม How’s your brain working เป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมองให้เติบโตด้วยการเรียนรู้ การฝึกฝน และการเผชิญหน้า
กับการแก้ปัญหา 2. กิจกรรม Power of “Yet” เป็นการใช้เทคนิค Self Talk เพื่อพูดให้กาลังตนเอง ไม่ให้หมด
ความพยายาม ฝึ ก ฝนและอดทนท าต่ อ ไปจนกว่ า จะบรรลุ เ ป้ า หมาย 3. กิ จ กรรมการตั้ ง เป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วย SMART GOAL เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน มีเกณฑ์วัดได้ เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความสาคัญกับชีวิต ซึ่งการตั้งเป้าหมายด้วยวิธี SMART GOAL นี้จะเป็นส่วนที่ผลักดันและ
สร้างกาลังใจให้บุคคลฝึกฝน อดทน จนกว่าจะประสบความสาเร็จ
1.2 ส าหรั บ กิจ กรรมอื่น ๆ ในโปรแกรมการพัฒ นาชุดความคิดเติบโตนี้ แต่ล ะกิจกรรมสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ โดยการสอดแทรกในกระบวนการทางานต่าง ๆ ได้ เช่น 1. กิจกรรม Finding – Eliminate barrier
สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนาของตนเอง ของทีมงานหรือโครงการที่กาลังดาเนินอยู่ เป็น
กิจกรรมที่จะชี้ให้เห็นปัญหา สาเหตุของปัญหา มีการระดมสมองหรือแบ่งปันความคิดในการหาแนวทางแก้ไขหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น 2. กิจกรรมการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SMART GOAL สามารถนาไปใช้ในการวาง
แผนการทางานของที ม การกาหนดเป้ าหมายของทีม หรื อส่ ว นบุ คคล การออกแบบลั ก ษณะการทางานที่ ใ ห้
ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้การตั้งเป้าหมาย และ 3. กิจกรรม Good feedback ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
และให้ความสาคัญกับ การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเน้นการแก้ไขและพัฒนา
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาต่อไปโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตควรใช้เวลาในฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และ
สอดแทรกในกระบวนการทางานทุก ๆ กระบวนการ และมีการตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ให้เห็นผลและเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่ มที่ชัดเจนขึ้น มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้น
2.2 ในงานวิจัยหรือการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมตัว
แปรควบคุม เพื่อทาการเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโตระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาชุดความคิดเติบโต และกลุ่มที่ไม่ได้รับได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม
การพัฒนาชุดความคิดเติบโต เพราะในการจัดการทดลองที่มีการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มนี้จะให้ผลที่
แสดงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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แนวโน้มของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษำ
เทศบำลในพื้นที่ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
จักรกฤษ กมุทมาศ
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email address: jackka@kku.ac.th
บทคัดย่อ
บทความวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ห ลั กเพื่อศึกษาแน้ว โน้มและลั กษณะของการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลจานวน 5 แห่ง ในพื้นที่
นาร่องของการนานโยบายเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น การศึกษานี้มีเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบนาการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จาแนกออกเป็น 3 ระดับ (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (2)
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และ (3) บรรษัทเอกชนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ร่วมกับการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากตัวบทเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แก่นโครงเรื่อง
และการวิจัยเอกสาร
ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลทั้ง 5 แห่ง มีแนวโน้มที่จะนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในขององค์กรและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาลกลาง สภาพสังคมเศรษฐกิจและค่าที่นิยมที่เ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใต้อิทธิพล
ของโลกศตวรรษที่ 21 และความตื่นตัวในเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของกลุ่มประชากรตามโครงสร้าง
ประชากรใหม่ของสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ผลักให้เทศบาลแต่ละแห่งมีความต้องการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายในให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดความรวดเร็ว ความสะดวก ความ
ประหยัดคุ้มค่า และประสิทธิภาพในภาพรวมของการบริหารจัดการองค์กรภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒ นา
คุณภาพของบริการสินค้าและบริการสาธารณะที่เทศบาลแต่ละแห่งรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม พบว่า เทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงกว่าเทศบาลอื่นๆ ในเชิงคุณภาพ ทั้งในแง่ของรูปแบบ ขอบเขตของ
ภารกิจ ความซับซ้อน และความหลากหลายของเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการผล
มาจากการมีวิสัยทัศน์นาขององค์กร ความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจและการงบประมาณ และการเครือข่ายความ
ร่วมมือแบบพหุภาคส่วน

คำสำคัญ เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล เมืองอัฉริยะ ขอนแก่น
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THE TENDENCY IN DIGITAL TECHNOLOGY APPLICATION FOR THE ADMINISTRATION OF LOCAL
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION : THE CASE STUDY OF MUNICIPALITIES IN
KHON KAEN SMART CITY AREA
Jackrit Kamudhamas
Department of Public Administration, Khon Kaen University
Email address: jackka@kku.ac.th
ABTRACT
This research article aims to investigate the tendency and pattern of digital technology
application for the administration of the five municipalities in a pilot area implementing the Khon Kaen
Smart City phase 1. The study collected the primary data by interviewing the key informants categorized
into three groups, including (1) local executive at policy level (2) officials at the operational level, and
(3) private firm and technological entrepreneur. Additionally, related texts and information were
analyzed by using documentary research along with thematic analysis as analytical techniques.
The results have found that the five municipalities have trended to apply the digital technology
enhancing their LAOs’ administrative capabilities. Their main objectives are to increase the efficiency of
internal administration and to improve the quality of life of the citizens as users of public services. The
objectives have corresponded to policy directions of the central government, the rapid changes and
disruption in socio-economic conditions and public values of the 21st-century society, and the emerging
awareness in technology that empowers the living of different demographics in the aging society. In
conclusion, the principal factor encourages the municipalities to be more digitalized is about that they
trust the power of digital technology in providing the better internal administration’s performance of
the LAOs. Namely, to be faster, convenient, economical, and efficient, which will significantly affect the
development of quality public goods and services they are responsible for. However, it has emphasized
that the Khon Kaen Municipality has the highest degree of digital technology application, considering a
qualitative dimension of its administration. Khon Kaen Municipality has shown its digital technology
application into a diverse aspect of its organizational management, having a broader scope and
complexity of services. This digitalization of the local administration would have resulted from a
pioneership and visionary leadership of an organization, budgetary and economic competitiveness, and
multilateral collaborative network.

Keywords: digital technology, administration of the LAOs, Municipality, smart city, Khon Kaen
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กำรรับรู้ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและคุณภำพของผู้ตำมที่พยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง
หทัยชนก แสงชัน1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Email address: s6108031856174@email.kmutnb.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ ระดับผลการปฏิบัติงาน ระดับการรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และระดับคุณภาพของผู้ตามของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงกับ ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงาน 3) ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่า งคุณภาพของผู้ ตามกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 4) พยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน ด้วยการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของผู้
ตาม ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จานวน 337 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับดีมาก การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และคุณภาพของผู้ตาม
อยู ่ใ นระดับ ดี 2) การรับ รู ้ภ าวะผู ้น าการเปลี ่ย นแปลงมีความสั มพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 3) คุณ ภาพของผู้ต ามมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ผลการปฏิบัติง านอย่า งมี
นัย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 4) ความกล้า ความสามารถบริหารจัดการตนเองได้ และการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ร้อยละ 57.6

คำสำคัญ : ผลการปฏิบัติงาน การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผู้ตาม
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Transformational Leadership Perception and Qualities of Followers Predicting Job
Performance of Employees in Construction Business
Hataichanok Sangchan1
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Email address: s6108031856174@email.kmutnb.ac.th
ABSTRACT
The objectives of this research are to investigate 1) levels of job performance, transformational
leadership perception, and qualities of followers of employees; 2) relationship between
transformational leadership perception and job performance of employees; 3) relationship between
qualities of followers and job performance of employees; 4) predicting job performance with
transformational leadership perception and qualities of followers of employees. The participants were
337 employees in construction business. The instrument employed in the study was a questionnaire.
The statistic used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product
moment correlation, and stepwise multiple regression analysis. The results revealed that 1)
employees in construction business had excellent level of job performance, high level of
transformational leadership perception and good level of qualities of followers; 2) there was a positive
relationship between transformational leadership perception and job performance with a statistical
significance at .01 level (p < .01); 3) there was a positive relationship between qualities of followers
and job performance with a statistical significance at .01 level (p < .01); and, 4) Courage, self
management, and individualized consideration accounted for 57.6% of variance in job performance
of employees.

Keyword: Job Performance, Transformational leadership perception, Qualities of Followers
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีขึ้น โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างไทยเป็นไปในทางบวก นับตั้งแต่ภาครัฐประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะเร่งด่วน
รวมถึงการเร่งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทาให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดรับเหมาก่อสร้างที่สูงขึ้น (พงศ์ธร, 2562) การที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเติบโตอย่างโดดเด่นใน
วงการรับเหมาก่อสร้างนั้น บุคลากรถือว่าเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (ธกรศักดิ์, 2556) สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในแนวคิดของ Borman และ Motowidlo (Borman &
Motowidlo, 1993) ทาการแบ่ งผลการปฏิบัติงานออกเป็น ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ กับผลการ
ปฏิบัติงานตามบริบทงาน ทาให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ โดยผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นนั้น เป็ นผลมาจากความพึงพอใจในงานที่เกิดจากการรับรู้ถึงภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชา ตามแนวคิดของ Bass (Bass, 1985) การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็น
การรับรู้ภาวะผู้นาที่กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองให้กระทาสิ่งต่าง ๆ สาเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึงเป็นปัจเจกบุคคล ดังที่
(ณัฐพร, 2558) กล่าวว่า การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น ทา
ให้ผู้ตามสามารถเผชิญสถานการณ์การทางานที่ท้าทายทุกรูปแบบอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ โดยการบริหาร
จัดการองค์การนั้น จาเป็นจะต้องมีพนักงานที่เป็นผู้ตามและแสดงบทบาทของผู้ตามอย่างมีคุณภาพ พร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนสู่บทบาทภาวะผู้นาที่ดีและทาให้องค์การประสบความสาเร็จ คุณภาพของผู้ตามจึงถือเป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนความสาเร็จขององค์การ (สุกัญญา, 2557) สอดคล้องกับแนวคิดของ
Kelly (Kelly, 1992) ที่กล่าวถึง คุณภาพของผู้ตามที่มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ประการ ถือเป็นความต้องการของ
องค์การทุกแห่ง อันประกอบด้วย บทบาทในการจัดการตนเอง ความผูกพันกับองค์การ ความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง และความกล้าแสดงออก การที่พนักงานแสดงพฤติกรรมของผู้ตามอย่างมีคุณภาพ จะเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์การด้วย
ด้วยความสาคัญดังที่กล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คุณภาพ
ของผู้ ตามพยากรณ์ผ ลการปฏิบัติงาน ซึ่ งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางสาหรับองค์การที่ดาเนินธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ าง ในการน าไปจั ดทาแผนการบริ ห ารจัด การและพัฒ นาองค์ การ รวมถึงสนับสนุนและส่ งเสริ มผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงาน ระดับการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และระดับคุณภาพของผู้
ตามของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง
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4. เพื่อพยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน ด้วยการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของผู้ตาม ของ
พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ พนักงานประจาที่ปฏิบัติงานในบริษัทประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยพนักงานจานวน 1,100 คน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จากัด ประกอบด้วยพนักงานจานวน 460 คน และบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยพนักงานจานวน 100 คน รวมจานวนทั้งหมด 1,660 คน จากนั้นกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) แบ่ง
ตามองค์การที่สั ง กั ด และเลื อกตัว อย่ างบุ คลากรในแต่ล ะหน่ว ยงาน ด้ว ยวิธีการเลื อกแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) (บุญธรรม, 2540) เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเพิ่มขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 10% ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 337 โดยใช้สูตรตารางของ
Krejcie and Morgan (1970) ด้วยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นมา แล้วนาแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยผู้วิจับนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านทาการตรวจสอบข้อคาถามตามเนื้อหาเนื้อ การใช้ภาษา
ที่เข้าใจตรงกัน และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ผู้วิจัยเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทที่มีลักษณะการทางานเหมือนกันกับกลุ่มประขากรที่ศึกษา แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ทาการเก็บจริง
จานวน 35 คน
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ตัว แปรพยากรณ์ ได้แก่ การรั บรู้ภ าวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง ประกอบด้ว ยด้านการมี อิทธิ พ ลเชิ ง
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
และคุณภาพของผู้ตามประกอบด้วย
ด้านการบริหารจัดการตนเองได้ ด้านความผูกพันกับองค์การ ด้านความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และ
ด้านความกล้า
2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ คือ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ และผลการปฏิบัติงานตามบริบทงาน
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสังกัดบริษัท
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ อธิบ ายถึง
ระดับการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผู้ตาม และผลการปฏิบัติของพนักงานบริษัทธุรกิจอาหาร
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3. การหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามกับผลการ
ปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4. การสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จ ในอาชีพ ด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบขั้น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล
1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 55.49 มีอายุ 22 - 30 ปี จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 49.85 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 มี อ ายุ ง านระหว่ า ง 2 – 5 ปี จานวน
117 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และเป็นพนักงานบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) จานวน 200 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.35
ผลกำรวิเครำะห์ระดับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ผลกำรปฏิบัติงำน
SD
ระดับ
x̅
1. ด้านผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
4.28
.42
ดีมาก
2. ด้านผลการปฏิบัติงานตามบริบทงาน
4.20
.38
ดี
รวม
4.24
.40
ดีมาก
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโดยรวมและรายด้าน
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอีกด้าน (x̅ = 4.28) และด้านผลการปฏิบัติงานตามบริบทงาน มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่า (x̅ = 4.20)
2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรรับรู้ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
กำรับรู้ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
SD
ระดับ
x̅
1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมคติ
4.11
.50
มาก
2. ด้านการสร้างแรงบัลดาลใจ
4.11
.48
มาก
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
4.08
.54
มาก
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
4.03
.52
มาก
รวม
4.08
.51
มาก
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้าน
จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดย
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นมีถึง 2 ด้านคือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̅ =
4.11) และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น (x̅ = 4.03)
3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคุณภำพของผู้ตำม
คุณภำพของผู้ตำม
SD
ระดับ
x̅
1. ด้านความสามารถบริหารจัดการตนเองได้
4.19
.36
ดี
2. ด้านความผูกพันกับองค์การ
4.23
.38
ดีมาก
3. ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
4.22
.36
ดีมาก
ตนเอง
4. ด้านความกล้า
4.16
.37
ดี
รวม
4.20
.37
ดี
ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของผู้ตาม โดยรวมและรายด้าน
จากตารางที่ 3 พบว่าคุณภาพของผู้ตามโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .37 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความผูกพันกับองค์การ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (x̅
= 4.23) และด้านความกล้าค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น (x̅ = 4.16)
4. ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ตัวแปร
ระดับค่ำ
r
r2 x 100 P
ควำมสัมพันธ์
การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยรวม .378** 14.29 .000
ต่า
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตำรำงที่ 4 แสดงค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจอาหาร
จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับต่าคิดเป็นร้อยละ 14.29 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .378
5. ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพของผู้ตำมโดยรวมกับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง
ผลกำรปฏิบัติงำน
ตัวแปร
ระดับค่ำ
r
r2 x 100 P
ควำมสัมพันธ์
.749** 56.10 .000
สูง
คุณภาพของผู้ตาม โดยรวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตำรำงที่ 5 แสดงค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ตามโดยรวมกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จากตารางที่ 5 พบว่า คุณภาพของผู้ตามโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 56.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ .749
6. ค่ำกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อคัดเลือกกำรรับรู้ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ใน
ด้ำนต่ำง ๆ กับคุณภำพของผู้ตำมในด้ำนต่ำง ๆ ที่พยำกรณ์ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง
ตัวแปรพยำกรณ์
R
R2 Adj R2 SEest
F
P
304.19 .00
.690 .476 .474 .267
- คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า
8**
0
- คุณภาพของผู้ตามด้านความสามารถบริหาร
221.16 .00
.755 .570 .567 .242
จัดการตนเองได้
7**
0
- การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการ
151.09 .00
.759 .576 .573 .241
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
9**
0
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตำรำงที่ 6 แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อคัดเลื อกการรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กับคุณภาพของผู้ตามในด้านต่าง ๆ ที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปรที่มีอานาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีทั้งหมด 3 ตัว คือ คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า คุณภาพของผู้ตามด้านความสามารถบริหารจัดการ
ตนเองได้ และการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
อภิปรำยผลกำรวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้
เพราะพนักงานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์การ ผ่านการ
มอบหมายงานและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ (Bass, 1985) ได้กล่าวถึงพฤติกรรม
ของผู้นาการเปลี่ยนแปลงทีแสดงออกเพื่อมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม สอดคล้องกับ (สุกัญญา, 2557) ที่
กล่าวว่า กระบวนการและสถานการณ์ที่บุคคลได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นา มีความสามารถในการจูงใจคนให้
ร่วมกันทางานภายในองค์การได้อย่างเต็มใจ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้นสัมฤทธิ์ผลและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพของผู้ ตามมีความสั มพันธ์กับ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงานในธุรกิจรับ เหมา
ก่อสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า คุณภาพของผู้ตามมีความสัมพันธ์กับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
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พนักงานมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (อนุพงศ์, 2555) กล่าวว่า ภาวะผู้ตามถือเป็น
คุณลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนองค์การ เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมตามคุณภาพของ
องค์การ จะทาให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ (สามารถ, 2560) กล่าวว่า ภาวะผู้ตามเป็นรูปแบบคุณลักษณะ
ที่ต้องมีอยู่ในตัวผู้ตามที่ดี เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kelly, 1998) กับ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของคุณภาพของผู้ตาม อันถือเป็นแนวทางเบื้องต้นสาหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกแห่ง
สามารถนาไปปรับใช้ได้ ดังที่ (พนิดา, 2553) กล่าวว่า ผู้ตามที่มีคุณภาพคือคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้ตามที่มี
ความรับผิดชอบในงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงออก
เต็มใจ และสนับสนุนการสร้างความสาเร็จตามเป้าหมายร่วมกันขององค์การ
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของผู้ตามอย่างน้อยหนึ่งด้านสามารถ
พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ตัว แปรคุณภาพของผู้ ตามที่มีอานาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างประกอบด้วย คุณภาพของผู้ตามด้านความกล้า คุ ณภาพของผู้ตามด้านความสามารถบริหารจัดการตนเอง
ได้ เนื่องจากความกล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เหมาะสมของพนักงาน การกล้าวิพากษ์และน้อม
รับคาวิจารณ์เพื่อการปรับปรุง รวมถึงการกล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ ประกอบกับ การที่
พนักงานได้ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จะทาให้
สามารถสร้ างสรรค์ผ ลการปฏิบั ติงานได้อย่างเต็มที่ เป็นสิ่ งที่ช่ว ยผลั กดันให้ ผ ลการปฏิบัติงานออกมาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (สามารถ, 2560) ที่กล่าวว่า บทบาทของผู้ตามในการกล้าแสดงออก เป็นบทบาทของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม การที่พนักงานได้ใช้ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จะทาให้สามารถสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่ ในส่วนของตัวแปรการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นตัวแปรที่
พยากรณ์ความสาเร็จในอาชีพได้เป็น ลาดับที่สาม เนื่องจากพนักงานรับรู้ถึงความเอาใจใส่และการมุ่งปฏิสัมพันธ์
เป็นรายบุคคล ว่าพนักงานแต่ละคนล้วนต้องการความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จในอาชีพ สอดคล้องกับ (พัช
รินทร์, 2551) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลให้เกิดการรับรู้
ประสิทธิผลของหัวหน้าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากผู้นาคอยให้คาแนะนาและให้การสนับสนุน รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ตาม
แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาอย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 องค์ ก ารควรจั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารกิ จ กรรมโดยให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลการ
ปฏิบัติงานตามบริบทงานให้มีความสัมพันธ์กับผลการการปฏิบัติงานโดยรวมมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่ม
ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมประชุมจะทาให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ขององค์การ
หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ผู้บริหารควรมีการนาเสนอวิสัยทัศน์โดยตรง (CEO Townhall) เพื่อให้พนักงานได้
ใกล้ชิดผู้บริหาร และพนักงานก็จะได้รู้จักกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ มี
กิจกรรมของสโมสรหรือชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจของพนักงาน พนักงานจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขององค์การมากยิ่งขึ้น
1.2 ผู้บังคับบัญชาควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน (Role Model) เพื่อส่งเสริมการรับรู้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ให้ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาต้องแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ของตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนัก งานในองค์การ โดยเฉพาะการ
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บริหารความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความเป็นพลวัตในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดย
องค์การควรจัดให้มีหลักสูตรการบริหารจัดการความฉลาดทางอารมณ์สาหรับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการบริหาร
อารมณ์อย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทางาน เทคนิคการบริหารอารมณ์แก้ปัญหาอย่าง
ชาญฉลาด เป็นต้น หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมกระจกสะท้อน ผ่านการสนทนาร่วมกันภายในองค์การ โดยที่พนักงาน
ในองค์การสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนพฤติกรรมของผู้บริหารได้
1.3 ควรมีการเพิ่มช่วงเวลาแห่งการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้ตามด้านความผูกพันกับองค์การให้มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดทาชั่วโมงแห่งการ
แบ่งปันความเป็นผู้นา (Leadership Sharing) หรือกิจกรรมเสียงของคุณมีความหมาย (Your Voice, We Listen)
โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ และมอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้แก่พนักงานหรื อ
สมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันและทาให้พนักงานรู้สึกว่างานที่เขาทาอยู่เป็นงานที่มีคุณค่า โดยเฉพาะ
เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน ในขณะเดียวกัน พนักงานก็ต้องกล้าปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย กล่าวได้ว่าการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
1.4 เนื่องจากตัวแปรที่มีอานาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนัก งานได้เป็นอันดับแรก
คื อ คุ ณ ภาพของผู้ ต ามด้ า นความกล้ า องค์ ก ารจึ ง ควรมี ก ารสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบครอบครั ว จะช่ ว ย
เสริมสร้างให้สมาชิกองค์การเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม มีความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยที่
ผู้บังคับบัญชาก็รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และควรส่งเสริมให้พนักงานมีความกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะ
วิพากษ์แผนการทางาน ด้วยการจัดกิจกรรมการให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) อันจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง รวมถึงแนวทางที่จะทาให้พฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้น และพฤติกรรมที่
ต้องปรับปรุงได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด เพื่อให้เกิดการแสดงความเห็นอย่างเสรี ในขณะเดียวกันพนักงานก็จะได้
ถ่ายทอดความกล้าผ่านการแสดงความคิดเห็นอีกด้วย อันจะทาให้พนักงานกล้าแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้ทาการศึกษากลุ่มพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขอ
เสนอว่า ควรมีการศึกษาข้อมูลผลการปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมโรงงาน ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ การขนส่ง ธุรกิจการ
ธนาคาร ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ มีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หรือ
คุณภาพของผู้ตาม เช่น บรรยากาศขององค์การ ประสิทธิภาพของทีม ความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คุณภาพชีวิตในการทางาน เป็นต้น เพื่อศึกษาว่าตัวแปรเหล่านี้จะมีผล
หรือความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานหรือไม่
2.3 การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Survey Research) ดังจะสนอแนะว่า
ควรศึกษาข้อมูล ด้านอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจาลองสถานการณ์ การศึกษาเฉพาะกรณี หรือการศึก ษา
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่าสามารถทาให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
หรือไม่
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู้ บ ทบาทพลเมื อ งภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และ 2) ศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
3) นาเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงลักษณะที่แสดงถึงความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 6 ประการ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน ที่ศึกษาในปี 2562
ทั้งหมด 15 โรงเรียน จานวน 374 คน และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ สถิ ติอนุมานด้วย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม การเคารพสิทธิผู้อื่น การเคารพกติกา การเคารพ
ความแตกต่าง และ ส่งผลทางบวก การเคารพหลักความเสมอภาค ส่งผลในทางลบ โดยมีค่าน้าหนักความสาคัญ
ของตัว แปรในรู ป คะแนนมาตรฐานเท่ากับ .288, .373, .282 และ .125 และ -.136 ตามล าดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ขณะที่ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ ไม่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
รัฐบาลควรกาหนดให้โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการรับรู้ใน
บทบาทความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ
ตนเองและพึ่งตนเองได้ที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นโดยเปิดโอกาสให้สามารถแสดงบทบาททางความคิดทั้งในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน และสถานที่ต่างๆ อย่างเป็นอิสระโดยไม่ปิดกั้น จะทาให้การพัฒนาบทบาทความเป็นพลเมือง
ของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: การรับรู้ บทบาทพลเมือง ระบอบประชาธิปไตย
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study 1) the level of perception the role of
citizenship under democratic regime 2) the factors affecting the perception the role of citizenship
under democratic regime and 3) present the guidelines for make a perception the role of
citizenship under democratic regime of high school student in Lamphun province by using
questionnaires from the 374 High School Students are studied in 2019 of 15 schools In
Lamphun province with studying 6 characteristics of democratic citizenship the data were
analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics with multiple regression analysis.
The results showed Corporate social responsibility, Respecting the rights of others, Respect
of the rules, and Respect for differences are positive effects, Respect for equality has a negative
effect with the weight of importance of variables in the form of standard scores equal to .288,
.373, .282, .125 and - . 136 with statistical significance at the level of .01, respectively. While
self-responsibility and self-reliance does not affect the role of citizens under democracy of high
school students in Lamphun province.
The government should require the school to focus on teaching and learning activities in
order to create awareness in the role of citizenship under true democracy. Especially in terms of
self-reliance and self-reliance that need to increase concentration by allowing opportunities to
play thought roles in families, schools and communities and various locations Independently
without blocking Will make the systematic development of citizenship of the country
Continuously and sustainably in the future

Keywords: Perception, Role of Citizenship, Democratic Regime
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บทนำ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ เมืองเพราะการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน กิจกรรมทางการเมืองในภาวะปกติจะมี
ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มากมาย เช่น การเสนอชื่อเพื่อถอดถอนนักการเมื อง การ
เลือกตั้ง การทาประชา-พิจารณ์ การทาประชามติ การทาประชาคม การเดินขบวน การเรียกร้อง การเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง การลงสมัคร รับเลือกตั้ง เป็นต้น (วัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ, 2561) ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึง
หมายถึงการที่ประชาชนเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมทางการเมือ งเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายของรัฐหรือ
ผู้นารัฐบาล รวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระทาตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มตน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็นเครื่องชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ (พิสิษฐ์ วงศารัตน์ศิลป์, 2560)
ขณะที่ ทัศนคติมีความสาคัญต่อการตอบสนองของบุคคลเป็นอย่างมาก นั่นคือบุคคลมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น ก็จะ
มีทัศนคติเป็นเครื่องกาหนดส่วนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล คือสิ่งที่กาหนดชนิดของระบบการเมือง และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง เช่น แสดงความคิดเห็น และให้ความร่ว มมือในการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (พรภิรมณ์ ศรีทองคา และ วัลลภ รัฐฉัต
รานนท์, 2558)
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะประกอบด้วยพลเมืองที่จะแสดงออกถึงความกระตือรือร้นใน
การรักษาสิทธิต่างๆ ของตน รวมถึงการมี ส่วนร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในการ แสดง
ความคิดเห็นความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
สมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐต่างจากคาว่าประชาชนที่ กลายเป็นผู้รับคาสั่ง ทาตามผู้อื่นดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ ยนให้ ประชาชนคนธรรมดาได้กลายเป็นพลเมืองที่มีสิ ทธิกาหนดทิศทางของประเทศได้
(ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2559) แต่สาเหตุของประเทศไทยที่ไม่มีความเป็นพลเมืองในประชาธิปไตย เนื่องจาก
ประชาชนขาดจิตสานึก เช่น การไม่ยอมรับความแตกต่าง ไม่เคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันนาไปสู่ความแตกแยก ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการพัฒนาความเป็นพลเมือง เพราะความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคนไทยให้
มี ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองไทยในปัจจุบัน
(วินิจ ผาเจริญ, 2561)
ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาผู้เป็น เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองของประเทศ ให้การรับรู้ต่อการ
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศน้อยมาก และมีพฤติกรรมการใช้วิ ถีชีวิตแบบเสพสุขจากสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ไม่รับรู้เรื่องกิจการบ้านเมืองและวางเฉยต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครองและสังคม
(รสสุคนธ์ มกรมณี, 2556) ซึ่งการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณลักษณะของวิถีประชาธิปไตยจึงจาเป็นต้องปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนได้ ตระหนักถึงฐานะของความเป็นพลเมืองในสังคมที่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (ลิขิต ธีรเวคิน , 2553) โดยการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึกประชาธิปไตย
ให้ เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ส่งเสริมคุณค่าของประชาธิปไตย การให้ข้อมูลความรู้
เกี่ย วกับ สั งคม กฎหมาย และการเมือง การส่ งเสริม กิจกรรมการมีส่ ว นร่ว มทางสั งคม ปลู กฝั งทัศนคติ การ
วิพากษ์วิจารณ์และการมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง (สุวิทย์ เมษินทรีย์ , 2556) และคณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ได้กาหนดคุณลักษณะของ
พลเมืองเพื่อเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย การพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้
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เคารพในสิทธิผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกาของส่วนรวม และ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557ก)
การวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงระดับการรับรู้และปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเลือกกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดลาพูน เนื่อ งจากเป็นพื้นที่ที่มีผสมผสานความเป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ซึ่งมีความแตกต่างในการเข้าถึงข่าวสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องมาทาการค้นหาคาตอบจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลที่
ได้ จ ากการวิ จั ย มาเป็ น ข้ อ เสนอแนะแนวทางการสร้ า งการรั บ รู้ บ ทบาทพลเมื อ งภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู้ บ ทบาทพลเมื อ งภายใต้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
2. ศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
3. นาเสนอแนวทางการสร้างการรั บรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้ประมวลแนวคิด และทฤษฏี เอกสารวิชาการ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถระบุ
ถึงการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) ที่ระบุ
ไว้ในคู่มือพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2555) มากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) การเคารพหลักความเสมอ
ภาค 3) การเคารพสิทธิผู้อื่น 4) การเคารพกติกา 5) การเคารพความแตกต่าง และ 6) ความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม มาทาการศึกษาระดับการรับรู้และปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน โดยได้กาหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
สมมติฐ านที่ 1 (H1) ความรั บ ผิ ดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ มีความสั มพันธ์ทางบวกกับ การรับรู้
บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานที่ 2 (H2) การเคารพหลักความเสมอภาค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานที่ 3 (H3) การเคารพสิทธิผู้อื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานที่ 4 (H4) การเคารพกติกา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมมติฐานที่ 5 (H5) การเคารพความแตกต่าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การรับรู้บทบาทพลเมื อง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สมมติฐานที่ 6 (H6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้บทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ เพื่อนาผลการวิจัยมานาเสนอเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังรูป
ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้

H1

การเคารพหลักความเสมอภาค

H2

การเคารพสิทธิผู้อื่น

H3

การเคารพกติกา

H4

การเคารพความแตกต่าง

H5

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

กำรรับรู้บทบำทพลเมืองภำยใต้
กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย

H6

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เป็นการศึกษาระดับความเข้าใจและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อบทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน โดยศึกษา
ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย 6 ประ การประกอบด้ ว ย 1)
รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) การเคารพหลักความเสมอภาค 3) การเคารพสิทธิผู้อื่น 4) การ
เคารพกติกา 5) การเคารพความแตกต่าง และ 6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มาทาการค้นหาคาตอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดลาพูน ที่ศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในปี 2562 ทั้งหมด 15 โรงเรียน จานวน
นักเรียนรวม 5,541 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้ ง หมด ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple Random Sampling) ตามสู ต รของ Yamane, T. (1973) ใน
“Statistics: An Introductory Analysis” ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 374 คน
และคานวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 จานวนนักเรียนและจานวนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่
โรงเรียน
จานวนนักเรียน (คน)
1 โรงเรียนจักรคาคณาทร
1,592
2 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
121
3 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
102
4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
139
5 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
75
6 โรงเรียนป่าซาง
215
7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
1,412
8 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
96
9 โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
151
10 โรงเรียนวชิรป่าซาง
168
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
720
12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
349
13 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
55
14 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
232
15 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
114
รวม
5,541
ที่มา: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35, (2562)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)
107
8
7
9
5
15
95
6
10
11
49
24
4
16
8
374

การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อออก
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย โดยกาหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหา และทาการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) พร้อมทั้งหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try - out) โดยการนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จานวน 30 ชุด และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละตอนโดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์โดย 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และ ระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ จานวน ความถี่และ
ร้อยละ 2) การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์โดยหาค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
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สรุปผลกำรวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้บทบำทพลเมืองภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในจังหวัดลำพูน จากการศึกษา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98 และ เป็นหญิง จานวน
217 คน คิดเป็นร้อยละ 58.02 ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40
รองลงมา เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.55 และ เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05
ขณะที่ เมื่อวิเคราะห์ระดับระดับการรับรู้ บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
ข้อ
รายละเอียด
SD.
แปลผล
X
1 ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้
3.79
0.32
มาก
2 การเคารพหลักความเสมอภาค
3.87
0.39
มาก
3 การเคารพสิทธิผู้อื่น
3.79
0.38
มาก
4 การเคารพกติกา
3.63
0.54
มาก
5 การเคารพความแตกต่าง
3.90
0.46
มาก
6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
3.72
0.54
มาก
เฉลี่ย
3.78
0.27
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับ การรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า การเคารพความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.90 รองลงมา คือ การเคารพหลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ขณะที่ การ
เคารพกติกา มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อบทบำทพลเมืองภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในจังหวัดลำพูน จากการศึกษา สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระและระหว่างตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y
X1. ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเอง
1.00 .271* .521* .016 .098 .309* .138**
ได้
0
*
*
-.084 .013 *
.277**
X2. การเคารพหลักความเสมอภาค
1.000 .108*
.074
1.00 .100* .166* .144* .022**
X3. การเคารพสิทธิผู้อื่น
0
*
*
1.00 .604* .601* .575**
X4. การเคารพกติกา
0
*
*
1.00 .605* .528**
X5. การเคารพความแตกต่าง
0
*
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X6. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
Y. บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.00 .607**
0
1.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมูลเหตุ คือ X1) ความรับผิดชอบตนเองและ
พึ่งตนเองได้ X2) การเคารพหลักความเสมอภาค X3) การเคารพสิทธิผู้อื่น X4) การเคารพกติกา X5) การเคารพ
ความแตกต่าง และ X6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ล้วนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับบทบาทพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระมีความเหมาะสมที่จะใช้พยากรณ์ตัวแปรตาม เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า มีความสั มพันธ์กันระหว่าง 0.069–0.609 ซึ่งไม่เกิน 0.65 แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Blalock, 1963) นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็น X1) ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ X2) การเคารพหลักความเสมอภาค X3)
การเคารพสิทธิผู้อื่น X4) การเคารพกติกา X5) การเคารพความแตกต่าง และ X6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
ตัวแปรพยากรณ์
B Std. Beta
t Sig. Tole- VIF
Erro
rance
r
.29
.42
Constant
.293
.803
8
2
.07
.67
1.77
(X1) ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้
3
0 .564
3
.031
.020 .427
(X2) การเคารพหลักความเสมอภาค
.04
.00 .512 1.09
.377
.288 7.925
8
0
6
- .05
- .01
1.41
(X3) การเคารพสิทธิผู้อื่น
.686
.136 6 .101 2.414 6
5
.04
.00
2.18
(X4) การเคารพกติกา
.263
.282 5.502
.457
8
0
7
.05
.00
2.01
(X5) การเคารพความแตกต่าง
.139
.125 2.530
.496
5
8
5
.05
.00
2.81
(X6) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
.353
.373 6.410
.355
5
0
6
2
R = 0.848, R = 0.719, F = 75.381, Sig = 0.000
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** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน พบว่า ปัจจัยที่ (X2) การเคารพหลักความเสมอภาค ส่งผลต่อบทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงที่สุด รองลงมาคือ (X6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม (X4) การเคารพกติกา และ (X5) การเคารพความแตกต่าง ส่งผลทางบวก
มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ
.288, .373, .282 และ .125 . ในรู ป คะแนนดิบ (B) เท่ากับ 377, .353, .263 และ .139 ตามล าดั บ
นอกจากนี้ ยั ง พบว่า (X3) การเคารพสิ ทธิผู้ อื่น ส่ งผลทางลบต่อ บทบาทพลเมื อ งภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าน้าห นัก
ความสาคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ -.101 ในรูปคะแนนดิบ (B) -.136 ในขณะที่ (X1)
ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ ไม่ส่งผลต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน ซึ่งมีความแม่นยาร้อยละ 71.90 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสามารถนามาเขียนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดลาพูน ในรูปแบบคะแนนดิบ
Y = .293 + .288 (X2)+ .373 (X6) +.282 (X4) + .125 (X5) -.101 (X3)
สมการพยากรณ์บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดลาพูน ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z = .377 (X2) + .353 (X6) + .263 (X4) + .139 (X5) - .136 (X3)
อภิปรำยผล
ผลจากการศึกษาระดับการรับรู้บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย พบว่า นักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายในจั งหวัดลาพูน มีการเคารพหลั กความเสมอภาค มีความรับผิ ดชอบต่อสั งคมและ
ส่วนรวม มีการเคารพกติกา และ มีการเคารพความแตกต่าง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานตามบทบาทของพลเมื องภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับ อัจฉรา อยุทธศิริกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะด้านพลเมืองที่มีส่วนร่วม
ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมากเป็นสิ่ งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในหลั กการ
ประชาธิปไตยเกี่ยวกับ หลักการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นคุณลั กษณะเฉพาะที่เป็นหัว ใจส าคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ ระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสามารถใน การ
ประเมิน วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และ ความสามารถในการ
สืบค้นสาเหตุของปัญหาและการจัดท้ากลยุทธ์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และ
ขณะที่ ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับรายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2561) ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่พบว่า นักเรียนระดับมัธยมปลายทุกภูมิภาคมีความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ความเป็นพลเมืองด้านความเคารพสิทธิผู้ อื่นอยู่ในระดับมาก แต่ความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ ของ
นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั งหวัดล าพู น ไม่ส่ งผลต่อบทบาทพลเมื อ งภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิผู้อื่น ส่งผลทางลบต่อบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าประเทศไทยยังไม่ใช่
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ยังมีการจากัดอิสรภาพทางความคิดเห็นและการปฏิบัติ ดังที่ ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล (2555) ระบุไว้ในประเด็นความมีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ คือการทาให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือเป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง“พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท หมายถึง เป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอานาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด แต่ที่ผ่านมานับตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2475 ประเทศไทยได้มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลไปให้ทหารทาการรัฐประหารรวม 13 ในประวัติศาสตร์
ไทย (ประภาพร สีหา, 2560) ซึ่งทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าประเทศไทยจะ
ไม่เกิดกี่รัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบว่า บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูนที่องค์ประกอบในด้านความรับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ ที่ไม่ส่งผลต่อ
บทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูน
และด้านการเคารพสิ ทธิผู้ อื่น ส่ งผลทางในทิศทางตรงกันข้ามกับบทบาทพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น คณะผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางการสร้างการรับรู้บทบาท
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนเพื่ อ
นาเสนอดังนี้
1. รัฐควรสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็น
กระบอกเสียงรุ่นใหม่ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตามข้อกาหนดภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยการส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ด้านหลั กและระเบีย บการปกครองประเทศ ความเกี่ยวโยงกันของกลุ่ มต่างในสั งคม การเมืองการ
ปกครอง การเมืองภาคประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต่างๆ
2. รัฐบาลต้องส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในด้านการเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อลดความขัดแย้ง
กัน อย่ างรุ น แรงในสั งคม ตามหลั กสิ ทธิมนุ ษยชนด้วยการกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดความตระหนักและเข้าใจ ใน
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันและสามารถ สร้างจิตสานึกในการเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ หน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นในสังคม
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