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วารสาร PAAT journal ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย 

 

มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้ 

1. เพื ่อสงเสริมเผยแพรผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร การบริหารร ัฐกิจ  

การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

2. เพ่ือเปนการพัฒนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรของประเทศไทยใหเจริญกาวหนา  

3. เพ่ือเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธของสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย กับสมาชิกของ

สมาคมฯ และสังคม  

ทั้งนี้ ทางสมาคมรฐัประศาสนศาสตรแหงประเทศไทยจะไดทําการจัดพิมพเผยแพรทางออนไลน

จํานวน  2 ครั้งตอป หรือ ปละ 2 ฉบับ ไดแก  

o ฉบับประจําเดือนมิถุนายน 

o ฉบับประจําเดือนธันวาคม 

 บทความที่ตีพิมพทุกบทความผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และคณะ

บรรณาธิการในสาขาวิชานั้น ๆ โดยเปนการประเมินแบบการปกปดผูพิจารณา (Blinded Review) 

อนึ ่ ง ท ัศนะที ่ เก ิดขึ ้นจากบทความที ่ เผยแพร ในวารสาร PAAT Journal ของสมาคม 

รัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย เปนทัศนะและขอคิดเห็นของผูเขียนบทความเทานั้นมิใชจากทาง

ผูจัดทํา ผูเขียนบทความจึงเปนผูรับผิดชอบตอผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความของ

ตนเอง  
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บทบรรณาธิการ 

  

เขาสูปที่ 4 ของวารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย หรือที่เรียกวา PAAT Journal  

ในรูปแบบการเผยแพรดวยระบบออนไลน เพื่อใหสมาชิกและผูสนใจทั่วไปไดเขาถึงผลงานทางวิชาการที่ไดมี 

การนําเสนอในเวทีวิชาการที่จัดขึ้นโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศในแตละป ผานชองทางเว็บไซต

ของสมาคม thaipaat.com ซึ่งสามารถนําไปประกอบการแสดงหลักฐานการจบการศึกษาภาคบัณฑิต รวมถึง

การยื่นขอตําแหนงทางวิชาการก็ตาม   

สําหรับฉบับที ่ 7 นี ้ ทางกองบรรณาธิการไดนําบทความที ่ไดนําเสนอในงานประชุมวิชาการดาน 

รัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 14 ในหัวขอ “ประเทศไทยในป ๒๕๖๕ : ทลายกําแพงศาสตรเพื่อการพลิก

ฟ นประเทศ (Thailand Beyond 2022: Transdisciplinary Perspectives)” จัดขึ้นที่หองประชุม Sapphire 

202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที ่ 25 

มีนาคม 2565 โดยมีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเจาภาพหลัก จํานวน 6 ผลงาน ซึ่งมีความ

หลากหลายศาสตรจากมุมมองที่เกี่ยวของกับดานรัฐประศาสนศาสตร ทั้งที่เกี่ยวของกับ “การเคลื่อนไหวของ

ขบวนการแรงงานสูการเมืองระดับชาติ: กรณีศกึษาการเคลื่อนไหวของปกแรงงานภายใตพรรคอนาคตใหม ชวงป 

พ.ศ. 2561 – 2563” รวมถึงแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” และการทูตวัคซีน: มุมมองของ

ชาวจีนในกรุงปกกิ่ง โดยพิชามญชุ ศุภศร และทิพวรรณ กําศิริมงคล สูประเด็น “การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทาง

เศรษฐกิจของไตหวันและความรวมมือดานการลงทุนและการคากับไทยและบางประเทศในอาเซียน” โดยรุงทิพย 

จันทรธนะกุล “การขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

โดยบัณฑิต สุนทรวิกรานตและคณะ รวมถึงประเด็นปญหาประโยชนชุมชนในเรื่อง “แกมลิงทุงปกขอ: การคืน

พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประโยชนชุมชน” โดยพสุวดี จันทรโกมุท และคณะ  

นอกเหนือไปจากความพยายาม “ทลายกําแพง” ที่ขวางกั้นการมองประเด็นปญหาสาธารณะทั้งแงมุม

ทางการเมือง ความเคลื่อนไหวขบวนการทางสังคมของกลุมตาง ๆ ในระดับชุมชน สูระดับชาติและสังคม จนถึง

ความรวมมือระหวางประเทศนี้ สะทอนใหเห็นความนาพิศวงของศาสตรดานรัฐประศาสนศาสตรที่มิอาจจะทิ้ง

ความเปนการเมืองในสังคมในแตละระดับ รวมไปถึงการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเด็นปญหาทาง

เศรษฐกิจ ปญหาปากทองของคนในสังคมที่ตองปรับใชศาสตรทางเศรษฐศาสตรมาชวยในการประมวลขอมูล  

ซึ่งทางกองบรรณาธิการไดรับความกรุณาจากดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะเชนเคยในการนําเสนอเครื่องมือและ

เทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองทองถิ่น โดยหยิบยก

กรณีศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง มาเปนตัวอยางพอใหเห็นความเปนไปไดในการใชงาน  

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีและความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปใชระบบ

ออนไลนจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในชวงสองปที่ผานมา สถาบันการศึกษาทั้งหมด
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โดยสภาพบังคับใหใชการเรียนการสอนผานสื่อเปนหลัก รวมไปถึงหลักสูตรนักบริหารที่จัดข้ึนโดยหนวยงานอ่ืน ๆ  

ดังนั้น ประเด็นคําถามในการศึกษาวิจัยที่ไดมีการศึกษาโดยสถาบันพระปกเกลาถึง “ประสิทธิภาพของบทเรียน 

E-learning และความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI E-learning” หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเมือง

ระดับชาติ สถาบันพระปกเกลา โดยสมเกียรติ นากระโทก เปนตัวอยางหนึ่งของการติดตามประเมินผลของ

หลักสูตร ซึ่งเปนที่คาดเดาไดวาระบบการเรียนการสอนผานระบบการประชุมออนไลนนี้จะยังคงใชงานอยูใน

ปจจุบันและในอนาคตแมวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสนี้จะบรรเทาลงก็ตาม คงปฏิเสธไมไดวา

การศึกษานี้จะมีประโยชนเพ่ือการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรพัฒนานักบริหารทั้งหลายใหเหมาะสม และสามารถ

นําไปปรับใชกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ไดเชนกัน  

สวนการแนะนําหนังสือในฉบับนี้ ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย สีดา สอนศรีไดสละเวลาเขียน

แนะนําหนังสือเรื่อง The Network Society: Concept โดย ดาริน บารนีย (Darin Barney, 2014) ใหเกิดความ

เขาใจในแนวคิดเครือขายทางสังคมมากขึ้น ในอันที่จะจุดประกายใหนําไปศึกษาวิจัยตอได และในสวนของนานา

ทัศนะนั้น ไดรับความอนุเคราะหจากพิเชษฐ พิณทอง ชี้ใหเห็นความสําคัญของ “จริยธรรมของการวิจัย” ที่นับวัน

จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร ที่อาจจะไมไดตระหนักถึงความลอแหลม

ของการกาวลวง “ความเปนมนุษย” และความเปนสวนตัวของบุคคลซึ่งประเทศไทยไดเริ ่มบังคับใชกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลเมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา ขอคิดเห็นนี้จะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาหลักสูตร 

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” ที่สมาคมฯ จะไดนําเสนอเพื ่อบริการในโอกาสหนาแกสมาชิก และผูสนใจที่

จําเปนตองใชใบประกาศนยีบัตรรับรองประกอบการศึกษาวิจัยในวันขางหนา  

ในนามของสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ขอขอบคุณเจาของผลงานทุกทานที่กรุณามอบ

ผลงานใหกับสมาคมฯ นํามาเผยแพรในวารสารฉบับนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหและความ

ไววางใจในการเผยแพรและรวมงานกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทยในครั้งตอ ๆ ไป  

วารสารฉบับนี ้จะส ําเร็จลงไมได  หากไมได ร ับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารสมาคม 

รัฐประศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งในวาระการดํารงตําแหนงนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย 

ในวาระที่ 3 นี้ขอตอนรับกรรมการบริหารใหมหลายทาน อาทิ นายวิบูลย รัตนาภรณวงศ ในฐานะที่ปรึกษา 

อาจารยเนรมิตร จิตรรักษา และนายประกาศิต เซงฮอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะมาชวยพัฒนาระบบการ

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหทันสมัยมากขึ้น รองศาสตราจารย ดร.อัชกรณ วงศปรีดี ผูชวย

ศาสตราจารย จิตรลดา ไชยะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ สื่อสารขอมูลความ

เคลื่อนไหวของสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทยทางเฟสบุค (ชื่อ “สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหง

ประเทศไทย-PAAT”) และชวยออกแบบหนาปกวารสารฉบับนี้ และดร.พิเชษฐ พิณทอง ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหครอบคลุมความตองการของสมาชิกทั้งประเภทสถาบันและ

รายบุคคล ขอขอบคณุเปนอยางย่ิง 
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แผนที่ภาษีในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองทองถิ่น 

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง1  

Tax Map as Tool for Local Tax Administration:  

A Case Study of Bangbuathong Subdistrict Administration 

 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน2 พิชิต รัชตพิบุลภพ3 และ วีรุจ ธนวภิาพันธุ4 

Direk Patmasiriwat, Pichit Ratchatapibhunphob and Wirut Tanawipapan 

 

วันรับบทความ 2 มกราคม 2565 

วันตอบรับบทความ 2 มกราคม 2565 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้สาธิตวาแผนที่ภาษีทองถิ่นเปนขอมูลขนาดใหญที่มีประโยชนสําหรับการวิเคราะห  แต

เทาที่ผานมา ยังนําไปใชนอย โดยสวนใหญจะใชเปนการภายในเทศบาลตางๆ  บทความนี้นําแผนที่ภาษีของ อบต. 

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีมาเปนกรณีศึกษา ซึ่งเปนพื้นที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท ตั้งอยูไมหางไกลจากกรุงเทพมหานคร 

และเดินทางสะดวกดวยรถไฟฟาสายสีมวง บทความนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก เพื่อเปรียบเทียบ

การวิเคราะหภาษีของหมูบาน (14 หนวย) และแสดงใหเห็นตัวแปรของสัดสวนการเสียภาษีตามกฎหมาย  ซึ่งควร

เปนคาพารามิเตอรที่นาสนใจของผูบริหารเทศบาล ประการที ่สอง เพื ่อเสนอใหมีการหารือแนวทางการขยาย

ผลการวิจัยในประเด็นนี้ใหแพรหลาย ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบการเก็บภาษีระหวางเทศบาลและ 

อบต.  หากดําเนินการแพรหลายคงจะไดคาพารามิเตอรใหมๆที่สะทอนการบริหารจัดการ นํามาวัดระดับของ

 
1 รายงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเศรษฐกิจจังหวัดและความเหลื่อมลํ้า สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส รหัสโครงการ RTA6180005 ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิที่ให

คําแนะนําและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางสูง มา ณโอกาสนี้ 
2   ดิเรก ปทมสิริวัฒน, ดร., ศาสตราจารย, คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. Direk Patmasiriwat, 

PhD., Professor, School of Development Economics, National Institute of Development Administration 
3 พิชิต รัชตพิบุลภพ, ดร., ผูชวยศาสตราจารย, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ. Pichit Ratchatapibhunphob, PhD., 

Assistant Professor, Faculty of Liberal Arts, Rajapruk University. 
4 วีรุจ ธนวิภาพันธุ, นักวิชาการอิสระ. Wirut Tanawipapan, Independent Scholar. 
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ประสิทธิภาพของการเก็บภาษี ซึ่งในทายที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทองถิ่นในประเทศไทย อนึ่ง 

ขอมูลชุดเดียวกันนี้อาจนําไปวิเคราะหเปลี่ยนแปลงในการใชประโยชนของที่ดินโดยเฉพาะในพ้ืนที่ก่ึงเมืองหรือพ้ืนท่ี

ที่กําลังการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมืองอยางรวดเร็ว 

 

คําสําคัญ : แผนที่ภาษี, ฐานภาษ,ี อัตราภาษีที่จัดเก็บจําแนกตามเขต, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบํารุงทองที่, 

ภาษีปาย, อบต. บางบัวทอง 

 

 

Abstract 

This paper demonstrates the use of local tax maps, which contain highly useful 

information for analytical purpose-- yet, up to the present, they are underutilized—largely for 

internal use within municipalities.  Specifically, the tax map of Bangbuathong Subdistrict 

Administration which is a semi-urban / rural town, situated not too far from Bangkok Metropolitan, 

and easily commutable through the purple electric train line, is adopted for case study.  Two 

modest objectives of this paper are: First, to perform comparative tax analysis by villages (14 

units) and to display variations in tax compliance ratio which should be the parameter of 

interested by municipal administrators.  Second, to offer note and discussion to expand similar 

researches in the future to cover other citiesor to compare tax collection performance between 

municipalities and subdistrict administrative organizations. It may be expected that, through 

research, new parameters would emerge and be widely adopted as managerial gauge to measure 

degree of tax collection efficiency which ultimately raise local tax efficiency in Thailand; another 

area of research may be on topic of changes in land use especially in semi urban and area with 

rapidly change toward urbanization. 

 

Keyword:  Tax map, Tax base, Tax compliance rates by zone or village, Land and building tax, 

Land development tax, Bangbuathong Subdistrict Administration 
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คํานํา 

  องคกรปกครองทองถิ่นไทยทั่วประเทศไดพัฒนาขอมูลแผนที่ภาษี (tax map) มาเปนเวลาเกือบ

สองทศวรรษ เพ่ือเปนเครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และ

ภาษีปาย5  แตการนําฐานขอมูลมาวิเคราะหยังมีนอยมาก ทั้งๆที่เปนฐานขอมูลที่ดีหลายประการ กลาวคือ ก) เปน

ขอมูลชนาดใหญบันทึกทุกแปลงที่ดินและโรงเรือน ข) แผนที่ภาษีแสดงขอมูลการใชประโยชนที่ดินของแปลงที่ดิน 

(land use information) ของทุกแปลง นอกจากเหนือจากตําแหนงที่ตั้ง ขนาดแปลงที่ดิน มูลคาที่ดินตามราคา

ประเมิน และรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บ ค) ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางกําหนดหลักการให เทศบาลและ 

อบต. เจาของพ้ืนที่ตองดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยเพราะการใชประโยชนที่ดินอาจเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

ที่ดิน หรือกอนเคยเปนที่ดินวางเปลาแตปจจุบันกลายเปนโรงเรือนรานคาเพื่อใชสอยทางเศรษฐกิจ เปนตน  ง) แผน

ที่ภาษีมิไดเผยแพรโดยทั่วไป แตถาหากในอนาคตมีหนทางเชื่อมโยงขอมูลของ อปท. หลายแหงเขาดวยกัน (โดย

มิไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคล) จะกลายเปนฐานขอมูลที่มีประโยชนทางวิชาการอยางมาก นอกเหนือจากดานการ

คลังทองถิ่น ยังใหขอมูลเชิงกายภาพที่ศาสตรหลายสาขามารวมกันทําวิจัยเชิงบูรณาการ เชน การกําหนดผังและ

พัฒนาเมืองระบบคมนาคมขนสงรวมทั้งการออกแบบเมืองนาอยู 

สาเหตุที่ขอมูลชุดนี้ถูกมาใชประโยชนนอย อาจะเปนเพราะไมไดเปดเผยโดยทั่วไป เทศบาลและ อบต. ซึ่ง

เปนเจาของพ้ืนที่ใชแผนที่ภาษีเพื่อการประเมินผลจัดเก็บภาษีเพ่ือความครบถวนเทานั้น  ยังมิไดนํามาใชประโยชน

อยางเต็มศักยภาพ เพื่อขยายองคความรูทางวิชาการในหัวขอตอไปนี้ ก) วิเคราะหความสามารถการจัดเก็บรายได

ระหวางเทศบาล หรือ อบต. เปรียบเทยีบขามหนวยงาน  ข) วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินใน

เมือง (city land use change) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ค) การวิเคราะห

ความสัมพันธของเมืองศูนยกลาง-เมืองบริวาร (center-periphery relation) เชน กรุงเทพมหานครกับปริมณฑล 

เพราะการยายถิ่นฐานของผูคนและสถานประกอบการรานคา เนื่องจากการขนสงรูปแบบใหม (รถไฟฟา) ไม

จําเปนตองอาศัยในใจกลางเมือง  การมีบานอยูอาศัยนอกเมืองแตสามารถเชื่อมโยงกับศูนยกลางได ทําใหความ

ตองการที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยในปริมณฑลกรุงเทพเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  ผูวิจัยเลือก อบต. บางบัวทอง เปน

กรณีศกึษาและขอแสดงความขอบคุณหนวยงาน ที่ใหเขาถึงขอมูลโดยมิไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

 
5 ภาษีปายจัดเก็บตามขนาดปายประกาศในที่สาธารณะ สวนใหญคือปายระบุชื่อสถานประกอบการและรานคา เปนกิจกรรมเชิง

พาณิชย  อาจจะไมเก่ียวกับการถือครองท่ีดินโดยตรงแตเก่ียวของในทางออมเปนสวนหนึ่งของโรงเรือน ในทางปฏิบัติการ

เปดเผย รหัสเจาของท่ีดิน ไมนาจะหมายถึงการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
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อบต. บางบัวทอง เปนหนวยงานทองถิ่นขนาดใหญที่มีจํานวนประชากรมากกวา 5 หม่ืนคน เปน 1 ใน 28 

อบต. ของจังหวัดนนทบุรี สภาพภูมิศาสตรกึ่งชนบทกึ่งเมืองที่มีอัตราการการเปลี่ยนแปลงสูง  เนื่องจากมีหมูบาน

จัดสรรเกิดขึ้นใหม อาณาเขตความรับผิดชอบ 29.68 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร. 52,697 คน บานเรือน

และอาคาร 29,060 หลังคา (องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง, 2560) บทความนี้กําหนดเปาประสงค 2 

ประการ ประการแรก เพื่อเขาใจสถานการณการจัดเก็บภาษีของ อบต. บางบัวทอง โดยนําขอมูลที่บรรจุในแผนที่

ภาษีเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหมูบาน (14 หมูบาน) คํานวณอัตราการเสียภาษีทองถิ ่น (local tax 

compliance) ประการที่สอง เสนอการอภิปรายในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวทางการขยายองคความรู

การจัดภาษีทองถิ่นไทย เทาที่สังเกตแผนที่ภาษีถูกใชประโยชนจํากัด ทั้งๆ ที่บรรจุขอมูลสนเทศที่มีคุณประโยชน

อยางมาก  โดยเสนอแนะใหมีการวิเคราะหเปรียบเทียบขามหนวยงาน การสืบคนหนวยงานทองถิ่นชั้นแนวหนาที่มี

การปฏิบัติดีดานจัดเก็บภาษี (best practice in tax administration) เพื่อใหการยกยองเชิดชูหรือเปนตัวแบบให

หนวยงานอื่นเรียนรู 

กรอบการวิจัย นิยามศัพท และขอสันนิษฐานการวิจัย 

ในการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ หนวยงานทองถิ่นและราชการถูกกําหนดโดยอิงระเบียบ

และกฎหมายใหจัดทําบัญชีมาตรฐาน ประกอบดวยบัญชีรายได-รายจาย (รายงานทางการคลัง) บัญชีงบดุลแสดง

ทรัพยสินหนี้สินและทุน (รายงานทางการเงิน) บันทึกขอมูลรายได-รายจาย-ทรัพยสิน-เงินสะสม ฯลฯ เพื่อการ

ตรวจสอบ  รายไดของทองถิ่นจัดเก็บเองเปนรายการหนึ่งที่สําคัญ จําแนกออกเปน 5 หมวด จึงนิยมเรียกวา 

“รายไดหาหมวด” หมายถึง รายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมคาใบอนุญาตและคาปรับ รายไดจากทรัพยสิน 

รายไดจากวิสาหกิจทองถิ่น และรายไดเบ็ดเตล็ด   เทศบาล และ อบต. มีโครงสรางการจัดเก็บภาษีคลายคลึงกัน 

คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย – แตวาความสามารถอาจจะแตกตางกันมาก เชน พ้ืนที่

เมืองพื้นที่ชนบท  การออกแบบภาษีที่ใหทองถิ่นจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองถิ่น อิงหลักวิชาการ 

กลาวคือ หลักผลประโยชน (benefit principle)หมายถึง ประชากร บานเรือน รานคา ฯลฯ ไดรับประโยชนจาก

บริการสาธารณะของทองถิ ่น รานคาและบานเรือนไดรับการคุ มครองทรัพยสิทธิ์ ไดรับบริการสาธารณะใน

ชีวิตประจําวันคือ ไฟฟาสองสวาง ความสะอาด ถนนหนทาง ทางระบายนํ้า สวนสาธารณะ หองสมุดประชาชน 

ฯลฯ  และหลักความสามารถของการเสียภาษี (ability to pay principle) หมายถึง ผู ถือครองทรัพยสินหรือ

รายไดสูง แสดงวามีความสามารถในการเสียภาษีสูงกวากลุมรายไดปานกลางหรือรายไดนอย หลักการนี้สงเสริมให

ภาษีทําหนาที่กระจายรายไดและลดความเหลื่อมลํ้า  

 มีคําศัพทหลายคําที่จําเปนในการวิเคราะห กลาวคือ ฐานภาษีทองถ่ิน (local tax base) หมายถึง 

ทรัพยสินหรือรายไดที่นํามาใชในการคํานวนหรือประเมินภาษี  ในบริบทของเทศบาล และ อบต. ฐานภาษี
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ประกอบดวย  ก) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ข) ภาษีบํารุงทองที่ และ ค) ภาษีปาย  โดยคํานวณคารายปของโรงเรือน

และสิ่งปลูกสราง อีกนัยหนึ่งรายไดเชิงพาณิชยที่เกิดจากทรัพยสิน (rental income from property)6 รวมถึง

ที่ดินที่ใชประโยชนรวมกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง เชน พื้นที่จอดรถ พื้นที่สนาม ข) ราคาปานกลางของแปลง

ที่ดิน (ภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งหมายถึงพื้นที่เปลา ปราศจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง) ค) กรณีภาษีปาย ฐานภาษี

กําหนดจากขนาดและประเภทของขอความในปาย  

อัตราภาษี (tax rate) หมายถึงอัตราที่ใชในการคํานวณภาษีแตละประเภท ซึ่งอาจจะเปนอัตราเดียวหรือ

หลายอัตรา สําหรับภาษีโรงเรือนและที่ดินกฎหมายกําหนดใหเปนอัตราเดียวทั่วประเทศ (flat rate / uniform tax 

rate) รอยละ 12.5 ของคารายปของทรัพยสิน7   ในกรณีภาษีบํารุงทองที่กําหนดใหมีหลายอัตรา (multiple tax 

rates)8 สําหรับภาษีปายนั้นมีระเบียบกําหนดตามขนาด-อักษรที่ใชโฆษณา (ภาษาไทย ภาษาตางชาติ) ซึ่งระบุใน

กฏกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535  การกําหนดอัตราภาษีเดียวทั่วทั้งประเทศ—อาจจะเปนประเด็นพิจารณาใน

อนาคต โดยที่ผูวิจัยเห็นวา การกําหนดอัตราตายตัว (uniform tax rate) อาจจะไมเหมาะสม เนื่องจากทองถ่ินไทย

จํานวนหลายพันองคกรตั ้งบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจไมเทากัน ภาษีเปนสวนหนึ่งของ “กลไกราคา” (price 

mechanism) ที่สามารถปรับได เชน อาจเปนการสมควรที่ให เทศบาล / อบต. ในจังหวัดยากจนกําหนดอัตราภาษี

ตํ่า ในเขตที่ฐานะเศรษฐกิจดีกวาอัตราภาษีอาจจะเพ่ิมข้ึน (ตามเศรษฐานะของผูเสียภาษี) นอกจากนี้เปนมาตรการ

จูงใจใหโรงงานรานคามาลงทุนในพื้นที่ชนบทหางไกล เพื่อลดการกระจุกตัวในเมืองใหญ เหตุผลทํานองเดียวกันนี้

นํามาใชกับการใหสิทธิประโยชนภาษีของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

การบริหารภาษี (tax administration) หมายถึง วิธีการที่รัฐหรือรัฐบาลทองถิ่นใชในการบริหารจัดเก็บ

รายได จูงใจใหรานคา/ประชาชนรวมมือเสียภาษีหรือคาธรรมเนียม เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูบริหารอาจจะนํามา

ประยุกตใช อาทิเชน การประชาสัมพันธ การใหความสะดวกแกผูเสียภาษี วิธีการชําระภาษีแบบใหมออนไลนและ

ลดการเดินทางหรือการกรอกขอมูล การใหรางวัลหรือยกยองผูที่ชําระภาษี/คาธรรมเนียมลวงหนา แผนที่ภาษีเปน

เครื่องมือในการกํากับติดตาม (tax monitoring)ท่ีมีประโยชนยิ่ง ซึ่งฝายบริหารและสภาทองถ่ินสามารถนํามาใชใน

การติดตามวิเคราะหสถานการณ ใหเฉพาะใหขอมูลวาจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายขององคกรหรือไม  แตความจริง

 
6 ตาม พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. .... ไดรับการวิพากษวามีจุดออน เนื่องการครอบครองทรัพยสินแมวาราคาสูง (เชน 

คฤหาสน) แตถาอยูอาศัยเอง ไดรับการยกเวนเนื่องจากไมไดสรางรายไดเชิงพาณิชย จึงไมสอดคลองกับหลักความสามารถ

การเสียภาษี (ability to pay principle) 
7 การกําหนดอัตราภาษเีดียว (single tax rate) เปนจุดออนที่ไดรับการวิพากษวิจารณ โดยหลักอุดมคติ อัตราภาษีสมควรแตกตาง

กันไดตามสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจของแตละเมือง เชน ในพื้นที่ดอยความเจริญอัตราภาษีตํ่ากวาพ้ืนที่เจริญแลว 
8 ตามมาตรา 7 กรณีภาษีบํารุงทองท่ี 
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เปนความรูทั ่วไปที่นาจะเปดเผย หรือนํามาเปนบทเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อใหเด็กนักเรียนเขาใจ

บริบทของเมือง/ชุมชน รูวาเมืองประกอบดวยหมูบานหรือโซนที่มีปฏิสัมพันธกันอยางไร (เชน ทฤษฎี center-

periphery) 

ในโอกาสนี้ขอนําขอมูลพื้นฐานและสถิติการเงินการคลังของ อบต. บางบัวทอง เพื่อเขาใจบริบทของเมือง 

คาสถิติในที่นี้หมายถึงป 2559  (หมายเหตุ ขอมูลในแผนที่ภาษีหมายถึงป 2560 โดยทั่วไปการจัดเก็บภาษีในป

ปจจุบันอิงกับขอมูลเศรษฐกิจยอนหลังหนี่งป) 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของ อบต. บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 29.68 

ประชากร (คน) 50057  

รายไดจัดเก็บเอง  (ลานบาท) 24.75 

รายไดจากภาษีแบง (ลานบาท) 163.98 

เงินอุดหนุน (ลานบาท) 74.26 

รายไดรวม (ลานบาท) 262.99 

รายจายงบกลาง (ลานบาท) 4.39534 

รายจายบุคลากร (ลานบาท) 44.2142 

รายจายดําเนินงาน (ลานบาท) 52.9082 

รายจายการลงทุน (ลานบาท) 90.1425 

รายจายอุดหนุน (ลานบาท) 3.93745 

รายจายอื่น (ลานบาท) 0.00425 

รายจายรวม (ลานบาท) 195.6019 
 

ที่มา:  องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
 

ดังกลาวขางตนวา อบต. บางบัวทองเปน อบต. ขนาดใหญ เปน  1 ใน 28 แหงขององคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเขาใจฐานะทางการคลัง พรอมกับแสดงสถิติเปรียบเทียบ อบต. 28  แหงของ

จังหวัดนนทบุรี 
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ตารางที่ 2 ขอมูลสถิติเปรียบเทียบ 28 อบต. ของจังหวัดนนนทบุรี 

ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  คาสถิติปงบประมาณ 2559 

อปท. อําเภอ พื้นที ่ ประชากร รายไดจัดเก็บเอง ภาษีแบง เงินอุดหนุน รายไดรวม 

อบต.บางรักใหญ บางบัวทอง 5.81 5308 2.73 30.26 11.31 44.31 

อบต.คลองขวาง ไทรนอย 23.7 5447 12.91 26.55 15.55 55 

อบต.ไทรนอย ไทรนอย 21.68 20782 13.75 99.79 36.74 150.29 

อบต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง 10 46122 35.19 153.44 67.47 256.1 

อบต.หนองเพรางาย ไทรนอย 27.39 7331 6.6 37.24 16.23 60.08 

อบต.ขุนศร ี ไทรนอย 22 4997 3.08 27.74 21.03 51.86 

อบต.บางขุนกอง บางกรวย 6.03 9981 13.59 60.58 18 92.17 

อบต.บางรักนอย เมืองนนทบุร ี 6.8 20534 11.66 83.04 25.9 120.6 

อบต.บางกราง เมืองนนทบุร ี 7.2 20955 13.87 84.35 37.68 135.9 

อบต.ทวีวัฒนา ไทรนอย 42.51 7883 3.45 29.84 34.41 67.69 

อบต.เกาะเกร็ด ปากเกร็ด 4.12 5727 1.57 21.13 16.23 38.93 

อบต.ละหาร บางบัวทอง 22 21446 53.12 86.09 40.67 179.87 

อบต.บานใหม บางใหญ 31 7522 2.07 41.6 18.92 62.6 

อบต.ลําโพ บางบัวทอง 12.03 8795 12.75 46.44 15.84 75.03 

อบต.ออมเกรด็ ปากเกร็ด 3.45 3378 7.15 27.52 6.25 40.91 

อบต.บางบัวทอง บางบัวทอง 29.68 50057 24.75 163.98 74.26 262.99 

อบต.ทาอิฐ ปากเกร็ด 5.76 17219 5.33 55.53 24.38 85.23 

อบต.ราษฎรนยิม ไทรนอย 32.14 6887 8.88 38.68 29.16 76.71 

อบต.ไทรใหญ ไทรนอย 43 6416 14.53 50.35 27.41 92.29 

อบต.บางแมนาง บางใหญ 14.4 39240 21.37 136.41 45.28 203.06 

อบต.บางไผ เมืองนนทบุร ี 5.5 10877 7.38 42.1 16.59 66.06 

อบต.คลองขอย ปากเกร็ด 17.4 7303 11.44 46.41 23.62 81.47 

อบต.บางขนุน บางกรวย 2.84 5107 6.1 30.35 8.77 45.22 

อบต.มหาสวัสดิ ์ บางกรวย 2.73 4108 8.27 27.03 10.04 45.33 

อบต.บางใหญ บางใหญ 15.4 10105 2.41 41.06 3.42 46.89 

อบต.บางคูวัด บางบัวทอง 19.99 37926 9.66 113.75 46.26 169.67 

อบต.คลองพระอุดม ปากเกร็ด 4.08 5473 4.98 27.67 13.43 46.08 

อบต.บางตะไนย ปากเกร็ด 4.12 4861 4.52 21.12 14.49 40.13 
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ขอสันนิษฐานการวิจัย 

H1: อบต. บางบัวทองเปนพื้นที่กึ ่งเมืองกึ่งชนบท จําแนกเปน 14 หมูบาน ซึ่งมีสภาพแวดลอม

แตกตางกัน ประจักษไดจากกิจการรานคา สถานประกอบการ โรงงาน บานจัดสรร เรือกสวนไรนา ฯลฯ ดวยเหตุนี้

อัตราการจัดเก็บภาษี (tax compliance rate) นาจะแตกตางกันตามหมูบาน ทั้งนี้เปนเพียงขอสันนิษฐานซึ่งควร

ยืนยันดวยหลักฐานเชิงประจักษ  

H2: ในมุมมองการบริหารจัดการ เปนธรรมดาที ่ฝ ายบริหารหรือสภาทองถิ ่นตองการกําหนด 

“เปาหมายปฏิบัติการ” (operational target) เพ่ือใหขาราชการและพนักงานปฏิบัติตาม หมายถึง ตั้งคาคาอางอิง

อัตราการรวมมือเสียภาษีที่สูงกวาปจจุบัน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ตัวอยางเชน พื้นที่รอบในกําหนดเปาหมาย

รอยละ 30 (หมายถึงโรงเรือน 100 แหงเสียภาษีให อบต. 30 แหง) และพื้นที่รอบนอกคาเปาหมายรอยละ 10-20 

เปนตน 

ผลการศึกษา 

หัวขอการวิจัยจําแนกเปน 3 ประเภทภาษี เริ่มจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี

ปาย แผนที่ภาษีระบุประเภทของโรงเรือน (อาคารแถว อาคารเดี่ยว คอนโดมีเนียม บานไม ฯลฯ)  นับเปน

ขอมูลสนเทศท่ีมีประโยชน 

ตารางที่ 1 ประเภทโรงเรือนใน อบต. บางบัวทอง ป 2560 

 

ประเภทของโรงเรือน ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

ผลรวม 24,243 100  
อาคารตึกแถว 2 ชั้น 10,558 43.55 43.6 

อาคารปูน 2 ชั้น 4,804 19.82 63.4 

หองพักอาศัย 2,148 8.86 72.2 

อาคารปูน 1 ชั้น 1,331 5.49 77.7 

คอนโดมิเนียม 1,264 5.21 82.9 

อาคารปูนแถว 3 ชั้น 826 3.41 86.3 

ปูนไม2ชั้น 606 2.50 88.8 

อาคารโครงเหล็ก 524 2.16 91.0 

 ปูนแถว3.5ชั้น 471 1.94 92.9 
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ประเภทของโรงเรือน ความถี่ รอยละ รอยละสะสม 

ปูนแถว1ชั้น 341 1.41 94.4 

ปูนแถว 2.5ชั้น 276 1.14 95.5 

ไม1ชั้น 186 0.77 96.3 

ไมยกพื้น 174 0.72 97.0 

ปูนแถว4ชั้น 133 0.55 97.5 

ลานปูน 72 0.30 97.8 

ปูน 3 ชั้น 60 0.25 98.1 

ไม 2 ชั้น 47 0.19 98.3 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

ขอสังเกต: สวนใหญเปนอาคารสองชั้นกอสรางดวยปูนเปนอาคารเดี่ยวหรือเปนแถว รวมจํานวน 

15,362 หนวย  บานไมยังคงมอียูแตจํานวนนอยและคอนโดมีเนียมมีจํานวนหองเพียง 1264 หอง 

 

ตารางที่ 2 การกระจายของโรงเรือนและสัดสวนที่รวมมือเสียภาษี จําแนกเปนรายหมูบาน 

 

 จํานวน คารายปเฉลี่ย สัดสวนที่รวมมือ 

หมูบาน ราย บาทตอราย สัดสวน 

บานหนองเชียงโคตร 4518 8,660 0.142 

บานคายสาม 1383 6,014 0.143 

บานโรงสวด 3125 9,013 0.121 

บานโสนลอย 1146 13,016 0.229 

บานปากคลองตาคลาย 2094 7,681 0.120 

บานคลองตาคลาย 400 5,082 0.133 

บานคลองเจก 187 4,035 0.171 

บานคลองเจกเล็ก 2 78,500 1.000 

บานปลายคลองลํารี 139 13,197 0.165 
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บานคลองเจกใหญ 2125 5,626 0.106 

บานคลองลํารี 554 6,111 0.112 

บานคลองสามวัง 5353 8,652 0.151 

บานคลองลํารีตอนลาง 3216 3,514 0.086 

คาเฉลี่ย 24242 7,604 0.133 

 

 ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

ตารางที่ 3 จํานวนผูเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คาเฉลี่ย และผลรวม จําแนกตามหมูบาน 

 

 จํานวนราย ภาษีเฉลี่ย ผลรวมภาษี 

หมูบาน  บาทตอราย บาท 

บานหนองเชียงโคตร 643 7587.722 4,878,905 

บานคายสาม 198 5133.778 1,016,488 

บานโรงสวด 378 9339.056 3,530,163 

บานโสนลอย 262 7116.832 1,864,610 

บานปากคลองตาคลาย 252 7977.849 2,010,418 

บานคลองตาคลาย 53 4794.17 254,091 

บานคลองเจก 32 2947.313 94,314 

บานคลองเจกเล็ก 2 9812.5 19,625 

บานปลายคลองลํารี 23 9969.696 229,303 

บานคลองเจกใหญ 225 6641.707 1,494,384 

บานคลองลํารี 62 6825.371 423,173 

บานคลองสามวัง 810 7112.53 5,761,149 

บานคลองลํารีตอนลาง 275 5202.175 1,430,598 

คาเฉลี่ย 3215 7156.212 23,007,221 
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 ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

ขอสังเกตรายไดภาษีรายหมูบาน  ภาษีที่จัดเก็บในหมูบาน 13 มีจํานวน 810 ราย คาเฉลี่ย 7113 

บาทตอราย รวมเปนเงินรายได 5.7 ลานบาท ลําดับถัดมาคือหมูบานที่ 1 มีผูเสียภาษีจํานวน 643 ราย คาเฉลี่ย 

7588 บาทตอราย รวมเปนเงินรายได 4.8 ลานบาท   ผลรวมคือภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทุกหมูบานมูลคา 23 

ลานบาท จากจํานวนผูเสียภาษี 3215 ราย 

 

รูปภาพที่ 1 การกระจายของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 

 
 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง หมายเหตุ เสนทึบสีแดงหมายถึงการกระจายตามสภาพเปน

จริง ในขณะที่เสนดําหมายถึงการกระจายแบบปกติ (normal distribution) 
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ตารางที่ 4 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามขนาด 

 

 จําแนกกลุมตามมูลคาภาษโีรงเรือนและที่ดิน 

มูลคาภาษ ี ราย รอยละ รอยละสะสม 

0 21,027 86.73 86.73 

500 536 2.21 88.95 

1000 462 1.91 90.85 

2500 508 2.1 92.95 

5000 545 2.25 95.19 

7500 479 1.98 97.17 

10000 150 0.62 97.79 

25000 342 1.41 99.2 

50000 129 0.53 99.73 

100000 46 0.19 99.92 

250000 19 0.08 100 

ผลรวม 24,243 100  
  ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

สถิติในตารางที่ 5 ชวยใหเขาใจวาในจํานวน 24,242 แปลงที่ดิน  อัตราสวนการเสียภาษีเฉลี่ยรอยละ 

34  มูลคาภาษีเฉลี่ย 949 บาทตอราย คารายปเฉลี่ย 7604 บาท (นํามาเปนฐานการคาํนวณภาระภาษี) 

ตารางที่ 5: รายไดจากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 

รหัสหมูบาน ความถี่ อัตรา คารายป ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

   (คาเฉลี่ยบาท)บาท 

บานหนองเชียงโคตร 4,518 68.92 8,660 1,080 

บานคายสาม 1,383 1.19 6,014 735 
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บานโรงสวด 3,125 132.45 9,013 1,130 

บานโสนลอย 1,146 1.83 13,016 1,627 

บานปากคลองตาคลาย 2,094 0.65 7,681 960 

บานคลองตาคลาย 400 0.83 5,082 635 

บานคลองเจก 187 0.80 4,035 504 

บานคลองเจกเล็ก 2 10.00 78,500 9,813 

บานปลายคลองลํารี 139 1.65 13,197 1,650 

บานคลองเจกใหญ 2,125 0.82 5,626 703 

บานคลองลํารี 554 0.88 6,111 764 

บานคลองสามวัง 5,353 19.90 8,652 1,076 

บานคลองลํารีตอนลาง 3,216 0.45 3,514 445 

คาเฉลี่ย 24,242 34.71 7,604.32 949.06 

 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

สถิติในตารางท่ี 6 ชวยใหเขาใจวารายไดรวมจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเทากับ 23.02 ลานบาท จาก

จํานวน 24,243 หนวย (แปลงที่ดิน/โรงเรือน) ทั้งนี้มีความแตกตางตามประเภทของโรงเรือน 

 

ตารางที่ 6 ภาษีเฉลี่ยจําแนกตามประเภทโรงเรือน 

ประเภทโรงเรือน N คาเฉลี่ย บาท ยอดเงิน บาท 

ผลรวม 24243 950 23,021,432 

ปูนแถว 2 ชั้น 10558 298 3,145,153 

ปูน 2 ชั้น 4804 451 2,164,534 

หองพักอาศัย 2148 9 19,113 

ปูน 1ชั้น 1331 2,712 3,609,701 

คอนโดมิเนียม 1264 16 19,890 

ปูนแถว 3 ชั้น 826 3,295 2,721,815 
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ประเภทโรงเรือน N คาเฉลี่ย บาท ยอดเงิน บาท 

ปูนไม 2 ชั้น 606 131 79,567 

โครงเหล็ก 524 6,488 3,399,531 

ปูนแถว 3.5 ชั้น 471 3,254 1,532,803 

ปูนแถว1ชั้น 341 4,369 1,489,956 

ปูนแถว 2.5 ชั้น 276 1,344 370,905 

ไม1ชั้น 186 133 24,798 

ไมยกพื้น 174 23 3,987 

ปูนแถว 4 ชั้น 133 7,195 956,945 

  ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

รูปภาพที่ 2 การกระจายของคารายป (ฐานภาษี) ของโรงเรือนใน อบต. บางบัวทอง หนวย บาท 

 

 
 

  ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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ตารางที่ 7 ผลรวมรายไดภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

ลําดับที่ หมูบาน จํานวน      คาเฉลี่ย ผลรวม 

1 บานคลองสามวัง 810 7,113 5,761,149 

2 บานหนองเชียงโคตร 643 7,588 4,878,905 

3 บานโรงสวด 378 9,339 3,530,163 

4 บานปากคลองตาคลาย 252 7,978 2,010,418 

5 บานโสนลอย 262 7,117 1,864,610 

6 บานคลองเจกใหญ 225 6,642 1,494,384 

7 บานคลองลํารีตอนลาง 275 5,202 1,430,598 

8 บานโรงสวด 198 5,134 1,016,488 

9 บานคลองลํารี 62 6,825 423,173 

10 บานคลองตาคลาย 53 4,794 254,091 

11 บานปลายคลองลํารี 23 9,970 229,303 

12 บานคลองเจก 32 2,947 94,314 

13 บานคลองเจกเล็ก 2 9,813 19,625 

 คาเฉลี่ย 3215 7,156 23,007,221 

 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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ตารางที่ 8 สัดสวนโรงเรือนท่ีเสียภาษี จําแนกตามหมูบาน 

 

 ผลรวม คาเฉลี่ย 

หมูบาน จํานวนเงิน จํานวนราย ภาษีตอราย สัดสวน 

บานหนองเชียงโคตร 4,878,905 643 1,079.88 0.14 

บานคายสาม 1,016,488 198 734.99 0.14 

บานโรงสวด 3,530,163 378 1,129.65 0.12 

บานโสนลอย 1,864,610 262 1,627.06 0.23 

บานปากคลองตาคลาย 2,010,418 252 960.09 0.12 

บานคลองตาคลาย 254,091 53 635.23 0.13 

บานคลองเจก 94,314 32 504.35 0.17 

บานคลองเจกเล็ก 19,625 2 9,812.50 1.00 

บานปลายคลองลํารี 229,303 23 1,649.66 0.17 

บานคลองเจกใหญ 1,494,384 225 703.24 0.11 

บานคลองลํารี 423,173 62 763.85 0.11 

บานคลองสามวัง 5,761,149 810 1,076.25 0.15 

บานคลองลํารีตอนลาง 1,430,598 275 444.84 0.09 

ผลรวม 23,007,221 3,215 949.06 0.13 

 

 ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

สถิติสําคัญและขอสังเกต:   

- โรงเรือนและที่ดินใน อบต. มีจํานวนทั้งสิ้น 20,433 ราย 

- รายไดที่จัดเก็บจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23 ลานบาทเศษ จากจํานวนผูเสีย 3,215 รายคํานวณเปน

อัตรา compliance rate = 13% (ตารางที่ 2) 

- ในจํานวน 2039 รายที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มูลคาภาษีเฉลี่ย 11,291 บาทตอราย 
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- การกระจายของภาระภาษีโรงเรือนและที่ดินแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 9 ลักษณะการกระจายทางสถิติของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 

 การจําแนกขนาดภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

จําแนกขนาดภาษ ี ความถี่ รอยละ คาสะสม 

 (ราย) (รอยละ) (รอยละสะสม) 

0 18,394 90.0 90.0 

250 79 0.4 90.4 

500 375 1.8 92.2 

750 155 0.8 93.0 

1000 144 0.7 93.7 

1500 133 0.7 94.4 

2000 63 0.3 94.7 

3000 100 0.5 95.2 

5000 215 1.1 96.2 

7500 263 1.3 97.5 

10000 78 0.4 97.9 

50000 343 1.7 99.6 

100000 48 0.2 99.8 

500000 42 0.2 100.0 

1500000 1 0.0 100.0 

รวม 20,433 100.0  
 

  ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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ตารางที่ 10 อัตราการเสียภาษีจําแนกตามหมูบาน 

 

อัตราการชําระภาษรีายหมูบาน  การเรียงอัตราการชําระภาษีรายหมูบาน 

หมูบาน คาเฉลี่ย  หมูบาน คาเฉลี่ย 

บานหนองเชียงโคตร 10.9%    

บานคายสาม 9.8%    

บานโรงสวด 7.9%  บานโสนลอย 17.1% 

บานโสนลอย 17.1%  บานคลองสามวัง 11.1% 

บานปากคลองตาคลาย 10.9%  บานหนองเชียงโคตร 10.9% 

บานคลองตาคลาย 10.9%  บานคลองตาคลาย 10.9% 

บานคลองเจก 9.2%  บานคลองตาคลาย 10.9% 

บานคลองเจกเล็ก 100.0%  บานคลองลํารี 10.3% 

บานปลายคลองลํารี 10.3%  บานปลายคลองลํารี 10.3% 

บานคลองเจกใหญ 7.4%  บานคายสาม 9.8% 

บานคลองลํารี 10.3%  บานคลองเจก 9.2% 

บานคลองสามวัง 11.1%  บานโรงสวด 7.9% 

บานคลองลํารีตอนลาง 7.7%  บานคลองลํารีตอนลาง 7.7% 

   บานคลองเจกใหญ 7.4% 

รวม 10.0%  รวม 10.0% 

 

 ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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ตารางที่ 11 คารายปและการกระจายของคารายป 

 

พิสัยของคารายป จํานวนราย รอยละ รอยละสะสม 

2500 201 6.25 6.25 

5000 423 13.16 19.41 

7500 228 7.09 26.5 

10000 242 7.53 34.03 

20000 412 12.81 46.84 

50000 820 25.51 72.35 

100000 476 14.81 87.15 

500000 374 11.63 98.79 

1000000 28 0.87 99.66 

2000000 11 0.34 100 

รวม 3,215 100  
 

  ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

ภาษีบํารุงทองท่ี 

จัดเก็บจากแปลงที่ดนิ (ที่นาที่ไร ซึ่งไมมีโรงเรือนในแปลงท่ีดิน) ตามทะเบียนขอมูลภาษีประกอบดวย 

20,809 ราย ในจํานวนนี้มี 16380 แปลงที่ไดรับการยกเวน แปลงที่ดินที่ชําระภาษีบํารุงทองถิ่นจํานวน 4429 ราย

คาเฉลี่ยภาษีตอรายเทากับ 206 บาท 
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ตารางที่ 12 จํานวนผูเสียภาษีบํารุงทองถิ่นแยกตามหมูบาน 

 

หมูบาน จํานวน คาเฉลี่ย ผลรวมภาษี 

 (ราย) (บาทตอราย) (บาท) 

บานหนองเชียงโคตร 561 1,207 4,878,905 

บานปลายคลองลํารี 110 847 1,016,488 

บานคลองเจกใหญ 203 1,359 3,530,163 

บานคลองลํารี 337 2,076 1,864,610 

บานคลองสามวัง 480 1,124 2,010,418 

บานคลองลํารีตอนลาง 528 712 254,091 

บานคายสาม 605 616 94,314 

บานโรงสวด 2 9,813 19,625 

บานโสนลอย 107 2,143 229,303 

บานปากคลองตาคลาย 1,899 787 1,494,384 

บานคลองตาคลาย 445 951 423,173 

บานคลองเจก 4,021 1,433 5,761,149 

บานคลองเจกเล็ก 2,923 489 1,430,598 

รวม 20,433 1,127 23,021,432 

 

 ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

ภาษีปาย 

ฐานขอมูลจากแผนที่ภาษีระบุวา อบต. บางบัวทองมีจํานวนปายที่ขึ ้นทะเบียนจํานวน 1536 ราย  

ภาษีปายรายใหญสุดจายภาษีให อบต. เปนเงิน  488,640 บาท รายเล็กสุดเสียภาษี 150 บาท คาเฉลี่ยของภาษี

ปายเทากับ 3037 บาท คามัธยฐานของมูลคาภาษีปายเทากับ 400 บาท 
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รูปภาพที่ 3 จํานวนรายและจํานวนเงินรายไดภาษีจําแนกตามรหัสหมูบานตามปรากฏในภาคผนวก 

 

 
 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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รูปภาพที่ 5 คาเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดินจําแนกตามรหัสหมูบานตามปรากฏในภาคผนวก 

 

 
  

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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รูปภาพที่ 6 จํานวนรายของผูเสียภาษีจําแนกตามรหัสหมูบานตามปรากฏในภาคผนวก 

 

 
 

 ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

 

อภิปรายผล 

แผนที่ภาษีเปนขอมูลขนาดใหญที่บันทกึขอมูลสนเทศที่ดนิและโรงเรือนรายแปลง นอกจากระบุมูลคา

ทรัพยสินและการประเมนิภาษีที่ตองชําระ ยังแสดงการใชที่ดิน (land use) ของแตละแปลง กรณศีกึษา อบต. บาง

บัวทอง ชวยใหทราบวาจํานวนผูเสียภาษีรวมกัน 15,580 ราย (จําแนกเปน 3,215 รายสําหรับภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 8,208 รายสําหรับภาษีบํารุงทองถิ่น และ 4,157 สําหรับภาษีปายตามลําดับ ในอนาคต--การที่มีหมูบาน

จัดสรรเกิดขึ้นใหมหรืออาคารสูงในลักษณะคอนโดมีเนียม จํานวนปายรานคา คาดหมายวา การใชประโยชนที่ดิน

เกษตรกรรรม นาจะลดลง (การนําแผนที่ภาษีมาใชจะทําใหเขาใจขอมูลที่แทจริง อีกนัยหนึ่งรูคาพารามีเตอรที่แมน

ตรง  เปนประโยชนตอการวิเคราะห) โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความจําเปนอยางมากในพื้นที่ที่มีพลวัตสูงเชน อําเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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เทาที่ผู เขียนสังเกต หนวยงานทองถิ่นในขณะนี้ใชแผนที่ภาษีเพื่อติดตามสถานการณจัดเก็บรายได 

โดยถือเปนขอมูลสําหรับภายในหนวยงานเทานั้น ผูวิจัยใครเสนอความคิดเห็นวาหากขยายขอบเขตการใชงานของ

แผนที่ภาษีนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบขามหนวยงาน และเปรียบเทียบระหวาง “ปจจุบัน” กับ “อนาคต” ขอมูล

ในอดีตป 2560 ซึ่งใชในตัวอยางนี้สามารถเปนคาอางอิงเปรียบเทียบกอน/หลังการเปลี่ยนแปลง หนวยงานที่มี

หนาที่กํากับหรือสงเสริม อปท. เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ

ฯ (สกถ) อาจจะทําบทบาทเปนตัวกลาง เปนศูนยขอมูลบิ๊กดาตา โดยไมเปดเผยขอมูลรายบุคคลเพียงระบุเปนเลข

รหัส จะเปนผลดีตอการบริหารจัดเก็บรายไดของทองถิ่นโดยรวมและนํามาขยายพรมแดนความรูการใชประโยชน

ที่ดินในเมืองตางๆของประเทศไทย 

สรุป 

บทความนี้เสนอการวิเคราะหความสามารถการจัดเก็บภาษีของ อบต. บางบัวทอง ประกอบดวย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองถิ่น และภาษีปาย โดยใชขอมูลสนเทศจากแผนที่ภาษี (ขอมูลป 2560) 

ผลสรุปในประการสําคัญคือ ประการแรก อบต. จัดเก็บภาษี 3 ประเภทรวม 25.7 ลานบาท จากจํานวนผูเสียภาษี

ทั้งสิ้น 15,530 รายภาษีที่เปนรายไดหลักคือภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23 ลานบาท รองมาคือภาษีปาย 4.7 ลานบาท 

และภาษีบํารุงทองถิ่น 1 ลานบาทโดยประมาณ  ประการที่สอง การเปรียบเทียบตามหมูบาน (รวม 14 หมูบาน) 

หมูบานที่ใหรายไดสูงสุด 3 ลําดับแรกคือหมูที่ 13, 1, และ 4 ตามลําดับ  สําหรับภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งใหรายได

สูงสุด จัดเก็บจาก 3215 ราย คาเฉลี่ย 7156 บาทตอราย ประการที่สาม ดัชนีที่สะทอนการรวมมือเสียภาษี (tax 

compliance) คาเฉลี่ยรอยละ 3 โดยมีขอสังเกตในหมูบานที่มี tax compliance สูงคือ หมูที่ 5 (23%) หมูที่ 8 

(18%) หมูที ่ 10 (17%)  ประการที่สี ่ ผูบริหารอาจจะกําหนดเกณฑเปาหมาย (การจัดเก็บในปตอไป) เพื่อใชใน

องคกรคือใหหนวยงานดานการคลังอางอิงเพื่อผลการจัดเก็บที่ดีกวาเดิม  เชน  tax compliance รอยละ 30 

สําหรับหมูที่ 5  รอยละ 20 สําหรับหมูที่ 10, 8 เปนตน ในขณะที่หมูบานอื่นอาจจะกําหนดเปาหมายทาทายเทากับ

รอยละ 15 เปนตน 
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ภาคผนวก ก แผนท่ีตําบลบางบัวทอง  จํานวน 29.7 ตารางกิโลเมตร 

 

ที่มา องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

ภาคผนวก ข รหัสหมูบาน 

1 บานหนองเชียงโคตร 3 บานคายสาม  

4 บานโรงสวด 5 บานโสนลอย  

6 บานปากคลองตาคลาย 7 บานคลองตาคลาย 

8 บานคลองเจก 9 บานคลองเจกเล็ก 

10 บานปลายคลองลํารี 11 บานคลองเจกใหญ 

12 บานคลองลํารี 13 บานคลองสามวัง 

14 บานคลองลํารีตอนลาง 
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แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” และการทูตวัคซีน:  

มุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่ง9 

A Global Community of Shared Future” Concept and Vaccine Dipplomacy: 

Beijinger’s Perspective  

 

พิชามญชุ ศุภศร10 และ ทิพวรรณ กําศิริมงคล11   

Phichamon Supasorn and Tippawan Kamsirimongkol 

 

วันรับบทความ 25 มีนาคม 2565 

วันแกไขบทความ 15 เมษายน 2565 

วันตอบรับบทความ 15 พฤษภาคม 2565 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตา

กรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน 

31 คน เปนเพศชาย 23 คน คิดเปนรอยละ  74 และเปนเพศหญิง 8 คน คิดเปนรอยละ 26 ชวงอายุเฉลี ่ยอยู

ระหวาง 27-48 ป วุฒิการศึกษาอยูระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม 2564 ถึง 

มกราคม 2565 ดวยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา

พบวา 1) ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นพองและสนับสนุนกับคุณคาของแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ 

 
9 บทความวิชาการนี้ผานการนําเสนอมาจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร ครั ้งที ่ 14 ของสมาคม 

รัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
10 พ ิชามญชุ  ศ ุภศร, มหาว ิทยาล ัยแห งประชาชนจีน,  Phichamon Supasorn, Renmin University of China, E-mail: 

chayudapui@hotmail.com 
11 ท ิ พ ว ร ร ณ  ก ํ า ศ ิ ร ิ ม ง คล , ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ศ ิ ลป าก ร , Tippawan Kamsirimongkol, Silpakorn University, E-mail: 

tippawan@ms.su.ac.th 
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2) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นขัดแยงกับคํานิยามของ “การทูตวัคซีน” 3) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมองวา

การชวยเหลือทางดานวัคซีนของประเทศจีนตอประเทศท่ีจําเปนตั้งอยูบนเหตุอ่ืน ๆ มากกวาเหตุผลทางการเมือง 

 

คําสําคัญ (Keyword) : แนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ, การทูตวัคซีน, ชาวจีนในกรุงปกกิ่ง,วัคซีน

ปองกันโควิด-19 ของประเทศจีน 

 

Abstract 

 

 This qualitative research aims to study Beijinger’s perspective of “a global 

community of shared future” concept and vaccine diplomacy. The survey participants consisted 

of 31 Beijingers, 23 of who were male, representing 74 percent, and 8 were female, accounting 

for 26 percent. The age range of participants was between 27 - 48 years. Their education 

backgrounds were diploma – doctoral degree. The data was collected in the period from October 

2021 to January 2022 through a semi-structured interview and was follow by content analysis. 

 The results reveled that: 1) The majority of interviewees, agree with "a global 

community of shared future" concept; 2) The majority of interviewees disagree with the “Vaccine 

diplomacy” definition; 3) The majority of interviewees consider China's Covid-19 vaccine 

distribution to other countries as another purpose rather than an instrument of political influence. 

 

Keyword: A global community of shared future” concept, Vaccine diplomacy, Beijinger, China’s 

COVID-19 vaccine 
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บทนํา 

แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” เปนแนวคิดที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเคยกลาวไวใน

การประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 18 อีกทั้งยังมีการกลาวยํ้าอีกหลายครั้งตอมา โดยในการประชุม

สมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 19 แนวคิด“การสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ไดถูกนํามา

รวมไวในรัฐธรรมนูญของประเทศจีน โดยพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเนนยํ้าถึงแนวทางการผลักดันแนวคิด “การสราง

ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” (Lu,2021) เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบใหม

ซึ่งสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบันที่มีโรคอุบัติใหม Covid-19 ซึ่งถูกคนพบเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และได

แพรระบาดไปทั่วโลกจนสงผลตอปญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก (Fauci & Redfield, 2020) สงผลใหทุก

ประเทศไดรับผลกระทบจากสถานะการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม Covid-19 อยางหลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งการ

แกปญหาสถานะการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม Covid-19 นั้นจําเปนตองสรางความรวมมือระดับประเทศ

เพ่ือจัดการปญหาดังกลาวอันสอดคลองกับแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”  

ปญหาการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม Covid-19 สงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ อยางเปนวงกวาง 

เกิดปญหาการขาดแคลนโรงพยาบาล เวชภัณฑยาและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการปองกันและรักษาโรค Covid-19 

ทําใหประเทศตาง ๆ พยายามหาวิธีในการจัดการควบคุมโรคอุบัติใหม Covid-19  ดวยการใชมาตรการการปองกัน

และจัดการโควิดรวมถึงการคิดคนและวิจัยวัคซีนอยางเรงดวน วัคซีน Covid-19 เปนสินคาทางการแพทยที่จําเปน

และเปนที่ตองการทั่วโลก ที่ผานมาองคกรอนามัยโลกออกมาเรียกรองอยางตอเนื่องใหประเทศผูผลิตวัคซนี Covid-

19 กระจายวัคซีนใหแกประเทศยากจน (Acharya, Ghimire, & Subramanya, 2021).  แตผลตอบรับจาก

ประเทศผูผลิตวัคซีน Covid-19 ซึ่งสวนใหญลวนแลวแตเปนประเทศรํ่ารวยไมสามารถดําเนินการกระจายวัคซีนได

อยางเต็มที ่ ว ัคซีนถูกกระจายไปในประเทศที่รํ ่ารวยในขณะที่ประเทศที่มีรายไดนอยอื ่นๆยังไมไดรับวัคซีน  

(Mathieu et al., 2021)  เนื่องจากความตองการวัคซีน Covid-19 ภายในประเทศของประเทศผูผลิตตาง ๆ ลวน

แลวมีปริมาณสูงกวากําลังการผลิต สงผลใหวัคซีน Covid-19 เปนสินคาที่จําเปนและเปนความหวังของทุก ๆ 

ประเทศในการจัดการควบคุมโรคอุบัติใหม Covid-19 นี้ (Asian Development Bank, 2020)   

 ประเทศจีนเปนหนึ ่งในประเทศที่วิจัยและผลิตวัคซีนปองกันการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม 

Covid-19 ไดเปนประเทศตน ๆ ของโลกโดยคิดเปน 18% ของผูพัฒนาวัคซีนทั่วโลก (Le,Andreadakis, Kumar, 

Román, Tollefsen, Saville, & Mayhew, 2020) สงผลใหประเทศจีนเปนหนึ่งในกลไกสําคัญที่มีบทบาทในการ

แกปญหาการแพรระบาด Covid-19 ของโลก ทําใหเกิดคํากลาวที่ใชเรียกการชวยเหลือดานวัคซนีจากประเทศจีนที่

สงมอบใหกับประเทศที่จําเปนวา “วัคซีนการทูต” อันหมายถึงความชวยเหลือระหวางประเทศที่มีผลประโยชนทาง
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การเมืองเปนหลัก จากเหตุผลดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยตองการศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิด

ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน เพื่อศึกษาวาชาวจีนในกรุงปกกิ ่งมีความเขาใจและ

สนับสนุนคุณคาของแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติอยางไรและชาวจีนในกรุงปกก่ิงมีมุมมองอยางไร

ตอการชวยเหลือระหวางประเทศที่ประเทศจีนไดชวยเหลือประเทศยากจนตาง ๆ ดวยการกระจายวัคซีน Covid-

19 และ “วัคซีนการทูต” โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่พํานักอาศัยอยูในกรุงปกก่ิง จํานวน 31 คน เปน

เพศชาย 23 คน คิดเปนรอยละ 74 และเปนเพศหญิง 8 คน คดิเปนรอยละ 26 ชวงอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 27- 48 ป 

วุฒิการศกึษาอยูระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 ดวย

วิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” 

 แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” นี้ ถูกนํามากลาวถึงในการประชุมสมัชชาใหญ

พรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 18 โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และไดกลาวยํ้าอีกหลายครั้งในการประชุมครั้งสําคัญตอ 

ๆ มาซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ของผูนําจีน ที่ผาน

มามีนักวิจัยหลายทานไดใหคําจํากัดความเก่ียวกับแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” นี้ โดยหวังและ

เหอ (Wang, & He, 2022) มองวา แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” เปนนโยบายตางประเทศใหม

ของจีนซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดสังคมนิยมของคารล มารกซท่ีกลาวเก่ียวกับ เสรีภาพสวนบุคคลนั้นจะเกิดข้ึนได

เมื่อไดมีการรวมมือกันอยางแทจริง โดยแนวคิดนี้ไดรวมเอาแนวคิด “การรวมกัน” ของมารกซิส และวัฒนธรรม 

“ความกลมเกลียว” ของจีนที่โดดเดน รวมถึงแกนแนวคิดของนโยบายตางประเทศของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนใน

หลายยุคสมัยเขามาไวดวยกัน และกลายเปนเนื้อหาที่สําคัญของแนวคิดนโยบายตางประเทศของจีนยุคใหม โดยมี

วัตถุประสงคในดานของการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยาของแตละประเทศไปสูความพัฒนาที่ดี

ยิ ่งขึ้น เนื่องจากความรวมมือดังกลาวเปนการไดรับผลประโยชนรวมกัน แนวคิดนี้สอดคลองกับ หลี่ ที่กลาววา

แนวคิด “การสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” เปนแนวคิดท่ีไดมาจากหลักการพื้นฐานของลัทธิมารกซ

ซึ่งถูกนํามาใชเพ่ือแกไขความยากลําบากที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยูขณะนี้ เนื่องจากแนวคิดนี้เนนยํ้าที่ความรวมมือ

อยางเทาเทียมกันอันนํามาสูความสําเร็จรวมกัน เปนแนวนโยบายตางประเทศของจีนตอประเทศตาง ๆ ในบริบท

ของสังคมรวมสมัยใหมนี้ อีกทั้งยังสอดรับกับจาง (Zhang,2021)  ที่กลาววาแนวคิด “การสรางชะตากรรมรวมกัน
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ของมวลมนุษยชาติ” เปนแผนการสงเสริมความสงบสุขของโลกและการพัฒนาของประเทศจีน และยังเปน

จุดมุงหมายของประเทศจีนในการสรางอนาคตที่ดีงามของมนุษยชาติอีกดวย อันมีสวนชวยสําหรับการสราง

ความสัมพันธหรือกระชับความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น แนวทางปฏ ิบ ัต ิของประเทศใน

แนวคิด “การสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” นั้นมีพลังมากพอที่จะสงเสริมประเทศตาง ๆ จากการ

แขงขันกันเอง และแสวงหาผลประโยชนสูงสุดของตนเอง ไปสูการทํางานรวมกันเพื่อสรางสันติภาพที่ยั่งยืน ความ

มั่นคงรวมกัน ความเจริญรุงเรืองรวมกัน การเปดกวาง และสรางโลกที่สวยงามรวมกัน 

การทูตวัคซนี 

 คําวาการทูตวัคซีนนั้นเปนคําที่เกิดจากการมัดรวมความหมายของคําวาการทูตและวัคซีนเขาไว

ดวยกัน โดยการทูตเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญและเปนสวนประกอบสําคัญของอํานาจหลักที่เกิดจากทักษะ

ความเชี่ยวชาญและการใชที่มีทรัพยากรที่ดี โดยใชวิธีการพูดคุยสื่อสารระหวางตัวแทนทางการทูตมืออาชีพและ

เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการ เพื่อใหรัฐสามารถรักษาวัตถุประสงคของนโยบายตางประเทศของรัฐได

โดยปราศจากการใชกําลัง (Berridge, G. R.,2015) อีกทั้งการทูตยังมีความหมายถึงการจัดการของรัฐกับตัวแสดง

อ่ืนโดยในมุมของรัฐนั้น การทตูคอืการแนะนํา กําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศ ดังนั้นการทตูจึงเปนรูปแบบ

และวิธีที่ใชในการทั้งแบบที่เปนทางการและวิธีการอื่น ๆ ผานการติดตอพูดคยุ การล็อบบี้ การเยี่ยมเยียน การขมขู 

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือตอบสนองผลประโยชนโดยรวมแหงรัฐ (Barston, R. P. 2019) โดยการทูตเปน

เครื่องมือสําคัญในการพิทักษผลประโยชนแหงรัฐ (Lu.Y.&Huang.J.,2008) สวนวัคซนีในบทความนี้หมายถึง วัคซีน

ที่ใชในการปองกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) หรือโรคทางเดินหายใจที่ชื่อวา Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19) ซึ่งถูกประกาศจากองคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 2020) วาเปนโรคที่

เกิดจากไวรัสตัวใหมเมื ่อเดือนมกราคม 2020 (WHO, 2020) และตอมาโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ได

กลายเปนความทาทายสําคัญที่มีตอระบบสาธารณสุข การวิจัยและบุคลากรทางการแพทยทั่วโลก (Fauci & 

Redfield, 2020) ทําใหจําเปนตองพัฒนาวัคซีนซึ่งตามปกตินั้นการพัฒนาวัคซีนแตละชนิดจะใชเวลาประมาณ10 -

15 ป (สถาบันวัคซีนแหงชาติ, 2020) ดังนั้นการเขาถึงวัคซีนที่ไดรับการอนุมัติแลวซึ่งพรอมสําหรับการแจกจายใน

วงกวางกอนสิ้นป 2020 หรือแมแตป 2021 นั้นเปนสิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน (Graham,2020) โดยการพัฒนา

วัคซีนโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) สวนใหญอยูในอเมริกาเหนือถึง 46% นอกจากนั้นแบงเปนผูพัฒนาวัคซีนใน

ประเทศจีน ในเอเชีย (ไมรวมจีน) ออสเตรเลีย และ ในยุโรป สัดสวนเทากันคือ 18%  (Le,Andreadakis,et al., 

2020) ทําใหวัคซีนโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) เปนสินคาที่จําเปนและเปนที่ตองการทั่วโลก ในอดีตที่ผานมา

วัคซีนถูกใชเปนเครื่องมือที่มีบทบาทนอกเหนือจากบทบาททางสาธารณสุข เพราะวัคซีนกอใหเกิดบทบาทในการ

ไกลเกลี่ยเพ่ือยุติความขัดแยงในชวงที่มีการรณรงคฉีดวัคซีนได (Hotez, P. J.,2014) เมื่อนําความหมายของการทูต
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และวัคซีนมารวมกันจึงหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการทูตในเชิงของสาธารณสุข ทําให

การแพทยและการสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมความสําพันธระหวางประเทศไดอีกดวย 

(Bourne, P. G. ,1978) ที่ผานมา เนื่องจากความสําเร็จในการควบคุมการแพรระบาดโรคโคโรนาไวรัส 2019 

รวมถึงความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 ทําใหประเทศจีนซึ่งมีกําลังการผลิตวัคซนีได 

33% ของกําลังการผลิตทั่วโลก สามารถสงออกได 62% (โดส) ในขณะที่สหรัสอเมริกามีกําลังการผลิตวัคซีนไดเปน

อันดับสองของโลกคือ 27% แตติดสัญญาที่ทําไวกับบริษัทผูผลิตทําใหวัคซีนที่ผลิตในสหรัสอเมริกาไมสามารถ

สงออกได (Lawler, D. 2021) สงผลใหประเทศจีนมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือทางดานวัคซีนตอ

ประเทศท่ีจําเปน ซึ่งถูกนักวิเคราะหบางสวนมองวาการใหความชวยเหลือทางดานวัคซีนของประเทศจีนนั้นถือเปน

การทูตวัคซีนและเปนสวนหนึ ่งของการขยายอํานาจละมุน(Soft power) ของจีนอีกดวย (Lee, 2021) , 

(Mardell,2021) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง  

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน 31 คน เปนเพศชาย 23 

คน คิดเปนรอยละ  74 และเปนเพศหญิง 8 คน คิดเปนรอยละ 26 ชวงอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 27-48 ป วุฒิ

การศึกษาอยูระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 

2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางปลายเปดโดยผูวิจัยไดขอคําแนะนํา

จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ โดยโครงสรางของแบบสัมภาษณ

ประกอบดวยคําถามปลายเปดที่นํามาเก็บขอมูลเพ่ือศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตากรรม

รวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 งานวิจัยนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน 31 คน เปนเพศชาย 

23 คน ระหวางตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 โดยการสัมภาษณทั้งโดยการสัมภาษณแบบรายบุคคล แบบโฟกัส

กรุป โดยใชรูปแบบการพบปะโดยตรงและการสัมภาษณแบบออนไลน 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปบทสัมภาษณมาสรุปแบบ

วิเคราะหเชิงเนื้อหา และคาสถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ

และการทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน 31 คน เปนเพศชาย 23 คน คิด

เปนรอยละ 74 และเปนเพศหญิง 8 คน คิดเปนรอยละ 26 ชวงอายุเฉลี่ยอยูระหวาง 27-48 ป วุฒิการศึกษาอยู

ระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 ดวยวิธีการสัมภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศกึษาพบวา:   

1) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเขาใจแนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ที่นําเสนอ

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเชิงบวก กลาวคือ เห็นดวยตอ แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” 

เนื่องจากมองวาแนวคิดนี้สอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบันที่ทั่วทั้งโลกกําลังเผชิญปญหาการแพรระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19)  ซึ่งแนวทางการแกปญหานั้นตองเกิดจากความรวมมือกันของทุก ๆ ประเทศ

ทั่วโลก การที่ประเทศจีนนําเสนอแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ขึ้นมานี้สามารถสนับสนุนความ

รวมมือระหวางประเทศอีกทั ้งยังสนับสนุนการสรางสันติภาพใหแกโลกได กอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ซึ่ง

สอดคลองกับแกนของแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” โดยตรง  

2) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นขัดแยงกับคํานิยามของ “การทูตวัคซีน” เนื่องจากมองวาคําวา 

“การทูตวัคซีน” เปนคําที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของกับทางการเมืองและมักใชในเชิงลบ กอใหเกิดการดอยคาบทบาท

ของประเทศจีนที่มีในการชวยเหลือนานาประเทศผานการสงมอบวัคซีน โดยสวนใหญมองวาการชวยเหลือที่

ประเทศจีนทําผานการสงมอบวัคซีนนั ้นเกิดจากการที่ประเทศจีนรับผิดชอบตอประชาคมโลกในฐานะที ่เปน

ประเทศใหญประเทศหนึ่ง ในทางกลับกันผูใหสัมภาษณบางสวนเห็นดวยกับคําวา “การทูตวัคซีน” โดยมองวา 

กิจกรรมการสงมอบวัคซีนที่ประเทศจีนกระทําผานรัฐบาลนั้น ถือไดวาเปน “การทูตวัคซนี” เนื่องจากเปนกิจกรรม

ทางการทูต และเปนพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง แตไมไดมีนัยยะทางการทูตในเชิงลบเนื่องจากการ

กระทําดังกลาวเกิดจากเจตนาความชวยเหลือที่ประเทศจีนในฐานะประเทศใหญพึงกระทําตอประเทศที่มีความ

จําเปน  

 3) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมองวาการชวยเหลือทางดานวัคซีนของประเทศจีนตอประเทศที่จําเปน

ตั้งอยูบนเหตุผลอื่น ๆ มากกวาเหตุผลทางการเมือง โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญมองวาการชวยเหลือทางดานวัคซีน

ของประเทศจีนตอประเทศที่จําเปนแมวาเปนรูปแบบหนึ่งทางการทูตของประเทศจีน แตไมไดถือเปน “การทูต

วัคซีน”ที่ใชเพื่อจุดมุงหมายทางการเมืองเพียงอยางเดียว เพราะประเทศจีนมอบความชวยเหลือดานวัคซีนใหกับ

ประเทศอื ่นถือวาเปนความชวยเหลือที่ประเทศจีนควรทํา ในฐานะประเทศใหญที่แสดงความรับผิดชอบ ผู ให

สัมภาษณบางสวนมีความคิดเห็นวา การบริจาควัคซีนนี้ ถือเปนเพียงแคความชวยเหลือตอตางประเทศ หรือความ
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ชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมเพียงเทานั้น ไมไดถือวาเปนกิจกรรมทางการทูต และผูใหสัมภาษณบางสวนมองวา

การใหวัคซีนของประเทศจีนนั้น ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนเพ่ือผลทางเศรษฐกิจบางประการ ซึ่งไมไดมีผลกระทบตอ

ความสัมพันธทางการทูตระหวางสองประเทศอยางชัดเจน ในขณะที่ผูใหสัมภาษณสวนนอยมองวา เรื่องนี้ไมไดมีผล

ตอตนเองมากนัก หากภายในประเทศมีวัคซนีท่ีเพียงพอตอผูคนในประเทศ 

อภิปรายผล 

การศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและ

การทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเขาใจ

แนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เนื่องจากมองวาแนวคิดนี้สอดคลอง

กับบริบทและสถานการณปจจุบันที่ทั่วทั้งโลกกําลังเผชิญปญหาการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-

19)   รวมกัน ซึ่งกระทบตอประเทศตาง ๆ เปนวงกวางท่ัวโลก ซึ่งแนวทางการปญหาดังกลาวนั้นไมสามารถกระทํา

ไดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแตจะตองไดรับความรวมมือกับนานาประเทศโดยที่ความรวมมือดังกลาวนั้นจะทําให

แตละประเทศไดรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งสอดคลองแกนแทของแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” 

และสอดรับกับงานวิจัยของหวังและคณะ (Wang,et al.,2022) หลี่ (Li,2021) และจาง (Zhang, 2021) ที่กลาววา 

แนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”กอใหเกิดความรวมมือกันระหวางประเทศและความรวมมือ

ดังกลาวสงผลใหไดรับผลประโยชนรวมกัน  

ในสวนของความเชื่อมโยงระหวางแนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” กับ “วัคซีนการ

ทูต” ผูใหสัมภาษณสวนใหญไมเห็นดวยกับการนิยามการชวยเหลือทางดานวัคซีนที่ประเทศจีนมีตอประเทศอื่น ๆ 

วาเปน “วัคซีนการทูต” เพราะคํานิยามของ “วัคซีนการทูต” สงผลตอภาพลักษณความชวยเหลือที่ประเทศจีนมี

ตอนานาประเทศในดานวัคซีน โดยถูกมองวาประเทศจีนกระทําการชวยเหลือดานวัคซีนนั ้นเพื ่อตอบสนอง

ผลประโยชนทางการเมืองเทานั ้นสอดรับกับนิยามคําว าการทูตของเบอริดจ (Berridge, 2015)  บารสตัน 

(Barston, 2019) และ ลู และหวง (Lu.& Huang, 2008) ที ่ไดกลาวไว เปนกิจกรรมทางการเมืองเพื ่อพิท ักษ

ผลประโยชนแหงรัฐ รวมถึง ลี (Lee, 2021) และมาเดล (Mardell,2021) ที่มองวาความชวยเหลือทางดานวัคซีน

ของประเทศจีนนั ้นเปนการขยายอํานาจละมุน (soft power) แตผู ใหสัมภาษณมองวา สาเหตุที ่ประเทศจีน

ชวยเหลือนานาประเทศในดานวัคซีนนั้น ไมไดมีเกิดจากปจจัยดานผลประโยชนทางการเมืองเพียงอยางเดียว แตมา

จากหลาย ๆ ปจจัย โดยสวนใหญมองวา ปจจัยที่ประเทศจีนเปนประเทศใหญที่มีความรับผิดชอบเปนปจจัยหลัก 

และยังมีปจจัยดานมนุษยธรรมเปนปจจัยรองลงมา อีกทั้งผูใหสัมภาษณบางสวนมองวาปจจัยดานการเก้ือหนุนทาง

เศรษฐกิจจากการจําหนายวัคซีนเปนปจจัยหนึ่งสงผลใหประเทศจีนชวยเหลือนานาประเทศผานการสงมอบวัคซนี

ในรูปแบบตางๆ และสวนนอยมองวาไมสนใจประเด็นนี้หากวัคซีนมีปริมาณเพียงพอตอคนในประเทศ ทั้งนี้ผูให
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สัมภาษณสวนใหญเห็นคลองกันวา ความชวยเหลือดานวัคซีนที่ประเทศจีนมีตอประเทศที่จําเปนนั้นไมวาจะเกิด

จากปจจัยหรือสาเหตุใด แตเปนการกระทําที่ถูกตองและสนับสนุนรัฐบาลจีนในการดําเนินการชวยเหลือดังกลาว 

สอดรับกับคุณคาของแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” กอใหเกิดความเขาใจแนวคิดดังกลาวเพ่ิม

มากขึ้น ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางประเทศ อันทําใหทุกประเทศสามารถแกปญหารวมกันและบรรลุผล

ประโยชนรวมกันไดอีกดวย 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เจาะจงกลุมประชากรคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงปกก่ิง ซึ่งเปนเมืองหลวง

ประชากรมีความตื่นรูทางการเมือง กลุมประชากรที่ศึกษามีระดับการศึกษาคอนขางสูงคือ ระดับอนุปริญญา-

ปริญญาเอก และกลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชายซึ่งมีความรูและความสนใจในดานการเมืองอยูเดิม ทําใหกลุม

ประชากรสวนใหญทราบและเขาใจแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีนเปนอยางดี ซึ่ง

ในการวิจัยครั้งหนาควรเปลี่ยนกลุมประชากรเปนเมืองอื่นที่หางไกลหรือกลุมประชากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน

รวมถึงเพศที่ตางกันอาจไดผลการศึกษาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นได 
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การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสูการเมืองระดับชาติ: กรณีศึกษา 

การเคลื่อนไหวของปกแรงงานภายใตพรรคอนาคตใหม ชวงป พ.ศ. 2561 – 256312 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มุงวิเคราะหและศึกษา บทบาท อุดมการณแนวคิด โครงสรางเครอืขาย กลไก และ

วิธีการที่ใชในการยกระดับการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสูการเมืองระดับชาติภายใตพรรคอนาคตใหมในแต

ละชวงเวลา ตั้งแตชวงการเกิดรัฐประหารในป พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และชวงเวลา

เปลี่ยนผานสูการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2562 จนกระทั่งถึงชวงสิ้นสุดอยางเปนทางการ การประกาศยุบพรรคอนาคต

ใหมในป พ.ศ. 2563 จุดกระแสเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุมนักศึกษาพรอมทั้งประชาชนภาคสวนตาง ๆ 

งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือวิจัยเชิงเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมูลผาน

วิธีการสัมภาษณเชิงลึกของขบวนการแรงงานที่รวมกลุมอยางเปนทางการภายใตพรรคการเมือง ขอบเขตการศึกษา

ครอบคลุมทุกกลุมในขบวนการนี้ ทั้ง (1) แกนนําหลักของปกแรงงาน (2) ผูนําสหภาพแรงงานที่เขารวมขบวนการ 

(3) ทีมขอมูลและนโยบายปกแรงงาน และ (4) ผู แทนราษฎรสัดสวนปกแรงงาน โดยเลือกตัวอยางขอมูลแบบ

เฉพาะเจาะจงตามประเด็นศึกษา และใชเทคนิคการสุมแบบลูกโซ 

 
12 บทความวิชาการนี้ผานการนําเสนอมาจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร ครั้งที่ 14 ของสมาคม 

รัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2565 
13 สินีนาฎ คะมะคต, นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, Sineenat Kamakot, Graduated 

student, Faculty of Political Science, Thammasat University, Email: wmostf.sinee@gmail.com.  
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 ผลการศึกษาพบวา การเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูประเด็น รัฐสวัสดิการ กับแรงงาน

และการเมืองประชาธิปไตยของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม ยังคงไมสามารถเขาถึงเพื่อเปลี่ยนการรับรูแกแรงงาน

ทั่วไปที่อยูนอกเครือขายไดอยางครอบคลุมตามเปาหมายที่ตั้งไว แมจะมีผลตอบกลับบางเล็กนอยในระดับปจเจก

บุคคลก็ตาม เนื่องดวยเงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่เกิดจาก (1) ความเปนประชาธิปไตยในประเทศ และแนวคิดสังคม

นิยมประชาธิปไตยของพรรค ความเปนประชาธิปไตยที่สงผลสะเทือนตอรัฐสภาและการยุบพรรคอนาคตใหมที่มี

อายุเพียงปเศษ ตลอดจนชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการถูกยุบพรรค ที่ทําใหงานพื้นที ่และ

มวลชนตองหยุดชะงัก เหลือไวแคเพียงการทํางานดานความคิดทางนโยบายแรงงานและรัฐสวัสดิการผานสื่อ

โซเชียลมีเดีย รวมถึงแนวคิดของพรรคอนาคตใหมที่ชวงหลังมีความเปนเสรีนิยมเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการผลักดัน

นโยบายและรางกฎหมายของกลุมปกแรงงานผานกระบวนการของพรรคเปนอยางยิ่ง (2) โครงสรางแทจริงของ

ขบวนการที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบ ตลอดจนปญหาการเชื่อมประสานเพื่อเพ่ิมแนวรวม ขยายพ้ืนที่

ใหกับแรงงานนอกระบบอุตสาหกรรมแบบดั่งเดิมเขามามีสวนรวมทางการเมืองระดับชาติรวมกับขบวนการได (3) 

วิธีการเคล่ือนไหวผลักดันภายใตกระบวนการฝงนิติบัญญัติของขบวนการไมเปนไปในทศิทางเดียวกันตามเปาหมาย

และกรอบที่วางไว สงผลใหเกิดรองรอยความขัดแยงในเรื่องยุทธวิธีออกเปน 2 ฝงอยางหลวม ๆ รวมถึงกลไกการ

ขับเคลื่อนรางกฎหมายของขบวนการผานพรรคที่ไมสอดรับซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีกระบวนการพิจารณาและ

แกไขรางกฎหมายที่ลาชาเปนอยางมาก เนื่องจากการถูกตอตานโดยกลุมทุนภายในพรรค (4) ทรัพยากรสนับสนุน

จากพรรคที่มีเงื่อนไขและจํากัด ไมวาจะเปนทางดานการสื่อสารผานสื่อโซเชียลหลักของพรรค ชุดขอมูลสนับสนุน

นโยบายของขบวนการจากพรรค เปนตน ในภายหลัง ประเด็นเฉพาะหนาดานแรงงานมีความหลากหลายผานเขา

การประชุมรัฐสภาและประชุมกรรมาธิการแรงงานมากขึ้นจากกลุมอิสระและเครือขายนอกขบวนการ รวมถึงการ

ขยายเครือขายพันธมิตรจากการทํางานดานความคิดกับองคกรภายนอกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เงื่อนไขดังกลาวยัง

สงผลตอเปาหมาย และรูปแบบการระดมทรัพยากรในปจจุบัน ที่ขบวนการหันมาเนนดานทรัพยากรบุคคล ผาน

การขยายเครือขายอยางมีกลไกและซับซอนมากขึ ้น โดยเนนการทํางานกับมวลชนผานการจัดตั้งอยางเปน

กระบวนการ เพ่ือวางฐานรากของขบวนการใหมั่นคง ขยายการสื่อสารรับรูแกสังคม กระจายอํานาจและทรัพยากร

ภายใตโครงสรางสังคมการเมืองใหแกกลุมผูใชแรงงานอ่ืน ๆ ผานทางเครอืขายในขบวนการ 

 

คําสําคัญ: ขบวนการแรงงาน, ปกแรงงาน, พรรคอนาคตใหม 
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Abstract 

The research aimed to analyze and learn about the roles, ideologies, network 

frameworks, methods, and means used to elevate the labor force movement into national politics 

under the Future Forward Party in the periods from the 2014 Thai coup d'etat by the National 

Council for Peace and Order (NCPO), the transition period leading up to the 2019 election, until 

the official dissolution of the Future Forward Party in 2020, which sparked waves of social 

movement by student-run groups and people in various sectors. This research employed 

qualitative research methods through means of data and document research, as well as 

information collected from in-depth interviews with several official groups in the labor force 

movement associated with political parties. Through purposive sample selection and snowball 

technique, this research covered every group within the movement, including (1) the mainstays 

of the labor wing faction, (2) representatives of the union networks in each industry who engaged 

in the movement, (3) the information and policy team of the labor wing faction, and (4) parliament 

representatives of the labor wing faction. 

The results of the research revealed that the movement was unable to fully achieve 

and change the labor forces outside of the network's awareness of welfare state and labor issues, 

as well as the democratic politics of the Future Forward Party’s labor wing faction as intended. 

Though there were minimal responses on an individual level, due to the conditions and important 

factors of (1) Thai political situations and democratic movements that impacted the parliament 

and the dissolution of the Future Forward Party after being formed for a little over a year and the 

interim transition after the party dissolved, caused a halt in the operation on the ground and with 

the masses, and remained only the idea aspect and communication work through social media 

on the labor and welfare state policies. Including the idea of the Future Forward Party that has 

become more liberal. It greatly affects the push for policies and draft laws of the labor wing 

faction through the party process. (2) The movement's true operational structure was not fully 

realized, as well as the connection issue in expanding the allies networks that allowed for a space 

for the labor workforce outside the conventional industry system to partake in national politics 

with the movement. (3) The movement’s legislation faction processes were not heading towards 
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the same direction as the set goal and framework, which led to a drift and conflicting strategies 

that were roughly divided into two sides, including the incoherent legislation draft proposal 

process by the party. As well as having a considerable delay in the process of considering and 

amending the draft law due to opposition by the party's internal capital. (4) The conditions and 

limitations of the party’s support resources, such as the party’s main communication platform 

through social media and information supporting the movement policies by the party. Moreover, 

there were increased specific issues on labor aspects lodged in parliamentary sittings and the 

committee on labor meetings by various independent groups and entities outside of the 

movement’s network, including allies networks expanded through the movement's cooperation 

with outside organizations in the idea aspects. The aforementioned conditions also had an impact 

on the set goal, current resources, and crowd gathering strategies. The movement has turned 

towards the human resources aspect through more complex means to widen the network and 

focus on working with the masses through official movement setup, in order to lay a solid 

foundation for the movement, expand social awareness and communication, and distribute 

power and resources under the social political framework for other labor workforces through the 

movement’s network. 

 

Keyword: Labor force movement, Labor wing faction, Future Forward Party 
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บทนํา 

แรงงานกับการเมือง เปนสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนพรอมกันเสมอมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน แมในอดีต 

จุดเริ่มตนของการรวมตัวกันเรียกรองของกลุมแรงงานจะมีขอบเขตพื้นที่และประเด็นอยูแคในสถานประกอบการ

ของกลุมตนเพื่อเรียกรองสิทธิ และปญหาจากการถูกกดขี่การเอารัดเอาเปรียบจากนายจางเทานั้น แตตอมาหลัง

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 มีการยกเพดานการตอรองตอสูที่สูงขึ้น เริ่มเคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคมและ

การเมืองทั้งที่เก่ียวของกับแรงงานโดยตรงและทางออม อาทิ การรวมกลุมคัดคานการข้ึนราคาขาวสารและนํ้าตาล 

พรอมขอเรียกรองการประกันราคาขาวเปลือก เปนตน ทั ้งยังมีการนัดหยุดงานอยางยาวนานมากที ่ส ุดใน

ประวัติศาสตรไทย ตลอดป พ.ศ. 2514 – 2519 ภายหลังสมาคมแรงงานตาง ๆ ในภาคเอกชนรวมตัวกันตอสูใน

นามศูนยประสานงานกรรมกร (ศปก.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกลุมตาง ๆ ไดรวมตัวกับสหภาพแรงงาน

กลางขึ้นในนามใหมที่ชื่อวา กลุมสหภาพแรงงานแหงประเทศไทย14  สงผลใหขบวนการแรงงานมีความเปนปกแผน 

แข็งแรง และมีประเด็นการตอสูที่แหลมคมมากยิ่งขึ้นอยางชัดเจน ภายใตเปาหมายผลประโยชนของแรงงานและ

ประชาชน ผานการประสานเครือขายรวมกับขบวนการนักศึกษาและชาวนา ทวาภายหลัง อุดมการณแนวคิดสังคม

นิยมเริ่มจางหาย กระแสทุนนิยมหลั่งไหลเขามา ตลอดจนสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยที่มีการทํา

รัฐประหารอยูบอยครั้ง ทําใหการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานถูกตัดตอน ไมตอเนื่อง และเริ่มมีความคิดทาง

การเมืองแบบแบงฝกแบงฝาย ระหวางกลุมแรงงานที่แอบอิงผลประโยชนจากฝายรัฐประหาร กับกลุมแรงงานที่

ตอตานการรัฐประหารและเรียกรองประชาธิปไตยเรื่อยมา  

เหตุการณชุมนุมทางการเมืองของกลุมสีเสื้อ นับเปนเหตุการณที่สรางความแตกแยกภายในขบวนการ

แรงงานออกเปน 2 ขั้วอยางชัดเจนและสงผลมาถึงปจจุบันมากที่สุด โดยกลุมแรงงานที่มีบทบาทกระโดดขึ ้นเวที

ปราศรัย รวมชุมนุมทางการเมืองกับกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยางเปนทางการ ในชวงป 2548 ท่ี

ตอมาขับเคลื่อนในนามกลุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี ่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่

สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) ในชวงป 2556 เปนตนมา โดยผูนําแรงงานจากสมาพันธ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ในชวงตนมีการเคลื่อนไหว

ตอตานนโยบายดานแรงงาน กฎหมาย รวมถึงการรับอนุสัญญาระหวางประเทศ (ILO) ก็ตาม แตในชวงทายมีการ

เคลื่อนไหวผานกรอบโครงความคิดหลักวา ปญหาทั้งหมดเกิดจากนักการเมืองชั่ว ประชาชนซื้อไดดวยเงินภายใต

การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ผลที่ตามมาคือการเนนวิธีการแตไมเนนหลักการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ

สามารถสรางความชอบธรรมใหแกวิธีการโตตอบขบวนการเคลื่อนไหวฝายตรงขามอยางรุนแรง15  กลาวคือ การไม

 
14 บันทึก 6 ตุลา, “การตอสูของกรรมกร,” บันทึก 6 ตุลา, สืบคนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565,  https://doct6.com/learn-

about/how/chapter-2/2-2/2-2-1. 
15 อุเชนทร เชียงเสน, “กรอบโครงความคิดและตีคนเลว ตีคนชั่ว ไมบาป,” ประชาไท. สืบคนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564, 

https://prachatai.com/journal/2009/06/24648. 
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เชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งแบบผูแทน จึงมีการตอตานการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในเวลาตอมา อาทิ 

กลุมผูชุมนุมปดลอมขัดขวางเจาหนาที่ กกต.จังหวัดในภาคใตไมใหรับสมัคร ส.ส.ได รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด 28 เขต 

หรือการปดลอมสถานที่เลือกตั้งลวงหนา (ส.ส.) หลายแหง จนมีการปะทะกันดวยความรุนแรงจนมีผูเสียชีวิตและ

บาดเจ็บหลายราย16  ทายที่สุด ความรุนแรงทางการเมืองถูกใชเปนเงื่อนไขการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 

2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ครองบทบาทนํา

หลายปจนกระทั ่งปจจุบัน ขณะเดียวกัน กลุ มแรงงานอีกขั ้วตรงขามที ่ตอตานการรัฐประหารและเรียกรอง

ประชาธิปไตย กระจายตัวออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมรวมกับกลุมเคลื่อนไหวอื่น ๆ เชน สหพันธแรงงานสิ่งทอฯ 

สมัชชาแรงงาน 1550 สหภาพแรงงานไทรอัมพ (Try Arm ปจจุบัน) สมาพันธกรรมกรเพื่อประชาธิปไตย เปนตน17  

กลุมแรงงานเหลานี้ลวนเปนกลุมที่ไมมีบทบาทนํา แมจะมีการเคลื่อนไหวคลายคลึงกัน อาทิ ชุมนุมประทวง และ

ออกแถลงการณแสดงจุดยืน กลุมเหลานี้มีลักษณะการเรียกรองประชาธิปไตยและเคลื่อนไหวตามอุดมการณทาง

การเมืองมากกวาประเด็นแรงงานที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากรัฐ จึงมีการขับเคลื่อนกลุ มที ่ตรงขามกับกลุม

ขบวนการแรงงานที่ประกาศรวมกับกลุม กปปส.18  

ภายหลังการรัฐประหาร อดีตนักการเมืองพรรคตาง ๆ รวมถึงแกนนํากลุมเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

จํานวนหลายชีวิต ตลอดจนนักกิจกรรม นักวิชาการ และผูนําแรงงานถูกเรียกรายงานตัวตามคําสั่ง คสช. หากยอน

ดูการรัฐประหารสมัยตาง ๆ ในอดีต ผูนําแรงงานมกัเปนกลุมหลักที่ถูกทหารเรียกเขาไปรายงานตัวทุกครั้งไป นับวา

เปนชองทางการเขาถึงผลประโยชนรวมกับฝงรัฐบาลทหารอีกชองทางหนึ่ง ตรงกันขาม บุคคลที่ไมเห็นดวยและ

แสดงอารยะขัดขืนโดยการหลบหนีจะถูกทหารบุกคนและจับกุมเพื่อเขารายงานตัวตามคําสั่ง คสช. หรือตองตอสู

ผ านกระบวนการกฎหมาย ประชาชน นักศึกษา และนักกิจกรรมที ่ออกมาตอตานการรัฐประหารก็มักถูก

ปราบปราม และจับกุมปรับทัศนคติ พรอมการใชกฎหมายมาตรา 112 มาตรา 44 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรอยาง

แพรหลายกับคดีทางการเมือง ตลอดจนออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการชุมนุมในสาธารณะป 2558 ขอจํากัด

ทางดานกฎหมายตาง ๆ ในชวงภายใตอํานาจของ คสช. สงผลกระทบตอการรวมตัวของแรงงานเพื่อชุมนุม

เรียกรองตอนายจางเปนอยางมากในหลายพื้นที่ เนื่องจากทหารไดใชอํานาจเขาแทรกแซงการชุมนุมหลายตอหลาย

ครั้ง เพื่อไมใหสหภาพแรงงานไดชุมนุมเจรจาตอรองกับฝายนายจาง อีกทั้งหนวยงานของรัฐ กระทรวงแรงงาน อาง

การใช พ.ร.บ.การชุมนุมฯจัดการ ทั้งยังใหตํารวจควบคุมตัวประธานและรองประธานสหภาพเพื่อตอรองใหลูกจาง

 
16 ศูนยขอมูลมติชน, มติชนบันทึกประเทศไทย ป ๒๕๕๗, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2558): 9-42. 
17 นภาพร อติวานิชยพงศ, “ประวัตศิาสตรแรงงานไทยใตเงาการเมือง: จาก 2475 สูยุคเหลือง-แดง,” นักขาวพลเมือง. สืบคนเมื่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564, https://www.facebook.com/citizenthaipbs/ 

photos/a.346475168714362/1380331558662046/?type=3&locale2=hi_IN. 
18 ป ระ ชา ไท , “10 ป  ป ร ะชา ไท :  ส ถ านกา รณ  แ ร ง ง าน ,” ป ร ะชา ไท , ส ื บค  น เ ม ื ่ อ ว ั นที่  26 พ ฤศจ ิ ก า ยน  2564, 

https://prachatai.com/journal/2014/10/56102. 
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มาตรา 44 โดยมีการทยอยปลดล็อคพรรคการเมืองไปอยางชา ๆ ทีละเรื่อง ไมวาจะเปน การหามพรรคการเมืองทํา

กิจกรรมหรือประชุม หามพรรคการเมืองเปดรับบริจาคเงิน หามจัดทาํนโยบายนําเสนอประชาชน หรือการหาเสียง 

จนเกือบถึงสิ้นป 2561 แตถึงอยางนั้นก็ยังคงมีพรรคการเมืองหนาใหมประกาศตัวพรอมลงเลือกตั้งเพื่อสนับสนุน

แนวทางของ คสช. หรือพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งพรรคใหมขางตนที่โดดเดนและถูกพูดถึงในหนาสื่อ

สาธารณะบอยครั้ง ไดแก พรรคพลังประชารัฐ (กลุมสามมิตร) พรรครวมพลังประชาชาติไทย (แนวรวม กปปส.) 

และพรรคประชาชนปฏิรูป (ไพบูลย นิติตะวัน) เปนตน ในขณะเดียวกัน พรรคการเมืองฝายคานนองใหมที่เปดตัว

ลงแขงขันสนามเลือกตั้งครั้งนี้ตางก็โดดเดน ชัดเจน จากนโยบายที่ประกาศตัวตอตานการสืบถอดอํานาจของ คสช. 

และขีดเสนชูการเมืองแบบใหมที่กาวหนา พรอมทั้งเนนกลุมคนรุนใหมขับเคลื่อนในทางการเมืองอยาง พรรค

อนาคตใหม และพรรคไทยรักษาชาติ แมทายที่สุด ทั้งสองพรรคการเมืองจะถูกศาลรัฐธรรมนูญประกาศยุบพรรค 

พรอมตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเปนระยะเวลา 10 ปก็ตาม 

พรรคอนาคตใหม เปนพรรคการเมืองลําดับที่ 58 ที่เขายื่นจดทะเบียนพรรคตอ กกต. ในวันที่ 2 

มีนาคม 2561 และภายหลังการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหมไดรับคะแนนมหาชนมากเปนอันดับที่ 3 ดวยคะแนนถึง 

6.3 ลานเสียง ทายที่สุดไดจํานวนที่นั่งในสภาฯ จํานวน 81 ที่นั่ง สิ่งที่นาสนใจนอกเหนือจากนโยบายที่กาวหนา 

การเนนฐานเสียงกลุมคนรุนใหมผานประชาชนทั่วไปสูสนามการเมือง หรือการมุงหาเสียงผานโซเชียลมีเดียและลง

พื้นที่จริงควบคู นั่นคือ โครงสรางของพรรค ที่มีเครือขายเยาวชน-คนรุนใหม และที่สําคัญคือมี “เครือขายผูใช

แรงงาน” โดยกําหนดใหเปนหนวยงานหนึ่งในพรรค พรรคจําตองสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การ

สรางเครือขายกับผูใชแรงงาน และเครือขายผูใชแรงงานในนาม “ปกแรงงาน” จําตองดําเนินการใหสอดคลองกับ

อุดมการณ นโยบายพรรคผานบทบาทกรรมการบริหารพรรค และการทําหนาที่ผูแทนราษฎรในรัฐสภา ซึ่งสัดสวน

ปกแรงงานไดมาถึง 4 ที่นั่ง ไดแก ส.ส.ปารตี้ลิสตจํานวน 3 ที่นั่ง และ ส.ส.เขตพ้ืนที่ชลบุรี 1 ที่นั่ง ปกแรงงานมีการ

ดําเนินการผลักดันประเด็นเชิงโครสรางผานนโยบายรัฐสวัสดิการ หนึ่งในนโยบายฐานรากที่พรรคชูธงท่ีมุงเนนสิทธิ

สวัสดิการถวนหนาโดยไมพิสูจนความจน เพื่อเปนหลักประกันในการใชชีวิต และเพื่อใหประชาชนทุกชวงวัยมสีิทธิ

ในการเลื่อนลําดับชั้นทางสังคมได ขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนประเด็นแรงงานและสวัสดิการแบบรายประเด็นไปดวย

ผานกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา ที่สําคัญปกแรงงานยังเปนการรวมเครือขายสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรม

หลักตาง ๆ ของประเทศเขามารวมยกระดับการเคลื่อนไหวในสนามการเมืองนี้ผานการสรางเครือขาย อาทิ ภาค

 
19 พจนา วลัย, “ศักดิ์ศรีของกรรมกรอยูตรงไหน,” ประชาไท, สืบคนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564, 

https://prachatai.com/journal/2016/05/65545 
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ยานยนตร ภาคชิ้นสวนยานยนต ภาคสิ่งทอ เปนตน เพ่ือเชื่อมอํานาจเชิงโครงสรางของภาคแรงงานใหเปนปกแผน

เดียวกัน และเพ่ือยกระดับอํานาจการตอรองใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในการเมืองระดับชาติ 

ดังนั้น การศกึษาบทบาทและการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานในนามปกแรงงาน กลไกการสราง

หรือขยายเครือขายขบวนการภายใตพรรคอนาคตใหม ตลอดจนการวิเคราะหและศึกษาเงื่อนไข หรือปจจัยสําคัญที่

สงผลตอการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานภายใตพรรคการเมืองใหไมสามารถเปลี่ยนการรับรู หรือสรางแรง

กระเพื่อมในประเด็นดานรัฐสวัสดิการ แรงงาน กับการเมืองประชาธิปไตย ตอกลุมแรงงานนอกเครือขายของตน

และประชาชนทั่วไปใหเขาใจไดมากขึ ้น หรือกระทั ่งสามารถขยายเครือขายเพิ่มเติม ใหเขามามีสวนรวมกับ

ขบวนการไมทางใดทางหนึ่งได ตลอดจนการทําใหขบวนการแรงงานเปนตัวแทนของผูใชแรงงานทั่วประเทศได

อยางแทจริงเฉกเชนเสี้ยวหนึ่งของพรรคแรงงานในตางประเทศ การหาแนวทางเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองผาน

โครงสรางเครือขายของขบวนการแรงงานภายในสนามการเมืองระดับชาติระยะยาวจึงสําคัญ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาบทบาท อุดมการณแนวคิด ประเด็น และวิธีการที่ใชในการเคลื่อนไหวของขบวนการ

แรงงานในแตละชวงเวลา 

2. เพ่ือศึกษาโครงสรางและเครือขายภายในการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน 

3. เพื่อวิเคราะหเงื่อนไขและปจจัยอุปสรรคของขบวนการแรงงานภายใตพรรคการเมือง ที่สงผลให

ไมสามารถเปลี่ยนการรับรูและขยายเครือขายกับกลุมนอกเครือขายตนเองได 

ระเบียบการศึกษา 

บทความนี้ดําเนินการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนนศึกษาจากเอกสาร

ตาง ๆ ทั้งเอกสารชั้นตน รวมทั้งเอกสารชั้นรอง โดยเฉพาะการสัมภาษณเชิงลึกกลุมปกแรงงานพรรคอนาคตใหม 

อาทิ ผูนําหลักของปกแรงงาน, ผูนําแรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เขารวมกลุมเครือขาย, ทีมขอมูลและนโยบายปก

แรงงาน และผูแทนราษฎรสัดสวนปกแรงงาน โดยเลือกตัวอยางขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามประเด็นศึกษา และ

ใชเทคนิคการสุมแบบลูกโซ (Snowball Technique) ตามขอบเขตการศึกษาชวงป พ.ศ. 2561 – 2563 ที่กําหนด 

ผลการศึกษา 

รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหวของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม  

1. ชวงการเคลื่อนไหวภายใตการปกครองของคณะรัฐประหาร (คสช.) 

ภายหลังสถานการณขัดแยงทางการเมืองสีเสื้อที่ดําเนินมาอยางยาวนานสิ้นสุดลงดวยการยึดอํานาจ

ของทหาร ทวาการแบงแยกขั้วทางการเมืองอยางเปนคูตรงกันขามยังคงอยูภายในสังคม และภายในขบวนการ

แรงงานไทย สงผลใหขบวนการแรงงานเกิดปญหา (1) ขบวนการแตกสลายและกระจัดกระจาย เคลื่อนไหวไปคน

ละทิศทางภายในองคกร ระหวางหัว (แกนนํา) กับหาง (สมาชิก) ทําใหองคกรมีรอยปริแตกที่แตกตางกัน เชน 
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องคกรที่แกนนําหรือสมาชิกขององคกรแสดงจุดยืนทางการเมืองและ/หรือมีการตอบโต แถลงการณไปในทิศทางที่

ตรงกันขามกับจุดยืนของแกนนําหรือสมาชิก สงผลใหเกิดการกระทบกระทั่ง จนเกิดการหดหายของสมาชิกภายใน

ขบวนการ หรือเกิดการลาออกของแกนนํา และกอใหเกิดการขยายตัวของกลุมแรงงานใหมแยกยอยออกมา (2) 

ขบวนการกลายสภาพจากเดิม แมองคกรยังคงดํารงอยูเชนเดิม แตสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการมีโครงสรางที่แข็งทื่อ ไม

ยืดหยุน ซึ่งสงผลตอยุทธวิธีการเคลื่อนไหวตางไปจากเดิม อาทิ ตอสูเฉพาะเรื่องสภาพการจางและปญหาดาน

แรงงานรายประเด็นเทานั้น หามสมาชิกแตะตองเรื่องการเมือง ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวในแตละกลุมขบวนการอาจมี

ทั ้ง 2 กรณีภายในองคกรก็ไดเชนกัน และมีองคกรแรงงานจํานวนไมนอยที ่แกนนําและ/หรือสมาชิก ลวนมี

อุดมการณและจุดยืนทางการเมืองที่มั่นคง แข็งแรงตอประชาธิปไตย พรอมขับเคลื่อนขบวนการรวมกันตออยาง

แข็งขันแมจะเจอขอจํากัดภายใตของคณะรัฐประหาร เฉกเชนเดียวกันกับกลุมสภาองคการลูกจางสภาศูนยกลาง

แรงงานแหงประเทศไทย 

หลังการรัฐประหารดวยเงื่อนไขความรุนแรงทางการเมืองระหวางกลุมชุมนุมสีเสื้อ สงผลใหการ

เคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมตาง ๆ ตองหยุดชะงัก ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดเปาหมายใหมในการออกมาเรียกรอง

ตอตานการรัฐประหารของกลุมประชาชน นักศึกษา และขบวนการแรงงานบางกลุม เชนกลุมสภาองคการลูกจาง

สภาศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทยที่ตอมามีการแยกตัวออกมาสรางเครือขายผูใชแรงงานรวมกับพรรคอนาคต

ใหม แรงงานกลุมนี้เคลื่อนไหวเปนไปตามความคิดทางการเมืองมากกวาประเด็นแรงงานที่ไดรับผลกระทบโดยตรง

จากรัฐ ขอเรียกรองหลักที่ใชเคลื่อนไหวตอตานรัฐประหารของแรงงานกลุมนี้ คอื เรียกรองการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตยสากล ผานการแสดงออกเชิงสัญลักษณและคําปราศรัยเรียกรองในวันแรงงานแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 

2558 เปนตนมา ทามกลางกฎหมายมาตราตาง ๆ ที่ใชควบคุมผูคนในสังคมขณะนั้น ซึ่งนับวาเปนการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองเชิงโครงสราง แตดวยขอจํากัดดานพื้นที่การแสดงออกทางความคดิและทางการเมืองผานองคกรกลาง

ที่มีสหภาพแรงงานกลุมตาง ๆ หลากหลายสังกัดอยูรวมกัน ทําใหประเด็นตาง ๆ ที่จะใชในการเคลื่อนไหวจําตองมี

การประชุมหารือ เพ่ือขอมติการเคลื่อนไหวในนามกลุมองคกรกลาง อาจทําใหในบางประเด็นขับเคลื่อนไหวจําตอง

มีวิธีการที่ประนีประนอม ฉะนั้นเมื่อนํามาวิเคราะหตามกรอบวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Gill & 

DeFronzo) ขบวนการแรงงานกลุมนี้จึงจัดอยู ในประเภทขบวนการปฏิรูป (Reform Movement) ขบวนการที่

เคลื่อนไหวในเชิงสถาบันและเชิงคณุคาพรอม ๆ กัน โดยการผลักดันเชิงนโยบาย ซึ่งอาจพัฒนามาจากประสบการณ

โดยตรงหรือทางออมที่ตนเดือดรอนเพราะผลของนโยบายนั้น หรือนโยบายนั้น ๆ กระทบตอหลักการบางประการ 
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  สวนดานยุทธวิธีการเคลื ่อนไหว เนื ่องดวยขอจํากัดกฎหมายตาง ๆ ภายใตคณะ

รัฐประหาร เชน การหามชุมนุมเกิน 5 คน เปนตน ซึ่ง คสช.มีการใชบังคับนานถึง 3 ป 10 เดือน20  สงผลกระทบ

ตอการรวมตัวของประชาชน รวมถึงกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมตาง ๆ เปนอยางมาก โดยเฉพาะกลุมแรงงาน แมบาง

กลุมจะไมไดรวมตัวในประเด็นทางการเมือง หากแตรวมตัวเพ่ือเรียกรองสิทธิและสภาพการจางกับนายจางตามวิถีก็

ไมสามารถทําได ฉะนั้นจึงไมสามารถเลือกใชยุทธวิธีการชุมนุมประทวงที่กินระยะเวลานานได แรงงานกลุมนี้จึง

เลือกใชวิธีการประทวงเชิงสัญลักษณเขาแทรกอยูในกิจกรรมการเดินขบวนวันเมยเดยที่จะมีการรณรงค พรอมทั้ง

ยื่นขอเสนอตอรัฐบาลเปนประจําทุกป แมจะอยูภายใตขอจํากัดทางกฎหมายของรัฐทหารเหลานี้ ประธานจัดงาน

วันเมยเดยลงมติยังคงใหอิสระในการแสดงออกภายในการเคลื่อนกิจกรรมวันเมยเดย ไมมีบังคบัหรือตรวจกรองการ

แสดงออก ทําใหแรงงานสภาองคการลูกจางสภาศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทยบางกลุ ม เลือกที่จะใชการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณเพื่อแสดงออกทางจุดยืนทางการเมือง ในขณะที่แรงงานบางกลุมเลือกแสดงออกในเชิง

กลาวชื่นชมถึงคณะรัฐประหาร ดวยเหตุดังกลาว สงผลใหกลุมแรงงานสภาศูนยกลางฯ ถูกเจาหนาที่ทหารเพงเล็ง

เปนพิเศษ 

 หากวิเคราะหกรอบโครงความคิดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมปกแรงงานที่รวมตัว

กับกลุมอื่น ๆ ภายใตสภาศูนยกลางฯ จะพบวากลุมปกแรงงานมีการสรางกรอบในการวินิจฉัยปญหา (diagnostic 

framing) โดยมองปญหาสภาพการจางงานที่กดขี่คาแรง ปญหากฎหมายแรงงานที่ไมถูกบังคับใชโดยเจาหนาที่รัฐ 

ตลอดจนปญหาการวางงาน ลวนเปนปญหาเชิงโครงสรางระดับประเทศ จากการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ

ตามกระแสของทุนนิยม การอุมทุนของภาครัฐ รวมถึงการเลือกรับหรือไมรับอนุสัญญาระหวางประเทศ (ILO) ของ

ภาครัฐทั้งสิ ้น และยิ่งประเทศอยูภายใตระบอบเผด็จการยิ่งทําใหประเด็นเหลานี้มีความเขมขนมากขึ้น คณะ

 
20 ไอลอร, “เปร ียบเทียบประกาศ คปค. 2549 vs ประกาศ คสช. 2557,” ไอลอร, ส ืบค นเม ื ่อว ันที่  9 เมษายน 2565, 

https://ilaw.or.th/node/4747. 
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รัฐประหารมีการเอื้อผลประโยชนรวมกับกลุมทุนใหญของประเทศ พรอมทั้งใชกลไกของกองทัพและระบบราชการ

ในการรักษาอํานาจใหแข็งแรงและยืนระยะยาวนานข้ึน สงผลใหทุกกระบวนการของกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมตาง 

ๆ อาทิ การรวมตัวยื่นขอเรียกรอง หรือยื่นเรื่องตรวจสอบถูกแชแข็ง แมจะเปนเพียงการเรียกรองดานแรงงานตอ

นายจางในสถานประกอบการก็ตาม ผูนําแรงงานที่เขาไปเปนที่ปรึกษาเจรจาขอเรียกรองดานการจางงานที่เปน

ธรรมของสหภาพฯ ตางถูกเรียกไปปรับทัศนคติดวยขอหาทําลายบรรยากาศการลงทุนของชาวตางชาติ21  ดังนั้น 

หากประเทศเปนประชาธิปไตยเต็มใบ สามารถออกสิทธิออกเสียง ตรวจสอบถวงดุลตามกลไกของรัฐสภาไดอยาง

แทจริง โดยปราศจากอํานาจรัฐที่ไมชอบธรรมเขาแทรกแซงกระบวนการเหลานี้ เมื่อนั้นขบวนการแรงงานตลอดจน

ขบวนการเคลื่อนไหวกลุมตาง ๆ ในสังคมจะสามารถรวมตัวและตอรองไดอยางเขมแข็งอยางเปนเอกภาพ 

2. ชวงการเคล่ือนไหวภายใตการเลือกต้ังและพรรคการเมือง 

พรรคอนาคตใหมเกิดจากการรวมตัวกันอยางหลวม ๆ อาทิ นักกิจกรรม นักวิชาการ นักธุรกิจ  

เปนตน  ถือกําเนิดขึ้นในชวงตนป พ.ศ. 2561 นําโดย ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ และปยบุตร แสงกนกกุล ดวยแนวคิด

และวิธีทํางานการเมืองแบบใหม ไมเอาเผด็จการ กระจายอํานาจ ทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และทําให

ประชาชนเขาถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ สูในสนามการเมืองผานหัวคะแนนที่เนนใชอุดมการณ ความเชื่อ

แทนตัวเงินภายใตกติกาการเลือกตั้งของฝายเผด็จการ22  ตอมาในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2561 แกนนําของ

กลุมปกแรงงานที่ขณะนั้นยังรวมตัวภายใตสภาศูนยกลางฯ ไดแก นายสุนทร บุญยอด และนายบรรจง เจริญผล 

ไดรับการติดตอชักชวนตั้งพรรคการเมืองรวมกันโดยผูประสานงานจัดตั้งพรรค มีการนัดหมายครั้งแรกเริ่มขึ้นใน

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กอนจะนัดหมายปรึกษาหารือถึงนโยบายและแนวทางการทํางานของพรรคใหแกแกนนํา

แรงงานทั้งสองพรอมดวยเครือขายแรงงานที่ตองการจะเขารวมขบวนการในอีกหาวันถัดไป   

 ขณะนั้น สุนทรและบรรจงมีบทบาทอยูในสภาองคกรลูกจาง จึงมีการจัดประชุมภายในกลุม

แรงงาน กอนจะลงมติแยกขบวนการออกมาจัดตั้งปกแรงงานในนามพรรคอนาคตใหม เพื่อไมใหองคกรกลางเกิด

ความขัดแยงกระทั่งสงผลใหขบวนการแตกแยกและกระจัดกระจาย กลุมปกแรงงานมีความเห็นดานแนวทางออก 

(prognostic framing) ของปญหาขางตนรวมกันวา แรงงานจําเปนตองมีการรวมตัวเปนปกแผนอีกครั้ง เพื่อเชื่อม

อํานาจเชิงโครงสรางของภาคแรงงานแตละฝายใหเปนเอกภาพ จะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของขบวนการและ

ชวยเพิ่มอํานาจการตอรองทางการเมือง23  ที่สําคัญแรงงานจําเปนตองมีตัวแทนจากชนชั้นกรรมาชีพเขาไปนั่งในฝง

นิติบัญญัติ เพื่อออกและแกไขกฎหมายใหสอดคลองและครอบคลุมแทนการรอชนชั้นนํา หรือนักการเมืองเสรีนยิม

 
21   พจนา วลัย, “การเลิกจางผูนําแรงงานภายใตรัฐบาลทหาร: ความมั่นคงของรัฐ สวนทางกับความมั่นคงของแรงงาน,” ประชาไท

, สืบคนเมื่อวันที ่6 มีนาคม 2564, https://prachatai.com/journal/2016/06/66329. 
22 เจนวิทย เชื้อสาวะถี, ปกธงอนาคต, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน,2561): 240-241. 
23 เชตวัน เตือประโคน, “ขบวนการแรงงานในพรรคการเมือง,” คณะกาวหนา, สืบคนเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565, 

https://progressivemovement.in.th/article/progressive/interview/520/. 



PAAT Journal Volume 4, Number 7, June 2022 

 

                                                                            49                                สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย 

 

ทําหนาที่เหลานี้อยางประณีประนอมแกเหลานายทุนภายในประเทศ ทายที่สุดในการประชุมดังกลาว ผูนําแรงงาน

กลุมตาง ๆ ภายใตสภาศูนยกลางฯ ที่เห็นดวยกับแนวทางการรวมกอตั้งพรรคอนาคตใหมมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 

กอนจะเริ่มวางแนวทางการทํางานดานเครือขายอยางหลวม ๆ เพ่ือหาแนวรวมทางอุดมการณเพิ่มผานกรอบการจูง

ใจ (motivational framing) ดานอุดมการณและแนวคิดของพรรคอนาคตใหมและปกแรงงาน และดานเปาหมาย

เชิงโครงสรางหรือนโยบายที่จะขับเคลื่อนผานพรรคในเรื่องรัฐสวัสดิการ ในชวงเริ่มกอตั้งปกแรงงานภายใตพรรค

อนาคตใหม ขบวนการใหความสําคัญกับการระดมทรัพยากรดานบุคคลเปนอันดับแรก โดยผู น ําแรงงาน

เปรียบเสมือนเปนหัวคะแนนทางอุดมการณที่จะนํากรอบการจูงใจขางตนไปสื่อสารกับแรงงานภายในสหภาพของ

ตนเพื่อชักชวนเขาเปนสมาชิกพรรคตามสมัครใจ และแกนนําของปกแรงงานยังคงมีการขยายการรับรูและเดินสาย

หารือ จูงใจ รวมกับประธานสหภาพตาง ๆ อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการประชุมหารือรวมกันกับแกนนาํ 

และผูรวมกอตั ้งพรรคกลุมตาง ๆ มีการรวมเสนอแนวทางการทํางานรวมกับพรรค กอนจะเริ่มสงตัวแทนผูใช

แรงงานจดจัดตั้งพรรคตามโควตา จํานวน 3 คน พรอมทั้งหาสมาชิกพรรคในนามปกแรงงานจํานวน 60 คน กอน

วันจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งมีการจัดประชุมใหญ ระดมทุน และนําเสนอนโยบาย

สวัสดิการและแรงงานจากปกแรงงาน 

ประเด็นในการใชเคลื่อนไหวของปกแรงงานถูกสงตอผานนโยบายดานสวัสดิการและแรงงานของ

พรรคอนาคตใหม ซึ่งไดชูความจําเปนในการผลักดันใหประเทศไทยเดินหนาสูการสรางรัฐสวัสดิการที่ถวนหนา ครบ

วงจร เพ่ือดูแลทุกชวงวัยใหเปนหลักประกันชีวิตโดยไมตองถูกจํากัดดวยฐานะทางเศรษฐกิจของชาติกําเนิด และทํา

ใหประชาชนมีสิทธิในการเลื่อนลําดับชั้นทางสังคมอยางเต็มที่24  เมื่อพิจารณาประเด็นนโยบายในการเคลื่อนไหว

แลว ขบวนการของปกแรงงานจัดอยูในขบวนการปฏิวัติเชิงโครงสราง (Structural Revolutionary Movement) 

เนนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมตาง ๆ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากความเหลื่อมลํ้าในระบบ

เศรษฐกิจและการเมืองภายในสังคม จึงมีความตองการระบบใหมที ่รองรับทางเลือกและความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง 

 

 
24 พรรคอนาคตใหม, “เอกสารการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม 27 พฤษภาคม 2561” (วาระการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, 27 พฤษภาคม 2561).   
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รูปแบบและลักษณะของปกแรงงานภายใตโครงสรางของพรรคอนาคตใหมนั้น พรรคมีหนาที่ตอง

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งการสรางเครือขายกับผูใชแรงงาน โดยหลักเกณฑ วิธีการไดมา โครงสราง 

อํานาจหนาที่ และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายผูใชแรงงานใหเปนไปตามระเบียบที ่คณะ

กรรมการบริหารพรรคกําหนด และที่สําคัญที่ในเอกสารวันประชุมจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหมระบุอยางชัดเจน คือ 

ขบวนการปกแรงงานจําตองดําเนินการใหสอดคลองกับอุดมการณ นโยบาย และขอบังคับของพรรคอนาคตใหม25  

เมื่อชวงเริ ่มตนกอนกอตั ้งพรรคจนถึงภายหลังการจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม ขบวนการปกแรงงานมีการใช

โครงสรางภายในองคกรชั่วคราว โดยเครือขายภายในขบวนการมีการสงตัวแทนเพื่อเขารวมนั่งเปนคณะกรรมการ

ของปกจํานวน 20 คน เพื่อการทํางานเครือขายอยางตอเนื่อง และใชในการประชุมหารือ ลงมติตาง ๆ ตลอดจน

เพ่ือประชุมวางโครงสรางองคกรและเครือขายฉบับใชงานจริงตอไป ในทายที่สุด แมขบวนการไดรางโครงสรางฉบับ

สมบูรณออกมาแลว แตไมสามารถใชนําเสนอและอนุมัติใชแผนโครงสรางนี้ไดทันในนามพรรคอนาคตใหม เพราะ

เจอการยุบพรรคเสียกอน ผลกระทบคือการผลักดันประเด็นตาง ๆ เขาในที่ประชุมรวมกับเครือขาย ผานราง

โครงสรางองคกรและเครือขายฉบับสมบูรณนี้เกิดการชะงักและการลาชา เนื่องจากไมมีกระบวนการนําเรื่องเขา-

ออกที่ประชุมอยางเปนทางการ และตองรอนําเสนอในวาระการประชุมเครือขายครั้งถัดไปแทน แมการประชุมจะมี

ความสมํ่าเสมอ หนึ่งครั้งตอเดือนก็ตาม แตหากมีวาระใหญของพรรคแทรกเขามาก็จะสงผลใหการประชุมถูกเลื่อน

หรือถูกยกเลิกไปกระทันหัน ดวยเงื่อนไขเหลานี้สงผลใหเครือขายภายในขบวนการไมสามารถเขาถึงและรับรู

ขอบเขตการผลักดันในนามตัวแทนกลุมไดในหลายประเด็น ในสวนของการขยายเครือขายภายนอก จูงใจใหเขา

มารวมขับเคลื่อนภายในขบวนการ นับวายังไมประสบผลสําเร็จนักหากดูในเชิงปริมาณ ยังมีฐานเครือขายที่แคบอยู

แตภายในอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเปนแรงงานในระบบแทบทั้งหมด ขบวนการยังขาดความหลากหลายและขาดการ

 
25 เรื่องเดียวกัน. 
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เชื่อมตออํานาจเชิงโครงสรางกับแรงงานนอกระบบกลุมตาง ๆ แตยังมีการคนพบวาขบวนการมีองคกรพันธมิตร

ภายนอกที่ทํางานรวมกันเพิ่มมากขึ้นทั้งที่ทํางานเกี่ยวของกับแรงงานโดยตรงและโดยออม เนื่องจากการทํางาน

ผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมายตาง ๆ ทําใหตองมีการประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอมูลเฉพาะดานตอกัน 

นับวาเปนจุดเริ่มตนของการรวมกันผลักดันไดเปนอยางดี แมในทายที่สุด นโยบายหรือกฎหมายนั้น ๆ จะยังลาชา

อยูในระหวางกระบวนการหรือถูกปดตกจากฝายรัฐบาลก็ตาม 

ในการระดมทรัพยากรดานเงินทุน แมพรรคจะสนับสนุนเงินทํางานเครือขายใหแกปกแรงงานในทุก 

ๆ เดือนอยางสมํ่าเสมอ แตในชวงแรกที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งจนไดผูแทนราษฎรเขาทํางานในระบบรัฐสภา

แลว ขบวนการยังคงคํานึงถึงกิจกรรมการระดมทุนเพื่อนําเงินเขาพรรคอนาคตใหมอยู เนื่องดวยการเริ่มตนทํา

ภารกิจระยะยาว พรรคอาจจําเปนตองใชเงินสนับสนุนอีกจํานวนมาก รวมถึงกิจกรรมระดมทุนยังสามารถเชื่อมโยง

เครือขายคนอื่น ๆ เขามาสนับสนุนเพ่ิมไดอีกดวย เนื่องจากเปนกิจกรรมสาธารณะ และยังเปนการใชกิจกรรมระดม

ทุนนี้ในการกระชับมิตรเครือขายเดิมที่มีอยู ในเวลาตอมามีการเพิ่มบุคลากรในทีมขอมูลและนโยบายกลางปก

แรงงานมากขึ้น เพื่อรองรับการทํางานในรัฐสภาและงานเครือขายกับกลุมอิสระขางนอกขบวนการ ซึ่งจัดไดวามี

ความจําเปนอยางมาก เพราะไมเพียงสงผลตอการไดมาซึ่งขอมูลที่ดีขึ้นเพื่อนํามาใชประกอบการอภิปราย หรือการ

นําเสนอปญหา และจัดทํานโยบายของปกแรงงาน หากแตจะทําใหโครงสรางภายในขบวนการแข็งแรงทางดาน

ความคิดทางการเมืองมากยิ่งขึ้น แตสิ่งที่ตองแลกคือเงินสนับสนุนเพิ่มเติม ผลกระทบที่ตามมาคือทําใหขบวนการมี

คาใชจายเพิ่มขึ้น ประกอบกับงานเครือขายที่เริ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการทํางานลงพื้นที่กับมวลชนหรือการรับ

เรื่องจากประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ขบวนการจึงสรางแผนระดมเงินกองกลางแยกออกมา เพื่อใชเปนเงินสนับสนุน

บุคลากรตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินสนับสนุนเพิ ่มเติมตามภาระหนาที ่และปริมาณของงาน การเบิกจายคา

รักษาพยาบาลของทีมงานเครือขายที่ตองลงพื้นที่ เปนตน หากแตกองทุนนี้มีโครงสรางและรายละเอียดที่ไมชัดเจน 

และถูกยืดเยื้อเปนระยะเวลานาน เนื่องจากถูกผูกขาดอํานาจในการประชุมหารือจากกลุมแรงงานเพียงกลุมเดียว 

สงผลใหเกิดความสับสนในสวัสดิการและการเบิกจายของทีมงานเครือขาย ตลอดจนภาระหนาที่ของการดูแล

จัดการกองทุนนี้ตกอยูที่บุคคลคนเดียว ไมมีการกระจายภาระหนาที่ตามตําแหนงที่ควรจะมี และขาดการมีสวนรวม

จนถึงปจจุบัน (ป 2565) จึงทําใหผลลัพธยังไมเปนไปตามโครงสรางเดิม รวมถึงเจตนารมยที่วางไวแตแรก 

สวนการระดมทรัพยากรดานบุคคลที่ขบวนการใหความสําคัญเปนอยางย่ิงตั้งแตเริ่มกอตั้งปกแรงงาน 

โดยเนนการระดมมวลชนจัดตั้งในดานปริมาณ ผานการระดมมวลชนดวยวิธีการคลายเดิม นั่นคือ ผานการจัดตั้ง 

การรณรงค กระบวน การหารือกับองคกรพันธมิตรนอกเครือขายเพื่อวิเคราะหปญหา ปรับปรุงกฎหมาย และ

ผลักดันประเด็นตาง ๆ ตอไป เมื่อวิเคราะหถึงทรัพยากรดานอ่ืน ๆ ที่ใชในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม

ในยุคสมัยปจจุบัน เชน ดานการสื่อสารผานสื ่อโซเชียลพบวา ยังขาดบุคคลเฉพาะตําแหนงในการดูแล มีการ

ผลัดเปลี่ยนและชวยกันทํางานสื่อตามหัวขอของแตละคนในทีมขอมูลและนโยบาย จากปญหาดานเงินทุนที่ไม

เพียงพอตอการจางสื่อภายนอก ขบวนการจําเปนตองใชวิธีการประสานงานกับพรรค เพื่อใหพรรคดําเนินการผลิต

สื่อเปนรายชิ้นใหแทน เชน ใบปลิวสื่อสาร วิดีโอนโยบาย หรือการลงโพสตประชาสัมพันธ แตอาจตองแลกมากับ
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ความไมแนนอนในเรื่องระยะเวลา เนื่องจากปริมาณงานของทีมสื่อพรรคมีจํานวนมาก สงผลใหงานสื่อบางชิ้นที่

ประสานไปลาชาเปนเวลาหลายเดือน หรือตกหลน กระทั่งถูกหลงลืมไป อาทิ กรณีการยื่นของบประมาณในการ

ผลิตสื่อวิดีโอขนาดสั้น เพ่ือประชาสัมพันธนโยบายแรงงาน ภายหลังจากยื่นเรื่องขอใหพรรคดําเนินการให แตพรรค

อางวาบุคลากรมีไมเพียงพอ ไมสามารถผลิตได จําตองใหเปนงบประมาณในการจางผลิตภายนอกองคกรทดแทน 

แตทายที่สุดงบประมาณที่ยื่นไปถูกผลัด และเงียบหายไป หรือกรณีการสั่งผลิตใบปลิวประชาสัมพันธที่ดําเนินการ

อยางลาชา กระทั่งเสร็จสิ้นและไดรับใบปลิวทั้งหมดในวันยุบพรรคอนาคตใหม เปนตน 

เมื่อรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวของปกแรงงานตองการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางผานนโยบาย

พรรคการเมืองและกลไกของรัฐสภา ยุทธวิธีการตอสูนอกรัฐสภาเปลี่ยนแปลงไปสูยุทธวิธีการตอสูผานกลไกรัฐสภา 

ผานการอภิปรายในรูปแบบใหมและชุดขอมูลแบบใหม ปรับเปลี่ยนการทํางานแบบรัฐราชการในคณะกรรมาธิการ

แรงงาน ซึ่งผูแทนราษฎรสัดสวนปกแรงงานไดเขาไปนั่งดํารงตําแหนงดวยกันถึง 3 คน ในตําแหนงประธาน

คณะกรรมาธิการและตําแหนงอื ่น ๆ ตามลําดับ สวนอีก 1 คน อยู ในตําแหนงรองประธานคนที ่ 2 ของ

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีการเคลื่อนไหวรายประเด็น นําเรื่องของกลุม 

องคกร หรือปจเจกบุคคลลอตอเขาในรัฐสภาหรือในพรรคการเมืองผานบทบาทการทํางานของผูแทนราษฎร

สัดสวนปกแรงงาน จากการติดตามกระบวนการทํางานคนพบวา วิธีการเคลื่อนไหวผลักดันภายใตกระบวนการฝง

นิติบัญญัติของขบวนการไมเปนไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายและกรอบที่วางไว ซึ่งเกิดจาก (1) กระบวนการ

ทํางานภายใตคณะกรรมาธิการของผูแทนราษฎรสัดสวนแรงงานเปนไปแบบรายกรณีของแตละปจเจกบุคคล มีการ

รับเรื่องรองเรียนในปริมาณมาก เนนทําหนาที่ไกลเกลี่ยใหแกแรงงานเปนสวนใหญ สงผลใหแตละเรื่องลาชา และ

ยังคงมีการทํางานแบบราชการอยู (2) การนําเสนอนโยบายและกฎหมายเพ่ือผลักดันผานพรรค มีกระบวนการที่ไม

เปนขั้นตอนทางการ ซํ้าซอน และลาชา กลาวคือ ไมมีกระบวนการพิจารณาที่เปนมาตรฐาน ขึ้นอยูกับเนื ้อหา

นโยบายหรือกฎหมายฉบับนั ้น ๆ รวมถึงขึ้นอยูกับผู แทนราษฎรคนอื ่นภายในพรรคที่สนใจเขารวมพิจารณา 

เสนอแนะและคัดคานตอฉบับนั ้น ๆ ดวย ปญหาทั้งสองกรณีนี ้สงผลใหกระบวนการเคลื่อนไหวไมเปนไปตาม

เปาหมาย หรือลาชาเพิ่มมากขึ้นกวาจะบรรลุเปาหมายที่วางไว ทําใหสูญเสียทรัพยากรในดานตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะปญหากรณีที่ (1) ที่ทําใหเกิดผลกระทบตามมาคือ เกิดความผิดหวังหรือไมพึงพอใจของฝายทีมขอมูล

และนโยบายของขบวนการที่แนวทางการทํางานไมสอดคลองกัน สงผลใหเกิดอุปสรรคตอการผลักดันประเด็นตาง 

ๆ ระหวางทีมที่ทําหนาที่สนับสนุนขอมูลและการปฏิบัติงานโดยตรงกับผูแทนราษฎร และกอใหเกิดการตั้งคําถาม

ของเครือขายแรงงานในขบวนการตอผูแทนราษฎรที่ถูกเลือกเขาไปทําหนาที่แทน ถึงกระบวนการการทํางานกับ

ความโปรงใส ชอบธรรม ซึ่งผลกระทบดังกลาวขางตนสงผลใหเกิดความขัดแยง ความหวาดระแวงภายในขบวนการ 

ตลอดจนเกิดการแบงฝกแบงฝายกันอยางหลวม ๆ ไมเปนทางการ 
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3. ชวงการเคลื่อนไหวทางสังคมภายหลังการยุบพรรคอนาคตใหม 

วิกฤติทางการเมืองเริ่มปะทุเปนระลอกระหวางชนชั้นนําทางการเมืองและชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ

ตลอดระยะเวลาภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล และเริ่มสงสัญญาณรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มีการพูดใสราย ปลุก

ระดมความเกียดชัง ตั้งกลุมขบวนการโตกลับผานสื่อโซเชียลตามชองทางตาง ๆ (IO) อาทิ การกระโดดลงมาเลนเอง

ของอภิรัชต คงสมพงศ ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) หลัง

พรรคอนาคตใหมชงตัดงบกองทัพและยกเลิกการเกณฑทหาร อภิรัชตจึงกลาวกับนักขาวที่สัมภาษณถึงสถานการณ

ทางการเมืองวา “ใหฟงเพลงหนักแผนดิน”26 เนื่องดวยสถานการณของพรรคอนาคตใหมที่ถูกจับจองหามาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือเอาผิดและตัดสิทธิของพรรคดวยกลไกตาง ๆ ของรัฐบาล กองทัพ และองคกรอิสระ ตอมาไมนาน 

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 พรรคอนาคตใหมถูกศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหยุบพรรค เพราะเปนการกระทําอัน

เปนการฝาฝนมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 และ

มีมติใหสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ กก.บห. ที่ดํารงตําแหนงอยู ณ วันที่มีการทําสัญญากูเงินคือ วันที่ 2 

ม.ค. 2562 และ 11 เม.ย. 2562 เปนเวลา 10 ป27 สถานการณทางการเมืองที่ไมชอบธรรมจากรัฐเผด็จการหลาย

ตอหลายครั้ง กระทั่งเกิดเหตุการณยุบพรรคอนาคตใหม สงผลใหเกิดความไมพอใจอยางรุนแรงของประชาชนใน

สังคม จนกลายมาเปนฉนวนใหเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมตาง ๆ กระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ กอน

จะลุกลามตอเนื่องไปยังพื้นที่ตางจังหวัด โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน เกิดกลุมขบวนการโตกลับการ

เคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเกิดวาทะกรรมชังชาติ28 ตามมา เนื่องจากขอเรียกรองเชิง

โครงสรางที่กลุมเคลื่อนไหวปราศรัยเสนอกดดันรัฐบาล เมื่อทําการวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นจะพบวา การยุบพรรค

การเมืองที่มาโดยชอบธรรมจากประชาชนอยางงายดาย สงผลใหเกิดการกระจายพื้นที ่ ทรัพยากร และการ

สนับสนุนทางการเมอืงใหกับขบวนการทางสังคมอื่น ๆ  

ดานประเด็นที่ในการใชเคลื่อนไหวของขบวนการปกแรงงานยังคงเดิม หากแตสถานการณทางสังคม

ที่มีการชุมนุมประทวงจํานวนมาก สงผลใหผูเลนในสนามการเมืองภายในรัฐสภาจําตองระมัดระวังในการลงเลนใน

สนามการเมืองนอกรัฐสภา เนื่องจากกลัวสงผลกระทบตอการเดินกาวตอไปเพ่ือสานตอเจตนารมย อุดมการณ และ

 
26 โพสตทูเดย, “ผบ.ทบ.บอกใหฟงเพลงหนักแผนดิน หลังพรรคการเมืองชงตัดงบกองทพั-ยกเลิกเกณฑทหาร,” โพสตทูเดย, สืบคน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565, https://www.posttoday.com/politic/news/580630. 
27 BBC News, “อนาคตใหม : มติศาลรัฐธรรมนูญสั ่งยุบพรรคอนาคตใหม ตัดสิทธิ กก.บห. 10 ป,” BBC, สืบคนเมื ่อวันที ่ 3 

มกราคม 2565, https://www.bbc.com/thai/thailand-51582581. 
28 WorkPointtoday, “บิ๊กแดงสอนนอง โควิดเปนแลวหาย แตโรคที่เปนแลวไมหาย “โรคชังชาติ”,” WorkPointtoday, สืบคน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565, https://workpointtoday.com/%E0%B8%BAbig-dang/. 
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เปาหมายหลักของพรรคอนาคตใหมตอไป ขบวนการปกแรงงานจึงเสมือนอยูในภาวะหยุดนิ่ง เพื่อปองกันการ

สูญเสียทรัพยากรภายในขบวนการ จึงมีการเลือกใชวิธีการสนับสนุนกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ อยางไมเปน

ทางการเทานั้น เมื่อการประชุมหารือภายในกระบวนการของพรรคสิ้นสุด มีความกระจางชัดถึงการกาวเดินตอไป

ของพรรคกาวไกล และการรองรับโครงสรางพรอมทั้งเครือขายเดิมจากพรรคอนาคตใหม เชน ผูแทนราษฎรทั้งแบบ

เขตและบัญชีรายชื่อ เครือขายผูใชแรงงานหรือปกแรงงาน เปนตน ชวงแหงการเปลี่ยนผานนั้นสงผลใหขบวนการ

เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดที่ใหความสําคัญกับการระดมทรัพยากรดานบุคคลในเชิงปริมาณ และการพ่ึงพิงทรัพยากรดานการ

สื่อสารจากพรรค โดยเปลี่ยนเปนพึ่งพิงทรัพยากรดานการสื่อสารผานสื่อโซเชียลจากพรรคลดลง ไมเนนการทํา

ประชาสัมพันธในพื้นที่โลกออนไลน หันมาเนนการระดมทรัพยากรดานบุคคลในพื้นที่จริง โดยไมอิงปริมาณ แตให

ความสําคัญกับหลักการและกระบวนการจัดตั้งทางความคิดและนโยบายของขบวนการปกแรงงาน ผานเครือขาย

ทองถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดตาง ๆ ของพรรคอนาคตใหม และคณะกาวหนาแทน  

 

 
 

ยุทธวิธีในการจัดตั้งเครือขายในทองถิ่นของขบวนการปกแรงงานนั้น ขบวนการเริ่มทํางานควบคูไป

กับการเริ่มดําเนินการใชแผนโครงสรางขององคกรและเครือขายพรอมทั้งขอบังคับขบวนการ (ซึ่งจัดทําโดยการลอ

ไปกับขอบังคับพรรค) ที่รางแผนโครงสรางไวตั้งแตเริ ่มจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม และในขณะเดียวกันก็ทํางาน

มวลชนจัดตั้งไปพรอม ๆ กับการสรางแรงจูงใจในการใหมวลชนทองถิ่นเขามารวมเครือขายกับแรงงาน ภายใต

โครงสรางของตัวแทนจังหวัดนั้น ๆ ที่ตนทํางานในพื้นที่อยู หลังจากพรรคกาวไกลเปดตัวอยางเปนทางการเพื่อ

รองรับผูแทนราษฎรเดิมจากพรรคอนาคตใหมรวมถึงเครือขายตาง ๆ แลว เมื่อมีการเปดประชุมรัฐสภาตามปกติ 



PAAT Journal Volume 4, Number 7, June 2022 

 

                                                                            55                                สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย 

 

ขอสังเกตในการดําเนินงานในคณะกรรมาธิการยังคงเคลื่อนดวยวิธีการเชนเดิม หากแตประเด็นเฉพาะหนา ดาน

แรงงานกลับมีความหลากหลายผานเขามามากขึ้นจากกลุมอิสระและเครือขายนอกขบวนการ ซึ่งเปนประเด็น

เดือดรอนของแรงงานหลายคนในภาพรวม รวมถึงการขยายเครือขายพันธมิตรจากการทํางานดานความคิดกับ

องคกรภายนอกมากยิ่งข้ึน  

เงื ่อนไขและปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเคลื ่อนไหว เพื ่อยกระดับเปลี่ยนการรับรู และขยาย

เครือขายของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม 

จากการศึกษาพบวา การเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูประเด็น รัฐสวัสดิการ กับแรงงาน

และการเมืองประชาธิปไตยของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม ยังคงไมสามารถเขาถึงเพื่อเปลี่ยนการรับรูแกแรงงาน

ทั่วไปที่อยูนอกเครือขายไดอยางครอบคลุมตามเปาหมายที่ตั้งไว แมจะมีผลตอบกลับบางเล็กนอยในระดับปจเจก

บุคคลก็ตาม เนื่องดวยเงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่เกิดจาก 

1. ความเปนประชาธิปไตยในประเทศ และแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยของพรรค ความเปน

ประชาธิปไตยที่สงผลสะเทือนตอรัฐสภาและการยุบพรรคอนาคตใหมที่มีอายุเพียงปเศษ สงผลกระทบตอประเด็น

และนโยบายที่กําลังขับเคลื่อน กอใหเกิดความลาชา และไมตอเนื่องภายในกระบวนการทํางาน ตลอดจนชวง

รอยตอของการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการถูกยุบพรรคที่ถูกทิ้งชวง สงผลตอความชัดเจนอยางเปนทางการใน

การแนวทางทํางาน และขอบเขตของแตละทีมภายในพรรค รวมถึงภายในขบวนการปกแรงงาน ทําใหงานพื้นที่

และมวลชนตองหยุดชะงัก เหลือไวแคเพียงการทํางานดานความคิดทางนโยบายแรงงานและรัฐสวัสดิการผานสื่อ

โซเชียลมีเดีย อีกหนึ่งปจจัยสําคัญคือ แนวคิดของพรรคอนาคตใหมที่ชวงหลังมีความเปนเสรีนิยมเพิ่มมากขึ้น ตาง

จากแนวคิดที่ถอดรากความคิดและนําทฤษฎีซายใหมทางการเมืองของนักปรัชญาตาง ๆ ของแกนนํากอตั้งพรรคใน

ตอนแรก29 ผานการประชาสัมพันธตามชองทางสื่อตาง ๆ มาตลอด ปจจัยนี้สงผลตอการผลักดันนโยบายและราง

กฎหมายของกลุมปกแรงงานผานกระบวนการพรรคเปนอยางยิ่ง ภายหลังพรรคอนาคตใหมถูกยุบ แกนนําเกาซึ่ง

เปนหลักทางความคิดถูกตัดสิทธิทางการเมือง และแกนนําใหมขึ้นบริหารแทนในนามพรรคกาวไกล อาจเพ่ิม

แนวโนมความเปนเสรีนิยมภายในพรรคมากยิ่งขึ้นกวาเดิม และอาจสงผลกระทบตอการผลักดันประเด็น ตลอดจน

บทบาท และแนวทางการทํางานของปกแรงงานภายใตพรรคการเมืองมากยิ่งข้ึนในทิศทางตรงขามกัน 

2. โครงสรางขบวนการปกแรงงานและการขยายเครือขาย โครงสรางปกแรงงานฉบับสมบูรณ 

ตลอดจนขอบังคับตาง ๆ ภายในขบวนการที่ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบในชวงตั้งพรรคอนาคต

ใหม สงผลกระทบตอปญหาความขัดแยง และความโปรงใสในแนวทางการทํางานในแตละภาคสวนไมถูกรับฟงและ

 
29 ปยบุตร แสงกนกกุล, การเมืองแหงความหวัง, (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2562): 1-256. 
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แกไข รวมถึงปญหาการเพ่ิมแนวรวม ขยายพื้นที่ใหกับแรงงานนอกระบบอุตสาหกรรมแบบดั่งเดิมเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองระดับชาติรวมกับขบวนการไดจํานวนนอย และมีการขยายอยางจํากัดเนื่องดวยบุคลากรจํานวนไมกี่

คนเพียงเทานั้น 

3. วิธีการเคลื่อนไหวผลักดันภายใตกระบวนการฝงนิติบัญญัติของขบวนการไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกันตามเปาหมายและกรอบท่ีวางไว บทบาทการอภิปรายภายในรัฐสภา สงผลใหมีการขยายการรับรูใหมแก

ฐานเสียงจากคนรุนใหมทั้งท่ีติดตามพรรคมากอนหนานี้อยูแลวหรือไมไดติดตามถึงบทบาทของผูแทนฯ ฝงแรงงาน 

หากแตกลับกัน บทบาทในการตอสูใหแกแรงงานภายนอกสภาฯ ยังไมมีบทบาท และไมโดดเดนดังเชนวาทะกรรม 

‘ผูแทนฯของผูใชแรงงานอยางแทจริง’ ตลอดจนบทบาทการทํางานภายในคณะกรรมาธิการแรงงานที่มีผู แทนฯ 

จากปกแรงงานนั่งเปนประธาน และตําแหนงอ่ืน ๆ ภายในคณะตามลําดับ มีทิศทางการทํางานคนละรูปแบบกับทีม

ขอมูลของขบวนการ ทําใหการขับเคลื่อนประเด็นและขอเสนอไมไดรับการตอบสนอง และลาชา เนื่องจากการ

ทํางานยังมีความเปนราชการสูง และมีการรับเรื่องรองทุกขเพ่ือทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยคดีความจํานวนมาก สงผล

ใหเกิดรองรอยความขัดแยงในเรื่องยุทธวิธีออกเปน 2 ฝงอยางหลวม ๆ ภายในขบวนการปกแรงงาน รวมถึงกลไก

การขับเคลื่อนรางกฎหมายแรงงานของขบวนการ ผานกระบวนการภายในพรรคที่ไมสอดรับซึ่งกันและกันเทาที่ควร 

มีความลาชาในกระบวนการแกไขและพิจารณา เนื่องจากถูกตอตานโดยกลุมทุนภายในพรรค 

4. ทรัพยากรสนับสนุนจากพรรคที่มีเงื่อนไขและจํากัด ไมวาจะเปนทางดานการสื่อสารผานสื่อ

โซเชียลหลักของพรรค ชุดขอมูลสนับสนุนนโยบายของขบวนการจากพรรค ปญหาการพึ่งพาทรัพยากรบางสวน

จากองคกรหลัก ทําใหขบวนการจําตองทบทวนลําดับความสําคัญในแผนงาน และแกไขปญหาหรือจัดการเรื่องการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังเดิม อาทิ การจัดระดมทุนใหแกพรรค หรือการหาแนวทางในการจัดระดม

ทุนผานการขายสินคาของปกแรงงานเอง 

 

บทสรุป 

โดยสรุป จะเห็นไดวาขบวนการปกแรงงานในชวงการเคลื ่อนไหวภายใตการปกครองของคณะ

รัฐประหาร (คสช.) ขบวนการมีความเปนขบวนการปฏิรูป กอนจะเคลื่อนตัวไปเปนขบวนการปฏิวัติเชิงโครงสรางใน

ภายหลังการจัดตั้งพรรคการเมือง และคงรูปแบบขบวนการไวดังเดิมจนเปลี่ยนผานชวงภาวะหยุดนิ่งของขบวนการ

หลังจากถูกยุบพรรค ทามกลางกระแสการเมืองที ่รอนแรงพรอมกับการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ มอื ่น ๆ 

ภายนอกรัฐสภา การเปลี่ยนแปลงและหยุดนิ่งเชนนี้มีเงื่อนไขการแปรผันไปตามบริบทสถานการณทางการเมืองใน

ประเทศเปนอยางมาก นอกจากนี้ เงื่อนไขและรูปแบบของขบวนการที่เปลี่ยนไปดังกลาวยังสงผลตอเปาหมาย และ

รูปแบบการระดมทรัพยากรในปจจุบัน ที่ขบวนการหันมาเนนดานทรัพยากรบุคคล ผานการขยายเครือขายอยางมี
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กลไกและซับซอนมากขึ้น โดยเนนการทํางานกับมวลชนผานการจัดตั้งอยางเปนกระบวนการ เพื่อวางฐานรากของ

ขบวนการใหมั่นคง ขยายการสื่อสารรับรูแกสังคม กระจายอํานาจและทรัพยากรภายใตโครงสรางสังคมการเมือง

ใหแกกลุมผูใชแรงงานอ่ืน ๆ ผานทางเครือขายในขบวนการ  

ขบวนการปกแรงงาน นับวาเปนขบวนการที่มีความหยืดหยุน พรอมปรับยุทธวิธีการเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา เพื่อใหสอดรับกับขอจํากัดหรือโอกาสในแตละสถานการณทางการเมือง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

อีกทั้งการทํางานทางความคิดรวมกันกับกลุมนักวิชาการและกลุมคนรุนใหม เพื่อชวยกันแลกเปลี่ยนและใหความรู

ถึงตนตอของแตละปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสังเคราะหนโยบาย กระบวนการ หรือวิธีการแกไขปญหาเหลานั้นไดอยาง

ตรงจุดและตอบโจทยมากขึ้น ยิ่งถาทั้งสองกลุมขางตนมีอุดมการณและเปาหมายเดียวกันยิ่งสงอิทธิพลทางความคิด

ซึ่งกันและกัน ผานยุทธวิธี รูปแบบการจัดตั้ง การระดมทรัพยากรในขบวนการเชนเดียวกันกับเงื่อนไขในขางตนที่

กลาวไปอีกดวย  

อยางไรก็ตาม แมวาการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูประเด็น รัฐสวัสดิการ กับแรงงาน

และการเมืองประชาธิปไตยของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม จะยังคงไมสามารถเขาถึง เพื่อเปลี่ยนการรับรูแก

แรงงานทั่วไปที่อยูนอกเครือขายไดอยางครอบคลุมตามเปาหมายที่ตั้งไว (แมจะมีผลตอบกลับบางเล็กนอยในระดับ

ปจเจกบุคคลก็ตาม) การปรับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวและใหความสําคัญกับการสรางเครือขายในทองถิ่นผานการ

จัดตั้งตามสาขาจังหวัดของพรรคอนาคตใหมเดิม จะยิ่งชวยเสริมและขยายโครงสรางเครือขายใหแข็งแรงและมั่นคง

มากยิ่งขึ้น และหากมีการปรับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวภายในรัฐสภาใหสอดคลองกับการทํางานเครือขายทองถิ่นนี้ 

และสอดรับกับปญหา ขอเสนอ ขอผลักดันของแตละสหภาพแรงงาน จะเปนการเพิ ่มการทํางานรวมกันทั้ง

ขบวนการแรงงานไดอยางมีพลัง อํานาจตอรองของขบวนการแรงงานทั้งขบวนจะยิ่งแข็งแรงเปนอยางมาก หากแต

การผลักดันดานนโยบายหรือรางกฎหมายผานพรรคการเมืองที่มีแนวโนมจะเปนเสรีนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อาจ

เปนโจทยใหญในอนาคตใหขบวนการแรงงานทบทวนถึงแนวทางการตอสูภายใตพรรคการเมืองตอไป 
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การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางเศรษฐกิจของไตหวัน 

และความรวมมือดานการลงทุนและการคากับไทยและบางประเทศในอาเซียน30 

The Change in Economic Identity of Taiwan and Cooperation in Investment and 

Trade with Thailand and some Countries in ASEAN 

 

รุงทิพย จันทรธนะกุล31  

Rungtip Jantanakul 

 

วันรับบทความ 25 มีนาคม 2565 

วันแกไขบทความ 12 เมษายน 2565 

วันตอบรับบทความ 15 พฤษภาคม 2565 

 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางเศรษฐกิจของไตหวันและ

ความรวมมือดานการลงทุนและการคากับประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียนโดยใชมุมมองของทฤษฎีในสํานัก

ประกอบสรางนิยม การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการ

รวบรวมจะถูกนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ตลาดเสรีและคานิยมประชาธิปไตยในระดับการเมือง

ระหวางประเทศผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกับโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในไตหวันที่เริ่มขึ้นตั้งแตทศวรรษที่ 

1980 โดยไตหวันไดกําหนดนโยบายพื้นฐานของประเทศไดแก การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ การทําใหเปนนานาชาติ 

และการสรางสถาบัน อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแทนที่

 
30 บทความวิชาการนี ้ผานการนําเสนอมาจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร ครั้งที่ 14 ของสมาคม 

รัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
31 ร ุ งทิพย จ ันทรธนะกุล, ดร., คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Rungtip Jantanakul, PhD., Faculty of 

Management Science, Silpakorn University, Email: rungtip@ms.su.ac.th 
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อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ยิ่งไปกวานั้นภายใตนโยบายจีนเดียว ทําใหไตหวันจําเปนตองแสวงหาความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจกับรัฐอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะความรวมมือทางดานการลงทุนและการคากับประเทศตางๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตผานนโยบายมุงใตและนโยบายมุงใตใหมที่พบวา ไตหวันเขามาลงทุนในสิงคโปรมากเปน

อันดับหนึ่ง รองลงมาคือเวียดนามและไทยตามลําดับ สําหรับความรวมมือดานการคาซึ่งศึกษาเฉพาะความรวมมือ

กับไทยเทานั้น พบวาสวนใหญไตหวันเปนฝายไดเปรียบดุลการคาไทย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ รัฐบาลไทยควรเรงขยายโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญเพื่อดึงดูดนักลงทุน

ชาวไตหวัน และรัฐบาลไทยควรรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมไตหวันในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยที่ใช

เทคโนโลยีขั้นสูง 

คําสําคัญ : อัตลักษณทางเศรษฐกิจ ความรวมมือ ไตหวัน ไทย 

 

ABSTRACT 

  Using constructivist theory, this research piece examined Taiwan's changed 

economic identity and cooperation in investment and trade with Thailand and other ASEAN 

countries. Documentary research was used to conduct this study. The descriptive analysis was 

used to examine all of the data. 

The results found that economic globalization, free markets, and democratic values 

in international politics drove Taiwan to modified its economic structure which began in the 1980s. 

Taiwan has implemented three fundamental policies i.e. economic liberalization, 

internationalization, and institutionalization. In addition, the government promoted high-tech 

sectors as a replacement for labor-intensive industry. Furthermore, under the One China policy, 

Taiwan was required to seek economic cooperation with other countries, particularly with 

Southeast Asian countries, through the Southbound Policy and the New Southbound Policy. 

Taiwan made the most investments in Singapore, followed by Vietnam and Thailand. The data 

revealed that Taiwan had a trade surplus primarily with Thailand, based on exclusively trade 

cooperation with Thailand. 
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The Thai government should construct massive infrastructure quickly to attract 

Taiwanese investors, and the Thai government should cooperate with Taiwanese businesses to 

boost Thai high-tech sectors, according to policy proposals. 

 

Keyword:  Economic Identity, Cooperation, Taiwan, Thailand 
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บทนํา 

ปญหาดานการเมืองระหวางประเทศของไตหวันยังคงไดรับการถกเถียงกันมาอยางมาก ทั ้งนี้ 

นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องไตหวันอยาง Copper (2009) อธิบายวารัฐตางๆ มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณของ

ไตหวันแตกตางกันสองมุมมอง มุมมองแรกคือรัฐที่ยอมรับนโยบายจีนเดียว (one China policy) ซึ่งถือวาไตหวัน

เปนมณฑลหนึ่งของจีน และอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลจีนที่ปกกิ่ง อีกมุมมองมาจากรัฐที่ปฏิเสธนโยบายจีน

เดียว ซึ่งถือวาไตหวันมีอัตลักษณที่เปนเอกราช มีอัตลักษณแหงชาติอยางชัดเจน และมีอํานาจอธิปไตยเหนือ

ดินแดนของตนเองซึ่งแยกขาดออกจากอิทธิพลของจีนแผนดินใหญ กลาวไดวาปญหาอัตลักษณของไตหวันเปนกรณี

หนึ่งที่ยืนยันคําอธิบายของนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศที่ยึดถือในหลักการยอมรับจากภายนอก

เกี่ยวกับความเปนรัฐ โดยมีหลักการชี้ขาดวาดินแดนนั้นไดรับการยอมรับจากมหาอํานาจสวนใหญหรือไม และ

ดินแดนนั้นจะตองไดรับการรับรองจากองคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สําคัญของความเปนรัฐโดยสมบูรณ

ในปจจุบัน (วิลคินสัน, 2007/2557) 

ในป 2019 จีนเรงดําเนินยุทธศาสตรกดดันชาติที่มีความสัมพันธทางการทูตกับไตหวัน สงผลให

รัฐบาลไตหวันมีความสัมพันธทางการทูตกับชาติตางๆ เหลือเพียง 15 ชาติเทานั้น ลาสุดหมูเกาะโซโลมอน (the 

Solomon Islands) และประเทศคิริบาส (Kiribati) ไดตัดความสัมพันธทางการทูตกับไตหวัน (Aspinwall, 2019) 

สวนประเทศไทยกับชาติสมาชิกอาเซียนก็ไมไดรับรองความเปนรัฐของไตหวันแตอยางใด หากแตมีความสัมพันธอัน

ดีกับไตหวันในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น (“Taiwan down to 20 allies,” 2017) จากปญหาเกี่ยวกับ

สถานะความเปนรัฐของไตหวัน ไตหวันจึงตองเปลี่ยนแปลงอัตลักษณท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองซึ่ง

จะมีนัยสําคัญตอบทบาทในทางการเมืองระหวางประเทศของไตหวัน 

บทความวิจัยนี้ทําการศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณเฉพาะในมิติดานเศรษฐกิจ

ของไตหวันและการสรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจกับไทยรวมถึงบางประเทศในอาเซียนซึ่งไดแก การลงทุน

และการคาโดยใชมุมมองของสํานักประกอบสรางนิยม (constructivism) เพื่อที่จะไดเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง

ดานอัตลักษณของไตหวันและผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ทั้งไตหวัน ไทยและบางประเทศในอาเซียนไดรับจาก

ความรวมมือระหวางกัน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางเศรษฐกิจของไตหวันและความรวมมือดานการลงทุนและ

การคากับประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียนโดยใชมุมมองของทฤษฎีในสํานักประกอบสรางนิยม  

การทบทวนวรรณกรรม 

 สํานักประกอบสรางนิยม (constructivism) เปนแนวคิดสายกลางและมักถูกเรียกวา “กลุมนัก
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ลัทธิที่นิยมสะทอนภาพ” (reflectivist) หรือนักสัมพัทธนิยม (relativist) (Zehfuss, 2002) ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก

ทฤษฎีวิพากษของสํานักแฟรงคเฟรต (Frankfurt School) ของเยอรมนี (Kegley & Blanton, 2013, p. 35) 

ตอมาเมื่อ Alexander Wendt ไดเผยแพรบทความชื่อ “Anarchy is what states make of it: The social 

construction of power politics” (1992) สงผลใหทฤษฎีของสํานักประกอบสรางนิยมไดรับความสนใจอยาง

มาก โดย Wendt ทาทายสมมติฐานของสํานักสัจนิยมใหม (neorealism) หรือสํานักสัจนิยมเชิงโครงสราง 

(structural realism) ของ Kenneth Waltz ที่นําเสนอไวใน “Anarchic Orders and Balances of Power” ซึ่ง

เปนบทหนึ่งของหนังสือ “Theory of International Politics” (1979) สาระสําคัญของบทความนี ้คือ การ

นําเสนอวาการเมืองระหวางประเทศเปนอนาธิปไตย (anarchy) ซึ่ง Waltz มองวาระบบระหวางประเทศที่เปน

อนาธิปไตยทําใหความรวมมือเกิดขึ ้นไดยาก เนื ่องจากรัฐหนึ ่งยอมกังวลวาความรวมมือจะทําใหรัฐอื่นไดรับ

ผลประโยชนมากกวา และรัฐหนึ่งยังกังวลวาจะตองพึ่งพิงรัฐอื่นหากมีความรวมมือทางการคาและบริการ (Waltz, 

1979, pp. 105-106)  

ในประเด็นเกี ่ยวกับอนาธิปไตย การพึ ่งตนเอง และความรู เชิงอัตวิสัยรวม (intersubjective 

knowledge) นั้น Wendt เห็นวาแนวคิดเชิงโครงสรางของ Waltz โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดเรื่องอนาธิปไตยและ

การกระจายขีดความสามารถที่จะนําไปสูดุลแหงอํานาจยังไมสามารถอธิบายพฤติกรรมของรัฐไดอยางเพียงพอ 

ดังนั้นจึงตองอาศัยสมมติฐานเกี่ยวกับอัตลักษณและผลประโยชนในการศึกษาโครงสรางของการเมืองระหวาง

ประเทศ เพื่อทําใหสามารถเขาถึงพลวัตรของอนาธิปไตยและตองถือวาการพึ่งตนเองเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ

ความรูเชิงอัตวิสัยรวม ไมใชเปนผลจากโครงสรางในสภาวะอนาธิปไตย ซึ่งเปนไปตามหลักการของทฤษฎีประกอบ

สรางทางสังคมที่วามนุษยกระทําการตอวัตถุตางๆ (objects) ตามความหมายที่วัตถุนั้นไดรับ (1992, pp. 395-

396) 

กลาวโดยสรุปไดวาทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศของสํานักประกอบสรางนิยมมีลักษณะเดนที่

สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) สํานักประกอบสรางนิยมเชื่อวาการเมืองระหวางประเทศถูกชี้นําจากความคิดเชิงอัต

วิสัยรวม ปทัสถาน และคานิยมที่ตัวแสดงยึดถือ การที่สํานักประกอบสรางนิยมเนนไปที่อัตวิสัยรวมของความรู 

เพราะใหความสนใจกับลักษณะทางสังคมของมนุษย สวนบทบาทของความคิดรวมถือเปนโครงสรางทางความคิด 

(ideational structure) ที่ผลักดันและหลอหลอมพฤติกรรมของตัวแสดง (2) โครงสรางทางความคิดคือการ

ประกอบสรางอยางหนึ่ง ทําใหตัวแสดงใหคําจํากัดความใหมเกี่ยวกับผลประโยชนและอัตลักษณของตนเอง โดย

เปนการกระทําทางสังคมในกระบวนการของปฏิสัมพันธ ซึ่งถือวาผลประโยชนและอัตลักษณที่แนนอนแยกจาก

อิทธิพลของอํานาจและสถาบันระหวางประเทศ สํานักประกอบสรางนิยมใหความสนใจกับการที่โครงสรางทาง

ความคิดมีผลตอการอธิบายตนเองของตัวแสดง ซึ่งเกี่ยวกับสถานะวาพวกเขาเปนใคร (who they are) ตลอดจน
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เปาหมาย และบทบาทที่เชื ่อวาควรจะแสดงออกหรือกระทําการ และ (3) โครงสรางทางความคิดและตัวแสดงมี

บทบาทในการสรางและกําหนดซึ่งกันและกัน โดยโครงสรางทางความคิดสรางตัวแสดงทั้งในทางผลประโยชน

และอัตลักษณ ในอีกทางหนึ่งนั้นโครงสรางก็ถูกผลิตและผลิตซํ้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนโดยปฏิบัติการทางวาทกรรม

ของตัวแสดง ซึ่งการมีอยูของโครงสรางไมไดหมายความวาตัวแสดงจะกระทําการใดไมได แตโครงสรางทําหนาที่

กํากับการตอบสนองของตัวแสดง อยางไรก็ตาม โครงสรางจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดง และตัวแสดง

สามารถเปลี ่ยนแปลงโครงสรางได โดยเฉพาะอยางยิ ่งเพื ่อหลีกเลี ่ยงสถานการณที ่จะนําไปสู ความขัดแยง 

(Copeland, 2006) 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะใชวิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยขอมูล

ที่ใชในการศึกษาจะรวบรวมขึ้นจากแหลงตางๆ ไดแกนโยบายตางประเทศ เอกสารทางการ แถลงการณ เอกสาร

การวิจัยที ่คนควาจากหนังสือ ตําราวิชาการ บทความจากวารสารวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ ขาวและ

บทความวิเคราะห รวมถึงรายงานขอมูลที่เก่ียวของ  

สําหรับการวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวมจะถูกนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis)  

ผลการวิจัย 

 แนววิเคราะหของสํานักประกอบสรางนิยมเห็นวา การเปลี ่ยนแปลงของอัตลักษณและ

ผลประโยชนภายใตสภาวะอนาธิปไตยสามารถเกิดขึ้นในวิวัฒนาการของความรวมมือระหวางรัฐตางๆ เชนเดียวกับ

ผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวาอัตลักษณทางความรวมมือระหวางประเทศของไตหวัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัต

ลักษณของไตหวันในทางเศรษฐกิจและผลประโยชนของการเปลี ่ยนแปลงดานอัตลักษณดังกลาวมีผลตอ

ความสัมพันธระหวางไตหวันกับไทย และบางประเทศในอาเซียนในดานการลงทุนและการคาซึ่งผลการวิจัยมี

ดังตอไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจโลกาภิวัตนของไตหวัน 

การที่รัฐจะรวมมือกันเกิดจากความเชื่อที่วาผลประโยชนของรัฐจะบรรลุผลสําเร็จสูงสุดโดยผานความ

รวมมือกับรัฐอื ่นๆ ในรูปของสถาบันที่มีโครงสรางที่แนนอน ขณะเดียวกันยังมีสมาชิก กฎระเบียบ เปาหมาย 

ขั้นตอนการดําเนินงาน และบรรทัดฐานที ่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความคิดวาความรวมมือระหวางประเทศจะชวย

เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบตลาดระหวางประเทศ ในขณะเดียวกันสถาบันที่เกิดขึ้นไดชวยผลักดันระบบ

ตลาดเสรีใหมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศสงเสริมใหมีการ

เจรจาระหวางรัฐ ทําใหเกิดการประนีประนอมโดยแตละฝายยอมปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ที่ไดรวมกันจัดทําขึ้น 



PAAT Journal Volume 4, Number 7, June 2022 

 

                                                                            66                                สมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย 

 

(Caporaso & Madeira, 2012, pp. 101-102) 

โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ระบบตลาดเสรี และคานิยมประชาธิปไตยในระดับการเมืองระหวาง

ประเทศ ตางมีบทบาทผลักดันใหเกิดความเปลี ่ยนแปลงขึ้นกับโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในประเทศไตหวัน 

กลาวคือการเริ่มตนพัฒนาเศรษฐกิจของไตหวันเกิดขึ้นในยุคที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลอํานาจนิยมของกกมินตั๋ง 

(Kuomintang:  KMT) ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของไตหวันในยุคแรกๆ มีลักษณะที่สําคัญ รัฐเปนผูนําหรือ

เปนฝายกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เห็นไดอยางชัดเจนวาในทศวรรษ 1950 และทศวรรษ 1960 รัฐบาล

อํานาจนิยมของ KMT ไดผูกขาดการตัดสินใจในระดับนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดรับ

ความชวยเหลือในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุนมหาศาลจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตอมารัฐบาล

ไตหวันไดสงเสริมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนภายในประเทศ ขณะที่ปจจัยแวดลอมทางการเมือง

ระหวางประเทศ เชน แนวคิดการเปดเสรีการลงทุน (investment liberalization) มีอิทธิพลตอนโยบายเปดรับ

การลงทุนโดยตรงตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทุนของบริษัทญี่ปุนและสหรัฐฯ โดยรัฐบาล KMT ไดจัดตั้ง

เขตอุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zones: EPZs) ซึ่งสําเร็จเปนรูปธรรมในเมืองเกาสงเมื่อป 1966  

ตอมาก็มีการจัดตั้งที่เมืองไถจง และนานซือ (Nantze) (Hoesel, 1999, p. 54) 

ในชวงทศวรรษ 1980 และทศวรรษ 1990 ไตหวันยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไวได แมวา

เปนยุคที่ไตหวันมีการเปลี่ยนผานจากระบอบอํานาจนิยมมาสูระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้ความ

เปนประชาธิปไตยยังสงผลดีตอเศรษฐกิจ เนื่องจากทําใหเกิดการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องเศรษฐกิจไปสู

ภาคสวนตางๆ แทนที่จะผูกขาดอํานาจการตัดสินใจไวที่ภาครัฐแบบที่เคยเปนมา ขณะที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของไตหวันไดทําใหเกิดกลุมผลประโยชนรูปแบบตางๆ ขึ้นในภาคการเมือง ภาคประชาสังคม และภาค

ธุรกิจที่ตองการเขาไปมีสวนรวมกับรัฐบาลทั้งในการตัดสินใจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ (Wong, 2016, p. 

211; Zheng, 2013, pp. 160, 162) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการจัดตั้งพรรคการเมืองฝายคานคือ “พรรค

ประชาธิปไตยกาวหนา” (Democratic Progressive Party: DPP) ในป 1986 และการยกเลิกกฎอัยการศึกในป 

1987 ทําใหกลุมผลประโยชนในภาคสวนตางๆ สามารถเคลื่อนไหวเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนอิสระกวาใน

อดีต รวมทั ้งกระบวนการประชาธิปไตยไดนํามาซึ ่งการเปลี่ยนแปลงของการผูกขาดผลประโยชนที ่มีอยู เดิม 

เนื่องจากตัวแทนของพรรคฝายคานที่เปนคนไตหวันโดยกําเนิดเปนจํานวนมาก ไดเขาไปมีบทบาทในกระบวนการ

กําหนดนโยบายในสมาชิกสภานิติบัญญัติ (Legislative Yuan) และสามารถชวงชิงอํานาจทางการเมืองจาก

นักการเมอืงรุนเกาที่เคยอพยพมาจากแผนดินใหญได ทั้งนี้อาจกลาวไดวาในขณะที่มีการเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตย 

ก็มีการเปลี่ยนแปลงของผูตัดสินใจทางนโยบายดวยการแขงขันในการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเริ่มมีอิทธิพลตอ

กระบวนการทางนโยบาย อํานาจถูกเปลี ่ยนมือจากกลุ มเดิมๆ จากหนวยงานชํานาญการ (technocratic 
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agencies) ไปสูผูที ่มาจากการเลือกตั้งในระดับสถาบันนั้น การเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหมีระบบตรวจสอบ

รัฐบาลไดอยางเขมแข็ง มีการกระจายอํานาจในโครงสรางการตัดสินใจทางนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น และการ

แทรกแซงของรัฐเริ่มไปในทางเดียวกับพลังของเศรษฐกิจระบบตลาด (Zheng, 2013, pp. 162, 175-176) 

ในทางเศรษฐกิจนั้น การที่ไตหวันไดรับอิทธิพลจากเศรษฐกิจระบบตลาดในยุคการคาเสรีมากขึ้น ทํา

ใหในป 1984 รัฐบาลไตหวันไดประกาศหลักการ 3 ขอ สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายพื้นฐานของ

ประเทศ ค ือ “การเป ดเสรีทางเศรษฐกิจ” (economic l iberalization) “การทําให เปนนานาชาติ” 

(internationalization) และ “การสรางสถาบัน (institutionalization)” การลดบทบาทของภาครัฐและเปดเสรี

ทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีความจําเปนตอการดําเนินนโยบายทางการคา การลงทุน และการปรับเปลี่ยนโครงสราง

อุตสาหกรรมการผลิตที่ริเริ่มมาตั้งแตป 1980 ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีขั้นสูง (high technology) และการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) อยางจริงจัง 

(Zheng, 2013, pp. 178-179)   

ในยุคที่ตองเผชิญกับโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ไตหวันไดปรับตัวอยางมากเพ่ือสรางความสมดลุในการ

รักษาเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและการบริหารปกครอง 

(governance) ของประเทศ (Leng, 2016, p. 233) สําหรับการเปลี่ยนภาคการผลิตของประเทศจากอุตสาหกรรม

ที่ใชแรงงานเขมขนไปสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง รัฐบาลไตหวันไดออกมาตรการสนับสนุนผูประกอบการในการ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตัวอยางคือมาตรการสงเสริมธุรกิจรวมลงทุน (venture capital) โดยสนับสนุนใหนัก

ธุรกิจชาวไตหวันรวมลงทุนกับนักธุรกิจตางชาติที่มีเทคโนโลยีสูงเพื่อเรียนรูและตอยอดเทคโนโลยีตางๆ ภายใต

แรงจูงใจจากมาตรการทางภาษี (รอยละ 20 ของมลูคาเงินรวมทุน) ขณะเดียวกันรัฐบาลไตหวันไดรวมทุนกับบริษัท 

“Phillips Electronics” และนักลงทุนเอกชนในการกอตั ้ง “Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company (TSMC)” ซึ่งปจจุบันกลายเปนบริษัทยักษใหญดานการผลิตแผงวงจรไฟฟาของโลก (“ไตหวันกับการ

เปลี่ยนผานสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมไฮเทค,” 2558) 

นอกจากนี้รัฐบาลไตหวันยังไดจัดตั้งสถาบันเพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนา (research and 

development) และมีการกอตั้งศูนยวิจัยวิทยาศาสตร ซึ่งเนนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยใช “Silicon 

Valley” ของสหรัฐฯ เปนตนแบบ ในปจจุบันมีทั้งหมด 3 แหง ไดแก (1) Hsinchu Science Park (HSP) กอตั้ง

เมื่อป 1980 มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,400 เฮกตาร (14 ตารางกิโลเมตร) (2) Southern Taiwan Science Park 

(STSP) กอตั้งเมื่อป 1993 มีเนื้อที่ประมาณ 1,613 เฮกตาร (16.13 ตารางกิโลเมตร) และ (3) Central Taiwan 

Science Park (CTSP) กอตั้งเมื่อป 2003 มีเนื้อที่ประมาณ 1,486 เฮกตาร (14.86 ตารางกิโลเมตร) (Hsinchu 

Science Park Bureau, 2019; Kung, Ottavia & Lin, 2014) 
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ขณะที่ในป 2016 การสงออกของศูนยวิจัยวิทยาศาสตรทั้ง 3 แหง มีมูลคารวมกวา 2.37 ลาน

ลานดอลลารไตหวัน เติบโตขึ้นถึงรอยละ 2.9 เฉพาะในสวนของการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีมูลคากวา 1.5 

ลานลานดอลลารไตหวัน เติบโตข้ึนรอยละ 9.9 เปนสถิติสูงสุดเทาที่เคยมีมา และศูนยวิจัยวิทยาศาสตรท้ัง 3 แหง มี

พนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 269,041 ราย ซึ่งเปนจํานวนที่มากที่สุดเทาที่เคยมีมา สวนขอมูลในเดือนมีนาคม 2017 

ระบุวาผลิตภัณฑที่ทํารายไดใหแกศูนยวิจัยวิทยาศาสตรไตหวันมากที่สุด คอื เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพดานความ

แมนย ํา (precision machinery) เต ิบโตอัตราร อยละ 19.32 ตอป  อ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ีช ีวภาพ 

(biotechnology industry) เติบโตอัตรารอยละ 15.25 ตอป และแผงวงจรไฟฟา (integrated circuit: IC) เติบโต

อัตรารอยละ 8.67 ตอป (“ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชวยทุบสถิติการสงออก,” 2560) ในปจจุบันการสงออกสินคา

เทคโนโลยีขั้นสูงยังคิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 60 ของมูลคาสงออกรวม หรือคิดเปนมูลคาราว 177,000 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ถือวามีมูลคาสูงเปนอันดับ 4 ของโลกรองจากสหรัฐฯ เยอรมนี และจีน (“ไตหวันกับการเปลี่ยนผาน

สูการเปนประเทศอุตสาหกรรมไฮเทค,” 2558) 

การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางมากตอการรับมือกับโลกาภิ

วัตนทางเศรษฐกิจ นับตั้งแตป 2000 รัฐบาล KMT โดยประธานาธิบดีหมาอิงจิ่ว มีนโยบายสงเสริม “อุตสาหกรรม

คุณภาพสูง” ซึ่งเนนอุตสาหกรรมการผลิตที่กาวหนา รวมทั้งอุตสาหกรรมสีเขียวและวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) พลังงานสีเขียว (green energy) การแพทยและการดูแลสุขภาพ 

เกษตรอินทรีย (organic farming) การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ (eco-tourism) และนวัตกรรมทางวัฒนธรรม โดย

รัฐบาลประเมินวาภาคการผลิตดังกลาวมีมูลคาทางการคาในขณะนั้นอยูรอยละ 47.2 ของมลูคาการคาทั้งหมด และ

มีเปาหมายที่จะผลักดันใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 63.13 ในป 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ดวยอาศัยความตกลง

การคาเสรีกับประเทศตางๆ (Leng, 2016, p. 235) 

มีการริเริ ่มโครงการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Cultural and Creative 

Industries: CCI) โดยใชพลังทางสังคมของไตหวันที ่เปนพหุสังคมและเปนประชาธิปไตย เพื ่อขับเคลื ่อน

ภาคอุตสาหกรรมที่เนนการบริการ (service-oriented industry) ในป 2002 โครงการนี้ถูกบรรจุในแผนพัฒนา

แหงชาติที่เรียกวา “Challenge 2008” ตอมาในป 2009 รัฐบาล KMT ไดดําเนินโครงการ “Creative Taiwan” 

ฉบับใหมที่มีเปาหมายจะปรับเปลี่ยนอัตลักษณของไตหวันใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการ

สรางสรรคของเอเชีย-แปซิฟก โดยมุงเนนการทําตลาดในและตางประเทศใหสินคาทางวัฒนธรรมของไตหวัน และมี

การผานกฎหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Cultural and Creative Industry 

Development Law) ป 2010 ไดใหความสําคัญกับบทบาทของประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ 

โดยการเพิ่มศักยภาพดานศิลปะของชาวไตหวันและการขยายพื้นที่สาธารณะในสังคม และในป 2012 มีการจัดตั้ง
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กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture: MOC) เพื่อผลักดันนโยบายดานวัฒนธรรม ไดแก (1) ขับเคลื่อนสิทธิ

ทางวัฒนธรรมของพลเมืองใหบรรลุผล (2) สรางสรรคสิ ่งแวดลอมทางศิลปะ (3) สรางและรักษาคานิยมทาง

วัฒนธรรม และ (4) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสรางสรรค 

(Leng, 2016, pp. 241-242) นอกจากนี้ในป 2012 รัฐบาลไตหวันโดยสภาบริหาร (executive yuan) ไดประกาศ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจ (Economic Power-Up Plan: EPUP) มีสาระสําคัญที่มุงเนนประสิทธิภาพใน

อุตสาหกรรมการผลิต 5 ดาน ไดแก (1) อุตสาหกรรมดานนวัตกรรมสรางสรรคและหลากหลาย (2) พัฒนาตลาด

สงออกใหมๆ (3) อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีศักยภาพ (4) กระตุนการลงทุนกิจการกอสรางสาธารณะ และ (5) 

เพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ (Leng, 2016, p. 235) 

ในปจจุบันถือวากรุงไทเปของไตหวันไดรับการยอมรับในฐานะเปนศูนยกลางของการดําเนินธุรกิจ 

“startup” ที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก และเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ของนักธุรกิจที่สนใจเขารวม

ลงทุนในอุตสาหกรรมดานนี ้ (Startup Genome, 2019) การริเริ ่มที่ชัดเจนเกิดขึ้นในป 2013 ที่มีโครงการ 

“HeadStart Taiwan” เพื ่อชวยเหลือธุรกิจ “startup” ในบริบทการคายุคโลกาภิวัตน โดยมีเครื ่องมือและ

ยุทธศาสตรทางนโยบาย 3 ประการ ดังนี้ (Leng, 2016, pp. 236-237)  

(1) การผอนคลายกฎระเบียบ (deregulation) เพ่ือเพิ่มความสามารถในการคาระหวางประเทศ โดย

การลดกฎระเบียบภายในประเทศที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ “startup” ตลอดจนการแกไขและเพิ่มเติม

กฎระเบียบในการทําธุรกิจของบริษัทในภาคธุรกิจนี้ 

(2) การสรางเขตอุตสาหกรรมของกลุมผูประกอบการ (entrepreneurial clustering zones) เขต

อุตสาหกรรมแหงแรกคือสนามฟุตบอลเดิมแหงหนึ ่งในไทเป ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 9,915 ตารางเมตร ใน

ลักษณะเดียวกับการสราง “entrepreneurial eco-park” ของสิงคโปร โดยไตหวันมีแผนใหบริษัทเอกชนหรือ

องคกรที่ไมแสวงหากําไรเขาบริหารพื้นที่แหงนี้ ในการนี้ยังไดดําเนินมาตรการผอนคลายกฎระเบียบดานการลงทุน

จากตางประเทศ และสงเสริม “talent circulations” ตลอดจนใชกองทุนพัฒนาแหงชาติ (National 

Development Fund) สนับสนุนผูประกอบการรายใหม และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศผานมาตรการ

แบงปนผลกําไรอีกดวย  

(3) การสงเสริมหุนสวนระหวางประเทศ กองทุนพัฒนาแหงชาติจะรวมมือกับผูประกอบการทองถ่ิน

และนักลงทุนรวมจากตางประเทศเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจ “startup” ของคนไตหวัน จํานวน 5 กองทุน 

แตละกองทุนจะมีเงินประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งกองทุนพัฒนาแหงชาติจะลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 

ถึง 40 ของแตละกองทุน สวนที่เหลือจะเปดโอกาสใหหุนสวนเขามารวมลงทุน เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากผล

กําไรที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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2. ความรวมมือดานการลงทุนระหวางไตหวันกับไทยและบางประเทศในอาเซียน 

 ความรวมมือทางการลงทุนที ่มีมากขึ้นทําใหมีการกอตั้งสมาคมการคาไทย – ไตหวัน (Thai – 

Taiwan Business Association: TTBA) ข้ึนเมื่อป 1988 โดยสมาคมนี้เกิดจากการริเริ่มของฝายไตหวันที่ตองการ

ใชกลไกความรวมมือในภาคเอกชนเพื ่อดูแลสิทธิประโยชนทางการคาและการลงทุนของนักธุรกิจชาวไตหวัน 

(สมาคมการคาไทย-ไตหวัน, 2557) และในปเดียวกันไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการลงทุนจากไตหวันมากเปนอันดับ

หนึ่ง (ของบรรดาประเทศในอาเซียนรวมถึงฮองกง) และมูลคาการลงทุนของไตหวันยังมีมูลคาสูงเปนอันดับที่สอง

ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส เนื่องจากไทยมีอัตราคาแรงตํ่าจึงจูงใจใหนัก

ลงทุนไตหวันเขามาลงทุนในกิจการตางๆ เชน สิ่งทอ และเครื่องใชไฟฟา สวนในป 1989 และป 1990 ไตหวันยัง

สนใจลงทุนในไทยมากเปนลําดับสองรองจากการลงทุนของไตหวันในมาเลเซีย สวนในป 1993 การลงทุนของ

ไตหวันอยูในอันดับที่สี ่ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในไทย รองลงมาจากญี่ปุน ฮองกง และสหรัฐฯ 

ขณะที่การลงทุนของไตหวันอยูในอันดับที่หนึ่งของเวียดนาม เปนอันดับที่สองในมาเลเซีย (รองจากญี่ปุน) เปน

อันดับที่สามในอินโดนีเซีย (รองจากญี่ปุนและฮองกง) เปนอันดับที่หาในฟลิปปนส (รองจากญี่ปุน สหรัฐฯ ฮองกง 

และสหราชอาณาจักร) และเปนอันดับที่สิบสามในสิงคโปร (Buszynski, 2007; Jing, 2016, p. 48) 

การที่ไตหวันมองวาปญหาการพ่ึงพาจีนในทางเศรษฐกิจทั้งในดานการตลาดและการลงทุนในจีนมาก

เกินไป เปนสาเหตุใหอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศถดถอยลงและอาจนําไปสูปญหาความมั่นคงของไตหวันใน

อนาคต ทําใหไตหวันปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจในสองดานคือการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการลงทุนใน

ประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนกลับมาจากจีน และการขยายตลาดและการลงทุนมาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง

ปรากฏอยางชัดเจนในป 1994 เมื่อประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญคือ “นโยบายมุง

ใต” (Matsumura, 2019)  

นโยบายมุงใตในระยะแรกหรืออาจเรียกวา “นโยบายมุงใต 1.1” ของประธานาธิบดีหลี่ซึ่งอยูในชวง

ระหวางป 1994 ถึงป 1996 ยุทธศาสตรของนโยบายมุงใตคือการกระชับความรวมมือทางการลงทุนและทางการ

คากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหมากขึ้น โดยรัฐบาลไตหวันไดปลอยกูดอกเบี้ยตํ่าและใหกองทุนความ

รวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลหรือ Overseas Economic Cooperation Funds (OECF) สนับสนุนทางการเงิน

แกฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ เชน นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก (export-processing zones) ที่สอดคลองกับความตองการของนักลงทุนชาว

ไตหวัน โดยใหความสําคัญกับประเทศในอาเซียนที่มีอาณาเขตติดทะเล ไดแก ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้มีวัตถุประสงคหลักคือรัฐบาลไดใหความชวยเหลือบริษัทในการโยกยาย

โรงงานผลิตจากจีนเพื่อไปลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และขยายโอกาสการจางงานในประเทศที่รับการลงทุน 
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(host country) โดยบูรณาการทรัพยากรตางๆ ของทั้งประเทศที่รับการลงทุนและไตหวันเพื่อประโยชนรวมกัน

เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากเขตการคาเสรีอาเซียนไดอยางเต็มที่ และเพื่อปรับปรุงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

ระหวางสองประเทศใหกระชับแนนมากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้จะสงผลตอสถานะของไตหวันที่ปรากฎอยูในสถาปตยกรรม

ความมั่นคงในระดับภูมิภาคอีกดวย (Ngeow, 2017, p. 102; Tian, 2006, p. 70) 

ในเดือนพฤษภาคม 1997 ประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ไดริเริ่มนโยบายมุงใตระยะตอมาหรือ “นโยบาย

มุงใต 1.2” ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 1998 กระทรวงเศรษฐกิจไตหวันประกาศ “แนวทางวาดวยการสรางความ

เขมแข็งใหกับการดําเนินงานทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด” ซึ่ง

เทากับเปนการประกาศนโยบายมุงใต 1.2 อยางเปนทางการ (Ngeow, 2017, p. 104) แตผลกระทบจาก “วิกฤติ

เศรษฐกิจตมยํากุง” ในป 1997 และป 1998 ซึ่งเริ่มเกิดข้ึนในไทยกอนลุกลามไปในภูมิภาค และไดสรางผลกระทบ

ตอการลงทุนภายในภูมิภาคอยางหนัก กลาวเฉพาะในไทยจะเห็นวาจากในป 1996 มีมูลคา 71.41 ลานเหรียญ

สหรัฐ และมีมูลคาลดลงในป 1997 นอกจากนั้น การลงทุนของไตหวันในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามก็

ลดลงเชนกัน เวนแตในสิงคโปรที่มีเพิ่มขึ้น แตก็เทียบไมไดกับการลงทุนของไตหวันในจีนที่มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวา

สามเทาในปเดียวกัน เห็นไดอยางชัดเจนวาไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ตองเผชิญกับคูแขงขันที่สําคัญคือจีน 

ซึ่งมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเหนือกวากลุมประเทศอาเซียนมาตั้งแตป 1993 

ขณะที่คณะกรรมการการลงทุนแหงกระทรวงการเศรษฐกิจของไตหวันระบุขอมูลในป 1997 วาประมาณรอยละ 

60 ของการลงทุนในตางประเทศของไตหวันเขาไปลงทุนที่จีน มีเพียงรอยละ 9 เทานั้นที่เขามาลงทุนในอาเซียน 

(Jing, 2016, p. 55) 

 ในเดือนตุลาคม 2002 ประธานาธิบดีเฉินสุยเปยน ซึ่งเขามาบริหารประเทศเมื่อป 2000 ไดริเริ่ม

นโยบายมุงใตในระยะตอมา (นโยบายมุงใต 2.0) รัฐบาลไดเริ่มแผนปฎิบัติการในการสงเสริมการลงทุนของนักธุรกิจ

ไตหวันในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น โดยมุงเปาไปที่ 6 ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแลว 

ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม (Ngeow, 2017, pp. 106-107) ดัชนีการลงทุน

โดยตรงของไตหวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากป 2002 ถึงป 2007 แสดงใหเห็นวาสวนใหญเปนการ

ลงทุนในสิงคโปรเปนมูลคา 2,972.50 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือไทยมีมูลคา 877.80 ลานเหรียญสหรัฐ และ

เวียดนามเปนอันดับที่สามซึ่งมีมูลคา 634.60 ลานเหรียญสหรัฐ (Cross-Strait Economic Statistics Monthly 

(No. 124, 136, 146, 157, 169, 181), Mainland Affairs Council, (2002-2007)) 

ในสมัยประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วไมมีการสานตอนโยบายมุงใตอยางชัดเจน แตมีการเสนอกรอบความ

รวมมือที่เรียกวา “10 บวก 3 บวก 1” ซึ่งใหความสําคัญกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน บวกอีก 3 ประเทศคือ จีน 

ญี่ปุน และเกาหลีใต และบวกไตหวันอีก 1 ประเทศ โดยหวังวานโยบายนี้จะทําใหไตหวันมีบทบาทในความรวมมือ
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ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียแปซิฟก ภายใตนโยบายนี้มีการเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ

อาเซียนที่ชัดเจน เชน การเพิ่มการลงทุนโดยตรงในเวียดนามมากขึ้นในป 2008 และที่สําคัญคือการลงนามใน 

“ความตกลงระหวางสิงคโปรกับดินแดนศุลกากรอิสระของไตหวัน เผิงหู จินเหมิน และหมาจู วาดวยการเปน

หุนสวนทางเศรษฐกิจ” (Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of 

Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership: ASTEP) ในป 2013 ซึ่งเปนขอตกลงเขต

การคาเสรีระหวางไตหวันและสิงคโปร ลงนามโดยผูแทนการคาของสิงคโปรประจําไตหวันและตัวแทนไตหวัน

ประจําสิงคโปรแทนที่จะเปนเจาหนาที่ระดับรัฐมนตรีของทั้งสองฝาย ตอมารัฐบาลของประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วได

พยายามผลักดันความตกลงที่คลายกันนี้กับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแตไมประสบความสําเร็จ 

(Ngeow, 2017, pp. 111-112) 

ตอมาประธานาธิบดีไชอิงเหวิน นํา DPP ไดรับชัยชนะเหนือ KMT ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ

เดือนพฤษภาคม 2016 ในอีกสามเดือนตอมา (สิงหาคม 2016) ก็ไดนําแนวนโยบายที่ใหความสําคัญกับภูมิภาค

ในทางใตของไตหวันซึ่งใชตอนการรณรงคหาเสียงมากําหนดเปน “นโยบายมุ งใตใหม” (New Southbound 

Policy) หรืออาจเรียกวา “นโยบายมุงใต 3.0” (GSP 3.0) (Marston & Bush, 2018; Ngeow, 2017, p. 116) 

โดยประธานาธิบดีไชอิงเหวินใหความเห็นชอบกับ “แนวทางนโยบายมุงใตใหม” ที่กําหนดเปาหมายของนโยบายมุง

ใตใหมไวทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งกําหนดหลักการดําเนินงานสําหรับการนํานโยบายไปปฎิบัติ

และทรัพยากรตางๆ เพื่อสงเสริมนโยบายมุงใตใหม โดยแบงเปาหมายออกเปน 3 ระยะดังนี้ (Huang, 2018, p. 

53; Ngeow, 2017, p. 117)  

 เปาหมายระยะสั ้นถึงระยะกลางไดแก 1) ผสมผสานปจจัยตางๆ เพื ่อดําเนินการซึ ่งไดแก

เจตนารมณของชาติ การใหสิ่งจูงใจผานทางนโยบายและโอกาสทางธุรกิจเพื่อกระตุนการแลกเปลี่ยนระหวางกัน

ดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา การลงทุน การทองเที่ยว วัฒนธรรมและทักษะ/ความสามารถในดาน

พิเศษ 2) สงเสริมตัวแบบใหมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (New Model for Economic Development) โดยรัฐบาล

จะผลักดันภาคอุตสาหกรรม โดยใหนํายุทธศาสตรมุงลงใตใหมมาอยูในแผนการดําเนินธุรกิจ 3) ใหการศึกษา

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการสงเสริมนโยบายมุงใตใหม เพื่อแกไขปญหาตางๆ และนําไปสูการ

พัฒนาที่ดีขึ้น และ 4) เพิ่มการเจรจาและการประชุมในระดับพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อยกระดับความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและแกไขขอพิพาทและความขัดแยง  

เปาหมายระยะยาว ไดแก 1) สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางไตหวันกับชาติสมาชิกอาเซียนและเอเชีย

ใต รวมถึงนิวซีแลนดและออสเตรเลียในดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และวัฒนธรรม ตลอดจนแบงปนทรัพยากร ความรู/ทกัษะตางๆ นอกจากนี้ยังสรางสรรครูปแบบความรวมมือใหมๆ 
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เพื่อแสวงหาผลประโยชนรวมกัน และจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจที่มีความสํานึกรวมกัน” (sense of economic 

community) และ 2) จัดตั้งกลไกสําหรับการประชุมและการเจรจาในดานตางๆ และสรางฉันทามติสําหรับความ

รวมมือกับชาติสมาชิกอาเซยีนและเอเชียใต รวมถึงนิวซีแลนดและออสเตรเลีย รวมถึงแกไขปญหาและความขัดแยง

อยางมีประสิทธิผล ตลอดจนคอยๆ สรางความไววางใจซึ่งกันและกันและสํานึกของความเปนประชาคมรวมกัน 

ทั้งนี้ รัฐบาลไตหวันไดกําหนดประเทศเปาหมายสําหรับการดําเนินนโยบายดังกลาวไว 18 ประเทศซึ่ง

ไดแก สิงคโปร ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชา และบรูไนซึ่งอยูในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต และอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล และภูฏานซึ่งอยู ในเอเชียใต รวมถึง 

นิวซีแลนดและออสเตรเลีย (Huang, 2018, p. 54) โดยจะเริ่มสรางความรวมมือกับ 6 ประเทศเปนการนํารอง 

ไดแก ไทย เวียดนาม ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ในดานตางๆ ไดแก 1) ความรวมดานเศรษฐกิจ 

การคา การลงทุน เนนการสรางความรวมมือในภาคอุตสาหกรรม และการสงเสริมการคา บูรณาการระบบ

โครงสรางพื้นฐานและใหการสนับสนุนทางการเงิน 2) การแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 3) การแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรและความรู และ 4) การเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบัน หนวยงานตางๆ และสรางความรวมมือ

กับหนวยงานตางประเทศ (Huang, 2018, p. 56; Ngeow, 2017, p. 117) 

ภายใตนโยบายมุงใตใหม การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไตหวันในไทย ยังมีความสําคัญใน

การผลักดันใหความรวมมือดานการลงทุนของทั้งสองฝายดําเนินไปอยางกระชับแนนได ดังที่สํานักงานเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย ระบุวาจนถึงเดือนธันวาคม 2018 มูลคาสะสมที่ผูประกอบการของไตหวัน

เขามาลงทุนในประเทศไทยอยูที่ 14,594 ลานเหรียญสหรัฐ ถือเปนผูลงทุนชาวตางชาติอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุน

และสหรัฐฯ ตามลําดับ มีจํานวนการลงทุนสะสมทั้งสิ้น 2,417 โครงการ ยิ่งไปกวานั้น ผูประกอบการของไตหวัน

ที ่มาลงทุนในไทยสวนมากเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมหลักที ่เขามาลงทุน ไดแก 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและกระดาษ อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร แผงวงจร 

พลังงานแสงอาทิตย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสินคาเกษตร

แปรรูป และอุตสาหกรรมการบริการ เปนตน  (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย, 

กันยายน 2019, น. 1) อีกทั้งเมื่อพิจารณามูลคาการลงทุนที่ผานการอนุมัติของคณะกรรมการกิจการแผนดินใหญ 

(Mainland Affairs Council, 2016-2019) ของไตหวัน พบวาตั้งแตป 2016 จนถึงป 2019 ไตหวันไดเขามาลงทุน

ในสิงคโปรมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเวียดนามและไทย ตามลําดับ 

3. ความรวมมือดานการคาระหวางไตหวันกับไทย 

เมื่อไทยใหการยอมรับตอหลักการจีนเดียวและไดยุติความสัมพันธทางการทูตกับไตหวันในวันที่ 1 

กรกฎาคม 1975 ทั้งสองประเทศมีความตกลงใหจัดตั้งสํานักงานประจํากรุงเทพฯ และไทเป ฝายไตหวันไดจัดตั้ง 
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“สํานักงานผูแทนไชนาแอรไลน” ในวันที่ 10 กันยายน 1975 (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจํา

ประเทศไทย, 2559) ซึ่งมีโครงสรางตามรูปแบบสถานทูตและทําหนาที่ออกวีซาและทําธุรกรรมทางการคา การ

ลงทนุ รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ ตอไป แตดวยแรงกดดันจากจีนตอรัฐบาลไทยจึงมขีอตกลงใหไตหวัน

จัดตั้งสํานักงานแยกออกมาภายใตชื่อ “สํานักงานการคาตะวันออกไกล” (Far East Trade Office) (องอาจ เดช

อิทธิรัตน, 2551, น. 192-193) และตอมาไดเปลี่ยนเปน “สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศ

ไทย” และรัฐบาลไทยไดจัดตั ้ง “สํานักงานประสานงานบริษัทการบินไทย” ขึ ้นที่ไทเป ตอมาไดเปลี่ยนเปน 

“สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ไทเป” เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศขึ ้นเมื่อวันที่ 10 

กันยายน 1992 โดยมีสถานะเปนสถานกงสุลใหญชั้นหนึ่ง โดยระบุวามี “เปาหมายการดําเนินงานของสํานักงาน

จํากัดอยู ที ่ความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจการคา การลงทุน วิชาการ และวัฒนธรรม” (สํานักงานการคาและ

เศรษฐกิจไทย (ไทเป), ม.ป.ป.) แมวาโดยพฤตินัยแลวสํานักงานของทั้งสองประเทศ มีบทบาทเดียวกับสถานทูตหรือ

สถานกงสุลทั่วไป แตในทางนิตินัยจะกลาวถึงเฉพาะความรวมมือดานเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปนการสรางอัตลักษณทาง

ความรวมมือดานเศรษฐกิจเพ่ือทดแทนความสัมพันธระหวางประเทศที่เคยมีอยูแตเดิม 

สําหรับสถิติการคาระหวางไตหวันกับไทยจะนําเสนอโดยแบงออกเปน 2 ชวงกลาวคือ ชวงแรก

ระหวางป 1992 – 2007 และชวงที่สองระหวางป 2008 – 2018 โดยจะเห็นไดวามูลคาการคาของไตหวันกับไทยมี

การขยายตัวมาโดยลําดับ นับจากป 1992 การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคาเพ่ิมขึ้นและขยายตัวมากกวา 

2,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 1993 และป 1994 สวนในป 1995 การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคาถึง 

3,071.73 ลานเหรียญสหรัฐ กอนที่จะลดลงในชวงที่ไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในป 1997 และป 1998 มี

มูลคาเหลือ 2,562.11 ลานเหรียญสหรัฐ และ 2,005.67 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ กอนที่การสงออกของ

ไตหวันมาไทยจะฟนตัวขึ้นในปถัดมา โดยการสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคามากกวาการนําเขาในทุกป ยกเวนใน

ป 1999 และป 2000 ที่การนําเขาของไตหวันจากไทยมีมูลคาเกินกวาการสงออกของไตหวันมาไทย ยิ่งไปกวานั้น

จากป 2000 ถึงป 2007 การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคารวม 27,036.49 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะที่การ

สงออกของไทยมีมูลคารวม 22,281.30 ลานเหรียญสหรัฐ เทากับไตหวันเปนฝายไดดุลการคารวม 4,755.19 ลาน

เหรียญสหรัฐ (Trade Statistics Database, Department of Statistics, Ministry of Finance, Republic of 

China (Taiwan), (n.d.)) 

วิกฤติเศรษฐกิจโลกในป 2008 และป 2009 ทําใหไตหวันตองประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

รุนแรงที่สุดในรอบ 60 ป มูลคาการคาระหวางไตหวันกับอาเซียนและไทยก็ลดลงไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงมูลคา

การคารวมของไทยกับไตหวันในป 2009 ลดลงจากปกอนหนาที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคือป 2007 มากถึงรอยละ 

26 โดยในป 2009 ไทยเปนคูคาอันดับที่ 13 ของไตหวัน ไทยเปนตลาดสงออกลําดับที่ 11 ของไตหวันดวยมูลคา
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การคารวมประมาณ 6,574.50 ลานเหรียญสหรัฐ ไทยเปนตลาดสงออกลําดับที่ 11 ของไตหวัน คิดเปนมูลคา 

3,873.36 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะที่ไทยเปนแหลงนําเขาสําคัญอันดับที่ 11 ของไตหวัน 2,701.14 ลานเหรียญ

สหรัฐ ครองสวนแบงตลาดรอยละ 1.6 โดยไตหวันเปนฝายไดเปรียบดุลการคาไทยคิดเปนมูลคา 1,172.22 ลาน

เหรียญสหรัฐ สินคาที่ไทยนําเขาจากไตหวัน 5 อันดับแรก ไดแก แผงวงจรไฟฟา เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและ

ชิ้นสวน แรเหล็กและเหล็กเสน เครื่องจักรไฟฟาและชิ้นสวน ขณะที่สินคาสงออกของไทยไปไตหวัน 5 อันดับแรก 

ไดแก แผงวงจรไฟฟา อุปกรณประมวลขอมูลอัตโนมัติ เคมีภัณฑ นํ้าตาล มันสําปะหลัง (กรมเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, ม.ป.ป.) และจากป 2008 ถึงป 2015 การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคา

รวม 45,478.90 ลานเหรียญสหรัฐ สวนการสงออกของไทยมีมูลคารวม 30,160.88 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งไตหวัน

เปนฝายไดดุลการคารวม 15,318.02 ลานเหรียญสหรัฐ (Department of Statistics, Ministry of Finance, 

Republic of China (Taiwan), (n.d.)) 

ความรวมมือดานการคาของไตหวันกับไทยภายใตนโยบายมุงใตใหม แมวาจะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสรางมากนัก แตยังพบวามีการขยายตัวของการคาระหวางกันอยางตอเนื่อง ทําใหในป 2018 ไทยถือเปนคู

คาอันดับที่ 12 ของไตหวัน โดยประเทศคูคาอันดับแรกของไตหวันคือจีน (รอยละ 23.90) รองลงมาคือญี่ปุน (รอย

ละ 10.90) และสหภาพยุโรป (รอยละ 9.30) ตามลําดับ สวนไตหวันเปนประเทศคูคาอันดับที่ 11 ของไทย โดย

ประเทศคูคาอันดับแรกของไทยคือจีน (รอยละ 16.00) รองลงมาคือญี่ปุ น (รอยละ 12.00) และสหรัฐ (รอยละ 

8.60) ตามลําดับ ขณะที่ไตหวันเปนตลาดสงออกอันดับ 13 ของไทย และเปนแหลงนําเขาอันดับ 7 ของไทย 

(กระทรวงพาณิชย, 2561; สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย. (2019, น.1; Bureau of 

Foreign Trade, 2018; Taiwan-Thailand Economic Relations. (n.d.)  

นอกจากนี้ สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย อางอิงสถิติของศุลกากรไทย

วาในป 2018 สินคาหลักที่ไทยนําเขาจาก ไตหวัน ไดแก วงจรไฟฟา ปลาแชแข็ง ฟอยลทองแดง ยางสังเคราะห 

แฟกทิช แผงวงจรปริ้นเตอร และพิมพเหล็กรีดรอน เหล็กทรงแบนแบบเหล็กกลาไมเจือ เปนตน สินคาหลักที่ไทย

สงออกไปยังไตหวัน ไดแก แผงวงจร เครื่องปรับอากาศ เครื่องจัดการเอกสารอัตโนมัติ และชิ้นสวนประกอบ เครื่อง

สแกนและอานขอมูลดวยแสง พัดลมไฟฟา อะไหลสําหรับปรับอุณหภูมิและความชื้น นํ้าตาลออย และชิ้นสวน

ประกอบรถยนต เปนตน (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย, 2019, น. 1) ทั้งนี้จากการ

รวบรวมของสถิติการคาของกระทรวงการคลังไตหวัน ระบุวาจากป 2016 ถึงป 2018 การสงออกของไตหวันมา

ไทยมีมูลคารวม 18,039.46 ลานเหรียญสหรัฐ สวนการสงออกของไทยมีมูลคารวม 12,756.40 ลานเหรียญสหรัฐ 

และไตหวันเปนฝายไดดุลการคารวม 5,283.06 ลานเหรียญสหรัฐ ((Trade Statistics Database, Department 

of Statistics, Ministry of Finance, Republic of China (Taiwan), (n.d.)) 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และ 2) 
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และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 31-40 ป 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวา ถึงรอยละ 94.34 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือภูมิลําเนาที่ผูเรียนอาศัย

อยูมีสัดสวนมากที่สุด 2) บทเรียน e-Learning มีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด 3) ผูใชระบบ KPI e-Learning มี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด   

คําสําคัญ : อีเลินนิ่ง, ประสิทธิภาพบทเรียน, ความพึงพอใจ, การเมืองระดับชาติ    

 

ABSTRACT 

   

This survey research aimed to 1) study the effectiveness of e-Learning lessons 2) 

study the user’s satisfaction of KPI e-Learning system, the preparatory course for national 

politicians, King Prajadhipok's Institute. The research instruments were 1) Lessons effectiveness 

evaluation form, and 2) Satisfaction questionnaire. The population consisted of 300 learners, 

who enrolled and passed the e-Learning course, preparatory course for national politicians. 

Content analysis and descriptive statistics were used to interpret obtained data. The research 

was found that 1) Most of the respondents were male, aged between 31-40 years, and 94.34% 

had a bachelor's degree and higher. North -eastern is largest proportion place where learners 

live in, 2) Effectiveness of e-Learning lessons had highest level.3) User’s satisfaction of KPI e-

Learning system had highest level.    

 

Keyword:   e-learning, lessons effectiveness, satisfaction, national politics 
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บทนํา 

  การเขาสูยุคของดิจิทัล (Digital era) ไมเพียงแตการนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อนการใชชีวิตของ

ผูคนเทานั้นแตยังมีการนําไปใชประยุกตใชกับการเรียนรูดานศึกษาดวย โดยเฉพาะสถานการณปจจุบันที่โรคระบาด

โควิด-19 เขามาทําใหระบบการศึกษาถูก Digital Disruption นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เปนผลมา

จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พลิกโฉมจากการสอนแบบเดิมใหกลายเปนรูปแบบท่ีนาสนใจมากขึ้น ซึ่งผูเรียนเองก็

สามารถเขาถึงการเรียนรูเหลานี้ไดอยางงายผานอุปกรณที่เชื ่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต การเรียนรูที ่วานี้ คือ 

ระบบ E-learning สื่อการเรียนรูที่ไดทลายกรอบการเรียนรูแบบเดิมๆ และทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนสิ่งที่ไร

พรมแดน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วและตอเนื่องสงผลใหการจัดการการศึกษาและการ

ฝกอบรมนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใช เปนเครื่องมือสงผานใหความรู  รวมทั้งประยุกตเปนสื่อเพื่อการ

เรียนรูในหลากหลายรูปแบบ  

 การเรียนรูผานระบบ E-learning นั้นมีความแตกตางจากการเรียนในหองเรียนแบบเดิมอยางชัดเจน 

จากเดิมที่ตองเรียนในหองเรียน ซึ่งในบางครั้งสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยที่จะทําใหการเรียนรูนั้นเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การเรียนรูผานระบบออนไลนจึงเขามาเติมเต็มในสวนนี้ โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีเขาไป

ชวยใหผูเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวยใหประสิทธิภาพใน

การเรียนรูภายในหองเรียนเปนไปไดดีย่ิงข้ึน (อัครพล  จันทะมา, 2557) สื่ออิเล็กทรอนิกสจึงเปนเทคโนโลยีที่มี

การตอบสนองตอความตองการทางการศึกษาของแตละปญเจกบุคคลไดเปนอยางดี e-Learning หรือ 

Electronic Learning ชวยใหการฝกอบรม พัฒนาการเรียนรูและการบริหารจัดการองคกรเพื่อตอบสนองความ

ตองการการเรียนรู ไรเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่ใหความเสมอภาคและ

ความตองการของแตละบุคคล รวมทั้ งการคนควาหาความรู โดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ (Learners 

center) ซึ่ ง เปนการศึกษาตามอัธยาศัยจากที่บานหรือที่ไหน ๆ ก็ไดโดยใชคอมพิวเตอรแบบ Stand Alone 

หรือ Intranet หรือ Internet เพื่อเขาถึงระบบการเรียนรูดังกลาว (ณัฐพงษ ประเสริฐสังข, 2557)   

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนนอกชั้นเรียนที่เราเรียกอยางรวม ๆ วาระบบ 

e-Learning มีสวนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน เนื่องจากระบบการเรียนแบบออนไลนนั้นมีระบบการ

ผลิตเนื้อหาอยางมีข้ันตอนและการจัดระบบอยางมีแบบแผน ซึ่งจากการที่ e-Learning เนนบทบาทความสําคัญให

ผูเรียนเปนศูนยกลาง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวิเคราะหลักษณะและความตองการของผูเรียนเพื่อจัด

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบออนไลนใหเหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาชองทาง

เพื่อใหการเขาถึงผู เรียนใหมากที่สุด ทั้งนี้บทเรียน e-Learning จะชวยใหผูสอนหรือหนวยงานผูจัดการ
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ฝกอบรมสามารถแกปญหาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลได โดยพิจารณาการจัดโปรแกรมการเรียนให

สอดคลองกับเนื้อหาและความตองการของผูเรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเรียนตามความสามารถและความถนัดของ

บุคคล ทั้งนี้ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545, 2) กลาววาการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนระบบเครือขายจะชวย

ใหนักศึกษาสามารถเรียนไดตามความตองการอยางไมจํากัดทั้งเวลาและสถานที่โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่มีความ

ซับซอนหรือยากตอการทําความเขาใจ การเรียน e-Learning จึงเปนวิธีการเรียนแบบทางเลือก (alternative 

way of learning) แบบหนึ่งที่ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนวิธีการ

หนึ่งในการสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีขอไดเปรียบกวาการเรียนรูโดยวิธีที่

ผูสอนใชการสอนแบบเดิมที่นิยมใชเอกสารประกอบการบรรยายในชั้นเรียน หรือการบรรยายในชั้นเรียนโดย

ปากเปลา ทั้ งนี้สื ่อการเรียนการสอนประเภทอิ เล็กทรอนิกสชวยใหผู เรียนเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 

ตามความตองการของผูเรียนและสามารถปฏิสัมพันธไดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Line application, Google 

class room, Microsoft teams, Web board, Zoom application, Cisco WebEx เปนตน สําหรับผู จัดทํา

บทเรียน e-Learning ก็สามารถปรับปรุงแกไขเนื้อหาวิชาไดสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มการใช

ภาพกราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ เพ่ือทําใหระบบ e-Learning นาสนใจ นอกจากนี้ยังชวยลด

การใชกระดาษเอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งสอดคลองกับนักวิจัย ครูและนักการศึกษาไดทําการวิจัยผลการใช

บทเรียนออนไลน หรือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชบทเรียนออนไลนเปนจํานวนมาก อาทิ ขวัญ

ฤทัย พิสัยสวัสดิ์ (2558) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาประยุกตใชเพื่อสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษเรื่อง “ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนั้นประถมศึกษาปที่ 3” ซึ่งผลการวิจัยพบวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นทําใหผลสัมฤทธิ์การ

เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน e-Learning แบบเกมการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ หรืองานวิจัยของยอดนภา เกษเมือง (2554) ที่

ทําการศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนรู e-Learning บนเว็บไซตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองสูง

กวากลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอการเรียนผานเว็บไซตและหองเรียนปกติภายในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 ธนวัฒน ชาวโพธิ์และคณะ (2563) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิชารัฐศาสตรโดยใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและศึกษาความพึงพอใจรายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรโดยใช Microsoft Teams โดยงานวิจัย

มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรโดยใช Microsoft 

Teams (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียนรู และ (3) ศกึษาความพึงพอใจ ประชากรคือ นักศึกษาชั้น
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ปที่ 1 สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง  ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) มคอ. 3 รายวิชา

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร (2) แบบประเมินการจัดการเรียนรู รายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรโดยใช 

Microsoft Teams (3) แบบประเมนิดานเนื้อหา  (4) แบบประเมินหองเรียนออนไลน และ (5) แบบประเมินความ

พึงพอใจ ผลการศึกษาพบวา (1) รูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร โดยใช Microsoft 

Teams ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ทั้งดานเนื้อหาและดานหองเรียน

ออนไลน (2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนรูสูงขึ้นจากการเรียนรูโดยใชรูปแบบโดยผลการทดสอบหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน และ (3) นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมตอรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาความรูเบื้องตนทาง

รัฐศาสตรโดยใช Microsoft Teams อยูในระดับมาก  

 จากที่กลาวมาขางตนพบวาบทเรียน e-Learning ชวยใหเกิดการเรียนรูได โดยไมจําเปนตองเขาไป

เรียนในหองเรียนในรูปแบบเดิม ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเองผานระบบคอมพิวเตอรหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู ซึ ่งมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นทุกวัน ประกอบกับสภาวการณโรค

ระบาดโควิด-19 ที่สงกระทบกับระบบการศึกษาอยางย่ิงยวด ดังนั้นระบบ e-Learning จึงเปนชองทางหนึ่งที่จะเขา

ไปชวยสนับสนุนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งสงผลตอหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือฝกอบรมจะได

ปรับตัว พัฒนาและปรับเปลี่ยนการเรียนรูโดยใชการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายผานระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น

เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาวะการณปกติใหม (New normal)     

  สถาบันพระปกเกลา จัดทําโครงการการเรียนการสอนผานระบบ KPI e-Learning เพ่ือการพัฒนา

ประชาธิปไตยใหก ับนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับทองถิ ่น และการพัฒนาความเปนพลเมือง 

(Citizenships) ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาอบรมในรูปแบบใหมและเปดใหเรียนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถาบันฯ เมื่อป 2562 โดยมีหลักสูตรการเรียนผานระบบ e-learning จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตร

การเตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ (E-Learning for National Politicians-ENP) 2) หลักสูตรการ

เตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับทองถิ่น (E-Learning for Local Politicians-ELP) และ 3) หลักสูตร

คานิยมพื ้นฐานของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยใน 2 หลักสูตรแรกที ่เปดดําเนินการมี

วัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมดานความรู ความเขาใจตลอดจนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคคลที่สนใจเขาสู

การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับชาติ รวมทั้งประเมินความรูความสามารถเบื้องตนสําหรับบุคคลที่สนใจเขาสู

แวดวงการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับทองถิ่นวาอยูระดับใดและตองพัฒนาอยางไร สวนหลักสูตรที่ 3 เปน

การขยายบริการวิชาการของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ซึ่งจะตอบสนองการนําความรูดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหขยายไปสูวงกวางมากยิ่งขึ้น 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองทองถ่ิน ที่ตองใชเวลาในการทํางานในพื้นที่เปนสวนใหญ

และไมมีเวลาหรือโอกาสในการเขารับการศึกษาอบรมในชั้นเรียนปกติ (Real classroom) กับสถาบันฯ โดยตรง 

นอกจากนี้ยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการพัฒนาคุณสมบัติและเพิ่มความรู ทักษะในการเปนตัวแทนของประชาชนที่

ดี อันจะเปนกลไกที ่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยใหเขมแข็งตอไป ดังมีรายละเอียดการ

ดําเนินงานจัดทําระบบ KPI e-learning ทั้ง 3 หลักสูตร ผานเว็บไซตของสถาบันพระปกเกลา (www.kpi.ac.th, 

2564) ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงระบบการเขาเรียนออนไลนสถาบันประปกเกลา KPI e-Learning 

 

ภาพท่ี 1 แสดงหนาจอระบบการเรียนออนไลนสถาบันประปกเกลา KPI e-Learning 
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จากประเด็นและความสําคัญขางตนของโครงการจัดการเรียนการสอนผานระบบ e-learning                 

ซ ึ ่ งสถาบ ันพระปกเกล า ได ด ําเน ินการระบบ KPI e-Learning มาได ระยะหน ึ ่ งแล ว จ ึงเห ็นสมควรที่                        

จะดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการฯ ในการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และศึกษาความ

พึงพอใจผูใชระบบ KPI e-Learning เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ใชระบบ KPI e-Learning หลักสูตรเตรียมความพรอมการเมือง

ระดับชาติ สถาบันพระปกเกลา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อใหไดมาซึ่งผลการประเมินความ

คิดเห็นตอประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของสถาบัน

พระปกเกลา ซึ่งมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

ประชากร คือ ผูลงทะเบียนเรียนและสอบผานตามเกณฑหลักสูตรการเตรียมความพรอมสําหรับ

การเมืองระดับชาติ จํานวน 300 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% ความคลาดเคลื่อน 10% กําหนดเปนกลุมตัวอยางประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไมนอยกวา 83 คน  

เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 1) แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ประกอบ

ไปดวยการประเมิน 3 ดาน ไดแก  1.1) ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning 1.2) ดานคุณภาพ

ของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร 1.3) ดานการจัดการบทเรียนออนไลน 2) แบบสอบถามความ             พึง

จัดทำบทเรียน e-Learning และ Implement ระบบ online ผาน www.kpi.ac.th 

ระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอบทเรียน e-Learning 

ระดับความคิดเห็นตอ

ประสิทธิภาพ                       

บทเรียน e-Learning 

ความพึงพอใจ                            

ของผใูช                             

บทเรียน e-Learning 

วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

Research question 

Action 

Answer/Result 
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พอใจ ซึ่งเปนการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 3 ดาน คือ 2.1) ดานเนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning  2.2) 

ดานขอสอบ 2.3) ดานระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน  

การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

สําหรับการพัฒนาและหาคุณภาพแบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และแบบสอบถามความพึง

พอใจ นักวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนผานระบบ e-Learning ดําเนินการดังนี้ 

 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมนิประสิทธิภาพ  

 2) กําหนดประเด็นที ่ตองการทราบ โดยวิเคราะหจากวัตถุประสงคในการวิจัยและกําหนดโครงสราง

เนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปนแตละดาน  

 3) กําหนดรูปแบบคําถามแบงออกเปน 3 ดาน จํานวน 18 ขอ ดังนี้  

   3.1) ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ 

   3.2) ดานคณุภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ 

   3.3) ดานการจัดการบทเรียนออนไลน ประกอบดวยคาํถาม 9 ขอ   

 4) กําหนดรูปแบบคําถามโดยใชคําถามแบบมาตราประเมินคา (rating scale) 5 อันดับตามแนวคิดของ 

Likert กําหนดคาคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบ Rating Scale บุญชม ศรีสะอาด (2554, 121) 

โดยกําหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง   มปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง   มปีระสิทธิภาพมาก 

  ระดับ 3  หมายถึง   มปีระสิทธิภาพปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง   มปีระสิทธิภาพนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง   มปีระสิทธิภาพนอยที่สุด 

 สําหรับความหมายของคาที่วัดได ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายจากแนวคิดของ บุญ

ชม  ศรีสะอาด (2554, 121) โดยการใชคาเฉลี่ยเปนรายชวงดังนี้  

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง   มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง    มีประสิทธิภาพมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง   มีประสิทธิภาพปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีประสิทธิภาพนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง   มีประสิทธิภาพนอยที่สุด  
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 5) สงแบบประเมินประสิทธิภาพตามขอ 3) ใหผู เช ี ่ยวชาญ 3 คน ประเมินความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) จากผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดคา IOC ที่ไดมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.80 ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกแบบสอบถามไวทุก

ขอ แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งกําหนดเกณฑการพิจารณาใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  

   +1   เมื่อแนใจวาเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

       0   เมื่อไมแนใจวาเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

     -1   เมื่อแนใจวาเครื่องมือวิจัยไมสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค         

 6) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน e-Learning ไปทดลองสอบถาม (Tryout) 

กับผูเรียน KPI e-learning ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําคะแนนการประเมินความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ

บทเรียน e-Learning ไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไมนอยกวา 

0.80   

 7) นําแบบประเมินตามขอ 6) ไปสอบถามความคิดประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning กับผูเรียน 

KPI e-Learning ในกลุมตัวอยาง  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ดําเนินการ ดังนี้ 

  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจ  

  2) กําหนดประเด็นที่ตองการทราบ โดยวิเคราะหจากวัตถุประสงคในการวิจัยและกําหนดโครงสราง

เนื้อหาของแบบสอบถามออกเปนรายกลุม  

     3) กําหนดรูปแบบคําถามแบงออกเปน 3 กลุม จํานวน 16 ขอ ดังนี้  

   3.1) ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ ไดแก 

             3.1.1) เพศ 

             3.1.2) อายุ 

             3.1.3) ระดับการศกึษา 

             3.1.4) ภูมิลําเนา  

      3.2) ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ ประกอบดวยคําถาม 12 ขอ  

                                      แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้  

               3.2.1) กลุมที่ 1 เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning จํานวน 5 ขอ  

             3.2.2) กลุมที่ 2 ขอสอบ จํานวน 2 ขอ 
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             3.2.3) กลุมที่ 3 ระบบ e-Learning จํานวน 5 ขอ  

                     3.3) ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ีนๆ   

  4) กําหนดรูปแบบคําถามโดยใชคําถามแบบมาตราประเมินคา (rating scale) 5 อันดับตามแนวคิดของ 

Likert กําหนดคาคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบ Rating Scale บุญชม ศรีสะอาด (2554, 121) 

โดยกําหนดระดับคะแนนไว 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง   มคีวามพึงพอใจมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง   มคีวามพึงพอใจมาก 

  ระดับ 3  หมายถึง   มคีวามพึงพอใจปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง   มคีวามพึงพอใจนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง   มคีวามพึงพอใจนอยที่สุด  

 สําหรับความหมายของคาที่วัดได ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายจากแนวคิดของ บุญ

ชม  ศรีสะอาด (2554, 121) โดยการใชคาเฉลี่ยเปนรายชวงดังนี้  

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง    มีความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยที่สุด  

  5) เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางเนื้อหาและรูปแบบคําถาม ตามที่กําหนดไวตามขอ 3) แลว

นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน e-

Learning จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ โดยคา IOC ที่ไดมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.80 ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกแบบสอบถามไว

ทุกขอ แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

  6) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู เร ียนที ่ม ีต อบทเรียน e-Learning ไปทดลองสอบถาม 

(Tryout) กับผูเรียน KPI e-Learning ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําคะแนนการประเมินของคาความพึง

พอใจ ไปหาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธ ีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไมนอยกวา 0.80   

  7) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน e-Learning นําไปใชสอบถามความ

พึงพอใจกับกลุมตัวอยาง  
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สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. สถิติพื้นฐาน 

   1.1) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean : ) หรือเรียกชื่อเปนอื ่น เชน ตัวกลางเลขคณิต คาเฉลี ่ยเลขคณิต ฯลฯ 

คํานวณสูตรโดยอางถึงจากบุญชม ศรีสะอาด (2554, 123-124)  

  

                                                                      

เมื่อ       คอื  คาเฉลี่ย 

           คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

          N      คือ จํานวนคะแนนในกลุม 

 

    1.2) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) มีวัตถุประสงคใชในการบอกถึงการกระจาย

ของขอมูลกลุมตัวอยาง คาํนวณสูตรโดยอางอิงจากบุญชม  ศรีสะอาด (2554, 126) ดังนี้ 

 

                                              

 

  เมื่อ   X     คือ  ขอมูลแตละตัว 

            คือ  คาเฉลี่ย 

         N     คอื จํานวนขอมูลทั้งหมด 

         คือ  ผลรวม 

       S.D.    คอื  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

     วิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็นตอประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ โดยสถิติที่ใชในการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดัง

สมการ  

X

N

X
X 

X

 X

 
1

..
2




 

N

XX
DS

X
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เมื่อ   IOC  คือ  คาดรรชนีความสอดคลอง 

         คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทุกคน 

         N   คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาคะแนน ดังนี้ 

   +1     เมื่อแนใจวาเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

       0     เมื่อไมแนใจวาเครื่องมือวิจัยสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

     -1     เมื่อแนใจวาเครื่องมือวิจัยไมสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

โดยการแปลความผลวา ถา  IOC    0.5  แสดงวาเครื่องมือวิจัยวัดไดตามวัตถุประสงค 

              IOC  <   0.5  แสดงวาเครื่องมือวิจัยไมวัดตามวัตถุประสงค 

วิธีการและระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

นักวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ผานระบบ google form สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลงานวิจัยประกอบดวยคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับความคิดเห็นอ่ืน

เพ่ิมเติมใชการสรุปวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  

ผลการวิจัย สรุปผลและการอภิปรายผล  

 ผลการวิจัยประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และความพึงใจของผูใชระบบ KPI e-Learning หลักสูตร

เตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ  วิเคราะหขอมูลนําเสนอผลการวิจัย ออกเปน 3 สวน คือ 1) ขอมูล

ทั่วไปของผูใชระบบ KPI e-Learning 2) ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และ 3) ความพึงพอใจผูใชระบบ 

KPI e-Learning ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชระบบ KPI e-Learning  

 ผูใชระบบ KPI e-Learning ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 159 คน เปนเพศชาย 105 คน คิดเปนรอยละ 

66.04 เพศหญิง 53 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และไมระบุเพศ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.63  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 36.48 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 41-50 ป  จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 33.96 อายุ 21-30 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.24 อายุ 51-

60 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 8.18 และมีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.52  

N

R
IOC 

R



X
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 จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี (บัณฑิตศกึษา) มีจํานวนมากที่สุด 97 คน คิดเปนรอยละ 61.01 ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.03 และจบ

การศกึษาระดับอาชีวะศึกษา 1 คน คิดเปนรอยละ 0.63  

 ผูเรียน e-Learning มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

30.19 อาศัยอยูในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนเทากัน ภูมิภาคละ 28 คน คิดเปนรอยละ 35.22 

อยู ในภาคเหนือ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.47 อยู ในภาคใต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.06 ภาค

ตะวันออก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.55 และอยูในภาคตะวันตก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.52 

สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning 

 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน  e-Learning  ในโครงการจัดการเรียนการสอนผานระบบ 

KPI e-Learning ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.57) เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏผล 

ดังนี้ ดานที ่ 1 เนื้อหาและการดําเนินเรื ่องบทเรียน e-Learning พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1.5 

บทเรียนไดบอกวัตถุประสงคการเรียนรูไวชัดเจน ( = 4.74, S.D. = 0.54) 2) คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 1.2 

ปริมาณเนื้อหาบทเรียน e-Learning เหมาะสมกับผูเรียน ( = 4.62, S.D. = 0.57) ดานที่ 2 คุณภาพของภาพ 

ภาษา เสียงและตัวอักษร พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2.3 ภาษาที ่ใชในบทเรียน   e-Learning สื่อ

ความหมายไดชัดเจนและเหมาะสมกับบทเรียน ( = 4.67, S.D. = 0.58) 2) คะแนนเฉลี่ยตํ ่าสุด คือ ขอ 2.1 

คุณภาพของ VDO-กราฟฟก-ภาพที่ใชประกอบบทเรียน ( = 4.63, S.D.= 0.59) ดานที่ 3 การจัดการบทเรียน

ออนไลน พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ขอที่เทากันคือ ขอ 3.2 มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ

รายงานผลคะแนน และขอ 3.8 การปริ้นใบประกาศนียบัตรงาย สะดวกและรวดเร็ว   ( = 4.72, S.D. = 

0.51) 2) คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดมี 2 ขอที่เทากันคือ ขอ 3.1 แบบทดสอบมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลองกับบทเรยีน 

และขอ 3.7 ระยะเวลาในการเรียนในระบบ e-Learning มีความเหมาะสม ( = 4.62, S.D. = 0.59) ดังแสดงตาม

ตารางที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเมืองระดับชาติ 

 

รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น  S.D. 
ระดับความเห็นตอ

ประสิทธิภาพ 

ดานที่ 1 เนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning     

1.1 บทเรียนออนไลนมีความนาสนใจ  4.63 0.61 มากที่สุด 

1.2 ปริมาณเนื้อหาบทเรียน e-Learning เหมาะสมกับผูเรียน  4.62 0.57 มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนและถูกตองในการอธิบายเนื้อหาบทเรียน  

e-Learning  

4.67 0.57 มากที่สุด 

1.4 ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง-เนื้อหาของบทเรียน  4.67 0.55 มากที่สุด 

1.5 บทเรียนไดบอกวัตถุประสงคการเรียนรูไวชัดเจน 4.74 0.54 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวม 4.67 0.57 มากที่สุด 

    ระดับความเห็น 

 รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น   S.D. ตอ 

    ประสิทธิภาพ 

ดานที่ 2 คุณภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร    

2.1 คุณภาพของ VDO-กราฟฟก-ภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.63 0.59 มากที่สุด 

2.2 คุณภาพของเสียงดนตรี-เสียงบรรยายที่ใชประกอบ

บทเรียน 

4.66 0.53 มาก 

2.3 ภาษาที่ใชในบทเรียน e-Learning สื่อความหมายได

ชัดเจน 

และเหมาะสมกับบทเรียน 

4.67 0.58 มากที่สุด  

2.4 ขนาด-สี-ความสวยงามของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ

บทเรียน 

4.64 0.60 มากที่สุด  

 คาเฉลี่ยรวม 4.65 0.57 มากที่สุด 

 

 

X
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สวนท่ี 3) ความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู  ใช ระบบ KPI e-Learning พบวาความพึงพอใจของผู ใชระบบ KPI                            

e-Learning ในภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด  ( = 4.70, S.D. = 0.51) เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏผล ดังนี้                  

ดานที่ 1 เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1.1 เนื้อหาสาระของบทเรียนมี

ความสมบูรณ ครบถวน  ( = 4.70, S.D. = 0.52) 2) คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 1.4 ตัวอักษร-สี-เสียงบรรยาย-

ภาษาในแตละสื่อการสอนมีความชัดเจน นาสนใจ ( = 4.60, S.D. = 0.59) ดานที่ 2 ขอสอบ พบวา 1) คะแนน

X

X

X

รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น  S.D. 
ระดับความเห็นตอ

ประสิทธิภาพ 

ดานที่ 3 การจัดการบทเรียนออนไลน    

3.1 แบบทดสอบมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลองกับ

บทเรียน 

4.62 0.59 มากที่สุด 

3.2 มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการรายงานผล

คะแนน 

4.72 0.51 มากที่สุด 

3.3 การเขาใชงานบทเรียน e-Learning ไดงายและสะดวก 4.68 0.58 มากที่สุด 

3.4 หลังจากเรียนจบแลวผูเรียนมีความรูความเขาใจ 4.64 0.56 มากที่สุด 

3.5 สามารถนําความรูที่ไดจากบทเรียนไปประยุกตใช

ประโยชน                  ในชวีิตประจําวัน 

4.65 0.60 มากที่สุด 

3.6 

 

3.7 

แบบประเมินความพึงพอใจในระบบ e-Learning                                     

มีความเหมาะสม 

ระยะเวลาในการเรียนในระบบ e-Learning มีความ

เหมาะสม 

4.67 

 

4.62 

0.57 

 

0.59 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

3.8 การปริ้นใบประกาศนียบัตรงาย สะดวกและรวดเร็ว  4.72 0.51 มากที่สุด 

3.9 ภาพรวมของบทเรียน e-Learning ของหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพ 

4.66 0.61 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวม 4.66 0.57 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวมประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning 4.66 0.57 มากที่สุด  

X
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เฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 2.2 ความรวดเร็วในการรายงานผล Pre test และ/หรือ Post test ( = 4.66, S.D. = 0.57) 2) 

คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 2.1 ขอสอบมีความยาก-งายอยูในระดับที่เหมาะสม ( = 4.58, S.D. = 0.58) และ 

ดานที่ 3 ระบบ KPI e-Learning และการจัดการบทเรียน พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คือ ขอ 3.2 

ความสะดวกในการพิมพประกาศนียบัตรดวยตนเอง ผานระบบออนไลน ( = 4.71, S.D. = 0.52) และขอ 3.4 

แบบประเมินคความพึงพอใจในระบบ e-Learning เหมาะสม ( = 4.71, S.D. = 0.54) 2) คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือ ขอ 3.1 ผูเรียนสามารถเขาถึงระบบ e-Learning ไดงายและสะดวก ( = 4.59, S.D. = 0.59) ดังแสดงผลตาม

ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเมืองระดับชาติ 

X

X

X

X

X

รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น 
 

S.D. 
ระดับความ 

   พึงพอใจ  

ดานที่ 1 เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning    

1.1 เนื้อหาสาระของบทเรียนมีความสมบูรณ ครบถวน  4.70 0.52 มากที่สุด 

1.2 ครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรู  4.67 0.52 มากที่สุด 

1.3 ความเหมาะสมของสื่อการสอนกับเนื้อหาสาระของบทเรียน 4.67 0.58 มากที่สุด 

1.4 ตัวอักษร-สี-เสียงบรรยาย-ภาษาในแตละสื่อการสอน 

มีความชัดเจน นาสนใจ   

4.60 0.59 มากที่สุด 

1.5 เนื้อหาบทเรียน e-Learning สามารถประยุกตใชประโยชนได 4.62 0.59 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวม 4.65 0.56 มากที่สุด 

ดานที่ 2 ขอสอบ    

2.1 ขอสอบมีความยาก-งายอยูในระดับที่เหมาะสม 4.58 0.58 มาก 

2.2 ความรวดเร็วในการรายงานผล Pre test และ/หรือ Post 

test 

4.66 0.57 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวม 4.62 0.57 มากที่สุด 

ดานที่ 3 ระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน     

3.1 ผูเรียนสามารถเขาถึงระบบ e-Learning ไดงายและสะดวก 4.59 0.59 มากที่สุด 

X
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สรุปผลการวิจัย 

 ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning ซึ่งประกอบไปดวย 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานเนื้อหาและการ

ดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning ดานที่ 2 ดานคุณภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร และดานท่ี 3 ดานการ

จัดการบทเรียนออนไลน มีประสิทธิภาพในภาพรวมพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมจําแนก

เปนแตละดาน ดังนี้ ดานที่ 1 เนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning ผูเรียนใหความเห็นวาการเรียน

ระบบ e-learning เมื่อเรียนแลวไดความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถอานทบทวนเนื้อหาไดหลายรอบ เลือกเวลาเรียน

ไดดวยตนเองและเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาด (Covid-19) ที่เรียนโดยไมตองใชแบบหองเรียนปกติ 

เสนอใหมีการยกตัวอยางที ่ชัดเจนและเห็นภาพประกอบเนื ้อหาเพิ ่มขึ ้น เชน เนื ้อหาเพื ่อนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันหรือยกตัวอยางเหตุการณสําคัญในสังคมที่นาสนใจหรือที่ทุกคนรู สามารถเขาใจไดทันทีที ่

ยกตัวอยาง สอดแทรกกิจกรรมใหมีสวนรวมกับการเรียน e-Learning หรือเสนอกิจกรรมการเรียนรูผานเกมส 

และควรปรับเนื้อหา e-Learning ใหสอดคลองกับบริบทขององคกรปกครองสวนชาติ ในปจจุบันดวย ดานที่ 2 คุณภาพ

ของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร ผูใชระบบ KPI e-Learning ผูเรียนเสนอใหเพ่ิมภาพ animation และลด VDO 

ที่อยูในเนื้อหาของหลักสูตรเนื่องจากมีจํานวนเยอะและตองใชเวลาในการดูนานเกินไป และดานที่ 3 การจัดการ

บทเรียนออนไลน ผูเรียนเสนอใหพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรอยางตอเนื่อง ปรับเนื้อหาใหมีความทันสมัยเพิ่มจํานวน

หลักสูตรใหมากขึ้น  เนื่องจากเนื้อหาเปนประโยชนมากและมีความนาสนใจ ทําใหเกิดการเรียนรูที่งายจดจําไดดี 

การเรียนลักษณะนี้มีประโยชนมากและสะทอนถึงการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของรัฐไดอีกรูปแบบหนึ่ง  

 สําหรับความพึงพอใจผูใชระบบ KPI e-Learning ซึ่งประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ดานเนื้อหา

สาระบทเรียน e-Learning ดานที ่ 2 ดานขอสอบ และดานที ่ 3 ดานระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน                 

3.2 ความสะดวกในการพิมพประกาศนียบัตรดวยตนเอง                      

ผานระบบออนไลน 

4.71 0.52 มากที่สุด 

3.3 ระยะเวลาในการเรียนผานระบบ e-Learning เหมาะสม 4.62 0.61 มากที่สุด 

3.4 แบบประเมินความพึงพอใจในระบบ e-Learning เหมาะสม 4.71 0.54 มากที่สุด 

3.5 ทานมีความพึงพอใจตอระบบ e-Learning ของหลักสูตร

เพียงใด 

4.68 0.58 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวม 4.66 0.57 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning  4.70 0.51 มากที่สุด  
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ในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีความคดิเห็นเพ่ิมเติมจัดกลุมออกเปนประเด็น ดังนี้ ดาน

ที่ 1 เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning ผูเรียนมีความเห็นวาหลักสูตรนี้มีความสําคัญสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ระบบ KPI e-Learning เปดกวางสําหรับทุกคนที่สนใจ นอกจากนี้หลักสูตรมีเนื้อหาที่เขาใจ

งายและสามารถเรียนไดดวยตนเอง เสนอใหมีการจัดการศึกษาแบบนี้ในหลายๆ หลักสูตร ซึ่งสามารถพัฒนา

และทบทวนความรูเดิมที่มีอยู เปนการสรางความตื่นตัวในการเรียนรูเสนอใหปรับเนื้อหาและยกตัวอยางอธิบาย

ใหเหมาะสม รวมทั้งการอัพเดทเนื้อหาใหทันสมัย สั้นกระชับไดใจความสําคัญ ดานที่ 2 ขอสอบ ผูใชระบบ KPI 

e-Learning ใหความเห็นวาขอสอบในระบบ e-Learning นั้นยากพอควร ทาทาย และความรูเก่ียวกับการเมือง

ในระดับชาติ ที่คอนขางลึกพอสมควร ดานที่ 3 ระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน ผูใชระบบ KPI e-

Learning มีความพึงพอใจตอระบบ KPI e-Learning มาก เนื่องจากสามารถเขาถึงและสามารถเรียนรูไดเอง

ตลอดเวลา ระบบมีความทันสมัย เสนอใหพัฒนาและใหนําเสนอหลักสูตร Online อยางตอเนื่อง ระบบมีความ

นาสนใจหากเพิ่มเติมเนื้อหาจําพวก infographics จะทําใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น เปนระบบการเรียนที่นา

ติดตาม มีขั้นตอนที่เขาใจงายสามารถใชในการพัฒนาการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเสนอใหมีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการรวมดวย 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค คือ ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning ในโครงการจัดการ

เรียนการสอนผานระบบ KPI e-Learning หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเมืองระดับชาติมีประสิทธิภาพระดับ

มากที่สุด โดยมีความคิดเห็นสนับสนุนวาบทเรียน e-learning ของหลักสูตรฯ นี้เมื่อเรียนแลวไดความรูเพิ่มมาก

ขึ้น มีความสะดวกในการเขาเรียน สามารถอานทบทวนไดหลายรอบ เลือกเวลาการเรียนไดดวยตนเอง เปด

กวางกับผูที ่สนใจ และใบประกาศนียบัตรจากหลักสูตรก็สามารถดําเนินการปริ้นไดเองเมื่อเรียนครบหลักสูตร

และสอบผาน มีขอเสนอจากผูเรียนวาควรจัดทําหลักสูตร e-Learning อื่นๆ ออกมาใหเรียนเพ่ิมอีกซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของอัครพล จันทะมา (2557) และถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ที่กลาววาชุดสื ่อการเรียน

อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เปนเทคโนโลยีที่สะทอนความตองการการเรียนรูของแตบุคคลไดเปนอยางดี

เป นการเร ียนแบบทางเล ือก (alternative way of learning) ท ี ่ผ ู  เร ียนสามารถเร ียนด วยตนเองผ านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส มีการใช infographics วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง animation ที่นาสนใจ มีขอไดเปรียบ

มากกวาการเรียนรูโดยวิธีที่ผูสอนใชสื่อการเรียนการสอนแบบเดิม   

ผลการวิจัยยังสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning อยูในระดับมากที่สุด 

ซึ่งสวนใหญผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบ KPI e-Learning เนื่องจากระบบเขานั้นถึงไดงายและเรียนรูไดดวย

ตนเองตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ ประเสริฐสังข (2557) ที่สะทอนวาการเรียนออนไลนนั้นเปน
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การเรียนรูที่ เนนผู เรียน (Learners center) เปนหลัก ผู เรียนสามารถเขาเรียนไดทั้ งในหองเรียนปกติ 

จากที่บานหรือที่ไหน ๆ ก็ไดโดยใชคอมพิวเตอรที่มีเครือขาย Internet  นอกจากนี้หลักสูตรเตรียมความพรอม

สําหรับการเมืองระดับชาติในภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ KPI e-Learning มากที่สุดเพราะมีเนื้อหาที ่นา

ติดตามและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดดวย มีขอเสนอจากผูเรียนใหมีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการรวมดวยหลังจากการเรียนแบบ online ก็จะทําใหไดรับประโยชนไดอยางสูงสุด  

 

ขอเสนอแนะ   

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช  

1.1 หนวยงานผูจัดหลักสูตรฯ ควรพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning อยางตอเนื่องทั้งจํานวน

ของหลักสูตรและเนื้อหา โดยปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับสถานการณและตัวบทกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการบทเรียนโดยใชรูปแบบการบริหารจัดการลักษณะ LMS: Learning Management System ซึ่ง

เปนการจัดระบบการเรียน online แบบครบวงจร เชน มีระบบการลงทะเบียนของผูเขาใชหรือผูเรียนที่รัดกุม 

เนื้อหาที่บรรจุขอมูลไดหลายประเภท การรักษาความปลอดภัยในการเก็บขอมูล มีระบบปฏิสัมพันธระหวาง

บทเรียน (contents) กับผูเรียน (learners) เชน e-mail กระดานขาว หองสนทนา เปนตน 

1.2 สําหรับการออกแบบบทเรียน e-Learning ควรคาํนึงประเด็นความรูที่ผูเรียนนั้นจะสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เชน ความรูดานกฎหมายเลือกตั้งที่นักการเมืองระดับชาติจําเปนตองทราบเพ่ือการ

เตรียมความพรอมในการเปนตัวแทนประชาชน รวมทั้งควรมีระบบที่สามารถโตตอบหรือการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูจัดทําบทเรียนออนไลน เชน ออกแบบใหมีระบบการแจงปญหาหรือการโตตอบกลับไดทันที เชน ระบบ AI หรือ 

chat bot  

1.3 ผูพัฒนาบทเรียน e-Learning ควรแทรกกิจกรรมการเรียนในแตละบทเรียน e-Learning ใหมี

ความนาสนใจที ่หลากหลาย เชน ภาพเคลื ่อนไหว ภาพนิ่ง animation หรือ infographics รวมทั ้งระบบการ

ประเมินผล (ขอสอบและระบบการประเมินความพึงพอใจ) ซึ่งจะจูงใจใหผูเรียนเขาไปเรียนไดอยางตอเนื่อง     

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

ควรทําการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนาบทเรียนและระบบ e-Learning สําหรับการเรียนการ

สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาระบบ KPI e-Learning ให                            

มีเสถียรภาพ และ/หรือพัฒนาระบบใหมีหลาย platform เพื่อรองรับผูใชจํานวนมากและการบริหารจัดการระบบ 

e-Learning แบบองครวม  
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สังเกตการณแบบมีสวนรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ผลการว ิจ ัยพบว า การขับเคล ื ่อนเพื ่อส งเสร ิมส ังคมค ุณธรรมโดยเคร ือข ายทางส ังคมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะการขับเคลื่อนในหลายระดับทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับหนวยงาน/องคกร ระดับ

เครือขาย และระดับระหวางเครือขาย ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนเปนไปในสองมิติ คือ มิติในเชิงโครงสราง และมิติการ

ขับเคลื่อนแบบข้ันบันได ทั้งนี้ประเด็นปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคสําคัญที่พบ คอื การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 และสถานการณนํ้าทวมในพื้นที่ การเปลี่ยนตัวผูรับผิดชอบงาน งบประมาณไมเพียงพอ ไมมีองคกร

หรือหนวยที่เปนจุดเชื่อมประสานสําหรับการขับเคลื่อนเครือขาย และเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ของสมาชิก

ในเครือขาย ทั้งนี้ปจจัยแหงความสําเร็จขึ้นอยูกับผูนํา ความเข็มแข็งของสมาชิก บริบทของพื้นที่ และตนทุนดาน

ตาง ๆ เครือขายนั ้น ๆ เปนสําคัญ ขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม คือควรทบทวนและพัฒนา

โครงสรางคณะทํางานในแตละเครือขาย จัดสรรงบประมาณแกเครือขายใหเพียงพอ สรางการรับรูในเรื่องทิศทางและ

แนวปฏิบัติใหชัดเจน และการยกระดับความรวมมือระหวางเครือขาย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปควร

มีการศึกษาเปรียบเทียบการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใชเครือขายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ภายใตกรอบ

การศึกษาและวิธีการศึกษาเดียวกัน  

คําสําคัญ: สังคมคุณธรรม , เครือขายทางสังคม ,การขับเคลื่อน , พระนครศรีอยุธยา 

 

Abstract 

 

 This study aims to explore the implementation of moral society promotion by the 

social network in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and to recommend guidelines to promote 

the moral society implemented by the social network in the province. The qualitative research 

method was employed via focusing groups of the 9 operational working groups in the social 

network. Observations in activities and investigations in relevant documentation were also used 

to collect data for research. 

 The results showed that the moral society promotion implemented by the social 

networks in this province existed at various levels, including individual, agency/organization levels, 

network levels, and between-network levels. Such implementation appeared in two dimensions: 

the structural dimension of the working groups and the laddered activity dimension. Problems, 
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limitations, and major obstacles are the spread of the coronavirus 2019, flooding, changing 

responsible persons, insufficient budget, lack of organization or unit as coordination, and 

confusion in the roles of network members. However, The success factors depend on the 

leadership, the strength of members, the context of each area, and the social capital of each 

network. This research suggests that the implementation of the moral society should be reviewed 

and developed in terms of the working groups’ structure, budget allocation, a clear awareness of 

directions and guidelines, and cooperation enhancement between networks. The future research 

should be a comparative study in other provinces under the same or similar framework and 

methods. 

Keyword:  Moral society, Social network, implementation, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
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บทนํา 

 การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเปนการดําเนินงานตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2559 

– 2564 โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการสงเสริมคณุธรรมอันเปนกลไกหลักระดับชาติในการสงเสริมคุณธรรมใหย่ังยืน

และงอกงามในสังคม งานขับเคลื่อนคุณธรรมมีรูปแบบการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติทั้งในเชิงโครงสรางหนาที่

ตามบทบาทภารกิจ (Function Base) เชิงประเด็น (Issus Base) และเชิงพื้นที่ (Area Base) ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษา

การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอาศัยเครือขายทางสังคมในพ้ืนที่เปนกลไกสําคัญ ประกอบ

ไปดวย 9 เครือขาย อันมีศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนกลไก

สนับสนุน สําหรับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการแผนการสงเสริมการขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรอียุธยาไว 3 ป (2563 -2565)  

ปแรกการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหความสําคัญไปที่การกอรูปเครือขาย

ทางสังคม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนแกนกลางประสานภาคสวนตางๆ เพ่ือจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น และจัดประชุมครั้งใหญภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรม ในวันอังคารที่ 

8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือใหคํามั่นสัญญาและประกาศเจตนารมณรวมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ตลอดจนการวางแผนการดําเนินงาน

ในมิติตางๆ ทั้งในเชิงเครือขายและระหวางเครือขาย ซึ่งเปนการสรางฉันทามติเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่

สําคัญรวมกัน ตอมาในปที่สองของการดําเนินงานของเครือขายสังคมคุณธรรมในป 2564 เริ่มมีการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว ซึ่งในปนี้เปนชวงเวลาที่คณะผูวิจัยไดใหความสนใจและศึกษาประเด็นการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมตามแผนการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วางไวในปแรก ทั้งนี้การขับเคลื่อนใน

ลักษณะเครือขายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมเปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน อาศัยการ

วางระบบกลไกในการทํางานที่สอดประสานกัน และอาศัยการสนับสนับสนุนที่เสริมพลังการทํางานเพื่อทําลายขอจํากัด 

อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานคณุธรรมใหดําเนินการไดราบรื่นมากข้ึน ดวยบริบทการทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมใน

พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่นํารอง ตามบริบทของเครือขายมักเกิดปญหา อุปสรรค และขอจํากัดใน

การดําเนินงานเสมอ อาทิ การสรางการรับรูรวมกัน การเชื่อมประสานการทํางานภายในเครือขาย และปญหาเชิง

โครงสรางของกลไกคณะทํางาน เปนตน การจะขับเคลื่อนโดยใช “เครือขายทางสังคม” เปนฐานจึงเปนงานทาทาย  

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทาง

สังคม กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบคําถามสําคัญของการวิจัยที่กําหนดไววา แนวทางการขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรมเชิงพื ้นที ่โดยใชเครือขายทางสังคมที ่จะสามารถทําใหการขับเคลื ่อนสังคมคุณธรรมประสบ

ความสําเร็จควรเปนอยางไร คณะผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยจะชวยเพิ่มพูนองคความรูทางดาน “เครือขายทาง
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สังคม” และ “การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ” และยังเปนประโยชนในเชิงแนวทางการขับเคลื่อนดวยเครือขายทาง

สังคมในมิติตางๆ เพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ อีกทั้งยังสามารถนําองคความรูที่ไดไปพิจารณาปรับ

ประยุกตใชในการขยายผลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมใหประสบความสําเร็จ หรือ ยกระดับสังคมคุณธรรมใน

พ้ืนที่อื่นๆ ใหดีข้ึนตอไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ดานเนื้อหา  

 มุงศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานนวน 9 เครือขาย ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2564 (การขับเคลื่อนปที่ 2) โดยประยุกตใช

กรอบแนวคิดและทฤษฎีเครือขายทางสังคมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของมาพิจารณา วิเคราะหและพรรณนาผล

การศึกษา พรอมทั้งการเสนอแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยอาศัยเครือขายทางสังคม 

2.2 ดานผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูใหขอมูลสําคัญ คือ คณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

ผูเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทั้ง 9 เครือขาย คือ เครือขายศาสนา เครือขายภาครัฐและหนวยงาน

ภายใตกํากับดูแลของรัฐ เครือขายการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือขายธุรกิจเอกชน เครือขายประชาสังคม 

เครือขายเกษตรเครือขายสื่อมวลชน เครือขายองคกรชุมชน และเครือขายชุมชน รวมทั้งสิ้น 154 คน 

2.3 ดานระยะเวลา 

 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื ่อศึกษาการดําเน ินงานเพื ่อส งเสร ิมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

2) เพื่อนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4.1 ความหมายเครือขาย 

 “เครือขาย” เปนประเด็นที่นักวิชาการหลายทานทั้งในและตางประเทศใหความหมายไวมากมาย
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เพ่ือทําความเขาใจคณะผูวิจัยไดวิเคราะหการใหความหมายของนักวิชาการทั้งหลาย ดังนี้ตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะหความหมายของเครือขาย 

ความหมายของเครือขาย 
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ก า ร จ ั ด ร ู ป แ บ บ  ห ร ื อ  แ บ บ แ ผ น

ความสัมพันธระหวาง บุคคล กลุมบุคคล 

หรือ องคกร 

       6 

การตัดสินใจเขารวมเครือขายแบบสมัครใจ        1 

ขอบเขตของเครือขายอาจประกอบดวย

องคกรจํานวนหนึ่งที่มีอาณาเขตแนนอน

หรือไมก็ได 

       1 

มีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล 

หรือ องคกร เช น การรวมมือกัน การ

เช ื ่อมโยงเข าด วยก ัน การแลกเปลี ่ยน

ขาวสาร แลกเปลี่ยนทรัพยากร ทํากิจกรรม

รวมกัน 

       6 

มีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของ

ตนเอง 

       2 
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มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายรวมกัน ใน

อันที่แกไขปญหาที่หนวยงานใดหนวยงาน

หนึ่งไมสามารถแกไขหรือจัดการกับปญหา

ไดโดยลําพัง สรางความเปนอันหนึ ่งอัน

เดียวกัน และบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

       4 

การกําหนดกฎเกณฑและกติการวมกัน        1 

*Starkey (1997); filter & Hagen (1993) อางถึงใน ปยากร หวังมหาพร,2563 

 

จากตารางที่ 1 คณะผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของเครือขายไดวา เครือขายเปนการจัดรูปแบบ 

หรือ แบบแผนความสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงบุคคล กลุมบุคคล หรือ องคกร เขาดวยกัน จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธ

ระหวางกันในหลากหลายรูปแบบ เชน  การรวมมือกัน การแลกเปลี่ยนขาวสาร แลกเปลี่ยนทรัพยากร และทํา

กิจกรรมรวมกันเปนตน โดยมีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายเครือขายรวมกัน ในอันที่แกไขปญหาที่หนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งไมสามารถแกไขหรือจัดการกับปญหาไดโดยลําพัง สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และบรรลุผล

ประโยชนรวมกัน แมเครือขายจะมีกฎ กติกา และระเบียบที่กําหนดรวมกัน มีความเปนหนึ่งเดียวกัน แตบุคคล 

กลุมบุคคล และองคกร ยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง  

4.2 ประเภทเครือขาย 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) (2547) ไดจัดประเภทของเครอืขาย ดังนี้ 

 1) เครือขายเชิงพื ้นที่ (area) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย โดยอาศัยพื้นที่

ดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนากิจกรรมที่อาศัยกิจกรรมในพื้นที่เปน

เปาหมายและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยไมแยกสวนตางๆ ออกจากกัน โดยลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิง

พื้นที่สามารถจัดลักษณะไดหลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น เชน 1) การแบงเครือขายตามระบบการ

ปกครองของรัฐ เชน ตําบล หมูบาน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ระหวางประเทศ เปนตน และ 2) การแบงพื้นที่ตาม

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน ลุ มนํ้า อาว นํ้า เปนตน  นอกจากนี้กิจกรรมและความสัมพันธของ

เครือขายเชิงพื้นที่ไดอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเปนฐานกําหนดกิจกรรมและประเด็นปญหา โดยการเชื่อมโยงกลุม 

องคกร และเครือขายยอยในพ้ืนที่ใหเขามารวมปรึกษาหารือและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมกัน โดยใช

กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการรวม การบูรณาการการจัดกิจกรรมเชิงพื้นที่ หรือการใช

ประเด็นกิจกรรมเปนภารกิจทํางานรวมกัน 
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 ทั้งนี้ ลักษณะของกระบวนการทํางานเครือขายเชิงพื้นที่ มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวม

ศูนยกิจกรรมเขาสูสวนกลางในพื ้นที่ขนาดใหญและมีศูนยประสานงานในพื้นที่ขนาดเล็ก ลักษณะโครงสราง

ความสัมพันธมีความหลากหลาย โดยเครือขายภาครัฐมีความสัมพันธกับเครือขายอื่นในแนวดิ่ง ซึ่งมักจะเปน

ความสัมพันธเชิงอํานาจ ในสวนเครือขายภาคประชาชนมีลักษณะความสัมพันธที่เชื่อมโยงภายใตระบบความเชื่อ

และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเปนแนวราบ เครือขายภาคธุรกิจเอกชนจะมีลักษณะของการประสานงานผลประโยชน

คาตอบแทน สวนเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนจะมีรูปแบบความสัมพันธในลักษณะของการประสานงานและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายอ่ืนๆ  

 2) เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) เปนเครือขายที่ใมชประเด็นกิจกรรมหรือ

สถานการณเปนปจจัยหลักในการรวมกลุม องคกร (โดยมองขามมิติเชิงพื ้นที่) เชน เครือขายภูมิปญญาชาวบาน 

เครือขายผูสูงอายุ เครือขายธนาคารหมูบาน เปนตน ทั้งนี้ ประเด็นกิจกรรมสวนใหญเกิดจากประเด็นปญหาและ

ความสนใจของผู ที ่ทํางานในกิจกรรมนั ้นๆ และหาแนวรวมพัฒนาเครือขายขึ้นมา สวนกระบวนการทํางานมี

ลักษณะเปนแนวราบ โดยมีองคกรแมขายหรือหนวยงานหลักที่ทํางานในดานนั้น เปนผูใหการสนับสนุนการทํางาน

ของเครือขายยอยในระดับพื้นที่ ซึ่งแตละเครือขายในพื้นที่ตางมีอิสระในการดําเนินการกัประเด็นกิจกรรม 

3) เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที ่ (Function Network) เปนเครือขายที ่เกิดขึ ้นโดยอาศัย

กิจกรรมและการกอตัวของกลุม ผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย เชน เครือขายภาครัฐ ภาค

ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน เครือขายลักษณะนี้ มุงเนนดําเนินการภายใตแนวคิด 

หลักการ วัตถุประสงค เปาหมายหลักของหนวยงาน นอกจากนี้ เครือขายตามโครงสรางหนาที่อาจจะมีการรวมตัว

กันเปนเครือขายเชิงพื้นที่และประเด็นกิจกรรมได เชน เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายสภาหอการคา 

เครือขายสมชัชาคนจน เปนตน 

4.3 รูปแบบของเครือขาย 

Starkey ไดแบงรูปแบบของเครือขายออกเปน 5 รูปแบบ ไดแก (ปยากร หวังมหาพร, 2563) 

  1) เครือขายแบบรวมศูนยและไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรกลาง อธิบายไดวา 

รูปแบบนี้กําหนดใหมีองคกรหลักเพียงองคกรเดียวอยูตรงศูนยกลาง (Central Secretariat) มีหนาที่ควบคุม ปอน

ขอมูล ตลอดจนกระจายบริการตางๆ ใหแกองคกร หรือปจเจกบุคคลอื่นๆ ที่อยูรายรอบ ซึ่งองคกรหรือบุคคล

เหลานั้นจะมีโอกาสแลกเปลี ่ยนขอมูลกับองคกรที่อยู ณ จุดศูนยกลางได จึงทําใหเครือขายลักษณะนี้ จะไม

กอใหเกิดความสัมพันธใดๆ ระหวางองคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบดวยกันเอง 

  2) เครือขายแบบรวมศูนยแตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรกลาง อธิบายไดวา 

รูปแบบนี้กําหนดใหมีการรวมศูนยไวที่องคกรกลางที่มีบทบาทหลักในการปอนขอมูล ตลอดจนสนับสนุนปจจัย
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ตางๆ ใหแกองคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบ ขณะเดียวกันองคกรและปกเจกบุคคลที่อยูรายรอบสามารถสงตอ

ขอมูลกลับไปสูองคกรกลาง แตไมมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกัน 

  3) เครือขายแบบรวมศูนยแตในขณะเดียวกันก็มีการสรางเครือขายระหวางกันเอง 

อธิบายไดวา รูปแบบนี้กําหนดให องคกรกลางยังคงมีบทบาทเปนตัวปอนขอมูลและรับขอมูลจากองคกรที่อยูราย

รอบและปจเจกบุคคลล องคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบทําหนาที่รับขอมูลจากองคกรกลาง ขณะเดียวกัน

องคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยารายรอบสามารถติดตอซึ่งกันและกันไดแบบอิสระ นอกจากนั้นองคกรกลางยังไดรับ

บทบาทใหเปนผูอํานวยการ (Facilitator) ใหแก การเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูราย

รอบ (ลอม) 

  4) เครือขายสมบูรณแบบตามหลักทฤษฎี องคกรหรือปจเจกบุคคลที่รวมมือกันสามารถ

เชื่อมความสัมพันธซึ่งกันและกันไดอยางเสรี โดยปราศจากองคกรกลางที่ตองเขามารับบทบาทในการปอนขอมูล

หรือรับขอมูลจากองคกรหรือปจเจกบคุล ตลอดจนสนับสนุนนใหเกิดความรวมมือซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตาม

เครือขายรูปแบบนี้เกิดขึ้นไดยาก 

  5) เครือขายแบบกระจายอํานาจ เครือขายแบบนี้สงเสริมใหเกิดการติดตอสื่อสาร และมี

ความสัมพันธอยางมีอิสระรวมกันระหวางองคกรหรือปจเจกบุคคล โดยปราศจากบทบาทขององคกรกลาง 

นอกจากนี้องคกรหรือปจเจกบุคคลตางมีเครือขายยอยของตนอยูแลว พรอมทั้งมีบทบาทในการปอนและจัดสรร

ทรัพยากร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกเครือขาย 

4.4 เครือขายทางสังคม (Social network)  

“เครือขายทางสังคม” เปนการรวมตัวกันของบุคคล ซึ ่งกอใหเก ิดความสัมพันธระหวางกัน 

ความสัมพันธดังกลาวนี้เปนชุดของจุดเชื่อมตอทางสังคม (socially-relevant nodes) ที่เชื่อมโยงกันโดยมีจํานวน

ตั้งแตหนึ่งความสัมพันธขึ้นไป ซึ่งจุดเชื่อมตอ (nodes) หรือสมาชิกเครือขาย (network members) เปนหนวยที่

ติดตอกันดวยความสัมพันธ (พลอย สืบวิเศษ, 2561) ทั้งนี้ Fu, Luo & Boos (2017) ไดอธิบายเพิ่มเติมอยาง

นาสนใจวา เครือขายทางสังคม คือ จุดเชื่อมโยงระดับบุคคล (บุคคล ทีม องคกร) และ การผูกโยง (ความสัมพันธ 

การติดตอ การเคลื่อนตัว และการเชื่อมโยง) ระหวางจุดเชื่อมตอระดับบุคคล ซึ่งปจจุบันพลวัตรของเครือขายทาง

สังคมมักจะถูกกระตุนดวยการเขาถึงทางแพลตฟอรมออนไลนที่ทันสมัย สงผลใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

มากขึ้น เชน เฟซบุค ทวีตเตอร และไลน เปนตน นอกจากนี้เครือขายทางสังคมมีความสําคัญอยางยิ่งในสังคม

สมัยใหมมีอิทธิพลตอการทํางาน การติดตอ และกิจกรรมยามวาง โดยการรวมมือ การเรียนรู การเผยแพรขอมูล

ทางกายภาพ หรือเครือขายเสมือนจริง (ทางออนไลน)  

 Starkey (1997 อางถึงใน ปยากร หวังมหาพร 2563)  ไดนําเสนอเงื่อนไขของการเกิดเครือขาย
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ทางสังคมหลายประการ ไดแก การทําใหเกิดการติดตอสื่อสาร การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การ

รวมมือกันดวยความสมัครใจ และการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธที่แต

ละฝายเปนอิสระตอกัน รวมถึงการการสื่อสารของเครือขายจะกอใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม  

นอกจากนี้ Burke ไดกลาววา การสนับสนุนของหนวยงานภายนอกอาจชวยใหเครือขายเขมแข็งโดยไมทําให

วัตถุประสงคของการสรางเครือขายเสียหาย (ณัฐวรรษ อุไรอําไพ, กีรติพร จูตะวิริยะ และจักรพันธ ขัดชุมแสง, 

2561) 

 ธนพฤกษ  ชามะรัตน (2561) ไดนําเสนอแนวคิดของ Wasserman and Faust เกี่ยวกับรูปแบบ

และลักษณะของเครือขายทางสังคม โดยแบงประเด็นวิเคราะหเครือขายทางสังคมออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้  

 (1) บทบาทของสมาชิกของเครอืขายทางสังคม เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความสัมพันธอันหลากหลาย  

 (2) พื้นฐานความสัมพันธภายในเครือขายจะอิงกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) ที่

เชื่อวาความสัมพันธระหวางบุคคลทางสังคมในเครือขายทางสังคมตั้งอยูบนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนเชิงผลประโยชน  

 (3) ทิศทางความสัมพันธเปนปจจัยที่ทําใหความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เทาเทียมกัน และ

ไมเทาเทียมกัน เพราะจากการที ่มีพื ้นฐานการแลกเปลี ่ยน สามารถกอใหเกิดความสัมพันธแบบรวมมือกัน 

(collaborate) และแบบแขงขัน (competitive) ซึ่งอาจจะเกิดความสมดุลหรือไมสมดุลก็ได และ  

 (4) ความถี ่และชวงเวลาของความสัมพันธ เปนเงื ่อนไขหรือปจจัยที ่ทําใหเกิดคุณภาพของ

ความสัมพันธ โดยเฉพาะความผูกพันและการมีอิทธิพลตอกันในดานพฤติกรรม  

4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รพินทร ยืนยาวและชามะรัตน (2563) พบวา กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะดานเกษตรอินทรียจังหวัดอุบลราชธานีที่ทําใหเครือขายทางสังคมสามารถเชื ่อมโยงและมี

ความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดโครงสรางการบริหาร 2) การระบุ

ประเด็นปญหา 3) การตัดสินใจเลือกประเด็น 4) การกําหนดแนวทางแนวเคลื่อนไหวนโยบาย 6) การกําหนด

ทิศทางยุทธศาสตร และ 7) การกําหนดแผนปฏิบัติการ ขณะที่ ทรงศกัดิ์ รักพวง (2562) พบวา กระบวนการสราง

เครือขายทางสังคมของกลุมนักวิ่งมาราธอนมี 4 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก 1) ขั้นกอตั้งเครือขายโดยเริ่มจากการสราง

ความตระหนักในการสรางเครือขายและตามดวยการจัดตั้งเครือขายพรอมทั้งกําหนดแนวคิด จุดมุงหมาย และ

วัตถุประสงครวมกัน 2) ขั้นดําเนินการ ซึ่งเปนการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงทิศทางใน

การดําเนินงาน/กิจกรรมของเครือขาย พรอมทั้งสรางระบบกลไกการทํางานดวย 3) ขั้นพัฒนาและรักษาเครือขาย 

เปนการสรางความรูสึกในการเปนเจาของรวมและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกผานกิจกรรมการอบรมเพื่อ

เพ่ิมศักยภาพของเครือขายไปพรอมกันและมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และ 4) ขั้น
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ขยายเครือขาย เปนการขยายกิจกรรมของเครือขายทั้งในการแลกเปลี่ยน การระดมทรัพยากร การพัฒนาและ

ถายทอดประสบการณและองคความรูไปสูหนวยงานอื่นๆ โดยการประสานงานกับเครือขายอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน รวมถึงการเชื่อมโยงเครือขายไปยังภาคสวนอ่ืนๆ  

นอกจากนี ้ อติพร เกิดเรือง (2565) ปจจัยดานกระบวนการสรางเครือขายรวมงานที ่ม ีผลตอ

ความสําเร็จในการสรางเครือขายรวมงานในโครงการสรางปาสรางรายได ไดแก 1) การประสานชักชวน 2) การให

คําแนะนํา 3) การสงเสริมกระบวนการกลุม 4) การจดทะเบียนกลุม 5) การจัดทํารูปแบบสรางปาสรางอาชีพ 6) 

การสรุปความเหมาะสม 7) การจัดทําแผนการปลูกพืช 8) การรับสมัครผูเขารวมโครงการ และ 9) การจัดหาพันธุ

ไม เชนเดียวกันกับชลวิทย เจียรจิตต ชัยวัฒน พรหมจิตติพงศ ธันนิกานต สูญสิ้นภัย สายชลปญญชิต และภูเบศ 

วณิชชานนท. (2565) ที่พบวา ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาเครือขายสัมมาชีพประกอบดวย 1) องคความรูดาน

ภูมิปญญาทองถิ่นและการจัดการเครือขายอยางมีสวนรวม 2) การสื่อสาร 3) ความคิดสรางสรรค 4) ความเสียสละ 

และ 5) การสรุปบทเรียนรวมกัน  

ทั ้งนี ้ จากการศึกษางานวิจ ัยที ่เกี ่ยวของดังกลาว ผู เข ียนไดนําไปใชเปนกรอบการวิเคราะห 

การดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผานมา และพัฒนา

แนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยเครอืขายทางสังคม 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ 

และขอมูลทุติยภูมิ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจะใช 2 วิธีการ ไดแก 

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  

  5.1.1 การสนทนากลุ ม (focus group) ประกอบดวยคณะทํางานขับเคลื ่อนสังคม

คุณธรรม 9 เครือขาย โดยใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญที่เปนคณะทํางานคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  

(จากประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)  ซึ่งไดจัดการสนทนากลุมเครือขายละ 1 ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ไดแก เครือขายศาสนา จํานวน 17 คน เครือขายภาครัฐและหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ

รัฐ (22 คน) เครือขายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน จํานวน 29 คน เครือขายธุรกิจเอกชน จํานวน 17 คน 

เครือขายประชาสังคม จํานวน 16 คน เครือขายสื่อมวลชน จํานวน 12 คน เครือขายองคกรชุมชน จํานวน 15 คน 

เครือขายชุมชน จํานวน 12 คน และเครือขายเกษตร จํานวน14 คน  

  5.1.2 การลงพื้นที่สังเกตกิจกรรมขององคกร/หนวยงานที่เปนสมาชิกในเครือขาย ไดแก

เครือขายการศึกษา เด็ก และเยาวชน เครอืขายภาครัฐฯ  

  5.1.3 การศึกษาเอกสาร (Documentary) ตามแหลงที่เก่ียวของ เชน เอกสารตางๆ ของ
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หนวยงานราชการ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ รายงานผลการจัดประชุมหรือกิจกรรมตางๆ และรายงาน

การศึกษาอื่นๆ เปนตน  

5.2 การวิเคราะหขอมูล  

 คณะผูวิจัยไดประมวลขอมลูทั้งหมดเพ่ือจัดระเบียบและเรียบเรียงขอมูล โดยใชวิธีการตรวจความ

นาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) คอื พิจารณาความสอดคลองตองกันของขอมูล

จากการประชุมสนทนากลุม ขอมูลจากการสังเกตการณ และขอมูลจากเอกสาร จากนั้นประยุกตใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะหขอมูลและสรุปผลขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษาที่กําหนดไว และ

นําไปสูการพัฒนาเปนแนวทางการขับเคลื ่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม กรณีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 การศึกษาไดใชแนวคิดและทฤษฎีเครือขายทางสังคมเพื ่ออธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับการ

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิเคราะหโดย

ใชกรอบทฤษฎีดังกลาวเพื่อสรุปผลการศึกษาและนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดย

เครือขายทางสังคม กรณจีังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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ผลการศึกษา 

7.1 การขับเคลื่อนของเครือขายทางสังคมเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 การข ับเคล ื ่อนส ังคมค ุณธรรมภายของเคร ือข ายของเคร ือข ายทางส ังคมในจ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีลักษณะการขับเคลื่อน ปญหาอุปสรรค และขอจํากัด ดังนี้ 

  7.1.1 เครือขายศาสนา  การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือขายศาสนามีทั้งในระดับองคกร/

หนวยงานผานการสอดแทรกหรือผนวกเขากับวิถีปฏิบัติของแตละศาสนา และไดขับเคลื่อนผานการสรางเสริม

กิจกรรมเฉพาะกิจที่สอดคลองกับสถานการณสังคมในปจจุบัน พรอมทั้งผานการผสานความรวมมือระหวางศาสนาพุทธ 

คริสต อิสลาม นอกจากนี้ยังไดมีการดําเนินโครงการตอเนื่องรวมกันกับองคกรอื่น ๆ ภายนอกเครือขายศาสนาดวย 

อยางไรก็ตาม การดําเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรอบป 2564 ที่ผานมานั้น เครือขายศาสนาไดประสบกับ

ขอจํากัดเกี่ยวกับการประสานงานรวมกันเนื่องจากผูนําศาสนาบางศาสนาซึ่งเปนผูประสานงานแตเดิมนั้นไดยาย

สถานที่ทํางานไปอยูในพื้นที่อื่น ทําใหการประสานงานระหวางเครือขายศาสนาเกิดขอจํากัดขึ้นบาง และที่สําคัญ

อยางย่ิงคอื การประสบกับอุปสรรคจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 จึงทําใหการดําเนินจัดกิจกรรม

คุณธรรมตาง ๆ ไมสามารถที่จะจัดขึ้นไดเนื่องจากจําเปนตองหลีกเลี่ยงการรวมตัวของบุคคลจํานวนมาก อยางไรก็

ตาม อุปสรรคสําคัญของเครือขายนี้ คือ การประสานงานรวมกันเนื่องดวยขอจํากัดในเรื่องการเปลี่ยนตัวผูนํา

ศาสนาในพ้ืนท่ีซึ่งเปนผูประสานงานแตเดิม 

   7.1.2 เครือขายภาครัฐและหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของรัฐ การขับเคลื่อนสังคมคณุธรรม

ของเครือขายมีลักษณะที่เปนทางการ โดยสามารถแบงรูปแบบการขับเคลื่อนไดสามมิติ ดังนี้  

  มิติแรก การสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขากับบทบาทและภารกิจขององคกร เปนการบมเพาะ

รากฐานของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม องคกร/หนวยงานภาครัฐยังไดสอดแทรกประเด็นคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะของการปลูกฝงคานิยมขององคกรดวยเชนกัน เชน คณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดบูรณาการคุณธรรมเปาหมายเขาเปนสวนหนึ่งในวิถีการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสรางคานิยม "งดรับ งดใหของขวัญ" (No Gift 

Policy) ในเทศกาลปใหม หรือวาระโอกาสตางๆ เปนตน 

  มิติที่สอง การผสานหรือบูรณาการประเด็นคุณธรรมเขากับเปาหมาย นโยบายและแผนงานของ

องคกร องคกรภาครัฐและหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของรัฐ เปนการนําคุณธรรมเปาหมายเขาไปกําหนดไวใน

ระดับเปาหมาย นโยบายและแผนงานขององคกรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  เชน โครงการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดที่มีอยู (การนําไปกําหนดเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรที่มี

อยูเดิม) เปนตน 
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  มิติสุดทาย การสรางเสริมกิจกรรมคุณธรรมเปนการเฉพาะ องคกรภาครัฐไดสรางเสริมกิจกรรม

ขึ้นอยางหลากหลายบนพื้นฐานบทบาทและภารกิจขององคกร อาทิ กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลของสํานักงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม“สาสุข รวมพล คนทําดี” (กิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรภายในองคกรเพ่ือ

ชวยเหลือสังคม) โครงการรวมพลังแหงความภักดี (กิจกรรมอาสาสมัครแรงงาน รวมใจอาสาพัฒนาบานเกิด เชน 

การทําความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะประโยชนและโบราณสถาน) เปนตน 

  อยางไรก็ตาม การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมของเครือขายภาครัฐยังมีขอจํากัดบางประการ คือ 

การจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมในแตละปจึงมักจะไดรับการจัดสรรนอยซึ่งอาจทําให

ไมเพียงพอตอการขับเคลื่อนที่ตองการใหเกิดรูปธรรมไดเทาที่ควร 

  7.1.3 เครือขายการศึกษา เด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนงานคุณธรรมดวยการยึดโยงกับวิถี

ปฏิบัติของบทบาทหรือภารกิจ (Function Based) ของสถาบันการศึกษาซึ่งมักใหความสําคัญกับหนวยงานหรือ

องคกรภายในเปนลําดับแรกทําใหการขับเคลื่อนในลักษณะเปนเอกเทศของแตละองคกรภายใตบทบาทหรือภารกิจ

ของตน รูปแบบการขับเคลื่อนจึงอยูในลักษณะของการสอดแทรกหรือผนวกเขากับบทบาทหรือภารกิจองคกรเปน

หลัก เชน การสอดแทรกประเด็นคุณธรรมระหวาง การจัดการเรียนการสอน การถายทอดความรู และเนื้อหาสาระ

ในแตละรายวิชา เปนตน ทั้งนี้จุดแข็งในเชิงประจักษของเครือขายคือ การเห็นความสําคัญและสนับสนุนประเด็น

งานคุณธรรมจากผูบริหาร คณาจารย และครูในองคกรซึ่งไดสะทอนออกมาในลักษณะของการขับเคลื่อนตาง ๆ ที่

ไดนําความรูเชิงวิชาการและการบมเพาะพฤติกรรมใหมีความยึดโยงกับประเด็นคุณธรรม ขณะเดียวกันก็ไดมกีารสราง

เสริมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อขับเคลื่อนงานคุณธรรมเปนการเฉพาะ เชน ลูกเสือจิตอาสา ออมความดี ครูพระสอน

ศีลธรรม  และแกนนําวิศวกรสังคม เปนตน อยางไรก็ตาม การดําเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรอบป 2564 ที่

ผานมานั้น เครือขายการศึกษา เด็กและเยาวชนมักจะประสบกับขอจํากัดทางงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง

ผูรับผิดชอบงานขับเคลื่อนคุณธรรมอยูบอยครั้ง 

  7.1.4 เครือขายธุรกิจเอกชน การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่มุงเนนการนําไปสูการเปนองคกรธุรกิจ

คุณธรรมดวยการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขาไปกับแนวคิดการดําเนินธุรกิจขององคกร และการดําเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมตามหลักความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility) การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือขาย

ธุรกิจเอกชนจึงสะทอนคุณธรรมเปาหมายเรื่อง “การมีวินัยและใสใจสวนรวม” ไดเปนอยางดี ซึ่งมีกิจกรรมที่เครือขาย

ดําเนินการ เชน กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมและผูติดปวยเชื้อ COVID-19 กิจกรรมเรียกรองใหมีการ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณที่อํานวยความสะดวกแกผูพิการ โครงการปนนํ้าใจสูสังคม (บริจาคสิ่งของ

ชวยเหลือนํ้าทวม ลดคาเชาใหผูเชาเนื่องจากสถานการณ COVID-19) เปนตน อยางไรก็ตาม แมเครือขายภาคธุรกิจ

เอกชนจะมีความพยายามในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม แตก็ยังประสบกับปญหาเกี่ยวกับการรับรู ที ่ย ังไม
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แพรหลายและการตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนไมมากเทาที่ควร 

  7.1.5 เครือขายประชาสังคม การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเกิดขึ ้นอยางหลากหลายลักษณะ 

เนื่องจากองคกรหรือสมาชิกของเครือขายมีบทบาทหรือภารกิจที่เปนลักษณะเฉพาะเรื่อง และมีความแตกตางกัน 

การดําเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจึงผสานเขาไปกับบทบาทหรือภารกิจขององคกรทั้งดวยกระบวนการ

สอดแทรกเขากับวิถีการปฏิบัติงานโดยปกติ และการสรางกิจกรรมหรือโครงการเปนการเฉพาะ เชน สอดแทรก

ประเด็นงานคุณธรรมในการประชุมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การชวยเหลือบรรเทาทุกขและ

การรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดให

กลุมเปาหมายหลากหลายของชมรมพลังอูทอง (เพลง Just say “no” หนังสือนิทาน อบรมใหความรูถึงพิษภัยของ

ยาเสพติด และกิจกรรมบานรักนอง) เปนตน อยางไรก็ดี ความแตกตางหลากหลายของการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมแมจะเปนขอดีในเชิงโอกาสของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม แตก็เปนอุปสรรคที่ทาทายตอการขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรมรวมกันในระดับเครือขายและระหวางเครือขายเชนกัน ซึ่งเกิดปญหาเรื่องทิศทางของการขับเคลื่อน

และการเกาะเก่ียวประเด็นการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน 

  7.1.6 เครือขายภาคการเกษตร สมาชิกเครือขายเกษตรมีท้ังหนวยงานราชการที่มีบทบาทและหนาที่

เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสวนใหญการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือขาย

ไดดําเนินการโดยหนวยงานราชการการสอดแทรกทุกประเด็นคุณธรรมเขาไปในบทบาทและภารกิจขององคกร ซึ่ง

ประเด็นคุณธรรมเปาหมายของเครือขายที่สามารถสะทอนไดดีคือ การสงเสริมภาคการเกษตรใหใสใจสวนรวม โดยเห็น

ไดจากกิจกรรมของหนวยงานที่เปนสมาชิกเครือขาย ไดแก หนึ่ง สํานักงานเกษตรจังหวัดไดดําเนินการสงเสริมประเด็น

คุณธรรมดวยการเนนยํ้าผานการประชุมบุคลากรของจังหวัดปละ 4 ครั้ง  สอง สํานักงานประมงจังหวัดไดดําเนินการ

สงเสริมประเด็นคุณธรรมผานบทบาทและภารกิจขององคกรที่มุงเนนความเขาอกเขาใจตอเกษตรกร ผูมีสวนไดสวนเสีย

จากการทําการประมงในพ้ืนที่ และการผลิตที่มีคุณธรรมคํานึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐาน สุดทาย กรมชลประทาน 

ซึ่งไดผสานเอาหลักคุณธรรมเขากับการบริหารจัดการนํ้าโดยเฉพาะการจัดหาและจัดสรรนํ้าใหแกเกษตรกรผูใชนํ้าซึ่งเปน

กลุมเปาหมายหลักขององคกร การผสานประเด็นคุณธรรมเขากับบทบาทและภารกิจในงานของกรมชลประทานจึง

สนับสนุนความมีวินัยในการใชนํ้าของเกษตรกรใหใสใจตอสวนรวมและคงไวซึ่งประโยชนและความยุติธรรมแกสังคม

สวนรวม เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญของเครือขายภาคการเกษตรในการขับเคลื่อน คือ สมาชิกเครือขายหรือ

องคกรภายในเครือขายมีสัดสวนของเกษตรกรในภาคประชาชนคอนขางนอยทําใหแรงขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมขึ้นอยู

กับองคกรภาครัฐเปนหลักและยังไมครอบคลุมกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่เทาที่ควร 

  7.1.7 เครือขายสื ่อมวลชน ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมดวยลักษณะของการสอดแทรกเขากับ

บทบาทและภารกิจของสื่อเปนสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการสอดแทรกและเนนยํ้าเขากับจรรยาบรรณของสื่อ อีก
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ทั้ง ไดมีการบูรณาการผสานประเด็นคุณธรรมเขากับนโยบายและกฎระเบียบของสมาคมสื่อประจําจังหวัดในอีก

ทางหนึ่ง ที่สําคัญอยางยิ่งคือ การขับเคลื่อนของสื่อมวลชนไดสะทอนใหเห็นถึงบทบาทที่สามารถเชื่อมโยงทั้งใน

ระดับองคกร ระดับภายในเครือขาย และระดับเครือขายไดเปนอยางดีผานการสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธ

และการนําเสนอขาวสารดานคุณธรรมของเครือขายอื่น ๆ ซึ่งเปนจุดแข็งที่สําคัญของเครือขายสื่อมวลชน ทั้งนี้ใน

ระดับระหวางเครือขาย เครือขายสื่อมวลชนไดมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมของเครือขายอ่ืน ๆ ผานการนําเสนอขาวสารและการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมการขับเคลื่อนดังกลาว

ของเครือขายอ่ืน ๆ เชน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ทําหนาที่ในการสื่อสารถายทอดประเด็นคุณธรรมของจังหวัด 

ไมวาจะเปนคณุธรรมเปาหมาย วิธีการขับเคลื่อน กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องตาง ๆ และเปนสื่อกลางในการนําเสนอขาวสาร

และประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ จากเครือขายอ่ืน ๆ ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ของสํานักดวย เชน เว็บไซต และเพจ 

Facebook เปนตน อยางไรก็ตาม พบวา การขับเคลื ่อนของเครือขายสื ่อมวลชน มีข อจํากัดในการผลิตเนื ้อหา 

(contents) ที่นาสนใจและหลากหลายที่เก่ียวของกับประเด็นคุณธรรม สวนอุปสรรคสําคัญคือการไมมีองคกรหรือ

หนวยที่เปนจุดเชื่อมประสานสําหรับการขับเคลื่อนของเครือขายสื่อหลักกับองคกรสื่อสมัยใหม และทัศนคติของ

ประชาชนซึ่งไมเชื่อมั่นตอภาพลักษณเชิงคุณธรรมขององคกรสื่อ ทําใหเกิดภาวะสองแพรง (dilemma) เกี่ยวกับ

การนําเสนอประเด็นขาวสาร กลาวคือ หากดําเนินการอยางซื่อสัตยตรงไปตรงมาก็อาจจะสงผลเสียตอสังคมภาพรวม 

แตหากไมกระทําการดังกลาวก็เปนการบั่นทอนหลักการวิชาชีพของสื่อมวลชนเสียเอง  

  7.1.8 เครือขายองคกรชุมชน การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมมีลักษณะของการสอดแทรกเขากับ

บทบาทและภารกิจขององกรชุมชนโดยเฉพาะหลักการทํางานรวมกันขององคกรชุมชน และการสรางเสริมกิจกรรม

ที่สามารถยึดโยงกับประเด็นคุณธรรมได การสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขากับบทบาทและภารกิจขององคกร

ชุมชนเกิดขึ้นภายใต ซึ่งจะพิจารณาไดจาดการขับเคลื่อนอยางเขมแข็งของการทํางานเปนทีมระหวางสมาชิกภายใน

องคกรชุมชน โดยหลักการทํางานรวมกันของสมาชิกไดยึดโยงกับประเด็นคุณธรรมหลากหลายประการ เชน ความ

เสียสละและความเอื้ออาทรในการทํางานเพื่อประชาชน การใหเกียรติใหศักดิ์ศรีแกประชาชนในชุมชนทั้งในฐานะ

ผูใหและผูรับ (“ประชาชนเปนผูใหอยางมีคุณคา และเปนผูรับอยางมีศกัดิ์ศรี”) การทํางานรวมกันดวยการประสาน

ความรวมมือในองคาพยพ (“ระหวางรัฐ นักวิชาการ ประชาชน บาน วัด โรงเรียน”) การมุงเนนการทํางานที่โปรงใส

และตรวจสอบได และการมุงเนนใหความสําคัญกับการดําเนินภายใตความมีคุณธรรม เปนตน อยางไรก็ตาม อุปสรรค

สําคัญ คือ ความไมเขาใจและสับสนในบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนงานคุณธรรมของสมาชิกในเครือขาย อันเปน

ผลมาจากการรับรูที่คลุมเคลือเก่ียวกับทิศทางของการขับเคลื่อนคุณธรรม 

  7.1.9 เครือขายชุมชนคุณธรรม การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่ผสมผสานไปกับองคประกอบของ

การดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนในลักษณะตาง ๆ ตามโครงสรางและบริบทของชุมชนดวยการสอดแทรกเขาไปกับวิถี
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ชุมชนอยางเปนธรรมชาติประกอบกับการสรางเสริมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประเด็นคุณธรรมเปนการเฉพาะใหมีความ

เปนรูปธรรมชัดเจน เชน กิจกรรมสวดมนต นั่งสมาธิ และตอบคําถามธรรมะชิงรางวัลในทุกวันศกุรเดือนละครั้ง (ใน

ขบวนการรักษาศีล 5) โดยมีวัดใหญชัยมงคลเปนศูนยขับเคลื่อนกิจกรรม และบูรณาการกิจกรรมรวมกันระหวาง

ชุมชน โรงเรียน (โรงเรียนวัดประดู โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล โรงเรียนวัดพระญาติ) โดยมีผูที่ทําหนาที่เปนผูเชื่อม

ประสาน คือ เทศบาลอโยธยา กิจกรรมกองทุนวันละบาทสวัสดิการชุมชนเพื่อสงเสริมเรื่องวินัยในการออม และ

กิจกรรมทําบุญชุมชน เปนตน อยางไรก็ดี ขอจํากัดในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมข้ึนอยูกับผูนํา ความเข็มแข็งของ

ชุมชน บริบทของพื้นที่ และทุนของชุมชน ซึ่งสงผลใหเกิดความแตกตางกันในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของแตละ

ชุมชน 

  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในป 2564 ตางไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ จึง

ทําใหการขับเคลื่อนของเครือขายมีปญหาและอุปสรรคคอนขางมาก ซึ่งผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวจะ

เปนไปในลักษณะที่ทําใหเครือขายตางๆ ไมสามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไวได เนื่องจากไมสามารถจัดกิจกรรม

ที่รวมตัวกันของสมาชิกจํานวนมากซึ่งจะทําใหเกิดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค และเปนไปตามที่มาตรการ

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกระทรวงสาธารณะสุขในขณะนั้นประกาศใหตองดําเนินการเพื่อความปลอดภัย 

หรือ ผลกระทบจากอุทกภัยที่ทําใหหลายพ้ืนท่ีประสบความเสียหายไมสามารถจัดกิจกรรมได จึงตองใหความสําคัญ

กับการแกไขปญหาเฉพาะหนา และการฟนฟูความเสียหายหลังอุทกภัยผานไป ทั้งในเชิงของโครงสรางอาคาร

สถานที่ขององคกร หนวยงาน และบานเรือนของสมาชิกในเครือขายตางๆ เกิดกลาวไดวาเกิดภาวะชะงักงันไปชวง

ระยะเวลาหนึ่ง ทุกเครือขายจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณ 

และเหมาะสมบริบทของหนวยงาน/องคกรที่เขารวมเปนภาคีของแตละเครือขาย 

7.2 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จากการประมวลผลขอมูลทั้งในสวนของขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จึงทําการวิเคราะหและเสนอตัว

แบบการขับเคลื่อนเพ่ือสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหนําไปสูการเปน

จังหวัดคุณธรรมตนแบบในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ในจังหวัดอื่น ๆ  ทั้งนี้ สามารถจําแนกแนว

ทางการสงเสริมคุณธรรมออกเปน 2 มิติ ดังนี้ 

  7.2.1 มิติที่ 1 แนวทางระดับโครงสรางของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด  

  แนวทางระดับโครงสรางของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด เปนแนวทางที่แสดง

ถึงลักษณะการกําหนดโครงสรางคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่อยู บนพื ้นฐานของความรวมมือของภาคี

เครือขายตาง ๆ การกําหนดโครงสรางคณะทํางานมุงเนนไปที่การมีสวนรวมของระดับองคกร (organization) 
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ประเภทตาง ๆ เช น องคกรที ่เปนหนวยงานภาครัฐ องคกรทางศาสนา องคกรที ่เปนชุมชน องคกรที ่เปน

สถาบันการศึกษา องคกรที ่เปนธุรกิจเอกชน เปนตน องคกรเหลานี้มีความเห็นพองและเห็นความสําคัญของประเด็น

คุณธรรมที ่มีตอสังคมจึงมีเจตจํานงที ่จะเขารวมการขับเคลื ่อนสังคมคุณธรรม ทั ้งนี ้มุ งหมายใหการกําหนด

คณะทํางานในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ไดกําหนดใหองคกรที่มีบทบาทหรือภารกิจที่สอดคลอง

ใกลเคยีงกันไดอยูในกลุมภาคีเครือขายเดียวกัน (network) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ มีการประสานเชื่อมโยง การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ผสานความรวมมือในการขับเคลื่อน ตลอดจนเกื้อหนุนการผลักดันประเด็นคุณธรรมรวมกัน

ภายในเครือขาย 

  เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม แตละองคกรจะสงตัวแทนบุคคล (individual) ของ

องคกรเขารวมเปนคณะทํางานของเครือขายนั้น ๆ ซึ่งคุณลักษณะรวมของตัวแทนบุคคลดังกลาวเปนผูมีเจตจํานง 

ความมุงมั่น และพรอมดวยความสมัครใจในการเขารวมผนึกกําลังในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม อีกทั้ง เมื่อการ

ดําเนินการขับเคลื่อนระดับองคกรและระดับเครือขายเกิดขึ้นในระยะหนึ่งการผลักดันความรวมมือระหวางเครือขาย 

(network collaboration) มีความจําเปนที่จะตองไดรับการสรางเสริมและสนับสนุนอยางยิ่ง เนื่องจากจะสามารถสราง

พลังในการขับเคลื่อนใหเกิดผลแกสังคมอยางเปนวงกวางได ตัวแบบนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผน

โครงสรางของคณะทํางานใหเปนรูปธรรมและเอื้ออํานวยตอการบริหารและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมได 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวแบบระดับโครงสรางของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด 
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 7.2.2 มิติที ่ 2 แนวทางลักษณะการดําเนินงานเพื ่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หรือ การ

ขับเคลื่อนภารกิจสังคมคุณธรรมขั้นบันได 

  แนวทางลักษณะการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมหรือตัวแบบการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมขั้นบันได เปนตัวแบบที่มุ งอธิบายลักษณะของการดําเนินงานในแตละระดับของการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม แบงออกเปน 4 ระดับ 6 ลักษณะการขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจะยกระดับไลเรียงไป

ตามข้ันบันไดเริ่มตนจากระดับปจเจกบุคคล ไปจนถึงระดับระหวางเครือขาย ดังนี้ 

  ระดับปจเจกบุคคล (individual) ซึ่งเปนลักษณะที่คณะทํางานขับเคลื่อนจะทําการสอดแทรก

ประเด็นคุณธรรมเขากับวิถีชีวิตประจําวันโดยธรรมชาติในฐานะที่เปนบุคคลที่มีเจตจํานงและความมุงมั่นในการเปน

แบบอยางดานคุณธรรมแกสังคม  

  ระดับองคกร (organization) ลักษณะของการดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเกิดขึ้นใน 3 

ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เปนการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขากับวิถีการทํางานทั ่วไปอยางธรรมชาติ 

โดยอาจจะเปนการเนนยํ ้าผานการสื ่อสารพูดคุยทางวาจาอยางไมเปนทางการ หรือการผสานสอดแทรก 

เขากับจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มีอยูแตเดิมดวยการเนนยํ้าประเด็นคุณธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะที่สอง เปนการจัดทําและดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมขึ้นเปนการ

เฉพาะในประเด็นคุณธรรมดานใดดานหนึ่ง หรือกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับสถานการณ ณ ปจจุบันหรือ

ขณะหวงเวลานั้น ๆ ที่สามารถนําไปสูการสงเสริมประเด็นคุณธรรมได ลักษณะที่สาม เปนการผสานหรือบูรณาการ

ประเด็นคุณธรรมเขากับเปาหมาย ระเบียบ นโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัด หรือแนวปฏิบัติที่เปนทางการหรือเปน

รูปธรรม ในลักษณะนี้รวมไปถึงการประกาศเจตนารมณ การกําหนดคุณธรรมเปาหมายขององคกรหรืออัตลักษณ

เชิงคุณธรรมขององคกรดวย 

  ระดับเครือขาย (network) ลักษณะของการดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเปนการสรางการมี

สวนรวม การประสานงาน หรือการรวมมือกันระหวางองคกรภายในภาคีเครือขายเดียวกันในการรวมกันสรางสรรค

กิจกรรมหรือโครงการรวมกัน ทั้งยังรวมไปถึงการใหการสนับสนุน ความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน ตลอดจนเก้ือหนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในประเด็นตาง ๆ ระหวางองคกรภายในเครือขาย  

  ระดับความรวมมือระหวางเครือขาย (network collaboration) ลักษณะของการดําเนินงาน

จะมีลักษณะเดียวกันกับระดับเครือขาย เพียงแตเปนการมีสวนรวม ประสาน หรือรวมมือในการสรางสรรคหรือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการรวมกันกับองคกร/หนวยงานของเครือขายอื่น ๆ หรือเปนความรวมมือระหวาง

เครือขาย ซึ่งในระดับสุดทายนี้ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนประเด็น
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คุณธรรมแกสังคมอยางเปนวงกวาง ตัวแบบนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ในภาพรวมทั้งหมดของคณะทํางานใหมีความบูรณาการและเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แนวทางลักษณะการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมแบบขั้นบันได 

 

บทสรุป 

 การขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มีลักษณะสําคัญในการขับเคลื่อนในหลายระดับทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับหนวยงาน/องคกร ระดับเครือขาย 

และระดับระหวางเครือขาย ซึ ่งแนวทางการขับเคลื่อนเปนไปในสองมิติ คือ มิติในเชิงโครงสราง และมิติการ

ขับเคลื่อนแบบขั้นบันได โดยการขับเคลื่อนในมิติเชิงโครงสรางจะมุงเนนไปที่การกําหนดโครงสรางการทํางานให

องคกรที่มีบทบาทหรือภารกิจที่สอดคลองใกลเคียงกันไดอยูในกลุมภาคีเครือขายเดียวกัน (network) ซึ่งจะทําให

เกิดการบูรณาการ แลกเปลี ่ยน ผสานความรวมมือ และผลักดันประเด็นคุณธรรมรวมกัน สวนแนวทางการ

ขับเคลื่อนในมิติแบบขั้นบันไดมุงเนนไปที่ลักษณะของการดําเนินงานในแตละระดับของการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรมตามระดับที่กลาวไวขางตน เริ่มตนดวยการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขาไปในวิถีชีวิตประจําวันสวน

บุคคล และสอดแทรกเขาไปในการทํางาน และยกระดับเปนการสรางเสริมกิจกรรมเฉพาะ และผสานหรือบูรณา

การเขากับเปาหมาย ตัวชี้วัด แผน หรือ นโยบาย และนําไปสูระดับสูงที่สุดของขันบันได คือ ประสานความรวมมือ

ภายในและระหวางเครือขายในการสรางสรรคกิจกรรมการขับเคลื่อนรวมกัน 
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 ทั้งนี้ประเด็นปญหาจากการขับเคลื่อนที่พบเจอนั้น สวนมากการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในป 2564 ไดรับผลกระทบสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

สถานการณนํ ้าทวมในพื้นที ่ นอกจากนั้น สวนใหญจะเผชิญขอจํากัดการเปลี ่ยนตัวผูรับผิดชอบงาน สัดสวน

ผูรับผิดชอบงานที่เปนภาคประชาชนในเครือขายนอยกวาภาครัฐ และงบประมาณไมเพียงพอ สวนปญหาสําคัญคือ 

การรับรูความสําคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของคณะทํางานและประชาชนยังไมมากเทาที่ควร ทั้งนี้ใน

เรื่องของอุปสรรคสําคัญ คือ ไมมีองคกรหรือหนวยที่เปนจุดเชื่อมประสานสําหรับการขับเคลื่อนของเครือขาย 

ทัศนคติของประชาชนซึ่งไมเชื่อมั่นตอภาพลักษณในการขับเคลื ่อนสังคมคุณธรรม การไมเขาใจและสับสนใน

บทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนงานคุณธรรมของสมาชิกในเครือขาย ดังนั้นปจจัยที่จะทําใหการขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม ประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับผูนํา ความเข็มแข็ง บริบทของพื้นที่ และตนทุนดานตางๆ (ทุนมนุษย สังคม 

ภูมิปญญา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ) ของชุมชน องคกร หนวยงาน และเครือขายนั้นๆ เปนสําคัญ 

 

ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม 

 9.1.1 การทบทวนและพัฒนาโครงสรางคณะทํางานในแตละเครือขาย เนื่องจากเมื่อพิจารณา

ประกาศแตงตั้งคณะทํางานแลวปรากฏวาโดยสวนใหญเกือบทุกเครือขายมีผูแทนแทนจากสวนราชการมากกวา

ตัวแทนองคการภาคประชาชน บทบาทของการขับเคลื่อนจึงไปอยูที่การผลักดันของหนวยงานภาครัฐในแตละ

เครือขาย ซึ่งการขับเคลื่อนในลักษณะนี้มักจะอาศัยการขับเคลื่อนแบบบนลงลาง (Top -Down) ซึ่งอาจจะขาดการ

เชื่อมโยงการทํางาน ความรวมมือ และการมีสวนรวมจากภาคสวนอื่น ๆ โครงสรางการทํางานที่เนนภาครัฐเปนตัว

ขับเคลื่อนจึงแข็งตัวและไมยืดหยุน จึงควรปรับโครงสรางคณะทํางานในแตละเครือขายโดยเปนการสลับใหตัวแทน

องคการภาคประชาชนไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะทํางานในแตละเครือขาย และทําหนาที่เปนผูนําเครือขาย 

ซึ่งจะทําใหการขับเคลื่อนมีความยืดหยุนมากกวา เพราะโครงสรางที่ปรับใหมจะใหนําหนักกับองคกรภาคประชาชน

จึงเปนการขับเคลื่อนแบบลางข้ึนบน (Bottom - up) ไมจําเปนตองรอคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพ่ือดําเนินการ และ

สับเปลี่ยนใหหนวยงานภาครัฐไปทําหนาที่เลขาคณะทํางานในแตละเครือขายเพื่อทําหนาที่หนุนเสริมการทํางาน

ของเครือขายแทน คณะผูวิจัยมีมุมมองวาจะเปนการขับเคลื่อนเชิงเครือขายอยางแทจริง ที่ไมไดขับเคลื่อนคุณธรรม

ภายใตกรอบของระบบราชการเพียงอยางเดียวอันจะทําใหการเคลื่อนราบรื่นกวาเดิม 

 9.1.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของเครือขาย การ

ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามักพบประเด็นขอจํากัดดานงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน

ในหลายเครือขายไมเพียงพอ ซึ่งอาจใชวิธีการระดมทุนขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเพื่อจัดกิจกรรมชวยเหลือ
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สังคม หรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกับหนวยงานเกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ เครือขายองคกร

ชุมชนอาจขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครอืขายภาคประชาสังคมอาศัยงบประมาณจากหลายชองทางจากหนวยงาน

ตนสังกัด เปนตน ทั ้งนี ้งบประมาณที่ไดเสนอขอจัดสรรมานั ้นอาจมีขอจํากัดในการใชจายซึ ่งตองเปนเพ่ือ

วัตถุประสงคบางอยางที่ผูใหทุนสนับสนุนกําหนดจึงอาจไมไดตอบโจทยการขับเคลื่อนงานคุณธรรมโดยตรง ฉะนั้น 

หากตองการใหเกิดการขับเคลื่อนในแตละเครือขายไดดีมากขึ้นศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ควรจัดสรร

งบประมาณทั้งกิจกรรมที่จัดรวมกันภายในเครือขาย หรือจัดสรรใหแกกรณีที่มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง 2 

เครือขายขึ้นไปและตองการงบประมาณสนับสนุน การสนับสนุนงบประมาณในลักษณะนี้จะชวยทําใหเกิดแรงจูงใจ 

และเกิดการขับเคลื่อนท่ีตอบโจทยการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมที่ตองการไดโดยตรง 

 9.1.3 การถายทอดหรือการสรางการรับรู การขับเคลื ่อนจังหวัดคุณธรรมแกคณะทํางาน

(เครือขาย) และแกประชาชน ตองสรางการรับรูใหแกคณะทํางานทั้ง 9 เครือขาย และประชาชนทั่วไปในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องบทบาทหนาที่ในการขับเคลื ่อน แนวทางปฏิบัติ และทิศทางการปฏิบัติที่ช ัดเจน 

ตลอดจนองคความรูที่จําเปนและเกี่ยวของกับการขับเคลื่อน ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานขับเคลื่อนได

อยางชัดเจนขึ้น โดยจุดเนนสําหรับประชาชนในการสรางการรับรูมี 2 ประการ คือ ประการแรก สรางการรับรูเก่ียวกับหลัก

คุณธรรมเปาหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจหลักคุณธรรมอันจะทําใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนหลายระดับ 

เชน เกิดการรับรู เกิดความเขาใจ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมขึ้นในสังคม เปนตน 

ประการที่สอง สรางการรับรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใหประชาชนเกิด

การยอมรับและมีความรูสึกรวม หากเปนไปไดอาจยกระดับเปนความตองการเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนงาน

คุณธรรมในที่สุด 

 9.1.4 การยกระดับความรวมมือระหวางเครือขาย คือ ตองหนุนเสริมกลไกการเชื่อมประสาน

ระหวางเครือขายเพื่อสนับสนุนใหแตละเครือขายมีโอกาสปฏิสัมพันธกันอยางเขมขนมากขึ้น เพื่อทําใหเกิดการมี

สวนรวมในกิจกรรมที่ทาํรวมกันระหวางเครือขายมากขึ้น และการสรางความตระหนักถึงบทบาทของเครือขายหนึ่ง

ที่มีสวนหนุนเสริมเครือขายอื่น จนเกิดการริเริ่มและดําเนินการกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย เปนสวนสําคัญใน

การสรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตองมีการจัดตั้ง “องคกรผูนํา

ในเครือขาย” ที่จะทําหนาที่เปนจุดประสานงานหลัก (Node) คอยผลักดันและเชื่อมโยงทั้งเครือขายใหมีความ

เขมแข็งมากขึ ้น และตั้งทีมเฉพาะกิจ (Ad Hoc) เปนกลไกอํานวยการเพื่อสนับสนุนสงเสริมการขับเคลื ่อนใน

ภาพรวมและเชื่อมโยงประสานงานกันของคณะกรรมการทั้ง 9 เครือขาย 
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9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใชเครือขายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่เปนพื้นที่

เปาหมายนํารองในการสงเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมนอกเหนือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน จังหวัด

เชียงราย  จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของแนวทางการขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรม ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใชเครือขาย

ทางสังคมในแตละพื้นที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถใชกรอบการศึกษาและวิธีการศึกษาเดียวกันแตเปลี่ยนแปลง

พ้ืนที่เพ่ือนําไปสูการสรางขอสรุปอันเปนองคความรูทางวิชาการที่มีความแข็งแกรงในการอธิบายและพยากรณ เพ่ือ

นําไปสูการขยายผลการพัฒนาสังคมคณุธรรมโดยใชเครอืขายทางสังคมตอไป 
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บทคัดยอ 

 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชนชุมชน โดยศึกษา

ขอมูลจากหมูบานหวยทราย ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี รวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ และเวทีประชาคม ผล

การศึกษา พบวา แกมลิงทุงปกขอกอสรางข้ึนเพื่อลดปญหาอุทกภัยและลดปญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพ่ือการ

ทําเกษตรกรรม หนวยงานที่เก่ียวของไดเล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวเพ่ือสาธารณะประโยชน รวมทั้ง

ชุมชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐที่เกี ่ยวของ ไดแก กํานัน 

ผูใหญบาน ตัวแทนผูนําชุมชนและประชาชน จึงไดรวมกันเสนอแนวทางในการใชประโยชนจากแกมลิงทุงปกขอ

รวมกันในลักษณะโครงการ/กิจกรรม เปนขอสรุปในการใชพ้ืนที่เพ่ือสาธารณะประโยชน 3 แนวทาง ไดแก 1) ดาน

อาชีพและการสรางรายได 2) ดานทองเที่ยวและกีฬา 3) ดานแหลงเรียนรูชุมชน แนวทางขับเคลื่อนโครงการ/

กิจกรรมไปสูการปฏิบัติจะตองประกอบดวยการประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหประชาชนในพื้นที ่และ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน หนวยงาน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองวางแผน กําหนดระยะเวลา และจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการ

พัฒนาในแตละดานอยางเต็มศักยภาพ ประสานการทํางานรวมกันระหวางชุมชนและภาคีเครือขายที่เก่ียวของเพ่ือ

สรางกระบวนการรับรูและการมีสวนรวม สรางความตระหนักในการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่องเพื่อตอยอดการ

พัฒนา สนับสนุนการพัฒนาที ่สอดคลองกับวิถีช ีว ิตและความเปนอยู ของชุมชน สรางกระบวนการติดตาม

ประเมินผลรวมกันของทุกภาคสวนและการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนิน

กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

 

คําสําคัญ: แกมลิงทุงปกขอ สาธารณะประโยชน อาชีพและรายได ทองเท่ียวและกีฬา แหลงเรียนรูชุมชน 
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Abstract 

 

 This research article the objective is to analyze the development of public areas for the 

benefit of the community. Studying data from Huai Sai Village Sub Thawee Subdistrict Ban Na 

Doem District Surat Thani Province. Data were gathered using qualitative research from the review 

of relevant documents, interviews and community forums. The results of the study revealed that 

Thung Pak Kho Monkey Cheek was constructed to reduce flooding problems and reduce the 

problem of encroachment on public areas for agriculture. Relevant agencies have seen guidelines 

for the development of such areas for the public benefit. Including the community has the 

potential to drive efficient use of space. Relevant government agencies, village headmen, 

representatives of community leaders and people Therefore, jointly propose guidelines for 

utilizing the monkey cheeks of Thung Pak Kho together in the form of projects/activities. It is a 

summary of the use of the area for public use in 3 approaches: 1) career and income generation 

2 )  tourism and sports 3 )  community learning resources.  Guidelines to drive the project/activity 

into action must consist of public relations and understanding for people in the area and relevant 

agencies to know about development guidelines for collaboration of all sectors. Government 

agencies and local government organizations must plan set time period and allocating budgets 

to support development in each area to its fullest potential. Coordinate collaboration between 

 

Keyword:  Thung Pak Kho Monkey Cheeks, Public Interest, Career and income, Travel and sports,     

     Community learning resources.  
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บทนํา 

จังหวัดสุราษฎรธานีไดเริ ่มดําเนินงานโครงการแกมลิงทุ งปกขอเมื ่อปพ.ศ. 2560 ซึ ่งเปนพื ้นที่

สาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน พบวาพื้นที่บริเวณโดยรอบ

โครงการแกมลิงทุงปกขอไดถูกข้ึนทะเบียนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ตั้งแตปพ.ศ. 2529 มีเนื้อที่จํานวน 

4,143 ไร 90 ตารางวา ตอมาเมื่อปพ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณนํ้าทวมจังหวัดสุราษฎรธานีจึงเกิดโครงการแกไข

ปญหานํ้าทวม โดยไดอนุมัติใหกรมชลประทานออกแบบสํารวจการเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีโดยใหมีพ้ืนที่เก็บนํ้าและ

ที่พักสัตว เพื่อรองรับกลุมเกษตรกรกลุมเลี้ยงโค กระบือที่มีอยูเดิม เมื่อดําเนินการตามแผนเกิดติดขัดกลุมผูที่อยู

อาศัยที่อางวาไดอยูอาศัยและทํากินมากอนหนานี้นานแลว ทําใหตองปรับแผนและแกไขแบบใหมโดยยนระยะแนว

โครงการทางฝงริมแมนํ้าตาป จึงเกิดกลุมผูบุกรุกเขาในพื้นที่ที่เหลือ ทําการปลูกปาลมนํ้ามันและลักลอบปลูกอยู

เรื่อย ๆ ถึงแมวาเจาหนาที่รัฐจะดําเนินการจับกุมอยูตลอดเวลา ซึ่งเรื่องนี้เคยรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินเมื่อป

พ.ศ. 2560 โดยมีคําวินิจฉัยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการกับผูบุกรุกที่สาธารณประโยชนทุงปกขออยางจริงจัง 

รวมทั้งใหสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักรในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินใหกับอําเภอบานนาเดิม แตปญหาการลักลอบบุกรุกยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อเปนการ

ขจัดหรือระงับความเดือดรอนของประชาชนที่ยังคงอยู ผูตรวจการแผนดินจึงไดลงพื้นที ่ตรวจสอบขอเท็จจริง

บริเวณพื้นที่โครงการแกมลิงทุงปกขออีกครั้ง พรอมทั้งหาแนวทางความรวมมือในการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันสาธารณประโยชนทุงปกขอ กําหนดมาตรการดําเนินการทางกฎหมายแกผูบุกรุกเขาปลูกตนปาลม พรอม

ทั้งบูรณาการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการ ซึ่ง

เกษตรกลุมดลี้ยงโค กระบือไดรับผลกระทบมากกวา 30 ราย 

 จากการลงพื้นที่มีขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาผูไดรับความเดือดรอนในพื้นที่โครงการแกมลิงทุงปก

ขอ ในระยะแรกใหมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางเกษตรกรกลุมเลี้ยงโค กระบือ กับเกษตรกรกลุมปาลมนํ้ามันใน

เรื่องการใชพื้นที่สาธารณประโยชนรวมกัน โดยมอบหมายใหนายอําเภอเปนคนกลางในการพูดคุยในระยะยาวใหมี

หนวยงานราชการที่เก่ียวของจัดทําแผนแกไขปญหา และกํากับดูแล พัฒนาสงเสริมอาชีพ เชน ทําแผนวิจัยดานการ

เลี้ยงสัตวนํ้า และสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบยั่งยืนตอไป โดยจังหวัดสุราษฎรธานีไดเชิญหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาโครงการแกมลิงทุงปกขอ ตําบลทรัพย

ทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สํารวจและรับฟงความคิดเห็น
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แกมลิงทุงปกขอ ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือจัดทําแผนและผังแมบทโครงการ

พัฒนาแกมลิงทุงปกขอ กําหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพ และการใชพื้นที่ที่เปนสาธารณะประโยชนรวมกัน 

วัตถุประสงค 

    1. เพื่อจัดทําผังและแผนแมบทโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

วิธีการวิจัย 

การวิเคราะหศักยภาพชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทําแผนแมบทพัฒนาแกมลิงทุงปากขอ ประกอบดวยกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสีย การสํารวจพื้นที่ และการจัดเวทีประชาคม ข้ันตอนแรกกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ประชาชน ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน และตัวแทนจากหนวนยงานราชการที่

เก่ียวของรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่แกมลิงทุงปากขอ จํานวน 2,800 ไร เบ้ืองตน

ที่ประชุมไดใหขอมูลเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ซึ่งผูใหขอมูลในสวนนี้ คือ

เจาหนาที่จากกรมชลประทาน ไดอธิบายถึงเหตุผลในการปรับพื้นที่เปนแกมลิง รายละเอียดของการดําเนินงาน 

ประโยชนที่ไดจากการดําเนินโครงการ ถัดมาเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเด็นเก่ียวกับความเปนอยู ภูมิปญญา ศกัยภาพชุมชน การประกอบอาชีพ  การรวมกลุมของชุมชน แนวทางการ

พัฒนาในดานตางๆ เชน ความตองการดานสาธารณูปโภค การปรับภูมิทัศน การสงเสริมการทองเที่ยว การสงเสริม

กลุมวิสาหกิจ การจัดการนํ้าและพื้นที่เกษตร การจัดการพื้นที่เพ่ือประโยชนสาธารณะรวมกัน กระบวนการเก็บ

รวบรวมขอมูลดังกลาวใชวิธีการรับฟงความคดิเห็นจากที่ประชุม การสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหศักยภาพชุมชน

ดวย SWOT เพ่ือหาจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ขั้น

ที่สอง การสํารวจพื้นที่รวมกับผูนําชุมชนเพื่อใหไดขอมูลเชิงพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่ รายละเอียดทางกายภายแลว

นําไปกําหนดสัดสวนพื้นที่ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นรวมกันของทุกภาค

สวน ขั้นที่สาม เวทีประชาคมเพื่อนําเสนอรางแผนและผังโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอที่แสดงรายละเอียดของ

ตําแหนงที่ตั ้งอาคาร สถานที่ ศูนยเรียนรู ลานกิจกรรม และสิ่งปลูกสรางที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ซึ่ง

รายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูล สรุปไดดงัน้ี  
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1.จุดประกายความคิด    

   โดยเริ่มที่วงพูดคุยเล็กๆ เมื่อหลายคนมีการพูดคุยถึงปญหาการใชประโยชนบนพื้นที ่สาธารณะประโยชนซึ่ง

ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิในการเขาถึงทรัพยากร โดยพื้นที่ทุงปกขอเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีการถกเถียงกันเพื่อหา

แนวทางยุติปญหา นําวิกฤติที่เกิดขึ้นในชุมชนมาหารือกัน สรางความหวังท่ีจะอยูรอดรวมกันการตระหนักถึงปญหา

ตางๆ รวมกัน กระตุนใหชุมชนหันมาสนใจเรื่องใกลตัวมากขึ้น 

2. ศึกษาประวัติชุมชน   

   ชวยกันยอนประวัติศาสตรชุมชนโดยการจัดทําเปนขอมูลไทมไลนวิวัฒนาการชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทาํ

ใหเห็นถึงทุนทางสังคม ที่เกิดข้ึนจากความหลากหลายที่ซอนอยูในชุมชน ภูมิปญญา อัตลักษณชุมชน โดยอาศัย

ทุนทางสังคม ทุนมนุษย  ทรัพยากร อาชีพ  ประสบการณ  วัฒนธรรม วิถีชีวิต และงบประมาณ 

3. คนหาแกนนําและองคกรทองถิ่น ภาคีเครือขาย  

    สรางทีมงานที่ริเริ ่มขบวนการจัดทําแผนแมบทและสรางความเขาใจที่ชัดเจนรวมกัน โดยใชวิธีการทํางานที่

ขึ้นอยูกับคนในพ้ืนที่เปนหลัก โดยที่มีแกนนํา  มีองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุมผลประโยชน

ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนตัวกลางในการนัดหมาย

รวมกลุมเพื่อใหมีการพูดคุยกัน ทั้งนี้เพ่ือใหไดประเด็นและแนวทางรวมกันของทุกฝาย 

4. สํารวจวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 

    กําหนดประเด็นการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอรวมกัน ควบคูกับการเก็บขอมูล วิเคราะหศักยภาพชุมชน เพื่อหาจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด สรางเวทีพูดคุย (วงเล็ก  วงใหญ  ตัวบุคคล) จัดหมวดหมูการพัฒนา ทําความ

เขาใจในขอมูลท่ีชัดเจน การรวบรวมขอมลูในทุกแงมุม  แลวนําขอมูลกลับคืนชุมชนในเวทีระดับหมูบาน เพ่ือจะได

กําหนดทิศทางการทํางานเชิงพ้ืนที่รวมกันสวนรวมระหวางผูนําทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคประชาชน 

5. ยกรางแผนแมบทชุมชน 

    เมื่อไดขอมูลครบถวนทกุมิติ เกิดการรับรูรวมกันแลว  แนวทางการจัดทาํแผนแมบทแกมลิงทุงปกขอมีกรอบการ

จัดทําแผนแมบท 3 ประเด็น คือ 1) แผนคน 2) แผนงาน 3) แผนงบประมาณ เกิดกระบวนการแกปญหาแบบ

กลุม แตละแผนมีเจาภาพ เจาของเรื่อง โดยการจัดทําแผน 3 ระดับ คือ 1)แผนงานในระดับชุมชน 2) แผนงานใน

ระดับทองถิ่น  ภาคีพัฒนา และ3) แผนงานในระดับอําเภอและจังหวัด เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน  

6. ประชาพิจารณแผนแมบทชุมชน 

เปดเวทีหมูบาน  ชุมชน  มีตัวแทนแตละกลุมกิจกรรมเขารวมเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไปได ความถูกตอง โดย

คํานึงถึงเจตนาของผูคนในพื้นที ่เปนหลัก กําหนดความเหมาะสมในการนําแผนไปสู การปฏิบัติ การจัดลําดับ
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ความสําคัญของแตละเรื่อง กําหนดชวงเวลา ความเหมาะสม วิธีการที่จะทําใหแผนแมบท ฯ ประสบความสําเร็จ 

ตลอดจนการแกระเบียบ  กฎเกณฑ  ใหเหมาะสมกับการทํางาน 

7. นําแผนไปสูการปฏิบัติ 

    การนําแผนไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนด นําไปบริหารจัดการดวยตนเอง ใช

ทุนในชุมชนทุกทุนที่มีอยูมาชวยกัน โดยเฉพาะทุนทางสังคม บุคลากร วัฒนธรรม ประสบการณ วิถีชีวิต ประงบ

มาณ เปนตน 

8. ประเมินผล สรุปบทเรียน ตอยอดพัฒนา 

    สรุปการทํางานวาสวนใดที่ไดดําเนินการแลวประสบความสําเร็จ หรือมีสวนใดที่ตองพัฒนาปรับปรุง มีการ

ประเมินผลในทุกระดับและทุกโครงการเพ่ือจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

ตารางที่ 1 สรุปแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

กระบวนการพัฒนาพื้นที่ การเก็บขอมูล แผนงาน/กิจกรรม แหลงขอมูล 

1. การศึกษาบริบทพ้ืนที่และ

การสํารวจความคิดเห็น 

 

1. สํารวจขอมูลบริบท

ชุมชน 

2. สํารวจความคิดเห็นผูมี

สวนไดสวนเสีย 

3. เวทีประชาคม 

 

1. สํารวจที่มาของการ

พัฒนาพ้ืนที่ 

2. สํารวจพื้นที่ 

3. SWOT Analysis 

 

1. บริบทพื้นที่/ขอมูล

พ้ืนที่ 

2. ขอมูลอาชีพ/ความ

เปนอยู 

3. ขอมูลความตองการ

พัฒนาพ้ืนที่ 

4. ขอมูลหนวยงานที่

เก่ียวของในการพัฒนา

พ้ืนที่ 

2. รางผังและแผนแมบท

โครงการพัฒนาแกมลิงทุงปก

ขอ  

1. ขอสรุปแนวทางการ

พัฒนาแกมลิงทุงปกขอ 

“3 หวงการพัฒนา” 

   (1) ดานอาชีพ/การ

สรางรายได 

1. ระบุตําแหนงการ

พัฒนาพ้ืนที่ 

2. เวทีเสวนา/ประชา

พิจารณ 

 

1. ประชุมผูนําชุมชน 

ชาวบาน หนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของเพ่ือ

เสนอรางแผนแมบท

โครงการพัฒนา ฯ 
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   (2) ดานการทองเที่ยว

และกีฬา 

   (3) ดานแหลงเรียนรู

ชุมชน 

2. รับฟงความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. ปรับรางแผนพัฒนาให

สอดคลองกับความ

ตองการ ศักยภาพชุมชน 

และแผนการพัฒนาของ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

การวิเคราะห ผลลัพธ 

จุดแข็ง 1. มีทุนทางสังคม มีภ ูมิปญญาชาวบาน มีผ ู ร ู ด านตาง ๆ มี

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพัฒนาได และใชใหเกิดประโยชน

มากขึ้นไดทั้งในระดับอําเภอ และจังหวัด 

2. ที่ตั้งของตําบลเปนจุดเชื่อมเสนทางคมนาคม การขนสง พ้ืนท่ีทุง

ปกขอติดถนนหลัก 404 สามารถเปนศูนยกลางการตลาด ผลผลิต

ทางการเกษตร ที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่เปนชุมชนเมือง 

และสามารถขยายในดาน อุตสาหกรรม พาณิชย กรรม การ

ทองเที่ยว และแหลงศกึษาเรียนรูทางการเกษตรชุมชน  

3. ผูนํา ทองถิ่น และผูนํา ทองที่สวนใหญรวมตัวกันไดอยางเปน

เอกภาพ มีความสามัคค ีประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา มี

ผูนําดี มีวิสัยทัศน  

4. ประชากรประกอบอาช ีพการเกษตรเป นหล ัก ม ีความ

หลากหลายของผลผลิตดานการเกษตรกระจายตามหมูบานตาง ๆ 

ในปริมาณการผลิตที่มากพอ ลักษณะพื้นที ่สามารถเพิ่มผลผลิต 

เพ่ิมมูลคา สรางอาชีพและรายไดใหชุมชน 
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โอกาส 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น ตามหลักสิทธิชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 

2. ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบากําหนดใหชุมชน

เปนศูนยกลางในการพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ทุกภาคสวน 

3. สวนราชการในระดับจังหวัด อําเภอไดเห็นถึงความสําคัญ

ตรงกันวาพื้นที่ทุงปกขอ เปนพ้ืนที่ที่มีศกัยภาพสูงในการพัฒนาใน

หลายมิติ  

จึงไดมีคําสั่งจังหวัดสุราษฎรธานีใหตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อ

ศึกษา และจัดทําแผนแมบทเพ่ือใหเกิดรูปธรรม 

4. สภาพภูมิประเทศเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาดานการเกษตร การ

ทองเที่ยว และการคมนาคมขนสง เพราเปนเสนทางที่เปนจุดผานสู

จังหวัดตาง ๆ เชนภูเก็ต พังงา รวมทั้งดานทะเลอันดามัน และเปน

เสนทางหลัก ไปสูกรุงเทพมหานคร 

จุดออน  1.ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเปนจํานวนมาก เพ่ือขยายเปน

พ้ืนที่ทํากิน ที่อยูอาศยั ปาไม แหลงนํ้า ขาดการวางแผนในการ

ดูแลรักษาอยางเปนระบบ 

2. ในชวงฤดูฝนหากมีปริมาณฝนที่ตกหนักติดตอกันเปนระยะ

เวลานาน จะเกิดปญหานํ้าทวม 

3. สภาพหนาดิน และนํ้าในบริเวณพ้ืนที่ทุงปกขอมีลักษณะเปน

กรดสูง เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนทุงเลี้ยงสัตว 

4. ขาดความรวมมืออยางจริงจังในการรวมกลุมทํากิจกรรมเพ่ือให

สามารถใชประโยชนในพ้ืนที่รวมกัน 
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5. ขาดการวางแผน และการบูรณาการรวมกันระหวางชุมชนกับ

หนวยงานราชการที่เขาไปดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่  
อุปสรรค 1. ภัยธรรมชาติภูมิอากาศ มีแนวโนมท่ีรุนแรงขึ้น นําไปสูความแหง

แลงในชวงฤดูรอน อีกทั้งสุมเสี่ยงที่จะเกิดนํ้าทวมในฤดูฝน สงผล

กระทบตอการผลิตพืชผลการเกษตร 

2. ความขัดแยงทางความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ จากความ

หลากหลายของผูคนในพ้ืนที่มีสูง 

 

ผลการวิจัย 

แนวทางการใชประโยชนพื้นที่โครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ  

จากการวิเคราะหศักยภาพชุมชนจากการรับฟงความคดิเห็นของผูนําชุมชน ประชาชน และตัวแทนเจาหนาที่จาก

หนวยงานที่เก่ียวของ การใชประโยชนพื้นที่แกมลิงทุงปกขอสามารถพัฒนาได 3 ดาน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ท่องเทียว/กฬีา 

แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

อาชีพ/การสร้างรายได้ 
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ตารางที่ 2 แนวทางการใชประโยชนพื้นที่โครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ  

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม) ผูมีสวนเกี่ยวของ 

1. ดานอาชีพ/การสราง

รายได 

   (1) ปศสุัตว (วัว,ควาย,

แพะ,โคขุน) 

   (2) กลุมวิสาหกิจชุมชน 

(แปรรูปผลิตภัณฑ,สงขาย

หางสรรพสินคา,การตลาด) 

  (3) กลุมประมง 

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว 

โครงการสงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชนและ

เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูป 

โครงการสงเสริมการขายและการตลาด

ออนไลน 

โครงการสงเสริมกลุมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทองเที่ยวและกีฬา 

   (1) การปรับปรุง

สาธารณูปโภค (ถนน 

ไฟฟา ประปา) 

   (2) กิจกรรมงานว่ิง 

   (3) กิจกรรมทางนํ้า 

   (4) เทศการกินปลาเม็ง

ทุงปกขอ 

   (5) โฮมสเตย 

   (6) จุด Check in 

 

โครงการปรับภูมิทัศนลาสาธารณูปโภค 

โครงการกิจกรรมทองเที่ยวชุมชน  

โครงการสํารวจความคิดเห็นการจัดสรางที่พัก 

โฮมสเตย 

 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม) ผูมีสวนเกี่ยวของ 

3. แหลงเรียนรูชุมชน 

  (1) พิพิธภัณฑบรรพชน 

  (2) ศูนยพันธุกรรมพืช/

สัตว 

โครงการอัตลักษณชุมชน 

โครงการอนุรักษพันธุพืช/พันธุสัตว 

โครงการแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนกูภัยทางนํ้า 
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  (3) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ผลการวิเคราะหสภาพพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อจัดทําผังและแผนแมบทโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ 

จากการสํารวจพื้นที่ การรับฟงความคิดเห็นจากเวทีประชาคมไดรับขอเสนอแนะจากผูมีสวนเก่ียวของรวมกัน

กําหนดผังและแผนแมบทโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ ดังนี้ 

 1.การวางผังการใชประโยชนที่ดินโดยรอบแกมลิงทุงปกขอในพื้นที่ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนา

เดิม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 จากการศึกษาการใชประโยชนที่ดินขางตน รวมกับการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมจากภาคประชาชนใน

พ้ืนที่ตาํบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี รวมกับหลายภาคสวน อาทิเชน สวนราชการจังหวัดสุ

ราษฎรธานี ตัวแทนผู วาราชการจังหวัด ทานรองผู วาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวแทนกรมชลประทาน 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี โยธาธิการและผังเมือง และอีกหลาย ๆ 

หนวยงาน รวมถึงหัวหนาสวนราชการในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลทรัพยทวี นายอําเภอบานนาเดิม กํานัน

ตําบลทรัพยทวี ผูนําชุมชนตําบลทรัพยทวี และตัวแทนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง จํานวน 3 ครั้ง 

ประกอบดวย ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมูที่ 3 บานหวยทราย เปนการจัดทํารางผัง

แมบทและแผนแมบทเบื้องตน ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมูที่ 3 บานหวยทราย เปน

การเสนอรางผังแมบทและแผนแมบทโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอเบื้องตนแกเวทีประชาคม พรอมทั้งรับฟง

ขอเสนอแนะเพื่อทําการปรับปรุงผังใหสมบูรณตามความตองการของประชาชน ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 

ณ ศาลาประชาคมหมูท่ี 3 บานหวยทราย เปนการนําเสนอรางผังและแผนแมบทโครงการแกมลิงทุงปกขอท่ีทําการ

แกไขจากการจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น 2 ครั ้งที่ผานมา พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะจากภาคสวน

ราชการ และประชาชนในพ้ืนที่กอนจัดทําแผนแมบทและผังแมบทฉบับสมบูรณ 

  โดยสรุปหัวขอศูนยการเรียนรูและพื้นที่ใชสอยที่ตองการพัฒนาและจัดสรรสําหรับทําประโยชนแกคน

ในชุมชนตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

 พื ้นที่สวนที่ 1 ของโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ คือ พื้นที่แกมลิง ทางดานตะวันตก มีพื้นท่ี

ประมาณ 1,800 ไรจากพื้นที่พัฒนาโครงการทั้งสิ้นประมาณ 2,800 ไร 

 พื้นที่สวนที่ 2 ของโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ คือ พื้นที่ทางฝงตะวันออก มีพื้นที่จัดสรรเพ่ือ

จัดสรางเปนศูนยเรียนรูและพ้ืนที่ใชสอยตาง ๆ รวมพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร ประกอบดวย 
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1. พื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว คิดเปนพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ใชสอย ประกอบดวย 

- ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

- อาคารโรงเรือนพักสัตว 

2. ศูนยแสดงและจําหนายสินคา คือ พื้นที่ศูนยกลางในการรวมสินคา ผลิตภัณฑชุมชน สินคา OTOP และจุด

พักรถของนักทองเที่ยว ถือเปนพ้ืนที่กระจายรายไดแกชุมชน ประกอบดวย  

- อาคารจัดจําหนายและแสดงสินคาชุมชน 

- อาคารรานคา รานอาหาร 

- อาคารสํานักงานที่ทําการโครงการฯ 

- หองนํ้าและหองละหมาด 

- ลานจอดรถ 

3. พิพิธภัณฑบรรพชน คือ พ้ืนที่ที่จัดใหมีการแสดงวิถีชีวิตพ้ืนบาน และประวัติความเปนมาของคนในพื้นที่ โดย

ในพ้ืนที่ประกอบดวย 

- อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑบอกเลาเรื่องราวคนทรัพยทวี หรือคนบานนาเดิม 

- สวนหยอมซึ่งเปนภูมิทัศนโดยรอบอาคาร 

4. ศูนยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและประมงพื้นถิ่น คือ พื้นที่ที่จัดแสดงพันธุปลาพื้นถิ่น อาทิเชน พันธุปลาเม็ง  

ที่ถือเปนปลาขึ้นชื่อของตําบลทรัพยทวี และปลาหมอ ปลาพื้นบานที่สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ไดเปนอยางมาก 

โดยในพื้นที่ประกอบดวย 

- อาคารจัดแสดงพันธุปลาพ้ืนถ่ิน และสัตวนํ้าพื้นถิ่น 

- โรงเรือนและบอนํ้าสําหรับการเพาะพันธุสัตวนํ้า และประมงพ้ืนบาน 

5. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) คือ พื้นที่การเรียนรูเกี่ยวกับ

การทําการเกษตร การเพาะพันธุพืชตาง ๆ นานา รวมถึงเปนพื้นที่ที่เก็บรวบรวมพันธุพืชพื้นถิ่นในตําบลทรัพยทวี

และบานนาเดิมไวเพื่อการศึกษา ในพ้ืนที่ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประกอบดวย 

- อาคารจัดแสดงพันธุพืชพื้นถิ่น หรือโรงเรือนเพาะพันธุพืช 

- พ้ืนที่ทําการเกษตรอินทรีย หรือฟารมตัวอยาง 

- แปลงปลูกพืชพันธุ 
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6. ศูนยแปรรูปผลิตภัณฑและสินคาชุมชน คือ พื้นที่ที่จัดเตรียมไวเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาชุมชน โดยนํา

ทรัพยากรและวัตถุดิบในชุมชนมาผานกระบวนการตาง ๆ เพื่อสรางเปนผลิตภัณฑสินคาในชุมชน จัดจําหนายแก

นักทองเที ่ยวที ่เขามาเยี ่ยมชมและสงออกไปยังพื ้นที ่ตาง ๆ โดยพื ้นที ่ศ ูนยแปรรูปผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

ประกอบดวย 

- อาคารที่จัดสรางไวเพื ่อทํากิจกรรมการแปรรูปของกลุมตาง ๆ อาทิเชน กลุ มแมบาน กลุมพัฒนา

บทบาทสตรี กลุมวิสาหกิจตาง ๆ ในชุมชน 

7. สถาบันหรือโรงเรียนกูภัยทางนํ้า คือ พื้นที่ใชสอยสําหรับการทํากิจกรรมฝกอบรมความปลอดภัยทางนํ้า การ

ชวยชีวิตเบ้ืองตน นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนที่ตั้งของหนวยรักษาความปลอดภัยของโครงการฯ โดยในพื้นที่ประกอบดวย 

- อาคารโรงเรียนกูภัยทางนํ้าชุมชน 

- อาคารสําหรับหนวยปองกันและรักษาความปลอดภัย 

- ลานจอดรถ 

8. พื้นที่สวนสาธารณะ คือ พื้นที่ใชสอยสวนรวมสําหรับการใชเพื่อทํากิจกรรมของคนในชุมชน หรือนักทองเที่ยว 

โดยประกอบดวย 

- สวนสาธารณะสวนหยอม 

- ลานออกกําลังกาย (พื้นที่จัดตั้งเครื่องออกกําลังกาย) 

- เวทีสําหรับกิจกรรมสันทนาการ  

9. พื้นท่ีอื่น ๆ ที่ปรากฏในผัง ประกอบดวย 

- เสนทางจักรยาน โดยรอบแกมลุมทุงปกขอ 

- สวนสาธารณะ สวนหยอมบริเวณประตูระบายนํ้า ที่สามารถจัดสรางหรือพัฒนาเปนพื้นที่เพื่อทํา

กิจกรรมแคมปปงไดในอนาคต 

- พื้นท่ีติดตั้งแผงโซลาหเซลล เพ่ือเปนคลังสํารองพลังงานทางเลือก 

- สะพานเดินชมธรรมชาติ 

- ลานธรรม พื ้นที ่ส ําหรับประดิษฐานหลวงปู ทวดองคใหญ เพื ่อการเขามากราบไหวขอพรของ

นักทองเท่ียวและเปนที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชน  

 โดยผูศึกษาไดจัดวางหรือกําหนด Zoning จากการประชาคมในพ้ืนที่ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งในการวางหรือกําหนดแผนผังไดกําหนดแผนผังในมาตราสวน 1 : 8,200 ดังแสดงในภาพที่ 
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5.1 และไดกําหนดพื้นที ่แผนผังใหเปนไปตามความตองการของประชาชนและภาคสวนราชการในพื้นที ่ตาม

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ดังภาพ 5.2 และทําการปรับแกกอนการทํา

ประชาคมครั้งที่ 3 ดังภาพที่ 5.3 โดยมีทางคณะทํางานไดมีการนําขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาค

ประชาชน และภาคเอกชน มาปรับปรุงแกไขจนเปนผังแมบทฉบับสมบูรณ ดังภาพที่ 1 
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         ภาพท่ี 1 ผังแมบทโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม ฉบับสมบูรณ 
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บทสรุป 

การจัดทําผังและแผนแมบทโครงการพัฒนาแกมลิงทุงปกขอ ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีการวิเคราะหสภาพพื้นที่เพื่อออกแบบสาธารณูปโภค ระบุอาคารสถานที่ สิ่งกอสรางที่

จําเปน รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน  ประชาชน และ

ตัวแทนเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

การกําหนดผังและแผนแมบท ฯ 

 การขับเคลื่อนผังและแผนแมบท ฯ ใหประสบความสําเร็จและประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนสูงสุด ไม

วาจะเปนดานอาชีพ การอนุรักษภูมิปญญา แหลงทองเที่ยวหรือแหลงเรียนรูชุมชนไดนั้น จะตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกฝายในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามผังและแผนแมบท ฯ ใหปรากฏขึ้นจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้ง

จะตองมีการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหความเปนไปไดและการติดตามผลการดําเนินงานเพื ่อใหเกิดความ

ตอเนื่องและไดผลลัพธตรงตามเปาหมาย ซึ่งแนวทางขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงแนว

ทางการพัฒนา เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน 

 2. หนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองวางแผน กําหนดระยะเวลา และจัดสรร

งบประมาณท่ีสนับสนุนการพัฒนาในแตละดานอยางเต็มศักยภาพ 

 3. ประสานการทํางานรวมกันระหวางชุมชนและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือสรางกระบวนการรับรูและ

การมีสวนรวม  

 4. สรางความตระหนักในการพัฒนาพื้นที ่อยางตอเนื่องเพื่อตอยอดการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน 

 5. สรางกระบวนการติดตามประเมินผลรวมกันของทุกภาคสวน  
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วาดวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและขอเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติจริง 

 

 

พิเชษฐ พิณทอง43  
 

 

 หากจะกลาวถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหรือในคน เชื่อวานักรัฐประศาสนศาสตรหรือนัก

สังคมศาสตรอาจพอคุนๆ กันบาง โดยเฉพาะชวงไมก่ีปมานี้มีการพูดถึงกันอยางแพรหลาย ในอดีตที่ผานมาการ

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรและทางสังคมศาสตรอื่นๆ ยังไมคอยใหความสนใจหรือสําคัญมากนัก แตในระยะ

ไมก่ีปมานี้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกลับไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในวารสารของ

ตางประเทศหลายฉบับที่มีการขอเลขการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional 

Review Board) เรียกยอๆ วา “IRB” หากไมมีก็จะไมไดรับการตีพิมพ รวมถึง ก.พ.อ. ก็มีประกาศวา การขอ

ตําแหนงทางวิชาการจากนี้งานวิจัยตองผานการรับรอง Ethic (EC)/IRB เสียกอน  

  หากทาวความยอนไปในอดีตจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เกิดขึ้นตั้งแตชวงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ที่เรียกวา “กฎนูเรมเบิรก หรือNUREMBERG CODE (1947)” ซึ่งเกิดขึ้นหลักจากเหตุการณ

การละเมิดความเปนมนุษย มีการพิจารณาคดีความการกระทําความผิดอยางรายแรงของแพทยและ

นักวิทยาศาสตรที่ทําการทดลองผูตองขังในคายกักกันทําใหมีคนบาดเจ็บ เสียชีวิตจํานวนมาก เปนกฎที่ถูก

เขียนโดยนักกฎหมาย มุงปองกันการกระทําความผิดมากกวาการสงเสริมการวิจัยท่ีทําใหถูกหลักจริยธรรม แต

เมื่อนําไปปฏิบัติกลับมีขอจํากัด เชน การไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเองในเด็กและเยาวชน คนจิตไม

สมประกอบ ไมมีสติ (วิชัย โชควิวัฒน, 2552) จากนั้นก็มีการกําหนดจริยธรรมการวิจัยในการวิจัยเกี่ยวกับคน 

ตอเนื่องเรื่อยมาอีกจํานวนมาก เชน Declaration of Helsinki ที่ไดมีการประกาศครั้งแรกเมื่อปคริสตศักราช 

1964 โดยสมัชชาของแพทยสมาคมโลก และ The Belmont report ซึ่งประกาศในปคริสตศักราช 1979 

นําเสนอโดยคณะกรรมการแหงชาติเพื่อการคุมครองอาสาสมัครในการวิจัยทางชีวเวชศาสตรและพฤติกรรม

ศาสตรประเทศสหรัฐอเมริกา (The National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical and Behavioral Research) ถือไดวาเปนหลักการที่มีการใชอยางแพรหลายยางมาก เนื่องจาก

เปนครั้งแรกของโลกที่มีการกําหนดหลักการพื้นฐานดานจริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบไปดวย หลักความ

เคารพในบุคคล  หลักผลประโยชน และหลักความยุติธรรม (สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ซึ่งประเทศไทยไดมีการประยุกตใชในองคการตางๆ อยางแพรหลาย ยังไมรวมถึง 

CIOMS Guideline ที ่ชื ่อ “Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects" 
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ที่กลาวถึง (1) การใหคํายินยอม (2) การวิจัยในประเทศที่กําลังพัฒนา (3) การปกปองผูออนดอย (4) การ

กระจายภาระและประโยชน (5) บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือแมกระทั่งองคการระหวาง

ประเทศเชน WHO UNESCO ก็ไดมีการออกขอปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเชนกัน 

 เห็นไดวาแนวคิดที่เกี ่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษยนั ้น ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาจาก

ตางประเทศเปนหลัก อันเปนผลจากการที่มนุษยกระทําตอมนุษยอยางไรมนุษยธรรม ไมไดมองวาเปนมนุษย

เหมือนกัน ทําการทดลอง กักขัง ลงโทษเหมือนไมใชมนุษยตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนมีพัฒนาการเกิด

กฎตางๆ ที่ใหความสําคัญของคําวา มนุษยทุกคนเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น ในการวิจัยอะไรที่เกี่ยวกับคนตอง

ปฏิบัติตามกฎที่เปนสากลเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีและเกียรติของความเปนมนุษยไมใหถูกละเมิดไปได  

  สําหรับประเทศไทยแมไมไดมีการละเมิดชีวิต รางกายผูที่ถูกวิจัยจนเกิดเปนขาวใหญโต แตก็

ตองยอมรับความจรงิวางานวิจัยทางสังคมศาสตรที่ผานมา งานวิจัยจํานวนไมนอยท่ีอาจต้ังคําถามที่กระทบตอ

จิตใจความรูสึกของผูถูกวิจัยไมมากก็นอย หรือไมไดมีการขอความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากประชากร

หรือกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลหลัก แจกแบบสอบถามโดยแกนบังคับใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามทุก

ขอโดยเขาอาจไมอยากตอบขอๆนั้น และมีงานวิจัยบางชิ้นที่เปดเผยชื่อ นามสกุลของผูที่ใหขอมูล สถานที่ เปน

ตน ซึ่งลวนแลวแตไมไดเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่ควรจะเปน 

  สําหรับผูเขียนมีประสบการณในการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหลายครั้ง และไดสง

งานวิจัยขอตนขอรับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย หรือ IRB ทําใหมีความตระหนักตอเรื ่อง

ดังกลาววาเปนสิ่งที่สําคัญและตองมีการขอรับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยในทุกชิ้นงานที่ทํา

เกี่ยวกับคนกอนที่จะลงไปเก็บรวบรวมขอมูล การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชตองนําเรื่องจริยธรรม

การวิจัยไปใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตัวอยางเชน รายงานเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการเขาถึงยา

ตานไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย” ซึ่งผูที่เขารวมการวิจัยหรือเรียกวา “อาสาสมัคร” นั้น เปนผูติดเชื้อเอชไอวี 

ซึ่งถือวาเปนกลุมเปราะบางที่ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มคณะ (Full 

board review) ผูเขียนมีประสบการณในการยื่นของรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทั้งระดับชาติ ระดับ

มหาวิทยาลัย จนถึงระดับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ (จังหวัดจนถึงระดับอําเภอ) สิ่งที่ไดเรียนรูคือ ไมวาจะผานการ

รับรองจากคณะกรรมการระดับใด หากลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่จังหวัดหรืออําเภอตองมีการย่ืน

เอกสารตามที ่คณะกรรมการระดับพื ้นที ่กําหนด แมผู เขียนจะไดรับการรับรอง IRB จากคณะกรรมการ

ระดับชาติ คือ กระทรวงสาธารณสุขแลวก็ตาม ก็ตองมีการยื่นแบบฟอรมและเอกสารการวิจัยใหคณะกรรมการ

วิจัยระดับจังหวัดและอําเภอที่ตองการศึกษาวิจัยพิจารณาดวยโดยไมมีขอยกเวน ซึ่งคณะกรรมการระดับพื้นท่ี

อาจรับรองหรือไมรับรองก็ได และมีอํานาจไมอนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ก็ไดเชนเดียวกัน ซึ่งผูเขียน

ไดขอการับรองและผานการรับรองในทุกระดับจากระดับชาติ (กระทรวงสาธารณสุข) 1 ชุด จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 1 ชุด จากสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ 

ที่อยูพ้ืนท่ีเขตบริการทางการแพทยหรือการบริการทางสาธารณสุขทั้ง 13 เขต  
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  สิ ่งที ่ไดเร ียนรู อีกประการหนึ ่งจากประสบการณจริง คือ แตละที ่จะมีแบบฟอรมและ

รายละเอียดในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแตกตางกัน จะนําแบบฟอรมของที่ใดที่หนึ่ง

ไปใชกับอีกที่หนึ่งไมได และการแกไขก็ตองปรับแกตามมติของคณะกรรมการของที่นั้นๆ ซึ่งแตละที่อาจแกไข

ไมเหมือนกันก็ได การสงเอกสารตางๆ ก็ตองสงตามที ่แต ละองคการกําหนดเฉพาะ สิ ่งที ่นาสนใจ คือ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมีอํานาจที่อิสระตอกัน (Autonomy) คณะกรรมการระดับชาติไม

สามารถสั่งการหรือใหคณะกรรมการระดับหนวยยอยลงไปจนถึงระดับทองถิ่นตองปฏิบัติตามมติวา ตองรับรอง

หรือไมรบัรองตามมติของสวนกลางไดแมอยูในสังกัดก็ตาม หลักการนี้เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึง การใหอํานาจ

ของคณะกรรมการระดับพื้นที่มีอํานาจที่อิสระจริง 

ไมสามารถถูกแทรกแซงจากหนวยงานที่บังคับบัญชาโดยตรงได เพราะการตัดสินใจในการรับรอง

หรือไมรบัรองจริยธรรมการวิจัยอาจตองพิจารณาบริบทในเชิงองคการหรือบริบทในเชิงพ้ืนที่ที่แตละแหงอาจมี

ความแตกตางกัน มติของคณะกรรมกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับกระทรวง ไมไดมีผลบังคับตอการท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับอําเภอตองทําตาม ผูเขียนจึงไดเรียนรูการยื่นขอรับการรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยวามีความแตกตางกันในแตละที่ และตองปฏิบัติตามตามมติที่ประชุมขององคการ

นั้นๆ ที่ไดยื่นของการรับรอง โดยเฉพาะองคการที่ตองลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล  

  สิ่งสําคัญประการสุดทายที่ไดเรียนรู คือ ผูวิจัยควรตองอบรมจริยธรรมการวิจัยจากองคการ

ตางๆ เพื่อใหไดมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองในการยื่นหลักฐานขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย หากยิ่งมี

ความรู ที ่ถูกตองแลวการยื่นการขอรับการรับรองยอมไมใชเวลาที่มาก และเหนือสิ่งอื่นใดตัวผูวิจัยตองให

ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนสิ่งแรกๆ ของการออกแบบการวิจัย เพื่อใหการวิจัยนั้นไม

กระทบตออาสาสมัครทั้งยังเปนการวิจัยที่คุมครองปกปองอาสาสมัครอีกดวย ผูเขียนขอฝากขอคิดท่ีสําคญัวา  

 

  “งานวิจัยที่มีคุณคาหาใชเพียงผลงานวิจัยนาสนใจสรางองคความรูใหมเกิดประโยชน

ในทางวิชาการและสังคมอยางเดียวไม แตตองเปนงานที่คํานึงถึงหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเปนหัวใจสําคัญซึ่งจะย่ิงชวยเสริมใหงานวิจัยนั้นทรงคุณคามากย่ิงขึ้น” 
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Barney, Darin. The Network Society: Concept.  Malden, MA: Polity Press, 2014. 198 p. 

                                                                                                                        

Sida Sonsri44 

 

           This book composes of 6 chapter, namely: 

Chapter 1, Network Society 

Chapter 2, Network Technology 

Chapter 3, Network Economy 

Chapter 4, Network Politics 

Chapter 5, Network Identity 

Conclusion 

 

               The network society in this book applies to the society that exhibit 

two fundamental characteristics. The first is the presence in those societies of sophisticated-

almost exclusively digital-technologies of networked communication and information 

management/distribution, technologies which form the basic infrastructure mediating an 

increasing array of social, political and economic practices. A detailed discussion of these 

technologies will be the subject of the chapter 2. 

The second, the reproduction and institutionalization throughout (and between) 

those societies of networks as the basic form of human organization and relationship across 

a wide range of social, political and associations and economic configurations. 

The most important part of this book is the Castells’s theory of network society 

identified 

five attributes which can be applied to contemporary situation as follows: 

            1. A shift in capitalist economies from an industrial to an informational 

base; 

             2. The organization of capitalist economic activity globally on the 

network model; 

 
44 ส ีดา  สอนศรี , รองศาสตราจารย , น ักว ิชาการอ ิสระ. Sida Sonsri, Assoc.Prof, Independent Scholar. Email: 

sidapols@gmail.com.    
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              3. Reorganization of temporal and spatial organization of human 

activity in response to technologies that enable real time communication across vast 

distance; 

              4. Distribution of power based on access to networks and control over 

flows; 

              5. Tension between localized human identity and placeless networks 

 

             In my opinion, this book is up-to-date. It can be applied to any 

countries or any communities. In a society whose norms are defined by the fact of networks, 

this does not pose radical problems for legitimacy of authority, but rather simple establishes 

standards for what we might expect from the state in the network context on social, 

political and economic matters. 

             This book is best for students and scholars on all fields and will be the 

best practice in doing research. 
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