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หมายเหตุ: ข้อคิด เห็นในเนือ้ หาบทความหรือเอกสารทีน่ ำมาเผยแพร่ในวารสารนี้ เป็นของ
ผูเ้ ขียนแต่ผ เู้ ดียวไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แต่อย่างใด
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คำนำ
การประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ในปี ๒๕๖๕ นี้ ได้รับเกียรติจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุ ณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
และแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อเรื่อง “ประเทศไทยในปี ๒๕๖๕ : ทลายกำแพงศาสตร์เพื่อการพลิกฟื้น
ประเทศ” (Thailand Beyond 2022: Transdisciplinary Perspectives)
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -๒๐๑๙ มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนี้ การจัดประชุม
วิชาการในครั้งนี้ได้รองรับการจัดงานในรูปแบบผสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ยังไม่สะดวกในการเดินทาง
แต่ต้องการร่วมงานนำเสนอผลงานประจำปีของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่น
ในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับนักวิชาการผู้ศึกษาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้คนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา สตร์จากสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคในประเทศไทย
การจัดงานประชุมในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากหลายฝ่าย เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ในเครื อ ข่ า ยของสมาคมรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที ่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น เป็ น เจ้ า ภาพให้ ค วามสนั บ สนุ น
ทั้งงบประมาณ บุคลากร สถานที่ และความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ในการจัดการประชุมวิชาการนี้ ได้แก่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบัน
พระปกเกล้า สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่น ๆ
ในการร่วมนำเสนอบทความวิชาการและงานศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เวทีวิชาการนี้ยังเกิดขึ้นได้โดยนักวิชาการ
และผู้สนใจศึกษาในประเด็นต่าง ๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณทีมงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และทีมงานจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยสนับสนุน เสียสละทั้งเวลาและแรงกายในการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้เกิดขึ้น
และดำเนินกิจกรรมได้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ที่นี้
คณะผู้จัดทำ
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย
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สารจากนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

นั บ เป็นนิมิตหมายที่ดีในวันนี้ ที่ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมกับการจัดประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ อันเป็นกิจกรรมการทางวิชาการที่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิล ปากรในการเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดประชุมวิชาการ ร่วมด้วยกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพระปกเกล้าในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน ในหัวข้อ “ประเทศไทยในปี
2565: ทลายกำแพงศาสตร์ เ พื ่ อ การพลิ ก ฟื ้ น ประเทศ ( Thailand beyond ๒๐๒๒: Transdisciplinary
Perspective” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
พุทธศักราช ๒๕๕๒ และด้วยความร่วมมือร่วมแรงของคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทยและเครือข่ายสมาชิกสถาบันทุกแห่ง ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมดำเนินมา
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ ทางวิชาการที่จะตามมา ทั้งวารสารทางวิชาการออนไลน์และหลักสูตร
การอบรมในหัวข้อที่ทันสมัย เพื่อร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็ งทางวิชาการ เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน
ก้าวไปสู่การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ข้าม
พรมแดนศาสตร์
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ นี้ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แ ห่ง
ประเทศไทยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นเจ้าภาพหลักในการ
จั ด ประชุ ม วิ ช าการ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันพระปกเกล้าให้ ความสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และความร่วมมือ
ทางสถาบันวิชาการในเครือข่ายสมาคมฯ และนายนิติพัฒน์ ถิรธนกุลให้ ความสนับสนุนของที่ระลึก ดร.ณัฐภัทร์
รักวงศ์วาน และนางสาวมณีชัชวาล มณีศรี ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกิจกรรมของสมาคมประสานการสื่อสารกับ
ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับในการจั ดเตรียมการนำเสนอผลงานวิชาการ นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม ทำรูปเล่ม
รวมบทคัดย่อและบทความ นายศุภกฤษ จิรธรรมประดับ ช่วยเหลือในการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ
และคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและกำหนดทิศทางของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณสถาบันและผู้ที่มีรายนามที่กล่าวมาข้างต้น
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การจัดงานประชุมครั้งนี้ไม่สามารถทำเสร็จลงได้ หากไม่ได้รับความสนับสนุนหลักจากคณะผู้บริหาร
คณาจารย์และทีมงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย
สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพล พินิจ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอีกหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยรายนามได้
ครบถ้วนที่ให้การสนับสนุนสมาคมในการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทางสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานประชุมวิชาการ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับในครั้งนี้
สุ ด ท้ า ยนี ้ ในนามคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ดิ ฉั น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกสถาบันอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการด้าน รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ จนประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์และข้อคิดเห็น
ที่ดีและสร้างสรรค์ มีพลังในการผลิตผลงานวิชาการที่มีประโยชน์ต่อทางวิชาการและทางปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนา
ตนเอง สังคมและประเทศในภายภาคหน้ า และสุดท้ายนี้ หวังว่าจะได้พบกันอีกในกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม
ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี
ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา
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สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในนามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย ให้เกียรติคณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ภายใต้
ห้ อข้ อ “ประเทศไทยในปี ๒๕๖๕: ทลายกำแพงศาสตร์ เพื ่ อการพลิ กฟื ้ นประเทศ (Thailand beyond 2022:
Transdisciplinary Perspective” ตามความร่ วมมื อระหว่ าง สมาคมรั ฐประศาสนศาสตร์ แห่ งประเทศไทย กั บ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รทางวิ ช าการทั ้ ง ๖ สถาบั น ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมฯ ครั้งนี้ นับเป็นเวทีวิชาการที่รวบรวมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ
นั กศึ กษา นำเสนอผลงานวิ จ ั ยและผลงานวิ ชาการทางด้ านทางรั ฐประศาสนศาสตร์ รั ฐศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ การบริหารและการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ ผลงาน ซึ่งถือเป็นผลงานที่เป็นองค์
ความรู้อันเป็นประโยชน์ในวงวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นคลังความรู้ที่สร้าง
ความเข้มแข็งสำหรับการปฏิบัติในทางการบริหารจัดการทั้งในมิติองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็น
เวทีความร่วมมือของเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรทางการศึกษาร่วมกับสมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่จะบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สุ ดท้ ายนี ้ กระผมหวั งเป็ นอย่ างยิ ่ งว่ า การจั ดการประชุ มฯ ในครั ้ งนี ้ จะเป็ นเวที สำคั ญในการสร้ าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ในลำดับต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรทาง
วิชาการทั้ง ๖ สถาบัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๒๕๖๕ ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่
๑๔ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ง

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (นำเสนอจากสถาบันพระปกเกล้า)
ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุลผูน้ ำเสนอ

1

12.30 – 13.00

ณพจักร สนธิเณร
(นำเสนอแบบ Online)

2

13.00 – 13.30

3

13.30 – 14.00

4

14.00 – 14.30

5

14.30 – 15.00

6

15.00 – 15.30

อริย์ธัช บุญถึง
(นำเสนอแบบ Online)
อินทุอร แสงอรัญ
(นำเสนอแบบ Online)
สมเกียรติ นากระโทก
(นำเสนอแบบ Online)
อภิญญา ดิสสะมาน
(นำเสนอแบบ Online)
จารุจรรย์ ลาภพานิช
(นำเสนอแบบ Online)

ชื่อเรื่อง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ในมิติ
ของทฤษีโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษากลุ่มการชุมนุม
ประท้วงตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - 2564
จากพหุนิยมทางวัฒนธรรมสู่พหุนิยมทางกฎหมาย เพื่อ
คุ้มครองสิทธิ ของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
การศึกษาวิกฤติสังคมไทย: กรณีศึกษา การสื่อสาร
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ KPI e-Learning หลักสูตรเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ สถาบัน
พระปกเกล้า
หลุมดำในกระบวนการยุติธรรมไทย ความเหลื่อมล้ำที่
ลุกลาม: กรณีศึกษาปัญหากรือเซะ -ตากใบ
ปัจจัยย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการทำงานแรงงาน
สร้างสรรค์ในประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม*
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
(* ผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม)

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฌ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ห้อง Sapphire 109 อาคาร Impact Forum)
ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุลผูน้ ำเสนอ

1

13.00 –
13.30

อเนก สุขดี
(นำเสนอแบบ Online)

13.30 –
14.00
14.00 –
14.30

พิชามญชุ์ ศุภศร
(นำเสนอแบบ Online)
อนิรุต หนูปลอด
(นำเสนอแบบ Online)

14.30 –
15.00

กรณ์ หุวะนันทน์
(นำเสนอแบบ Online)

5

15.00 –
15.30

6

15.30 –
16.00

พลาเดช เฉลยกิตติ
การบริหารการคลังกองทุนหมูบ้าน จังหวัดภูเก็ต
(นำเสนอแบบ Online)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวกของกลุ่ม
Maryneth Loem
ผู้รับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม เขต
(นำเสนอแบบ Online)
กรุงเทพมหานคร

2
3
4

ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของ
พรรคการเมืองไทย ภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560
แนวคิด “ชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ”
และการทูตวัคซีน:มุมมองของชาวจีนในกรุงปักกิ่ง
การเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมของชุมชน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จังหวัด
อุดรธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ผลงาน

ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)*
รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
(* ผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม)

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ญ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 3
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ห้อง Sapphire 202 อาคาร Impact Forum)
ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุลผูน้ ำเสนอ

1

13.00 –
13.30

ทิพวรรณ กำศิริมงคล

2

13.30 –
14.00

เอกกฤต เลิศวิทยา
ประดิษฐ์

3

14.00 –
14.30

ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

4

14.30 –
15.00

ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว

ชื่อเรื่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ผลงาน
ปัญหาและการจัดการสอนภาษาต่างประเทศแบบ
ออนไลน์ในช่วงการระบาดของไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
(สมาคมรัฐประศาสศาสตร์แห่งประเทศไทย)
การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทํางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์
กับคนไทยในจังหวัดเพชรบุรี
นาวิน*
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
สื่อสารของพนักงานบริษัท: กรณีศึกษา
บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งแห่ง
(* ผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม)
หนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความเป็นไทย อำนาจละมุนสำหรับการท่องเที่ยว
ไทย

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฎ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 4
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ห้อง Sapphire 108 อาคาร Impact Forum)
ลำดับที่

เวลา

1

13.00 – 13.30

2

13.30 – 14.00

3

14.00 – 14.30

4

14.30 – 15.00

5

15.00 – 15.30

6

15.30 – 16.00

ชื่อ - นามสกุลผูน้ ำเสนอ

ชื่อเรื่อง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำในที่โล่ง: มุมมองจากนักว่าย
ธนกฤต สังข์เฉย
น้ำชาวไทย
เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ตามความมุ่งหมายที่มีต่อการปกครอง
สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
ส่วนท้องถิ่น : ความท้าทาย บทบาทอำนาจหน้าที่ ภารกิจในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าที่องค์กรส่งมอบให้แก่พนักงาน
ความพึงพอใจ ในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของ
พัชรา จันทนะสุคนธ์
บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดกรม
สุขภาพจิต
การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสู่การเมืองระดับชาติ:
สินีนาฎ คะมะคต
กรณีศกึ ษาบทบาท และการเคลือ่ นไหวของปีกแรงงานภายใต้พรรค
อนาคตใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2563
บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำโจ้
ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปลูกต้นโกงกางในพื้นที่เอกชน:
สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
กรณีศกึ ษาพืน้ ทีอ่ ำเภอเมืองและอำเภอยะหริง่ จังหวัดปัตตานี

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์
โภคพลากรณ์*
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อาจารย์ ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(* ผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม)

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฏ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (ห้อง Sapphire 110 อาคาร Impact Forum)
ลำดับที่

เวลา

ชื่อ - นามสกุลผูน้ ำเสนอ

1

13.30 – 14.00

นภนนท์ หอมสุด

2

14.00 – 14.30

ณภัทร อยู่เป็นสุข

3

14.30 – 15.00

รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

4
5

15.00 – 15.30

นภนนท์ หอมสุด

15.30 – 16.00

วรศักดิ์ เอีย่ มพรชัย
(นำเสนอแบบ Online)

ชื่อเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟ
ของกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย
ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจของไต้หวัน
และความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้ากับไทย
และบางประเทศในอาเซียน
ผลกระทบของข้อมูล ความชืน่ ชอบและการรับรู้ของ
ลูกค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ
การวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
(มหาวิทยาลัยรังสิต)*
อาจารย์ ดร.วทัญญู รัศมิทัต
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
(* ผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม)

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฐ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางการนำเสนอกลุ่มที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUMS 1 พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ลำดับที่
1

เวลา
13.30 –
14.00

2

14.00 –
14.30

3

14.30 –
15.00

4
5
6

15.00 –
15.30
15.30 –
16.00
16.00 –
16.30

ชื่อ - นามสกุลผูน้ ำเสนอ
ชื่อเรื่อง
วริศ ฉายางามจิตต์
ปัจจัยความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน
(นำเสนอแบบ Online) ศตวรรษที่ 21
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเครียดและปัจจัย
สายฟ้า ทิพบรรจง
สภาพแวดล้อมกับประสิทธิภาพการทำงาน ของนักบัญชี
(นำเสนอแบบ Online)
ในสถานการณ์โควิด-19
ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการแสดง
วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์
ความรู้สึกของพนักงานบริการเมื่อให้บริการลูกค้า
(นำเสนอแบบ Online)
ชาวต่างชาติ
ชนาภัทร นริสศิริกุล
บทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลรัฐของระบบ
(นำเสนอแบบ Online) สาธารณสุขไทย
อลีฟ พิมานเเมน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินบนอุปกรณ์สื่อสารของ
(นำเสนอแบบ Online) นักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือข่าย
(นำเสนอแบบ Online) ทางสังคม กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา จตุร
โกมล
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล พินิจ*
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
(* ผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่ม)

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฑ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สารบัญ
คำนำ…..….…...............................................................................................................................…….…...

หน้า
ก

สารจากนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย…..….…........................................…….…...

ข

สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร…..….…........................................….…...

ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย…..…...........…….…...

จ

คำสั่งแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒพิ ิจารณากลั่นกรองบทความ…..….….................................................…….…...

ช

ตารางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ…..….…........................................……...................................…...

ฌ

กลุ่มที่ ๑
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมิติของทฤษฎีโครงสร้างองค์การ :
กรณีศกึ ษากลุ่มการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ณพจักร สนธิเณร .…..….…...............................................................................................……….…...

๑

จากพหุนิยมทางวัฒนธรรมสู่พหุนิยมทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ ของชนเผ่าพื้นเมือง
และกลุ่มชาติพันธุ์
อริย์ธัช บุญถึง ……...…...........................................................................…………………………….…...

๑๘

การศึกษาวิกฤติสังคมไทย: กรณีศึกษา การสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
อินทุอร แสงอรัญ ......……..……..……….…......................................................................………….…...

๓๐

ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ KPI e-Learning
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ สถาบันพระปกเกล้า
สมเกียรติ นากระโทก ……………………………............................................….…........……………….…...

๔๖

หลุมดำในกระบวนการยุติธรรมไทย ความเหลือ่ มล้ำที่ลุกลาม: กรณีศกึ ษาปัญหากรือเซะ-ตากใบ
อภิญญา ดิสสะมาน …………………………….............................................................…….………….…...

๖๐

ปัจจัยย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการทำงานแรงงานสร้างสรรค์ในประเทศไทย
จารุจรรย์ ลาภพานิช ……………………………...........................................................…….………….…...

๗๔

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ผ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มที่ ๒
การเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองไทย
ภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
อเนก สุขดี …..........................................................................................................…….………….…...

๘๙

แนวคิด “ชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” และการทูตวัคซีน:
มุมมองของชาวจีนในกรุงปักกิง่
พิชามญชุ์ ศุภศร และ ทิพวรรณ กำศิริมงคล …..............................................................……….…...

๑๐๑

การเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ดว้ ยกระบวนการยุติธรรมของชุมชน
อนิรุต หนูปลอด, ชุมพล อังคณานนท์ และ วัฒนา แดงประเทศ .……….. …..…………..…………...…

๑๑๑

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จังหวัดอุดรธานี
กรณ์ หุวะนันทน์ .………......………….............................................………………..…………..…………...…

๑๒๒

การบริหารการคลังกองทุนหมูบ้าน จังหวัดภูเก็ต
พลาเดช เฉลยกิตติ, ศิริพงษ์ มาณะศรี และ วัชรี ปัญญาสะ.…..……...............................……….…...

๔๙๐

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มผูร้ ับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม เขตกรุงเทพมหานคร
Loem Maryneth, นริศรา บุญจรัส และ ระชานนท์ ทวีผล…...…...............……………………….…...

๑๖๕

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฝ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มที่ ๓
ปัญหาและการจัดการสอนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ในช่วงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ทิพวรรณ กำศิริมงคล และ รุ่งนภา ชีวรัศมี......……........……........................................………….…...

๑๘๕

การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานกับคนไทยในจังหวัดเพชรบุรี
เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์, ชินวัฒน์ นิลโมจน์, จีราภา สตะเวทิน, เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ
และ ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์…………..........................................................….…........……………….…...

๑๙๖

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัท:
กรณีศกึ ษา บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์, ชลธิชา โตวงค์, ธนาภา ชูรัตน์ และ รักษิณา รอดเที่ยง……………..….…...

๒๑๒

ความเป็นไทย อำนาจละมุนสำหรับการท่องเทีย่ วไทย
ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว ……………………………...........................................................…….………….…...

๒๓๐

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

พ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มที่ ๔
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำในที่โล่ง: มุมมองจากนักว่ายน้ำชาวไทย
ธนกฤต สังข์เฉย และ ศุภลักษณ์ ศรีสำอางค์ …....................................................................….…...

๒๔๖

เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ตามความมุ่งหมายที่มีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น :
ความท้าทาย บทบาทอำนาจหน้าที่ ภารกิจในปัจจุบัน
สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ …..........................................................................................…….………….…...

๒๕๙

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าที่องค์กรส่งมอบให้แก่พนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต
พัชรา จันทนะสุคนธ์ และ ธนกฤต สังข์เฉย .……….........………………...........................................…

๒๘๗

การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสู่การเมืองระดับชาติ: กรณีศึกษาบทบาท
และการเคลื่อนไหวของปีกแรงงาน ภายใต้พรรคอนาคตใหม่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓
สินีนาฎ คะมะคต .………......……………………...........................................……..…………..…………...…

๓๐๑

บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์, พงษ์สนิท คุณนะลา, ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และ ธีระวัฒน์ แก้วลังกา..

๓๒๑

บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง............................................................................................................................

๓๓๗

สมาคมรัฐประศาสนศาสต์แห่งประเทศไทย

ฟ

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มที่ ๕
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตั้งใจบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟของกลุม่ คนเจเนอเรชันวาย
นภนนท์ หอมสุด, ฐิติพร สำราญศาสตร์ และ กนกวรรณ กิจชระภูมิ .…..….…...............……….…...

๓๔๖
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พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ :
ในมิตอิ งคประกอบของทฤษฎีองคการ
ณพจักร สนธิเณร
สถาบันพระปกเกลา
Email address: noppajakkr@kpi.ac.th
บทคัดยอ
พระราชบั ญญั ติ การชุ มนุ ม สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ เป นเงื่ อนไขที่ เข า มาเปลี่ ยนแปลงบริ บ ทของ
การเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะของการชุมนุมประทวงภายในประเทศไทยหลังจากที่มีการบังคับใช การ
ชุมนุมประทวงที่ในยุคการเมืองสมัยใหมของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ที่อยูภายใตการ
บังคับใชของกฎหมายฉบับนี้นําไปสู ขอถูกเถียงทางวิชาการที่สําคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ถูกลิดรอน อยางไร
ก็ตามแงมุมทางวิชาการที่สําคัญอีกดานหนึ่งก็คือ มุมมองเรื่ององคการและการจัดการเนื่องจากพระราช บัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ ไดกําหนดนิยามและหน าที่ความรับผิดของกลุมผูชุมุนมและเจาหน าที่รัฐ
ในเชิงองคการสําหรับการจัดการชุมนุม ฉะนั้นการวิจัยนี้จึงเปนการวิจัยเอกสารเพื่อศึกษาชองวางในแงมุ ม
ของการจัดการที่ปรากฏในเอกสาร ๓ ประเภท ไดแก เอกสารวิชาการ เอกสารของหนวยงานราชการ และ
การแสดงความเห็นของผูชุมนุมในสื่อสังคมออนไลน ผลการวิจัยนั้นสอดคลองกับสมมติฐานวา มีชองวางในการ
ใหความหมายในเชิงกระบวนการและการจัดการในเอกสารวิชาการและเอกสารของหนวยงานรัฐ ในขณะที่
การแสดงความเห็นของผูชุมนุมมักเปนการใชวาทกรรมใหเกิดอารมณและความรูสึกรวมไปกับผูชุมนุม และ
พบการแสดงออกดวยขอความที่เกลียดชังตอเจาหนาที่รัฐ ในแงมุมของการจัดการคน พบวามีโครงสรางของ
ลํ าดั บ ขั้ นการบั งคั บบั ญชาและการแบ ง งานกํ าหนดให เจ าหน าที่ และกลุ มผู ชุ มนุ ม ปรากฏในเอกสารของ
หนวยงานรัฐในเรื่องของกระบวนการพบวา เอกสารวิชาการมักจะนํา ประเด็นไปสูเรื่องการเลือกปฏิบัติและ
ขอจํากัดของกฎหมาย ในขณะที่กลุมผูชุมนุมมองวาการจัดการชุมนุมเปนการใชนิติสงครามและความรุนแรงกับ
ประชาชน ขอสรุปของการวิจัยคือ ความเขาใจในเชิงองคการและการจัดการปรากฏอยูไมมากในเอกสารทั้ง ๓
ประเภท เอกสารตางๆ เปรียบเปนพื้นที่สําหรับแตละกลุมใชเพื่อเขียนความตองการและจุดประสงคของตนเอง
เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ ซึ่งเปนการตอตานหรือเรียกรองการแกไขกฎหมายมากกวาเปนการเสริมสรางความ
เขาใจในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คําสําคัญ : ผูจัดการชุมนุม, เจาหนาที่, ผูชุมนุม
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ACT OF PUBLIC GATHERING 2558 B.E. IN ORGANIZATIONAL THEORY ASPECTS
Nabachakr Sandhinera
King Prajadhipok’s Institute
Email address: noppajakkr@kpi.ac.th
Abstract
The Act of Public Demonstration B.E. 2558 has become the regulation which altered the
political setting of public political movement and protests in Thailand. All of the modern
protests which occurred during 2020-2021 was subjected under this Act; this led to the academic
argument on the principle of freedom and civil rights that altered. Yet, another aspect of
structural organizing of the protest was less concerned. Since, the Act has defined the
organizational function to each of actor in the protest, both the authorities and protesters, it
was crucial that each should meet the definition of their duty, accordingly. Therefore, this
documentary research was to analyze that gap of some organizational definitions, including man,
process appeared in 3 types of documents; academic papers, official documents, and public
opinion on online platform. The research finding was in alignment with the fieldwork assumption
that there was a gap in organizational definitions in academic papers, official documents while
the online messages resorted emotional discourse or conducted hateful content, depended on
the target. In an important organizational aspect of “man”, there was more hierarchical structure
appeared in both the authorities and protesters in the official documents while it was barely
found in the rest. Then on the “process” of protest, the studied academic woks tried to lead
the matter to authority’s subjectivity, since they aimed to amend the Act. While the public said
the process of organizing the protest was the series of legal punishments and brutalities. The
conclusion of this research was there were very few understanding of organization aspect in the
academic papers, official documents, and public opinion on online platform. The document
was like a space for ones’ agenda, which was to defy or amend the law instead of constructing
the operational definitions for effectiveness and efficiency in implementation.
Keywords: protest manager, authorities, protester
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บทนํา
การชุมนุมหรือการเดินขบวนในที่สาธารณะเพื่อเรียกรองหรือแสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมา
ชานานแลวในสั งคมตะวันตก โดยเริ่มตนมาจากการแสดงออกซึ่งความเชื่อถือหรื อศรัทธาใน ศาสนาในสมั ย
จักรพรรดิ คอนสแตนตินแหงจักรวรรดิโรมัน ตอมาการชุมนุมและเดินขบวนในที่สาธารณะ ไดกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของประเทศที่นับถือศาสนาคริสตจากนั้นจึงครอบคลุมไปถึงการชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อเรียกรอง
หรือแสดงออกในเรื่องอื่นๆ ดวยในทางกฎหมายการชุมนุมสาธารณะไดกลายมาเปนสิทธิตามกฎหมายโดยพัฒนา
มาจาก “สิทธิรองทุกข” เมื่อพระเจาจอหนทรงยอมรับกฎมหาบัตร (Magna Carta) ตามกฎมหาบัตรนั้นไดกําหนด
ใหผูแทนราษฎรมีสิทธิที่จะรองทุกขตอ พระมหากษัตริยเพื่อใหแกไขทุกขใหแกตนได การใชสิทธิรองทกข ในระยะ
เริ่มตนนี้เปนกรณีที่ผูแทนราษฎรรองทุกขตอพระมหากษัตริยโดยตรง ตอมาเมื่อระบบรัฐสภาเขมแข็งและมีผูแทน
ราษฎรทมาจากการเลื อ กตั้ ง ของประชาชนและฝายบริ ห ารเป น ผู ใช อํ านาจในนามของพระมหากษั ต ริ ย
สิ ทธิร องทุกข ไดพัฒนามาเปน สิ ทธของประชาชนที่จะร องทุ กขต อฝ ายบริ หารเพื่ อแก ไขทุกข ให แก ตนแทน
และมีรูปแบบทหลากหลายขึ้น จากการยื่นหนังสือรองเรียนพัฒนามาเปนการรวมตัวกันเรียกรอง ณ ที่ทําการ
ของฝายบริ หาร หรื อฝายนิ ติ บั ญญั ติ (อวิ ภ ารั ตน นิ ยมไทย, ๒๕๕๘) อย างไรก็ ต ามจากเหตุ ก ารณ ชุ ม นุ ม
ทางการเมืองทั่วโลกที่ปรากฎใหเห็นอยูในปจจุบัน การใชสิทธิในการชุมนุมอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยสาธารณะซึ่งสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิ ทธิ ทางการเมื อง (International Covenant on Civil and Political Rights) ที่ รั บรองว า “สิ ทธิ ในการ
ชุมนุม” เปนสิทธิสัมพัทธที่สามารถจํากัดไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของชาติ (national security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ (public safety) การรักษาความ
สงบเรี ย บร อ ยของประชาชน (public order) การคุ ม ครองสาธารณสุ ข หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
(protection of public health or morals) หรือการคุมครองสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (Protection of
the rights and freedoms of others) (สํานักงานกฤษฎีกา, ๒๕๕๓)
หลังจากสิ้นสุดการชุมนุมประทวงของกลุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศ
ไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเป นประมุข (กปปส.) ไดสิ้นสุดลงหลั งการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แนวคิดทางนิติศาสตรและรัฐศาสตรในการรักษาสมดุลระหวาง
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และสิทธิเสรีภาพของผูอื่นและความมั่นคงของรัฐ เปนประเด็นที่ได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๔๔ บัญญัติไววาบุคคลยอมมี
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และยังมีการตราพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๘ มีหลักการสําคัญเพื่อกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะทั้งนี้เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะ
ดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย มีความปลอดภัยและไมกระทบสิทธิเสรีภาพของผูอื่นตลอดจนเพื่อรักษาความ
มั่นคงของชาติและสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทย
เขารวมเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (จุฬาพัฒน ชางเกตุ , ๒๕๖๓)
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ทั้งนี้ พบวาในชวงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปจจุบัน สถานการณการเมืองไทยไดทวีความขัดแยงขึ้น เชนนั้นแลว
พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงยิ่งมีบทบาทและความสําคัญในฐานะเครื่องมือที่ทั้ง ฝ าย
เจาหนาที่รัฐ และกลุมผูชุมนุมจะสามารถเขาถึงและนํามาใชเพื่อความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในระหวาง
การแสดงออกขอเรียกรองทางการเมือง และการปองกันความรุนแรงและผลกระทบของความขัดแยง บทบัญญัติ
ของกฎหมายในลักษณะดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งสามารถกลาว
ไดวาแตเดิมมาเปนไปในลักษณะของการบริหารจัดการ ภายหลังมาเปนแนวทางการบริหารจัดการกอน แมวา
ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะมีการใหเหตุผลวา เพื่อเปนการคุมครองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
ของประชาชน รวมทั้ งการคุ มครองประโยชน ของส ว นรวมหรื อความปลอดภั ยของสาธารณะไปพร อ มกั น
แตภายหลังจากที่มีการประกาศใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะไดกลายเปนกฎหมายฉบั บหนึ่ ง
ซึ่งถูกโตแยงมาอยางตอเนื่องวาเปนกฎหมายที่คุกคามตอเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ งานวิจัยชิ้นนี้จึงตองการ
ศึกษาถึงบทเรียนและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปรับปรุงเพื่อให พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะเป นกฎหมายที่ มุ งคุ มครองเสรีภาพของประชาชน (สมชาย ปรี ชาศิลปกุล , นัทมน คงเจริญ, และ
ปารณ บุญชวย, ๒๕๖๓) พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนกรอบกวาง ๆ ไว แตไมไดเขียน
เกี่ยวกับการใชกําลังของเจาหนาที่รัฐ สิ่งที่อาจจะบอกไดวาเปนเกณฑในการสลายการชุมนุมคือ คูมือการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ที่เจาหนาที่ตํารวจเปนฝายเขียนขึ้นมา (Police Handbook) ในคูมือนี้เขียนหลัก
พื้นฐานการใชกําลังไววามีขอควรปฏิบัติอยางไร (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๖๔) เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีไดรับรองไวในขอ ๒๑ ใหการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเปนสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐสามารถ
ตรากฎหมายจํากัดการใชสิทธิดังกลาวได เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติความปลอดภัยสาธารณะ การรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน การคุมครองสาธารณสุขหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และการคุมครองสิ ทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น เนื่องจากการชุมนุมในที่สาธารณะจะมีผลเปนการรอนสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นที่จะ
ใช ที่ ส าธารณะและมี ความเสี่ ยงที่ จ ะก อให เกิ ดความไม ส งบเรี ยบร อยขึ้ น ได ผู จั ดการชุ มนุ ม ผู ร วมชุ มนุ ม
และหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยมีหนาที่โดยปริยายตองรวมกันบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะดังกลาว สําหรับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา
๑๐ วรรคสอง กําหนดใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมมีหนาที่ตองแจงการชุมนุมเพื่อประโยชน บทบัญญัติมาตรา
๑๔ ดังกลาวมีความมุงหมายกําหนดลักษณะของการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายเพื่อใหเจาหนาที่ของ
รั ฐดํ าเนิ นการตามกฎหมายในการดู แลความสะดวกและความปลอดภั ยของการชุ มนุ มดั งกล าวได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพของมาตรการตาง ๆ ที่เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ในการรักษา
ความสงบเรี ยบร อยของบ านเมื อง ซึ่ งเป นประเด็ นในเชิ งแนวคิ ดของโครงสร างองค การตามหน าที่การงาน
โดยโครงสรางที่จัดตั้งขึ้นโดยแบงไปตามประเภทหรือหนาที่การทํางาน เพื่อแสดงใหเห็นวาในแตละแผนกนั้ น
มีหนาที่ตองกระทําอะไรบางซึ่งผลดีกอใหเกิดการไดคนมีความสามารถทํางานในแผนกนั้น ๆ ทั้งยังฝกบุคคล
ในแผนกนั้น ๆ ใหมีความเชี่ยวชาญกับหนาที่ของงานนั้นอยางลึกซึ้ง สําหรับฝายบริหารระดับสูงนั้นก็เปนเพียงแต
กําหนดนโยบายไวกวาง ๆ เพราะมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคอยปอนขอมูลที่ถูกตองใหพิจารณาตัดสินใจและใหมี
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ความผิดพลาดไดนอยมากอีกประการหนึ่งในแตละแผนกนั้นเมื่อทุกคนมีความเชี่ยวชาญงานในหนาที่ชนิดเดียวกัน
ยอมกอใหเกิดการประสานงานไดงายเนื่องจากแตละคนมีความสนใจในงานและใชภาษาเดียวกันทําใหสามารถ
สรางบรรยากาศการทํางานที่ดีไดงายและการบริหารงานกอเกิดความมีประสิทธิภาพ เช นเดียวกับการศึกษาของ
อภิวารัตน นิยมไทย (๒๕๕๘) ไดสรุปไววา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประเด็นที่สําคัญ
ซึ่งควรมีขอพิจารณาดังนี้ (๑) สถานที่ตองหามชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๗ (๒) การแจงชุมนุมสาธารณะตาม
มาตรา ๑๐ และ ๓) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘
โจทยการวิจัย
อะไรคือองคประกอบในการจั ดการชุ มนุ มตาม พระราชบั ญญัติ การชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดวยองคประกอบของทฤษฎีโครงสรางองคการ
ขอบเขตและสมมติฐาน
งานวิจัยเรื่อง พระราชบั ญญัติ การชุมนุ มสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมิติของทฤษฎีองคการ เปนการ
ออกแบบในเชิงสหวิทยาการระหวางสาขาทางกฎหมายและรัฐประศาสนศาสตร โดยใชการตีความกฎหมาย
และการนําไปปฎิบัติ (implementation) เนื่องจากผูวิจัยมีสมมติฐานภาคสนาม (field conceptual framework)
วาชองวางและปญหาในการบังคับใชโดยเจาหนาที่รัฐ และการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผูชุมนุมเกิดขึ้นจากชองวาง
ในการใหความหมายในเชิงการบริหารจัดการในขณะที่พระราชบัญญัติฯ วางภาพลักษณของการชุมนุมในเชิง
โครงสรางองคการ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ยนี้ เป นการออกแบบวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพโดยเป นการวิ จั ยเอกสาร (documentary research)
ซึ่งขอมูลการวิจัยจะมาจากเอกสารสาธาณะที่มาจากภาควิชาการ หนวยงานภาครัฐ และอื่นๆ เพื่อเปนการตรว
สอบขอมูลให มีคุณภาพ ผู วิจัยจึงใชเทคนิคสามเสา (triangulation technique) ในการกํากับที่มาของขอมู ล
ซึ่งประกอบดวย
๑. เอกสารของราชการ อาทิ คํ าวิ นิ จ ฉั ยของศาล เอกสารจากเลขานุ การกฤษฎี กา เอกสารจาก
เลขานุการรัฐสภา คูมือและเอกสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เอกสารทางวิชาการ ซึ่งเปนบทวิเคราะห บทความ หรื องานเขียนทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกั บ
พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. การแสดงความเห็นของประชาชนผานสื่อสังคมออนไลนสวนบุคคล โดยมีขอบเขตระยะเวลาคือ
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ในชวงกลุมการชุมนุมทางการเมืองเพื่อตอตานรัฐบาล จากแพลตฟอรม (online platform)
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๕

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ทวิตเตอร (Twitter) โดยใหคําสําคัญในการสืบคน คือ #ม็อบ ตัวอยางเชน #ม็อบ๑๔ตุลา #ม็อบ๓๐พฤศจิกา
เปนตน
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย ใชการวิเคราะหการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหแบบ
จําแนกชนิดของขอมูล (typological analysis) โดยมีกรอบของทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีโครงสร างองคการ
กํากับ เพื่อใหเห็นหมวดหมูของขอมูลที่ถูกจําแนกออกมารอยเรียงกันในเชิงการอนุมาน จากนั้นจึงนําไปเขียน
รายงานผลการวิจัย
เนื้อหา
จากการวิ เคราะห ข อมู ล เอกสารพบว า ที่ ผ านมาหน วยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข องกั บพระราชบั ญ ญั ติ
การชุมนุมสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในลักษณะผูกําหนดกฎหมาย และในลักษณะผูบังคับใชกฎหมาย มีความเขาใจ
ตอพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะกฎระเบียบที่ใชควบคุมการชุมนุมทางการเมือง
ทั้งในดานของระเบี ยบข อบั งคับและบทลงโทษ เชนเดียวกัน กับ ข อมู ลประชาชนหรื อผู ชุ มนุ มซึ่ งส ว น ใหญ
ใหความหมายของกฎหมายฉบับนี้วาเปนเครื่องมือทางกฎหมายที่ใชเพื่อลดรอนสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม
ตามสมมติฐานการวิจัยพบชองวางและปญหาในการบังคับใชโดยเจาหนาที่รัฐ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยผูชุมนุมเกิดขึ้นจากชองวางในการใหความหมายในเชิงการบริหารจัดการขององคการ
ความหมายของ คน (man) ในเชิงการจัดการองคการโครงสรางองคการตามหนาที่การงาน หมายถึง
โครงสรางที่จัดตั้งขึ้นโดยแบงไปตามประเภทหรือหนาที่การทํางาน เพื่อแสดงใหเห็นวาในแตละสวยนั้นมีหนาที่
ตองกระทําอะไรบางซึ่งผลดีกอใหเกิดการไดคนมีความสามารถทํางานในงานนั้นๆ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา
ในเอกสาร จากแหลงที่มาตาง ๆ นั้น มีคําเรียก ถึงผูกระทําการ (actors) ตางกันแมจะมีความหมาย หรือนั ย
เหมือนหรือใกลเคียงกัน โดยมีขอสังเกตวา หลังจากการประกาศใช พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๕๘ คําเรียก ผูกระทําการ ที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ ทั้งทางราชการ หรือเอกสารเชิงวิชาการ มักจะใชคําเรียก
ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนหลัก
ผูรับผิดชอบการชุมนุมตองควบคุมดูแลการชุมนุมหรือการเดินขบวนใหเปนระเบียบเรียบรอยและไมฝา
ฝนเงื่อนไขที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนด (ถามี) และตองอยูรวมการชุมนุมหรือเดินขบวนตลอดระยะเวลาการ
ชุมนุมหรือเดินขบวน ผูเขารวมการชุมนุมตองเขารวมการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนด และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยใด ๆ ขึ้น หากผูเขารวมการชุมนุมหรือเดินขบวน
ผูใดกอให เกิดความไมสงบเรียบร อยขึ้นในระหวางการชุมนุ มหรื อเดินขบวน เปนความผิ ดฐานกอการจลาจล
นอกจากนี้ อาจต องรั บผิ ดประการอื่ น อี กหากเข าองค ประกอบของความผิ ดฐานใดฐานหนึ่ งตามกฎหมาย
(สํานักงานกฤษฎีกา, ๒๕๕๓, หนา ๗๐)
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หากสังเกตจากขอบเขตที่กําหนดใหบุคคลเหลานี้เปน ผูประสงคจะจัดการชุมนุม และ เปน ผูแจงการ
ชุมนุ ม ขยายไปถึ งผู เชิ ญชวนให ผู อื่ นมาชุ มนุ มภายใต การขยายขอบเขตของการชุ มนุ มไป เชน การรณรงค
จั ดกิ จกรรม เช น การยื นเฉย ๆ หรื อการเป ดเพลง หรื อการยื่ น หนั งสื อทํ าให ผู จั ดกิ จกรรมรณรงค ต าง ๆ
ใหกลายเปน ผูแจงการชุมนุม จึงเปนการบังคับทางกฎหมายที่กวางจนเกินไปรวมไปถึงผูขออนุญาตใช สถานที่และ
เครื่องเสียงหรือผูขอใหอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ดวย (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, นัทมน คงเจริญ, และ ปารณ บุญชวย,
๒๕๖๓, หนา ๑๒๐)
จากขอความดานบนจะเห็นคําวา “...เปนการบังคับทางกฎหมายที่กวางจนเกินไป” ซึ่งเปนการชี้ใหเห็น
ชองวาง ของตัวกฎหมาย เชนเดียวกับการใหความหมายของผูชุมนุมในเชิงองคประกอบในการบริหารจัดการองคการ
“บิ๊กปอม” ฝากสื่อบอก “ม็อบ” วอนงดชุมนุม หลังพบผูติดเชื้อ #โควิด๑๙ ลักลอบเขาประเทศสวนจะใช
#พรกฉุกเฉิน หามไมใหชุมนุม หรือไมนั้น ตนเห็นวามี #พรบชุมนุม อยูแลว คงตองเปนการขอความร วมมื อ
มากกวา #ขาวชอง๓ #Ch๓ThailandNews (๑๖๗๓๐๖๘๑๗, ๓ ธันวาคม, ๒๕๖๓)
ร.ศ.สมชาย กลาวเสริมวา การชุมนุมในอดีต ก็มีกฎหมายควบคุม แตปญหาอยูที่เจาหนาที่ไมบังคับใชกฎหมาย
จนออก พ.ร.บ.ชุมนุมฯ มาควบคุม สุดทายคนที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมาย ก็เปนคนกลุมเล็กกลุมนอย ไมใชกลุมใหญ
ที่เคยทําใหประเทศไดรับผลกระทบ #พรบชุมนุม (๖๑๗๖๐๘๙๗, ๒๑ พฤศจิกายน, ๒๕๖๐)
"โตโต" ปยรัฐ จงเทพ ทีม #การดWevo ไดรับหมายเรียกจากสน.ยานนาวา ใหไปรับทราบขอหาไมแจงการชุมนุม
ตาม #พรบชุมนุม และฝาฝนขอกําหนดตาม #พรกฉุกเฉิน เบื้องตนคาดวาเปนการรวมตัวตั้งเวทีใหกําลังใจผูถูกดําเนินคดี #
ม๑๑๒ ที่หนาสน.ยานนาวา เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ (๓๒๔๑๔๙๒๒๖๘, ๖ มกราคม, ๒๕๖๔)
ตาราง ๑ คําเรียกผูกระทําการ (กลุมผูชุมนุม) ที่มีนัยในเชิงบริหารจัดการ
เอกสารวิชาการ
เอกสารหนวยงานรัฐ

ระดับผูจัดการชุมนุม
(๑) ผูประสงคจะจัดการชุมนุม
(๒) ผูแจงการชุมนุม
(๑) ผูจัดการชุมนุม

การแสดงความเห็นในสื่อ (๑) แกนนํา
สังคมออนไลน
(๒) คนจัด

ระดับผูประสานงาน
ระดับผูชุมนุม
(๑) ผูเชิญชวนใหผูอื่นมาชุมนุม (๑) ผูชุมนุม
(๑) ผูประสานงาน
(๑) ทีมจัด
(๒) การด

(๑) ผูเขารวมการชุมนุม
(๒) ผูชุมนุม
(๑) นักเรียน
(๒) ม็อบ
(๓) ทุกคน
(๔) ประชาชน
(๕) คนกลุมเล็กกลุมนอย

จากตารางจะเห็นวา คําเรียกกลุมผูชุมนุมที่ใหนัยในเชิงการบริหารจัดการนั้นยังมีชองวางอยู ซึ่งจาก
การศึกษา พบวาเอกสารที่กําหนดนิยามในเชิงการจัดการพี่ชัดเจนที่สุดคือเอกสารของหนวยงานรัฐ เชน การเรียก
ผูจัดการชุมนุม สําหรับผูที่มีหนาที่ในการนําการชุมนุ มหรือควบคุมการชุมนุม ใชคําเรียก ผูประสานงาน ในกรณี
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เมื่อมีผูชุมนุมอีกจํานวนหนึ่งทําหนาที่ชวยประสานงานเปนผูควบคุมการชุมนุมใหถูกตองตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา
๑๘ พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดหนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมไวหลาย
ประการพรอมกําหนดบทลงโทษแกผู ฝาฝนเอาไวเพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปโดยเปนระเบียบเรียบรอย
และเปนการแสดงใหเห็ นวาการใชเสรีภาพในการชุมนุ มจะตองไมกระทบตอสิ ทธิและเสรีภาพของผู อื่น เชน
ผู จั ดการชุมนุมมีหน าที่ดู แลและรั บผิ ดชอบการชุ มนุ มสาธารณะใหเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุ ธดู แล
และรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ และผูชุมนุม
มีหนาที่ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอื่น รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เปนตน มีขอสังเกตวาการกําหนดบทบาทหนาที่ดังกลาวจะตองไมมากจนกลายเปนการ
จํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูชุมนุม (อวิภารัตน นิยมไทย, ๒๕๕๘) นอกจากนี้ อีกประเด็นที่นาสนใจในคําเรียก
ที่กลุมผูชุมนุมแสดงออกผานสื่อสังคมออนไลน คือ คําเรียกผูชุมนุมนั้นไมไดมีนัย ในเชิงการบริหารจัดการใด ๆ
ทั้งสิ้น แตเปนการใชคําเรียกถึงกลุมเฉพาะ ซึ่งเปนการกระตุนความรูสึกเห็นอกเห็นใจแกกลุมผูชุมนุมในเชิ งการใช
วาทกรรม เชน คําวา “คนกลุมเล็กกลุมนอย” หรือ คําวา “นักเรียน” เปนตน
ในขณะที่โครงสรางองคการตามหนาที่การงานของกลุมผูชุมนุมไมไดถูกแบงเอาไวหรือจัดประเภทอยาง
ชัดเจน ซึ่งเปนชองวางในเชิงการบริหารจัดการดังที่ไดกลาวไวขางตน ในสวนของเจาหนาที่ตํารวจในทองที่ที่มีการ
ชุมนุมนั้นมีโครงสรางของผูกระทําการเปนลําดับขั้นการบังคับบัญชาอยางชัดเจน โดยเฉพาะผูกระทําการที่เปน
เจาหน าที่ รั ฐหรื อเจ าหน าที่ ตํ ารวจในท องที่ที่ มี การชุ มนุ ม มีการกําหนดนิ ยามและความหมายอย างชั ดเจน
ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความแตกตาง อีกประการหนึ่งในเชิงโครงสรางของการ
บริหารจัดการก็คือ ระดับชั้นของการบริหารจัดการดังที่กลาวขางตน จะเห็นวาระดับโครงสราง ของกลุมผูชุมนุม
นั้นเเบง ออกเปนสามระดับ คือผูจัดการชุมนุม (แกนนํา) ระดับผูประสานงาน และผูชุมนุม (ทั่วไป) สวนโครงสราง
ของเจาหนาที่รัฐหรือตํารวจ ในทองที่ที่มีการชุมนุม จะพบวามีลําดับชั้นของการบังคับบัญชาที่พบในเอกสาร
ที่นํามาศึกษาเพียง ๒ ระดับ คือ ระดับเจาหนาที่ตํารวจ/ผูรับแจง และระดับผูบังคับบัญชา
อํ า นาจหน าที่ ของเจ าพนั กงานมี ห น าที่ ดู แลอยู ส องฝ ายคื อ ทั้ งฝ ายประชาชนทั่ ว ไปที่ จะใช เ ข า มา
ในประโยชน พื้นที่ซึ่งมีการชุมนุม และฝายที่เปนผูชุมนุม เพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงสถานที่นั้นไดอยางสะดวกและปลอดภัยดังนั้นเจาหนาที่พ นักงานดูแลจึงมีอํานาจ
ในการสั่งปดหรือปรับเสนทางจราจรเปนการชั่วคราวเพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน และดูแลการชุมนุม
สาธารณะนั้น ซึ่งโดยปกติเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานจราจรภายใตพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ แตพระราชบัญญัติการชุมนุม ใหอํา นาจเฉพาะแกเจาหนาที่พนักงานดูแลเพิ่มเปนกรณีพิเศษเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกแกการจราจรอีกชั้นหนึ่ ง ในกรณีเจาพนักงานดูแลร องขอให พนักงานฝ ายปกครองหรื อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่ของรัฐในทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามคําร องขอ
ภายในขอบอํานาจหนาที่ของผูนั้น เชนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสํานักงานจังหวัด
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เทศบาลคมนาคมกรมประชาสัมพันธสาธารณสุ ข รวมถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (สมชาย ปรีชาศิลปกุล ,
นัทมน คงเจริญ, และ ปารณ บุญชวย, ๒๕๖๓, หนา ๑๔๖)
เจาหนาที่ของรัฐแลวแตกรณีเพื่อใหเจาหนาที่ทราบและเขาไปดูแลความสงบเรียบรอยในการชุมนุมและ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอื่นในการใชที่สาธารณะมิใชขออนุญาตตอเจาหนาที่รัฐ แตก็มีขอจํากัด
ในทางปฏิบัติกลาวคือเจาหนาที่รัฐอาจยื่นคัดคานไมใหเกิดการชุมนุมได เชนในประเทศเกาหลีใต ผูวิจัยเห็นวา
ประเด็นการแจงใหทราบกอนการชุมนุมสาธารณะมีขอดี คือเปนหลักประกันในการคุมครองเสรีภาพของผูมา
ชุมนุมใหเกิดขึ้นไดจริง ไมตองอยูภายใตดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐวาจะใหชุมนุมไดหรือไม แตขอเสียจะเกิดขึ้นได
ถาหากเจาหนาที่รัฐที่มีหนาที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะไมสามารถอํานวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบ
ใหกับประชาชนทั่วไปที่ตองใชเสนทางในการเดินทางในบริเวณที่มีการชุมนุม นอกจากนี้ สิ่งที่พึงระวังคือการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐใหผูขอจัดการชุมนุมแกไขแผนการจัดการชุมนุมจนกระทั่งเปนอุป สรรคจนไมสามารถ
จัดการชุมนุมไดจริง (ชลัท ประเทืองรัตนา, ๒๕๕๙, หนา ๑๓๘)
จากขอความดานบนจะพบวาเอกสารทางวิชาการที่นํามาศึกษามักจะมีนิยาม หรือขอบเขตที่ชัดเจนของ
คําวาเจาหนาที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในขอบเขตหรือนิยามนั้น ในเบื้องตน
จะระบุอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหจัดการชุมนุมสาธารณะ และหนาที่ดูแลผูชุมนุมในระหวางที่
มีการชุมนุม และดูแลประชาชนทั่วไปที่จะเขามาใชประโยชนพื้นที่ที่ขออนุญาตไวเพื่อจัดการชุมนุมสาธารณะ
สลิ่มสงรูปมา ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ แตตร. ลงมือทํารายม็อบ ทั้งๆที่ไมมีอาวุธ ทั้งยังอยูบนถนน เปนหมาก็
แดกอาหารหมาก็ถูกแลวปะ เสียใจเหรอ แตกมทราบ เลียตีนกลับดีใจ ยอนแยงดี #สลิ่ม #ยกเลิกม๑๑๒ #ม็อบ #
สลิ่มขยะ #สลิ่มดักดาน #ทาสสลิ่ม (๕๕๕๗๒๗๘๙๘, ๑๕ มกราคม, ๒๕๖๔)
จากกรณีนี้ อยากรูนัก ตํารวจจะดําเนินคดีผิด #พรบชุมนุม ที่ไมไดแจงการชุมนุม และใชเสียงดังเกิน
ขนาด กับเสื้อเหลืองหรือไม ถาไม #๑๕๗ตองมาแลว #ม็อบ๓๐พฤศจิกายน (๑๐๙๙๗๒๐๒๐๕๐๔๕๙๔๘๔๑๖,
๓๐ พฤศจิกายน, ๒๕๖๓)
#สลายการชุมนุม #หมูบานทะลุฟา
ตร. สน.นางเลิ้งอาง #พรกฉุกเฉิน เลิศศักดิ์แยงวา เดิมทีมี #พรบชุมนุม ที่กําหนดแนวทางการสลายวา
ตองไปศาลใหศาลพิจารณากอน ตร.แจงวา ศาลวินิจฉัยแลว เลิศศักดิ์ทวงถามวา วินิจฉัยแลวอยูตรงไหนและทํา
เชนนี้คือ การกระทําที่ผิดกฎหมาย (๑๑๗๘๑๒๖๑๙๐, ๒๘ มีนาคม, ๒๕๖๔)
ฉีดนํ้าไลปชชคือเกินไปมากอะ ทําไดยังไงมาชุมนุมพูดกันดวยวาจาไมมีการใชกําลัง แตทําไมตํารวจถึง
กลาทําแบบนี้ ความคิดแตกตางประชาธิปไตยไมใชสิ่งที่ผิดเลยทุกคนมีสิทธิพูดออกเสียง ประเทศเปนของทุกคน
ตํารวจควรรับใชปชช ไมใชเปนหมารับใชพวกเผด็จการเห็นแลวแคนวะ #ม็อบ๑๖ตุลา #ม็อบ (๔๘๐๒๙๓๖๖๖๖,
๑๖ ตุลาคม, ๒๕๖๓)
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เชนเดียวกับการใหความหมายแกกลุมตนเอง จากการศึกษาพบวาขอความจากกลุมผูชุมนุมที่ใชคําเรียก
ถึงเจาหนาที่รัฐหรือเจาหนาที่ตํารวจในทองที่ที่มีการชุมนุม มักจะเรียกวาตํารวจโดยตรงและสวนใหญยังใชถอยคํา
ที่แสดงถึงความเกลียดชัง (hate speeches) รวมถึงถอยคําที่แสดงถึงความเกลียดชังโดยแฝงนัยโจมตีพาดพิงถึง
กลุมบุคคลอื่น หรือโจมตีพาดพิงไปยังสถาบันตาง ๆ ของชาติ (hate speeches with target of harassment)
ซึ่งวิธีการที่กลุมผูชุมนุมใชคําพูดเพื่อแสดงออกในสื่อสังคมออนไลนนี้ พบความเชื่อมโยงถึงองคประกอบเรื่อง
คนในโครงสรางขององคการในลักษณะของผูลงโทษ หรือผูนําโทษผิดมาใหแกผูชุมนุม (executer) ซึ่งเห็นไดจาก
ลักษณะของการวางรูปประโยค เชน “ตร. (ประธาน) ลงมือทําร าย (กริยา) ม็อบ (กรรม) ทั้ง ๆ ที่ไมมีอาวุธ
(สวนขยาย)” หรือ “ตํารวจ (ประธาน) จะดําเนินคดีผิด (กริยา) #พรบชุมนุม ที่ไมไดแจงการชุมุนม (สวนขยาย)”
จึงเห็นไดวาจากการแสดงออกของกลุมผูชุมนุมนั้น ไมไดมีความรับรู (perception) ที่จะตองใหจํากัดความกับ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตาราง ๒ คําเรียกผูกระทําการ (เจาหนาที่) ที่มีนัยในเชิงบริหารจัดการ
เอกสารวิชาการ

เอกสารหนวยงานรัฐ

ระดับผูบังคับบัญชา
(๑) เจาหนาที่ของรัฐ
(๒) ผูมีหนาที่รับแจง

(๑) หัวหนาสถานีตํารวจ
(๒) ผูบังคับบัญชาของผูรับแจง
การแสดงความเห็ น ในสื่ อ (๑) เจาหนาที่
สังคมออนไลน
(๒) ภาครัฐ

ระดับผูดูแลการชุมนุม
(๑) เจาหนาที่
(๒) เจาหนาที่รัฐ
(๓) เจาพนักงานดูแลฯ
(๔) ผูมีหนาที่รับแจง
(๑) เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
(๒) ผูรับแจง
(๑) ตํารวจ
(๒) หมา/หมารับใช
(๓) ทาสสลิ่ม

จากตารางจะเห็ นถึ งชุดคํ าเรี ยกเจ าหน าที่ ในเชิงโครงสร างองค การตามพระราชบั ญญัติ การชุ มนุ ม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีหนาที่หลัก ๒ อยางคือ การรับแจงและการอนุญาตการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา
๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ และการคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ตามหมวดที่ ๔ มาตรา ๑๙ ถึง มาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกระบวนการ
ทํางานของ เจาหนาที่รัฐ หรือ ผูรับแจง จะเริ่มตนขึ้นเมื่อมีหนังสือแจงการชุมนุมสงไปยังพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับ
หนังสือแจงการชุมนุมประจําสถานีตํารวจตางๆ นําเสนอผูรับแจงการชุมนุมหมายถึง หัวหนาสถานีตํารวจแห ง
ทองที่ท่ีจะมีการชุมนุมสาธารณะนั้น กําหนดวาเมื่อผูรับแจงไดรับหนังสือแลวใหทําสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการ
ชุมนุมใหแกผูแจงไดทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมงและพิจารณาในคูมือของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ทําขึ้นเพื่อเปน
แนวทางแกผูปฏิบัติงาน๑ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, นัทมน คงเจริญ, และ ปารณ บุญชวย, ๒๕๖๓, หนา ๑๒๔)
มีการระบุวาในการทําสรุปสาระสําคัญนี้ควรมีเนื้อหา 2 สวนคือ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคเวลา และสถานที่ในการชุมนุม และ 2.
หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมตามมาตรา 15 และ 16
๑
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จะออกไปชุมนุม ก็ชุมนุมไมไดอยางอิสระ มี #พรบชุมนุม ที่ตองแจงเจาหนาที่กอน จะโพสต จะทวิต
จะเขียน จะแสดงออก จะแสดงความคิดเห็น ก็กลัวจะผิด #พรบไซเบอร #พรบคอม อีก ปวดหัวววววววววววววว
TT (๗๐๒๗๓๒๑๕๗, ๒๖ กุมภาพันธ, ๒๕๖๒)
หากผูประสงคจะชุมนุมไมอาจแจงการชุมนุมไดกอน ๒๔ ชั่วโมงกอนการชุมนุมในมาตรา ๑๒ กําหนดให
ผูประสงคจะชุมนุมยื่ นคําขอผ อนผั นมาพรอมกับหนังสื อแจ งการชุมนุมดวยโดยใหยื่นไปที่ผู บังคับการตํ ารวจ
ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นกลาวคือในกรณีชุมนุมในเขตกรุงเทพยื่นคําขอผอนผันไปยังผูบังคับการตํารวจนครบาล
หรือในกรณีตางจังหวัดยื่นไปที่ผูบังคับการตํารวจภูธรตามรายละเอียดภายใตประกาศสํานักนายกฯ (สมชาย
ปรีชาศิลปกุล, นัทมน คงเจริญ, และ ปารณ บุญชวย, ๒๕๖๓, หนา ๑๒๑)
จากข อความด านบน ซึ่ งมาจากเอกสารทางวิ ชาการและการแสดงความเห็ น ในสื่ อสั งคมออนไลน
ของผู ชุ ม นุ ม จะเห็ น ความสอดคล อ งกั น ในลั ก ษณะที่ เ ป น การชี้ นํ า ซึ่ ง กั น และกั น ให ก ล า วถึ ง ช อ งว า งของ
พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญที่ อวิภารัตน นิยมไทย (๒๕๕๘)
ไดระบุไวเรื่องการแจงชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๑๐ และความไมสอดคล องกับบทบั ญญัติรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย เมื่อเจาหนาที่รัฐตองปฎิบัติหนาที่ในฐานะผูรับแจง ซึ่งทําใหเกิดปญหาในองคประกอบ คน
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในขอถกเถียงที่มีตอพระราชบัญญัติฉบับนี้ คลายกับการใชคําพูดถึงเจาหนาที่รัฐในระหวาง
ปฏิบัติหนาที่คุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามหมวดที่ ๔
ในดานของกระบวนการ (process) ในเชิงการจัดการการชุมนุมจากการวิเคราะหขอมูล ในเอกสารจาก
นักวิชาการมีการเปรียบเทียบในเชิงที่มาของ พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนการศึกษา
มาจากตัวอยางในตางประเทศ โดยพบวากระบวนการของการชุมนุมสาธารณะจะตองเริ่มที่การแจงเพื่อขออนุญาต
อันเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญ (อวิภารัตน นิยมไทย, ๒๕๕๘) ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา เอกสารทั้ง ๓ ประเภท
มีแนวคิดในการกลางถึงชองวาง หรือจุดอออนของกฎหมาย ซ฿งเปนการอภิปรายอยางกวางขวางโดยเฉพาะใน
เอกสารประเภทงานวิชาการ
ผูใดประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะจะตองแจงการชุมนุมตอหัวหนาสถานีตํารวจในทองที่ที่จะชุมนุม
สาธารณะทราบกอนการชุมนุม ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง กรณีไมสามารถแจงการชุมนุมไดภายในเวลาที่กําหนด
จะตองยื่นคําขอผอนผันตอผูบังคับการตํารวจผูรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดในกรณีอยูในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งการแจงโดยขอผอนผันนี้จะตองแจงก อนการชุมนุมและใหแจงตอผูบังคับ
การตํารวจไมใชหัวหนาสถานีตํารวจ โดยในการแจงการชุมนุมนั้น ผูแจงจะตองแจงวัตถุประสงคในการชุมนุ ม
สาธารณะวัน ระยะเวลา และสถานที่ที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะใหหัวหนาสถานีตํารวจทองที่ที่มีการชุมนุ ม
สาธารณะทราบเมื่อการแจงการชุมนุมแลวหากผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมเปนการจัดการชุมนุมในที่หามจัดการ
ชุมนุ มดังกล าวขางต น หรืออาจกีดขวางทางเขาออกของสถานที่ราชการที่ให บริ การประชาชน ให ผู รับแจ ง
ดําเนินการแจงใหผูจัดการชุมนุมใหแกไข ถาผูจัดการชุมนุมไมแกไขผูรับแจงะสามารถสั่งหามการชุมนุมได กรณี
ผู จั ด การชุ ม นุ ม ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า สั่ ง ห า มชุ ม นุ ม ดั ง กล า วให อุ ท ธรณ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผู รั บ แจ ง และ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ใหผูบังคับบัญชาที่รับอุทธรณจะตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งในระหวางที่มีการอุทธรณนั้น
หามจัดการชุมนุมสารธารณะ หากฝาฝนถือเปนการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย (จุฬาพัฒน ชางเกตุ ,
๒๕๖๓, หนา ๕)
การจัดการชุมนุมหรือเดินขบวนในที่สาธารณะ ผูจัดตองแจงความประสงคและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ชุมนุมหรือเดินขบวนในที่สาธารณะนั้น รวมทั้งผูรับผิดชอบการชุมนุมหรือเดินขบวนนั้น ตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ทราบลวงกอนไมนอยกวา ๕-๗ วัน หากเจาหนาที่ผูมีอํานาจไมคัดคานหรือปฏิเสธการจัดการชุมนุมหรือเดินขบวน
ในที่สาธารณะนั้น ผูจัดก็สามารถจัดการชุมนุมหรือเดินขบวนในที่สาธารณะนั้นได แตหากถูกคัดคานหรือปฏิเสธ
ผูจัดสามารถรองขอตอศาลเพื่ออนุญาตใหจัดได โดยศาลใชกระบวนวิธีพิจารณารวบรัดเพื่อใหสามารถพิพากษา
ไดกอนวันกําหนดจัดการชุมนุมหรือเดินขบวน ทั้งนี้ ในการคัดคานหรือปฏิเสธนั้น เจาหนาที่ผูมีอํานาจตองมี
เหตุผลอันเชื่อไดวาการชุมนุ มหรื อเดินขบวนนั้นอาจการรั กษาความมั่นคงของชาติความปลอดภัยสาธารณะ
การรั กษาความสงบเรียบร อยของประชาชน การคุมครองสาธารณสุ ขหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อ
การคุมครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น (แตรัฐธรรมนูญไทยจํ ากัดเฉพาะเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชน ที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือ
ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึกเทานั้น) นอกจากนี้ เจาหนาที่ผูมี
อํานาจสามารถกําหนดเงื่อนไขในการชุมนุมหรือเดินขบวนในที่สาธารณะไดเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอย (สํานักงานกฤษฎีกา, ๒๕๕๓, หนา ๗๐)
อยางไรก็ตามจากการศึกษายังพบวา รูปแบบของการวิพากษวิจารณในเอกสารทางวิชาการ เชนเดียวกับ
เอกสารของหนวยงานรัฐมักจะอธิบายถึงพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และชองวางของตัว
กฎหมายในเชิงสาเหตุของความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและผูชุมนุม ชลัท ประเทืองรัตนา (๒๕๕๙) ไดระบุวา
การชุมนุมเรียกรองหลายครั้งมีการเดินขบวน ซึ่งภาครัฐยอมมีหนาที่ในการดูแล ควบคุมการชุมนุมใหอยูในความ
สงบเรียบรอย ปราศจากความรุนแรง แตบางครั้งภาครัฐใชความรุนแรงตอผู ชุมนุมโดยการสลายการชุมนุมดวย
เหตุผลในดานการรักษาความสงบเรียบรอยการกระทํา ดังกลาวไมเพียงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองภายในประเทศเท านั้ น แตขยายวงกวางสั มพันธกั บตางประเทศดวย ตางประเทศเองก็ อาจเข ามา
แทรกแซงดานเศรษฐกิจดวยขออางในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตที่สําคัญการใชความรุนแรงตอผูชุมนุ ม
เปนความเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิดังกลาวไวและทํา ใหปญหาที่แทจริ ง
ไดรับการแกไขไดยาก แตก็มีขอโตแยงวาถาไมใชกําลังสลายการชุมนุม รัฐก็จะถูกวิจารณวาละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายและละเลยตอผลประโยชนสวนรวม จึงจะเห็นไดวาในเอกสารทั้ง ๒ ประเภทหลีกเลี่ยงการพูด
ถึงเจาหนาที่รัฐ ในเชิงการบริหารงานผิดพลาดที่ทําใหการควบคุมการชุมนุมตามหมวดที่ ๔ ของพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมเกิดผลสัมฤทธิ์
ชลธิชา แจ งเร็ ว เผยเพิ่งไดรั บหมายเรียกจากสน.ชนะสงคราม ขอหา #พรบชุมนุม เหตุจากชุ มนุ ม
#ขีดเสนตายไลเผด็จการ ที่อนุสาวรียปชต. เมื่อ ๑๖ ส.ค. ทั้งเธอยังไดหมายเรียกครั้งที่ ๒ โดยไมเคยไดหมายครั้ง

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๒

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

แรก ระบุใหไปรับทราบขอหาวันนี้ ซึ่งไมสามารถไปไดทัน จนท.ยังขูจะไปขอออกหมายจับ (๓๒๔๑๔๙๒๒๖๘, ๑๖
ธันวาคม, ๒๕๖๓)
ผลักนักเรียนใหตองชุมนุมนอกสถานศึกษา -> ปลดล็อคความคุมครองจาก #พรบชุมนุมผลักส.ส.ใหตอง
อภิปรายนอกสภา -> ปลดล็อคความคุมครองของเอกสิทธิ์ทางกฎหมายระหวางประชุมสภาปากก็บอกวารั บฟง
ความเห็ นตาง แตผู สนับสนุนรั ฐบาลที่ มาจากคสช.ไม เคยสร างพื้ นที่ปลอดภั ยให ทุ กคนแสดงออกได เท ากั น
(๙๖๔๓๕๔๒, ๒๘ กุมภาพันธ, ๒๕๖๓)
จบไปแลวกับการสืบพยานคดี #พรบชุมนุม จากขอกลาวหาวาไมแจงชุมนุม ในกรณีที่มีกิจกรรม #ไมถอย
ไมทน ที่จังหวัดเชียงใหม ยังยืนยันวาไมไดเปนคนจัด ไมไดเปนทีมจัด และไมไดเปนผูประสงคจะจัดรอฟงคํา
พิพากษาวันที่ ๕ พ.ย. (๖๓๑๐๒๗๒๓๘๘๙๗๐๙๑๑๙๔๘๘๑, ๑๑ กันยายน, ๒๕๖๓)
"บช.น." เตรียมแจงความ #ม็อบ๒๖ตุลา ชุมนุมหนาสถานทูตเยอรมัน พบเขาขายความผิด #พรบชุมนุม
ตั้งแตรวมตัวที่ "สามยาน" ชี้ กําลังตรวจสอบการปราศรัย หากหมิ่นประมาณ-ประทุษราย จะเปนความผิดเพิ่มเติม
#กรุงเทพธุรกิจ #กรุงเทพธุรกิจออนไลน #เกาะติดชุมนุม๖๓ (๑๙๐๕๙๒๗๒, ๒๗ ตุลาคม, ๒๕๖๓)
...สะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการควบคุมการชุมนุมและการจัดกิจกรรมที่สืบเนื่องกับการชุมนุม
ไปในทางที่อาจกอให เกิ ดการเลื อกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุตาง ๆ เชน พื้นที่ในการชุมนุ ม ลักษณะของกิจกรรม
เชน การกีดขวาง การใชเสียง ซึ่งความจริงแลวไมเกี่ยวของกับการใชอํานาจตามมาตรา ๑๙ ที่พื้นฐานตองเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและคุมครองการชุมนุม กลับทําใหเปนอุปสรรคแกผูจัดการชุมนุม จนเปน
การสรางความยุงยากใหแกการใชสิทธิเสรีภาพ มากกวาจะเปนการดูแลอํานวยความสะดวก (สมชาย ปรีชาศิลปกุล,
นัทมน คงเจริญ, และ ปารณ บุญชวย, ๒๕๖๓, หนา ๑๕๒)
จากขอความดานบนจะเห็นวา ในเอกสารทางวิชาการและการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลนเมื่อมี
การระบุถึงการดําเนินงานของเจาหนาที่รัฐในการคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามหมวดที่ ๔ ตัวอยางเชน “...ไปในทางที่อาจกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุตางๆ” หรือ
“บช.น.เตรียมแจงความ...พบเขาขายความผิด #พรบชุมนุม...จะเปนความผิดเพิ่มเติม” ทั้งนี้แมจะเอกสารทาง
วิชาการหรือเอกสารจากหนวยงานราชการจะเนนชัดวาพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาจาก
ตัวอยางของตางประเทศ แตประเด็นที่ไดเนนย้ํากลับเปนถึงขอจํากัดในเชิงเสรีภาพ โดยอางวา ขัดกับหลักสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ มากกวาการคํานึงถึงประสิทธิผล หรือประสิทธิภาพในการ
จัดการการชุมนุม และเชนเดียวกับการใชชุด คําเรียกตัวเอง ของกลุมผูชุมนุม จากการศึกษาจะพบวา มีรูปแบบ
ของการใชวาทกรรม
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ตาราง ๓ ชุดคําพูดของขอคิดเห็นเชิงลบตอพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธาณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ปรากฏในเอกสาร
เอกสารวิชาการ

เอกสารหนวยงานรัฐ

การแสดงความเห็นในสื่อ
สังคมออนไลน

ไมเปนไปตามกฎหมาย
(๑) ขัดตอ...
(๒) ไมสอดคลอง...
(๓) เปนการจํากัด...

มีชองวางในตัวกฎหมาย
(๑) ไมอาจ...ได
(๒) ปญหาในเชิงปฏิบัติ

อาจมีปญหาในตอนปฏิบัติ
(๑) อาจกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
(๒)...กลับทําใหเปนอุปสรรค
(๑) อาจพิจารณาใหมีมาตรการใด
มาตรการหนึ่ง
(๒) แม...จํากัด...อยูบาง
(๑) จะดําเนินคดีผิด...
(๒) ยังขูจะ...

จากตารางจะเห็น ชุดคําพูดที่ปรากฎในเอกสารที่นํามาศึกษาซึ่งมีความตางกันจากแหลงที่มาไมวาจะเปน
แหลงเอกสารวิชาการ หรือเอกสารของหนวยงานราชการ จากการเปรียบเทียบพบวา เอกสารวิชาการมักจะมีชุด
คําพูด ในเชิงลบ ตอเนื้อหา ของพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังเชนคําวา “ขัดตอ...”
“ไมสอดคลองกับ...” หรือ “เปนการจํากัด...” โดยจากการศึกษา แบงชุดคําพูด ซึ่งแสดงความคิดเห็นเหลานี้
ออกเปนสามระดับ ไดแก ระดับ ไมเปนไปตามกฎหมาย ระดับมีชองวางในตัวกฎหมาย และระดับอาจมีปญหาใน
ตอนปฏิบัติ ซึ่งจากเอกสารที่เปนขอมูลสําหรับการศึกษานั้น พบวาสวนใหญมีเปาหมายในการวิพากษวิจารณ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระดับวัตถุประสงคของกฎหมายวา ไมเปนไปตามหรือขัดตอ
หลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตอมาคือ การที่มีชองวาง ในตัวกฎหมายโดยมักใชคําวา
“ไมอาจ...ได” หรือ “จะปญหาในเชิงปฏิบัติ”
บทสรุป
จากผลการศึกษาหนาที่ไดนําเสนอไวขางตนจะเห็นถึง ความสอดคลองกันในแตละองคประกอบของ
กระบวนการ การจัดการชุมนุมตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งความเหมือนที่มีรวมกัน
การ
นั้น เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย เนื่องจากเอกสารสวนใหญมักอภิปรายถึงพระราชบัญญัติ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเชิงขอจํากัดของหลั กกฎหมายโดยนอยครั้งมากที่จะมีการลงรายละเอี ยด
ในเอกสารทางราชการ หรือเอกสารทางวิชาการ ถึงลักษณะเชิงปฏิบัติ หรือการบริหารจัดการและโครงสราง
เพื่อการจัดการการชุมนุมสาธารณะ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐ ดําเนินการตามกฎหมายในการดูแลความสะดวก
และความปลอดภัยของการชุมนุมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพของมาตรการตาง ๆ
ที่เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง (คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๐-๑๓/๒๕๖๔) เมื่อกลับมาพิจารณาของประเทศไทย พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
เขียนกรอบกวาง ๆ ไว แตไมไดเขียนเกี่ยวกับการใชกําลังไวเลย สิ่งที่อาจจะบอกไดวาเปนเกณฑในการสลายการ
ชุมนุมคือ คูมือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เจาหนาที่ตํารวจเปนฝาย
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เขียนขึ้นมา (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๖๔) รูปแบบของขอความและเนื้อหา (content)
ของเอกสารที่นํามาศึกษา ดังที่ไดมีการแสดงไวในสวนของผลการศึกษาพบวา สวนใหญพยายามที่จะกลาวถึง
กฎหมายควบคุมและดูแลการชุมนุ มในเชิงนิติศาสตรโดยเป นการระบุ ถึงชองวางของกฎหมายที่จะนํ าไปสู
หลักการเลือกปฏิบัติ และขอจํากัดในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งชุดคําพูดเหลานี้เปนการอางอิงไปถึง
บทบัญญัติในหมวดที่ ๓ ของ รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทยโดยเฉพาะในมาตรา ๒๖๒ มาตรา ๓๔๓ และมาตรา ๔๔๔ สรุปจากการศึกษาชองวางที่สําคัญคนในเชิง
การบริหารจัดการโครงสรางองคการอยูที่ การกําหนดนิยามของหนาที่ ตลอดจนขอบเขตของสิทธิเสรีภาพและ
ความรับผิดชอบของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมใหเกิดความชัดเจน เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ

๒

๓

๔

มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไป ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาว ตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือ เสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพไวดวย
มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิ ธีอื่น การจํากัด
เสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันสุขภาพของ ประชาชน เสรีภาพ
ทางวิชาการยอมไดรับความคุมครอง แตการใชเสรีภาพนั้นตองไมขัดตอหนาที่ของ ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และตอง
เคารพและไมปดกั้นความเห็นตางของบุคคลอื่น
มาตรา 44 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๕

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

เอกสารอางอิง
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ภาคผนวก
เอกสารในกลุมเอกสารวิชาการ
ชื่อเอกสาร
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : ดุลยภาพระหวางเสรีภาพของผูชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน.
บทเรียนและสภาพปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปสาระสําคัญจากเสวนาวิชาการ “การชุมนุมชวงโควิด-๑๙: ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย?”
กลุมเอกสารหนวยงานภาครัฐ
ชื่อเอกสาร
พระราชบัญญํติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารแนบบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
บทวิเคราะหพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๐-๑๓/๒๕๖๔
กลุมการแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน*
รหัสผูเผยแพร
วัน/เดือน/ป
๑๖๗๓๐๖๘๑๗
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖๑๗๖๐๘๙๗
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๒๔๑๔๙๒๒๖๘
๖ มกราคม ๒๕๖๔
๕๕๕๗๒๗๘๙๘
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
๑๐๙๙๗๒๐๒๐๕๐๔๕๙๔๘๔๑๖
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๑๗๘๑๒๖๑๙๐
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๔๘๐๒๙๓๖๖๖๖
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๗๐๒๗๓๒๑๕๗
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๓๒๔๑๔๙๒๒๖๘
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
๙๖๔๓๕๔๒
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๖๓๑๐๒๗๒๓๘๘๙๗๐๙๑๑๙๔๘๘๑
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑๙๐๕๙๒๗๒
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
*หมายเหตุ การแสดงความเห็นเปนลักษณธขอความ ไมมีชื่อของขอความ โดยผูวิจัยจะระบุเปนรหัสหมายเลข
ของผูเผยแพร และวันที่เผยแพร
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จากพหุนิยมทางวัฒนธรรมสูพหุนิยมทางกฎหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิของชนเผาพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุ
อริยธัช บุญถึง ๑
สถาบันพระปกเกลา
Email address: arithat.bu@kpi.ac.th
บทคัดยอ
ประเทศไทยในปจจุบัน รางกฎหมายวาชนเผาพื้นเมืองจํานวนหลายฉบับอยูระหวางการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
กลุมชนเผาพื้นเมืองหรือกลุมชาติพันธุ อยางไรก็ตาม องคความรูในประเทศไทยที่สนับสนุนตอความเขาใจของ
สังคมในประเด็นดังกลาวยังมีไมมากนัก บทความนี้จึงวิเคราะหถึงแนวคิด ที่มา และพัฒนาการของกฎหมายวา
ดวยชนเผาพื้นเมืองในตางประเทศ โดยศึกษาเชิงเอกสาร จากการศึกษาทําใหเห็นบริบทการเมืองโลกและ
การเมืองภายในของตางประเทศในป จจุ บัน ซึ่งเป นผลจากความเคลื่ อนไหวทางสั งคมรู ปแบบใหม รั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยมีบทบาทในการคุม ครองและรั บรองความหลากหลายทางวั ฒนธรรม และสงเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมืองใหอยูรวมกันอยางสมานฉันท และเทาเทียมกันภายใตความแตกตางหลากหลายของ
ประชาชนในรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การเมืองและกฎหมายเกี่ยวกับชาติพันธุก็เปนหนึ่งในสายธาร
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบริบททางสังคมของแตละประเทศซึ่งสงผลตอตัวระบบกฎหมาย
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุมครองสิทธิของกลุมชนเผาพื้นเมืองและแนวคิดเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย
คําสําคัญ : กฎหมายชนเผ าพื้ นเมื อง, กฎหมายชาติ พั นธุ , พหุ นิ ยมทางวั ฒนธรรม, พหุ วั ฒนธรรม, พหุ นิ ยม
ทางกฎหมาย
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FROM CULTURAL PLURALISM TO LEGAL PLURALISM FOR PROTECTING
INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS
Arithat Bunthueng ๑
King Prajadhipok's Institute
Email address: arithat.bu@kpi.ac.th
Abstract
In Thailand, a number of indigenous peoples' rights draft acts are currently pending in
the House of Representatives that aim to promote and protect indigenous peoples' rights.
However, the knowledge relating to indigenous peoples’ right that supports society's
understanding of such issues is still very scarce. This article therefore analyzes the concepts,
origins, and developments of the law on indigenous peoples abroad. Through documentbased research. The study shows the context of current global politics and domestic politics
in foreign countries as a result of new social movements. Liberal democracy plays a role in
protecting and certifying cultural diversity and promoting civil rights and liberties for the
harmonious and equal coexistence of diverse peoples in the state. The change of ethnic
politics and laws is also one of the currents. This shows that each country has its own social
context that influences the law. Particularly the issue of indigenous rights protection and the
concept of legal pluralism.
Keywords: Indigenous law, Tribal law, Cultural pluralism, Multiculturalism, Legal pluralism
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บทนํา
แนวคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการเคลื่ อ นไหวจากภาคประชาชนซึ่ ง เติ บ โตอย า งมากภายหลั ง
สงครามโลกครั้ งที่ส อง ตอเนื่ องถึ งหลั งสงครามเย็ น ที่อาจเรี ยกว า การเมืองหลั งสมัยใหม (Postmodern
politics) ขบวนการทางสั ง คมแนวใหม (New Social Movement) รวมถึ ง วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งย อ ย
(Political Subcultures) โดยมีลักษณะเปนการเคลื่อนไหวจากเบื้องลางซึ่งเปนกลุมคนที่ถูกกดทับ ไมวาจะเปน
กลุมความหลากหลายทางเพศ กลุมสตรีนิยมซึ่งมีเริ่มกระแสมาตั้งแตศตวรรษ ๑๙๖๐ และ ๑๙๘๐ (Handler,
๑๙๙๒, p. ๖๙๗) สืบเนื่องถึงปจจุบัน การเคลื่อนไหวของกลุมชาติพันธุหรือชนพื้นเมืองในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
ก็เกิดขึ้นภายใตกระแสดังกล าวโดยเฉพาะกลุ มประเทศที่มีรากฐานจากผู ตั้งถิ่นฐานอาณานิ คมของอั ง กฤษ
(British colonial settlers) ตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดเปนตน
ซึ่งกลุมผูลงหลักปกฐานชาวตะวันตก ชาวยุโรป หรือ “ชนผิวขาว” (White settlers) ไดลงหลักปกฐานในพื้นที่
ของกลุมชนพื้นเมือง (Indigenous peoples) ในยุคการลาอาณานิคม ที่เรียกวา ลัทธิลาอาณานิคมผูต้ังถิ่นฐาน
(Settler colonialism) และกอใหเกิดรัฐที่เรียกวา รัฐผูตั้ งถิ่นฐานอาณานิคม (A Colonial Settler-State) ใน
เวลาตอมา การลาอาณานิคมดังกลาวกอใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางกลุมผูลงหลักปกฐานและกลุมชน
พื้นเมืองในเวลาตอมา โดยเฉพาะการกอการรายและการฆาลางเผาพันธุ (Jalata, ๒๐๑๓) รวมถึงการถูกบังคับ
ใหกลืนกลาย (Forced assimilation) (Venne, ๒๐๑๘, p. ๑๔๑) กระแสการเคลื่อนไหว ของกลุมชนพื้นเมือง
ภายในประเทศตาง ๆ ดังกลาว ขยายตัวและนําไปสูการเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองหรือกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใน
เวทีนานาชาติ (Santos and Rodrı´guez-Garavito,๒๐๐๕; United Nations, ๒๐๐๙) งานศึกษาชิ้นนี้มุงศึกษา
และอธิบายปรากฏการณและกระแสความคิดดังกลาว โดยมุงหมายใหเขาใจแนวคิดและหลักการสําคัญ อันเปน
ที่มาและรากฐานของการคุ มครองสิ ทธิ ของกลุ มชนพื้นเมื องและกลุ มชาติ พันธุ ไมวาจะเปนแนวคิ ด “สิ ทธิ
มนุษยชน” “พหุนิยมทางวัฒนธรรม” และ “พหุนิยมทางกฎหมาย”
เนื้อหา
๑. ขอพิจารณาเกี่ยวกับคําศัพทในงานศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายชนเผาพื้นเมือง
งานศึกษาเกี่ยวกันกลุมชนพื้นเมืองหรือกลุมชาติพันธุมีปญหาและขอถกเถียงอยางมากเกี่ยวกับ
ประเด็นความหมายและขอบเขตของคําศัพท เนื่องจากคําศัพทที่ใชในตางประเทศเองมีความหลายหล าย
ทับซอนและกํากวม เมื่อนํามาปรับใชในประเทศไทยจึงตอใหเกิดปญหาการบัญญัติศัพท โดยเฉพาะถอยคําใน
ตัวบทกฎหมาย
การอธิบายความหมายของชนพื้นเมือง (indigenous peoples) อาจเริ่มจากการเขาใจความหมาย
ของ “ชนสวนนอย” “ชนขางนอย” หรือ “คนกลุมนอย” (minority) อันเปนถอยคําที่แสดงถึงนัยยะการเมือง
ของความรับรู หรือการเมืองแหงการยอมรับ (politics of recognition) ซึ่งเปนรากฐากของแนวคิดพหุนิยม
ทางวัฒ นธรรม (Multiculturalism) (Igor, ๒๐๑๙; Thornberry, ๒๐๑๓, p. ๓๔) คําวา “คนกลุ มน อย”
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(minority) มีขอบเขตมากไปกวาเฉพาะกลุมชนพื้นเมือง หรือกลุมชาติพันธุ แตยังรวมไปถึงคนกลุมยอยตาง ๆ
ในสังคมโดยเชื่อมโยงกับสิทธิของกลุมดังกลาว ไมวาจะเปนการจําแนกจาก เชื้อชาติ (racial) ชาติพันธุ (ethnic)
ชนชั้น (class) ศาสนา ภาษา รวมถึงเพศ เปนตน อยางไรก็ตาม ในทางกฎหมายระหวางประเทศมีการใชคําวา
“ชนพื้นเมือง” (indigenous peoples) และชนกลุมนอย (minority) อยางทับซอนกัน๗
คําวา พื้นเมือง “indigenous” ในภาษาอังกฤษ แสดงนัยยะเชื่อมโยงถึงคําวา “native” (พื้นบาน
โดยกําเนิด โดยติดตัว รวมถึง แสดงความเปนเจาของหรือเจาถิ่น) ในทางการวิชาการ การเมือง และกฎหมาย คํา
วา “indigenous people” แสดงถึงนัย กลุมคนผูไมใชชาวยุโรปซึ่งอยูในพื้นที่มากอนการลาอาณานิคมหรื อ
จักรวรรดินิยม ในความหมายนี้ ชนพื้นเมือง จึงหมายถึง “ผูอยูมากอน” “ผูอยูดั้งเดิม” กอนการรุกราน หรือ
ก อนการล าอาณานิ คม โดยมี ถ อยคํ าในภาษาอั ง กฤษหลายคํ าที่ ใช เหมื อนกั น หรื อแทนกั น ได เช น “first
peoples”, “First Nations”, “Aboriginal peoples”, “Native peoples” กรณีทวีปอเมริ กาเหนื อใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการใชคําวา “indian” ในความหมายเดียวกัน เชน “indian nations” “Indian
tribes” โดยยอมรับเปนถอยคําทางกฎหมาย รวมถึงปรากฏในเอกสารทางกฎหมายมาแตเดิม เชน The Indian
act (๑๘๗๖) ของแคนาดา รวมถึง The Indian Reorganization Act (IRA) (๑๙๓๔) ของสหรัฐอเมริกา เปนตน
ในทางกฎหมายระหวางประเทศนั้น คําวา “ชนพื้นเมือง” (Indigenous Peoples) ปรากฏทั้งใน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมื อง (International covenant on civil and
political rights : ICCPR ) อนุ สั ญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบั บที่ ๑๖๙ (ILO convention No
๑๖๙) หรื อ อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยชนพื้ น เมื อ งและชนเผ า พ.ศ. ๒๕๓๒ (Indigenous and Tribal Peoples
Convention, ๑๙๘๙) รวมไปถึง ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนเผาพื้นเมือง (Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples, ๒๐๐๗) และมีขอพิจารณาถึงคําวา “ชนเผา” (tribal peoples) ที่ปรากฏ
รวมกับคําวา “Indigenous peoples” ในชื่อของอนุ สั ญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบั บที่ ๑๖๙
ขางตน แสดงถึงวาถอยคําทั้งสองมีความแตกตางกัน กลาวคือ ชนเผา อาจไมจําตองเปนชนพื้นเมือง หรือผูอยูมา
กอน แตก็ถือวาเปนชนกลุมนอยที่ไดรับการคุมครองเชนกัน
คําวาชนพื้นเมือง (Indigenous Peoples) นั้น แมปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนเผา
พื้นเมืองจะไมไดนิยามความหมายไวโดยตรง และไมไดใหความหมายของชนพื้นเมืองใหรวมถึงกลุมชนเผา
(tribal peoples) ไวโดยตรง แตจากคําปรารภของปฏิญญาดังกลาว อาจอธิบายไดวาเจตนารมณของปฏิญญา
ดังกลาว มุงหมายใหหมายรวมกลุมชนเผาเขาดวย ความลมเหลวในการนิยามความหมายของ “ชนพื้นเมือง”
ใหหมายรวมถึง “ชนเผา” เปนชองทางใหหลายรัฐบาลในเอเชียตีความในการปฏิบัติตามปฏิญญาดังกลาวโดย
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคอันแทจริ ง (Benjamin, ๒๐๑๗) ในประเทศไทยนั้น รัฐไทยไดยอมรับปฏิญญา
สหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนเผาพื้นเมือง แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ไดปฏิเสธการใชคําวา “ชนเผา
๑

โปรดดูการใชถอยคําจากเอกสารตาง ๆ เชน UN Working Group on Minorities (WGM), ,มาตรา 27 ของ International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR), the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Minorities (UNDM) เปนตน
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พื้นเมือง” ไมยอมรับ การมี อยู ข องชนเผ า พื้น เมื อง และพยายามหลี ก เลี่ ยงโดยใช คํ าวา “กลุ มชาติ พั น ธุ ”
แทน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, ๒๕๖๔, น. ๑๐)
คําวา “ชนเผ าพื้นเมื อ ง” ในงานชิ้น นี้ หมายถึง “ indeginious peoples” หรื อ “aboriginal
people” ในบริ บ ทของสหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดา ส ว นในบริ บ ทอื่ น รวมถึ ง ในประเทศไทย หมายถึ ง
“indeginious peoples” ในความหมายเดียวกันกับเจตนารมณของปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชน
เผาพื้นเมือง และในทางวิชาการ โดยเปนความหมายที่มุงคุมครองทั้งสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผาตาง ๆ
ในฐานะ “กลุมชนภายใตรัฐ ซึ่งชนกลุมอื่นมีอํานาจเหนือวาและเปนผูควบคุมจัดการรัฐ ”(Watson, ๒๐๑๘,
p. ๒) และในบริบทประเทศไทยนั้นคําวา “ชนเผาพื้นเมือง” ในบทความนี้มีความหมายไมแตกตางจากคําวา
“กลุมชาติพันธุ” ซึ่งนิยมใชในวงวิชาการมาสังคมศาสตรอยูกอนแลว๘
๒. แนวคิดพหุนิยมทางวัฒนธรรม
แนวคิดพหุนิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) และแนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)
เป น คํ า หรื อ ความคิ ด ที่ มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั น และทั บ ซ อ นกั น โดยต า งเป น หลั ก การที่ ย อมรั บ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) วาดํารงอยูรวมกันไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (อานันท
กาญจนพันธุ, ๒๕๕๑, น. ๒๑๘) แนวคิดพหุวัฒนธรรมเปนแนวคิดหลังสมัยใหมที่แพรกระจายไปยังภูมิภาคตาง
ๆ ของโลกในปจจุบัน โดยจุดเริ่มตนนาจะอยูที่อเมริกาเหนือ ในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกาในชวงตน
ของทศวรรษที่ ๑๙๗๐ กรอบความคิดพหุวัฒนธรรมมีที่มาจากบริบทและปรากฎการณทางสังคมที่หลากหลาย
โดยมีบริบทที่สําคัญ ไดแก สังคมอาณานิคม โลกาภิวัตน การปรับเปลี่ยนโครงสรางประชากรและวัฒนธรรม
ในอเมริกาเหนือ และทุนขามชาติและแรงงานขามถิ่น (แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, ๒๕๔๙) เกษม เพ็ญภินันท (๒๕๕๒,
น.๑๖) ไดอธิบายปรากฏการณทางสั งคมและการเมืองอันเปนรากฐานของความคิดเรื่องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอยางนาสนใจไววา
“ปญหาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาบนคติทางความคิดความเชื่อเรื่องความเปน
อันหนึ่งเดียวของรัฐ (state) ชาติ (nation) กลาวคือ รัฐประชาชาติ (nation-state) สมัยใหม ถือกําเนิดขึ้นมา
ดวยความตองการสรางเอกภาพของคนในชาติและบูรณภาพเหนือดินแดน ฉะนั้น สิ่งที่รัฐกระทําตอผูคนภายใน
ชาติก็คือการผสมผสานกลมกลืนใหเกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่ภายในแตละรัฐ ลวนเต็มไปดวยผูคนตางเชื้อชาติละเผาพันธุ
อยูรวมกันและรวมกันเปนชุมชนทางการเมืองภายใตบรรทัดฐานหรือกติกาสังคม”
รวมถึงแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนทางการเมืองโลกและภายในรัฐชาติหลังยุคสงครามเย็น ไววา
“ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังคงเปนปญหาหลักของรัฐประชาชาติสมัยใหม เมื่อสงครามเย็น
สิ้นสุดลง และการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปดกวางขึ้น สิ่ งเหลานี้ทําใหรัฐตองปรับเปลี่ยนนโยบายดาน
สําหรับในบริบทประเทศไทย คําวา “ชนเผาพื้นเมือง” และ “กลุมชาติพันธุ” ในงานชิ้นนี้มีความหมายไมแตกตางกัน โดยคําวา “ชนเผาพื้นเมือง”
จะใชเมื่อมุงความหมายเฉพาะเพื่อสื่อถึงคําวา “Indigenous peoples” (ที่หมายรวมถึง tribal peoples ดวย) ตามกฎหมายระหวางประเทศ และ
ใชคําวา “กลุมชาติพันธุ” ในกรณีเพื่อสือ่ ถึงงานวิชาการในแวดวงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาไทยที่ใชคํานี้มาอยูก อน
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วัฒนธรรมและยอมรับวาความแตกตางหลากหลายดานการดําเนินชีวิต อัตลักษณและคุณลักษณะความเปน
มนุษยหรือความเปนตัวตนของเขา ไมสามารถลดทอนมาสูความเปนวัฒนธรรมเดี่ยวไดอีกตอไปในขณะเดียวกัน
รัฐยังตองเผชิญกับป ญหาทางการเมืองอื่น ๆ ที่ไมใชเรื่องอุดมการณทางการเมือง อีกตอไปแตเปน ป ญ หา
เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ความเชื่อ เพศสภาพและวัฒนธรรมยอย (subculture)” (๒๕๕๒, น. ๑๗)
ในบริบทสังคมไทยนั้น เดิมผูนําของรัฐจารีตไทยจะยึดถือการปกครองคน ที่เนนการอุปถัมภกลุมชาติ
พันธุตางๆ อันเปนประเพณีการปกครองและเสริมสรางบารมีและความชอบธรรมแกผูป กครอง ที่เรียกวา
“ใตพระบรม-โพธิสมภาร” ความหลากหลายของชาติพันธุภายใตการปกครองของกษัตริยยิ่งแสดงใหเห็นถึง
พระบารมี ความชอบธรรมและความสามารถของผูปกครอง อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มกระบวนการสถาปนารัฐชาติ
นั้น ผูนําไทยเลือกที่จะหยิบยืมเครื่องมือการปกครองแบบรัฐอาณานิคมของประเทศตะวันตกมาใช แทนที่
ประเพณีการปกครองแบบรัฐจารีต ที่มีผลตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อรัฐสยามไมไดตกเปนอาณา
นิคมโดยตรง จึงมีนักวิชาการตั้งขอสังเกตวา หลักคิดในการปกครองดังกลาวตรงกับระบบอาณานิคมภายใน ซึ่ง
ใหความสําคัญกับศูนยกลาง ที่พยายามแสวงหาประโยชนจากพื้นที่รอบนอก ขณะที่ปลอยใหกลุมชนดังกลาวมี
บทบาทในสถานภาพต่ํา จนนํามาสูการกระจายอรรถประโยชนตาง ๆ อยางไมเทาเทียมกัน (อานันท กาญจน
พันธุ, ๒๕๕๑, น. ๒๓๙) อยางไรก็ตาม ความพยายามของผูปกครองไทยในการสถาปนารัฐชาติ (Nation-state)
มีพลวัต และระดับความเข็มขนในการเปลี่ยนแปลงตบแตงอัตลักษณทางชาติพันธุเพื่อให “กลายเปนไทย”
แตกตางกันไปในแตล ะยุคสมัย ขึ้นอยูกับนโยบายของผู นํ าและบริ บททางการเมืองและสั งคมในยุ คนั้ น ๆ
(สายชล สัตยานุรักษ , ๒๕๕๘) นอกจากนี้ คําวา “วัฒนธรรม” ไมใชเรื่องของแบบแผน หรือใชมาตรฐาน
เดียวกัน แตเปนเรื่องของการปรับเปลี่ยนความหมาย หรือการชวงชิงความหมาย วัฒนธรรมหรืออัตลักษณของ
กลุมชาติพันธุ จึงไมใชกลุมทางวัฒนธรรมที่เปนหนวยการวิเคราะหที่กลมกลืน ซึ่งทําใหมองชาติพันธุในเชิงแกน
สารนิยมที่ดํารงอยูในลักษณะดั้งเดิม (Primordialism) ซึ่งไมสอดคลองกับความจริง แตเปนวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายและลื่นไหล ไมตายตัว ความเปนชาติพันธุจึงเปนกระบวนการในการสรางอัตลักษณที่ไมมีวันจบสิ้น
(อานันท กาญจนพันธุ, ๒๕๕๑, น. ๒๖๔-๒๖๕)
๓. แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย
แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม บอยครั้งที่ถูกใชอธิบายและเปนทางออกของปรากฏการณ
ที่ช นกลุ มนอยทางชาติ พั น ธุ (ethnic minorities) ซึ่งอาศัยในสั ง คมที่ กลุ ม อื่น มี อํา นาจมากกว า ถูกกดทั บ
กอใหเกิดปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมและความสัมพันธทางอํานาจของชนกลุมหลักและชนกลุมนอย ในวิถีทาง
ตางๆ ทั้งความขัดแยง ความไมเทาเทียม การผลักดันใหกลืนกลาย และเปนคนชายขอบ เปนตน จึงเปนที่มา
ของความตองการสิทธิหรืออํานาจในการกําหนดตนเองของชนกลุมนอย โดยมีรากฐานจากวั ฒนธรรมทาง
กฎหมายของตน ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด เสรี นิย มที่ ย อมรับ อํ า นาจทางกฎหมายบนพื้ น ฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตการควบคุมตรวจสอบโดย “พื้นที่สาธารณะแบบปรึกษาหารือ” (deliberative
public sphere) อั น เป น ที่ ม าของความชอบธรรมทางการเมื อ ง แนวคิ ด การอยู ร ว มกั น บนความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม ผานการพูดคุย รับฟง ถกเถียง และปรึกษาหารือในพื้นที่สาธารณะ นําไปสูความเปลี่ยนแปลง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ทางกฎหมายภายใตระบบพหุนิยมทางกฎหมายที่มีความเหมาะสม และมีความชอบธรรมภายใตหลักนิติธรรม
และระบอบประชาธิปไตย (Gonzalez, ๒๐๑๓) การกอรูปของแนวคิดเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย อาจกลาวได
วามีจุดเริ่มตนในสังคมผูตั้งถิ่นฐาน อันไดแก ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา
ซึ่งกอตัวคูขนานไปกับแนวคิดหลังอาณานิคม รวมถึงหลังโครงสรางนิยม การเติบโตของแนวคิดพหุนิยมทาง
กฎหมายจึงมีความเปนสหวิทยาการภายในตัว (Anker, ๒๐๑๔) โดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ ๑๙๙๐ เปนตนมา
ความสัมพันธระหวางกฎหมายและแนวคิดเรื่องอาณานิคมปรากฏเปนจํานวนมากในงานวิชาการ โดยอาจ
จําแนกไดสองมิติ มิติแรก กลาวถึงขอถกเถียงวาดวยประวัติศาสตรของระบบกฎหมายยุโรปที่ครอ บงํา ใน
ดินแดนอาณานิคม ซึ่งไมสอดคลองกับวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นนั้น ในอีกมิติหนึ่ง มาจากการศึกษาของนัก
มานุษยาวิทยาจากรุนสูรุนที่แสดงถึงการเรียกรองสิทธิในการใชที่ดินของชนพื้นเมืองบนพื้นฐานกฎหมายจารีต
ประเพณี (Belmessoue, ๒๐๑๒, p. ๓)
พหุนิยมทางกฎหมาย เปนแนวคิดที่วาภายในสังคมหนึ่งอาจมีไดมากกวาหนึ่งระบบกฎหมายในรัฐ
ผูตั้งถิ่นฐานเครือจักรภพ (Commonwealth settler states: ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด) ซึ่งมีปญหา
ความสัมพันธระหวางกฎหมายของผูตั้งถิ่นฐานและกฎหมายจารีตชนเผาพื้นเมือง เดิมหลักกฎหมายของรัฐ
เหลานี้ยังคงตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดอํานาจอธิปไตยสูงสุดของชาติ และปฏิเสธอํานาจทางกฎหมายอยางอิสระ
ของชนเผาพื้นเมือง (Gover, ๒๐๒๐, p. ๘๔๘) อาจเรียกแนวคิดดังกลาววา ทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย
(Positivist legal theory) หรือ ทฤษฎีกฎหมายแบบดั้งเดิม (orthodox legal theory) ซึ่งมีรากฐานจากหลัก
กฎหมายมหาชนหลายประการของรัฐสมัยใหม ทั้งแนวคิดลําดับศักดิ์ของกฎหมาย หลักการแบงแยกอํานาจ
การใชอํานาจอธิปไตยของฝายนิติบัญญัติผานหลักความยินยอมของประชาชน เปนตน ซึ่งตางไปจากความรับรู
ทางกฎหมายของชนเผาพื้นเมือง ทั้งแนวคิดและจารีตทางกฎหมายของชนเผาพื้นเมือง ในรัฐที่ ยอมรับสังคม
พหุวัฒนธรรม จึงเปนไปไมไดที่จะผูกขาดทฤษฎีการเมืองและระบบกฎหมายไวที่ชนผูตั้งถิ่นฐานเทานั้น
จุดเริ่มตนของแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายจึงมาจากขอคําถามที่วา “พหุนิยมทางกฎหมายจะ
สามารถบังคับใชไดอยางไร หรือมีรูปแบบ (ระบบกฎหมาย) อยางไรบางที่เหมาะสมในการจัดสรรและยอมรับ
จารี ต ประเพณี ท างกฎหมายของชนเผ า พื้ น เมื อ ง” พหุ นิ ย มทางกฎหมาย ในรั ฐ อาณานิ ค มผู ตั้ ง ถิ่ น ฐาน
จึงหมายถึง การที่รัฐยอมรับใหทั้งระบบกฎหมายหรือจารีตทางกฎหมายของทั้งชนผูตั้งถิ่นฐานและของชนเผา
พื้นเมืองไดปรากฎและบังคับใชไปดวยกัน และในความหมายทั่วไป หมายถึง “การที่สองระบบกฎหมายหรือ
มากกวานั้น ปรากฏใชในพื้นที่ทางสังคมเดียวกัน ” (Elsana, ๒๐๑๙, p. ๑๐๖๒; Merry, ๑๙๘๘; Griffiths,
๑๙๘๖) รวมถึงการยอมรับใหปจเจกบุคคลมีสิทธิที่จะเลือกปรับใชกฎหมายของรัฐ (state law) หรือกฎหมาย
ของกลุมยอยภายใตรัฐ (sub-state group) ได ซึ่งโดยนัยแลวหมายถึง สิทธิในการเลือกของปจเจกบุคคลวาจะ
ใชกฎหมายอยางเปนทางการ (official law) หรือกฎหมายจารีตประเพณีของชาติพันธุ (indigenous customary)
ของตนได หรือที่เรียกวาสิ ทธิในการเลือกใชกฎหมาย (right to choose the law) อยางไรก็ตาม เมื่อเลือก
ปรับใชระบบกฎหมายหนึ่งในกรณีนั้น ยอมตัดการใชสิทธิในอีกระบบกฎหมายหนึ่งที่ใชในกรณีเดียวกัน (Otis,
๒๐๑๘)
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หลายประเทศในปจจุบันที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common law) ศาลไดมีการยอมรับ
กฎหมายจารีตประเพณีของชนเผาพื้นเมืองบางประการที่เรียกวา “สิทธิของผูมากอน” (Aboriginal title)
โดยถือวาเปนสิทธิของชนเผาพื้นเมืองที่ติดตัวและไมอาจพรากไปได รวมถึงมีการคุมครองและรับรองสิทธิ
ของชนพื้นเมืองโดยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของฝายนิติบัญญัต (Gover, ๒๐๒๐, p. ๘๔๙) ในอีกมิติหนึ่ง พหุ
นิยมทางกฎหมาย อาจหมายถึงระบบกฎหมายที่ออกแบบใหมีผูทรงอํานาจในการออกกฎหมาย (law-making
authority) มีความหลากหลาย และมีหลายระดับ ทั้งในระดับรัฐและภายใตรัฐลงมา ในระดับภายใตรัฐได
ออกแบบให อ งค ก รอื่ น มี อํ า นาจในการออกกฎ (delegated law-making authority) ที่ มี ค วามเป น อิ ส ระ
ในระดับหนึ่ง และมีสวนรวมจากภาคอื่นนอกจากรัฐในลักษณะเดียวกับกับธรรมาภิบาล (Good governance)
โดยเฉพาะจากการเมืองชุมชนในพื้นที่เพื่อสงเสริมหรือคุมครองสิทธิของชนกลุมนอย เพื่อใหสอดคล องกับพื้นที่
หรือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้น ๆ (Macklem, ๒๐๑๔)
แนวคิดเรื่องพหุนิยมทางกฎหมายปจจุบันมีการศึกษาและปรับใชอยางแพรหลายในลักษณะเปน
กระแสตอบโตแนวคิดที่รวมศูนยนิยมทางกฎหมาย (legal centralism) โดยรัฐ และเสริมพลังใหแกตัวแสดง
ในพื้นที่โดยมีสิทธิมนุษยชนเปนเครื่องมือในการตอสูกับภาครัฐ (Michaels, ๒๐๐๙) อยางไรก็ตาม กระแส
พหุนิยมทางกฎหมายในปจจุบัน ภายใตรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย พหุนิยมทางกฎหมายไมไดมีเพียง
มิติความสัมพันธระหวางระบบกฎหมายของรัฐสมัยใหมกับระบบกฎหมายจารีต ประเพณีของชนพื้นถิ่นเทานั้น
แตยังตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ของกฎหมายบุคคล โดยเฉพาะความเทาเทียมทางเพศและความชอบ
ธรรมอยางประชาธิปไตย ซึ่งเปน มิติความสั มพัน ธเชิงอํานาจระหวางบุ คคลภายในกลุ ม ชนพื้น ถิ่น อีกด ว ย
(Cohen, ๒๐๑๒, p. ๓๘๐) แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดระเบียบพหุทางกฎหมาย
(Plural legal orders) คําวา ระเบียบทางกฎหมาย (legal orders) สื่อความถึง สถาบัน กฎ และบรรทัดฐาน
ที่กอรูปจากสังคมหรือกลุมของประชาชนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางสังคม โดยทั่วไปอธิบายถึงสิทธิ สิ่งที่กระทํา
ได สิ่งที่หามกระทํา หรือไมควรกระทํา รวมถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทําดังกลาว ระเบียบ
พหุทางกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดการขอพิพาทหรือขอขัดแยงหนึ่ง ๆ โดยบรรทัดฐาน กฎหมาย หรือความตก
ลง รวมอยางหลากหลายที่ปรากฏรว มกัน ในเขตอํานาจทางกฎหมายหนึ่ งหรื อในประเทศหนึ่ง ๆ โดยอาจ
จําแนกไดสามรูปแบบ ไดแก (International Council on Human Rights Policy, ๒๐๐๙, p. ๒๖)
- ระเบียบทางกฎหมายที่ไมมีฐานอํานาจจากรัฐ หรือไมมีอํานาจบังคับโดยรัฐ (แตเกิดจากการสมัครใจ
เขารวมของกลุมชน ใหองคกรนั้นเปนผูใหคําแนะนําในการระงับขอพิพาท) เช น สภาอิสลามชะรีอะฮ (Islamic
Sharia Council) ในอั ง กฤษ คณะกรรมการข า งถนน (street committees) ในบราซิ ล ชนเผ า Jirgas
ในอัฟกานิสถาน องคกรจารีตในการบริหารจัดการน้ําในแทนซาเนีย เปนตน
- ระเบียบทางกฎหมายของรัฐอยางหลากหลาย เชน การระงับขอพิพาทคดีครอบครัวและทรัพยสิน
โดยอาศัยกฎหมายอยางแตกตางและหลากหลายทั้งบนฐานของศาสนาและชุมชนชาติพันธ และครอบคลุมไป
ถึงประเด็นอื่นๆ ทั้งอาชญกรรม การจางงาน การคา และภาษี เปนตน ปรากฏในกลุมประเทศเอเชียกลาง
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อัฟริกาเหนือ เอเชียใต และบางสวนของเอเชีย ตะวันออก รวมถึงระเบียบทางกฎหมายของชนพื้นถิ่น ที่ถูก
ยอมรั บ ในฐานะกฎหมาย โดยเฉพาะประเทศที่ มี ป ระชากรพื้ น ถิ่ น จํ า นวนมาก เช น ในละติ น อเมริ ก า
สแกนดิเนเวีย เอเชียใต รวมถึง แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
- ระเบี ย บทางกฎหมายกึ่ งรั ฐ โดยรั ฐ ไดรับ รองหรื อ ก อ ตั้ง กลไกกึ่ ง ทางการในการระงั บ ข อ พิ พ าท
ทางเลือก เชน Lok adalats ของอินเดีย Musalihat anjumans ของปากีสถาน เปนตน รวมถึงศาลของรัฐ
ที่ยอมบังคับตามขอตกลงอนุญาโตตุลาการสวนตัว (privately arbitrated agreement) เชน ขอตกลงระหวาง
เอกชนภายใตหลักกฎหมายของนายวาณิชย (Lex mercatonia) หรือภายใตอนุญาโตตุลาการทางศาสนา
ซึ่งจัดทําโดยองคกรมุสลิมหรือยิว ตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการบริเตน ๑๙๙๖ (Britain’s ๑๙๙๖ Arbitration
Act) รวมถึงบรรทัดฐานหรือสถาบันที่ไมเปนทางการแตรัฐไดยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายอยาง
เปนทางการ เชน ศาลสรางสันติของชนพื้นถิ่น (tsuu t'ina) ที่เปนองคกรไกลเกลี่ยอยางเปนทางการและเปน
กลไกหนึ่งในศาลแอลเบอรตา และศาลชนพื้นถิ่น (the Gladue court) ในโตรอนโต เปนตน
ในระบบกฎหมายไทยนั้น ปรากฏแนวคิดเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย กฎหมายที่ย อมรับความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงจารีตประเพณีของคนพื้นถิ่นหรือคนในทองถิ่น เชน การใชกฎหมายชะรีอะฮ
หรือกฎหมายอิส ลาม โดยเฉพาะกฎหมายที่วาดวยครอบครัวและมรดก (family law) ในสี่ จังหวัดภาคใต
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขต จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
๒๔๘๙ เปนตน บัญญัติยกเวนการใชบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ และบรรพ ๖
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลชั้นตนคดีแพงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกแกอิสลามศาสนิกชน ซึ่งเปนทั้ง
โจทก จําเลย หรือเปนผูเสนอคําขอในคดี๙ ในการพิจารณาคดีใหดะโตะยุติธรรมหนึ่งนายพิจารณา พรอมดวย
ผู พิ พ ากษา ดะโต ะ ยุ ติ ธ รรมมี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข อ กฎหมายอิ ส ลามและลงลายมื อ ชื่ อ ในคํ า พิ พ ากษา
สวนปญหาขอเท็จจริงหรือปญหาขอกฎหมายอื่นเปนอํานาจของผูพิพากษา คําวินิจฉัยของดะโตะยุติธรรมในขอ
กฎหมายอิสลามเปนอันเด็ดขาดจะอุทธรณฎีกาปญหาดังกลาวไมได ๖ ๑๐
การปรับใชกฎหมายอิส ลามลักษณะครอบครั วและมรดกในสี่จั งหวัดชายแดนภาคใต มีอย างเป น
ทางการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๔๔ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎขอขังคับสําหรับปกครองบริเวณ
เจ็ดหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ และไดมีการยกเลิกการใชในป พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ปยนารถ บุนนาค, ๒๕๔๗, น. ๑๑๗) ซึ่งมีนโยบายรัฐนิยม และพยายามกลืนกลายอัตลักษณของคนทองถิ่น
ดวยการใชมาตรการบีบบังคับ จนเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเกิดความไมพอใจในหมูชาวมลายูมุสลิม เชน บังคับ
ใหคนไทยทุกคนทั้งหญิงชายแตงกายแบบชาวตะวันตก หามผูคนมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตแตงกายแบบ
มลายู หามใชนามบุคคลเปนภาษามลายูหรืออาหรับ หามใชภาษามลายู และหามนับถือศาสนาอิสลาม รวมถึง
มีการยกเลิกหนวยงานตางๆ ที่ เปนกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม และบอกวาศาสนาพุทธเทานั้นเปนศาสนา
๕
๖

มาตรา 3 พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขต จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
มาตรา 4 พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขต จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
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ประจําชาติ (สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๖๔) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงทางการเมืองในพื้นที่อยางรุนแรง
อยางไรก็ตาม รัฐบาลพลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ ในเวลาตอมา ก็ไดใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนชาวไทย
มุสลิม ในอันที่จะดําเนินชีวิตภายใตหลักศาสนาอิสลาม โดยเห็นไดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภ ฝายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลาม
ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งมีการใชเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน
อาจกลาวไดวาระบบกฎหมายของประเทศไทยมีการยอมรับแนวคิดระเบียบพหุทางกฎหมาย (Plural
legal orders) มาแตเดิม นอกจากตัวอยางการปรับใชกฎหมายอิสลามในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต ยังปรากฏ
รอยเชื่อมของการยอมรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจารีต ประเพณีและวิถีชุมชน เชน การจัดการน้ํา
โดยระบบเหมืองฝาย โดยเปนหลักปฏิบัติที่สืบทอดมาแตอดีตที่เรียกวา “สัญญาเหมืองฝาย”(พรทิพย เธียรธีรวิทย,
๒๕๔๓) ในตัวบทกฎหมายของรัฐ โดยพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ ไดยอมรับ
การชลประทานที่ราษฎรไดรวมกัน จัดทําขึ้นเพื่อประโยชนแกการเพาะปลูกของราษฎรในทองที่ ยอมรับการ
จัดสรรเฉลี่ยน้ํา บนฐานของการเอื้อเฟอ เจรจาตอรองกึ่งทางการ ผานการพูดคุย รวมกันออกคาทําขวัญ รวมถึง
ใชวิธรี ะงับขอพิพาททางเลือกได ๗๑๑
บทสรุป
แนวคิดเรื่องการยอมรั บความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ไมวาจะมีรากฐานมาจากความ
แตกตางจากชาติพันธุ ความเชื่อ ศาสนา รวมถึงจารีตประเพณี โดยนํามาปรับใชใหเขากับระบบกฎหมายของ
ประเทศ เพื่อใหกฎหมายนั้นเปดชองและรองรับความแตกตางและหลากหลายในวิถีชีวิตของกลุมผูคน มีสวน
อย า งมากในการลดความขั ด แย ง ระหว า งกลุ ม ผู ค นในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงและส ง ผลถึง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐเสรีประชาธิปไตยทั่วโลก ทั้งแรงกดดันจากบริบทการเมืองภายในประเทศ
และกระแสสงเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหวางประเทศ ลวนเปนแรงผลักดันใหมีการพัฒนาทั้งตัวบทกฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมายโดยการตี ความของศาล เพื่อสงเสริมและคุมครองสิ ทธิของชนเผ าพื้น เมือ งหรื อ
กลุมชาติพันธ ประเทศไทยในปจจุบันใหความสําคัญกับการคุมครองและรับรองสิทธิของชนเผาพื้นเมืองและ
กลุ ม ชาติ พั น ธุ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงของมนุ ษ ย รวมถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บป จ จุ บั น
มาตรา ๗๐ ก็ไดบัญญัติรับรองไววา “รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใหมีสิทธิ
ดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน ...”
การออกแบบและพัฒนากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิของชนเผาพื้นเมืองหรือ
กลุมชาติพันธุ จึงเปนหนทางที่จําเปนเพื่อใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญบรรลุผล และทําใหสิทธิและความเทา
เทียมของกลุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดขึ้นไดอยางแทจริง

๗ มาตรา

9 พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๗

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

เอกสารอางอิง
ภาษาไทย
ปยนารถ บุนนาค. (๒๕๔๗). นโยบายปกครองของรัฐบาลไทยตอชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต (พ.ศ. ๒๔๗๕๒๕๑๖). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรทิ พย เธี ยรธี รวิ ทย . (๒๕๔๓). การจั ดการน้ํ าในระบบเหมื องฝายของภาคเหนื อ. วารสารเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๔ (๓).
แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง. (๒๕๔๙). แนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism), สภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๙.
สายชล สัตยานุรักษ. (๒๕๕๘) , การเปลี่ยนรูปรัฐและอัตลักษณทางชาติพันธุระหวางทศวรรษ ๒๓๘๐-๒๔๘๐,
รวมบทความวิจัย ประวัติศาสตรรัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจํา
และอัตลักษณทางชาติพันธุ.
สํ านักงานคณะกรรมการส งเสริมวิทยาศาสตร วิจั ยและนวัตกรรม. (๒๕๖๔). กลุ มชาติพันธุในประเทศไทย:
งานวิจัยและความทาทาย.
สุจิตต วงษเทศ. (๒๕๖๔). สี่จังหวัดชายแดนภาคใต ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล. สืบคนจากhttps://www.silpamag.com/history/article_๒๙๒๖๗.
อานันท กาญจนพันธุ. (๒๕๕๑). พหุนิยมในบริบทของการเปลี่ยนผานทางสังคมและวัฒนธรรม. บทความแนวคิด
ประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม. ศูนยภูมิภาคศึกษาดานสังคมศาสตรและการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ภาษาตางประเทศ
Anker, Kirsten. (2014). Declarations of Interdependence: A Legal Pluralist Approach to IndigenousRights.
Hampshire, UK: Ashgate.
Belmessoue, Saliha. (Ed.) (2012). Native Claims: Indigenous Law against Empire 1500-1920. New
York: Oxford University Press, 3-18.
Benjamin, Geoffrey. (2017). Indigenous peoples, Indigeneity, indigeny or indigenism in Routledge
Handbook of Asian Law. New York: Routledge, 364-373.
Cohen, Jean L. (2012). The politics and risks of the new legal pluralism in the domian of intimacy.
International Journal of Constitutional Law. 10(2), 380–397.
Elsana, Morad. (2019). legal Pluralism and Indigenous People Rights: Challenges in Litigation and
Recognition of Indigenous Peoples Rights. University of Cincinnati Law Review. 87(4), 1043 - 1074.

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๘

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

Gonzalez, Francisco Colom. (2013). Intercultural Justice and the Public Sphere: Accommodating
legal pluralism in the democratic polity. Retrieved fromhttps://www.researchgate.net/publication/
286507617_Intercultural_Justice_Cutting_Across_the_Cultural_Boundaries_of_Legal_Norms
Gover, Kirsty. (2020). Legal Pluralism and Indigenous Legal Traditions in The Oxford Handbook of
Global legal Pluralism. New York: Oxford University Press.
Griffiths, John. (1986). What is Legal Pluralism. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.
18(24), 1-55.
Handler, Joel F. (1992). Postmodernism, Protest, and the New Social Movements. Law & Society
Review. 26(4), 697-732.
Igor, Hector Oscar Arrese. (2019). Multiculturalism and Recognition of the Other in Charles Taylor’s
Political Philosophy. A Journal of Philosophy and Social Theory. 20(4). 305-316.
International Council on Human Rights Policy. (2009). When Legal worlds Overlap: Human Rights,
State and Non-state Law. Versoix, Switzerland, 26.
Jalata Asafa. (2013). The Impacts of English Colonial Terrorism and Genocide on Indigenous/Black
Australians. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/258187465_The_
Impacts_of_English_Colonial_Terrorism_and_Genocide_on_IndigenousBlack_Australians
Macklem, Patrick. (2014) Indigenous Peoples and the Ethos of Legal Pluralism in Canada. Retrieved
from https://papers.ssrn.com/sol๓/papers.cfm?abstract_id=2403909
Merry, Sally Engle. (1988). Legal Pluralism. Law and Society Review. 22, 869-870.
Michaels, Ralf. (2009). Global Legal Pluralism. Annual Review of Law & Social Science. 5, 244-256.
Otis, Ghislain. (2018). Individual Choice of Law for Indigenous People in Canada: Reconciling Legal
Pluralism with Human Right?. UC Irvine Law Review. 8. 207-225.
De Sousa Santos, B., & Rodríguez-Garavito, C. (Eds.). (2005). Law and Globalization from Below:
Towards a Cosmopolitan Legality (Cambridge Studies in Law and Society). Cambridge:
Cambridge University Press.
Thornberry, Patrick. (2013). Indigenous peoples and human rights. Manchester University Press.
Venne, Sharon. (2017). How governments manufacture consent and use it against Indigenous
Peoples. New York: Routledge, 141-170.
Watson, Irene. (2017). International law in Indigenous Peoples as Subjects of International Law.
New York: Routledge
United Nations. (2009). STATE OF THE WORLD’S INDIGENOUS PEOPLES, United Nations publication
New York.

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๙

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

การศึกษาวิกฤติสังคมไทย:
กรณีศึกษา การสื่อสารในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
อินทุอร แสงอรัญ
สถาบันพระปกเกลา
Email address: intuon.sa@kpi.ac.th
บทคัดยอ
นับตั้งแตมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปนตนมา สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหม คือ การไหลบาของขอมูลขาวสารจํ านวนมาก ทั้งขอมูลขาวสารรายงาน
สถานการณปจจุบัน มาตรการของภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมไปถึง
ขอมูลใหมที่ปรากฏอยูเสมอเกี่ยวกับเชื้อไวรัสสายพันธุใหมที่ไมรูจักมากอน ซึ่งขอมูลขาวสารเหลานี้ตางก็ปะปน
มาพร อมกับขอเท็จจริง ขอคิดเห็ น ขอมูลบิ ดเบื อน ขอมูลปลอม ขอมูลที่แฝงเจตนาร าย ที่ผู รับสารไมอาจ
หลีกเลี่ยงได การสงตอขอมูลขาวสารที่ผิดปกติ ทามกลางสถานการณเชนนี้อาจนําไปสูความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ซึ่งจะสงผลกระทบอยางสําคัญตอผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่กอให เกิด
ผลเสียตอสุขภาพและชีวิต วัตถุประสงคการศึกษาคือ เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดวิกฤตสังคม และเพื่อศึกษา
แนวทางการปองกันวิกฤตสังคม โดยมีวิธีการศึกษาคือ การศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความ รายงานวิจัย
ขาว การสั มภาษณเชิงลึ ก การสนทนากลุ ม และการรั บฟงความคิดเห็ นสาธารณชน ผลการศึกษาที่สํ าคั ญ
คือ สาเหตุหลัก ไดแก ๑) ผูสงสาร ทั้งรัฐบาลที่ไมอาจสรางความเชื่อมั่นและกอให เกิดความสับสนในสั งคม
และคนในสังคมสามารถเปนผูสงสารโดยไมไดรับการตรวจสอบ ๒) สาร ทั้งคําอธิบายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เปนภาษาทางการแพทย และการสื่อสารของภาครัฐดวยภาษาราชการและการเลี่ยงบาลี ที่ทําให
เขาใจยากและสร างความสั บสน ๓) ชองทางการสื่ อสาร ที่สื่ อสั งคมออนไลน เปรี ยบเสมือนตัวเรงความเร็ว
การสื่อสารในพื้นที่ปดผานแอปพลิเคชันสนทนาและกลุมปด และการทํางานของอัลกอริทึม และ ๔) การตีความ
ของผูรับสาร โดยแนวทางปองกันเพื่อไมให การสื่อสารในชวง COVID-19 นําไปสูวิกฤติสังคม ไดแก รัฐบาล
เปดเผยขอมูล กลไกการตรวจสอบขอเท็จจริง การบังคับใชกฎหมาย, การสื่อสารเพื่ออนาคตมิใชการสื่ อสาร
เพื่อตําหนิติเตียนและสรางสับสนในสังคม และการรูเทาทันสื่อ
คําสําคัญ : วิกฤติสังคม, การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, การสื่อสารในภาวะวิกฤติ, ความผิดปกติ
ของขอมูลขาวสาร
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SOCIAL CRISIS IN THAILAND:
COMMUNICATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Intuon Sangarun
King Prajadhipok’s Institutions
Email address: intuon.sa@kpi.ac.th
Abstract
Since the outbreak of the Coronavirus 2019 pandemic, what has happened alongside
with this pandemic is the massive flux of the information, whether it is news information
reporting about the current situation, guidelines on prevention of COVID-1 9 or even the
information about the new variants of the virus. This information are mostly mixed and consisted
with fact, opinion, disinformation, misinformation and malformation which recipient cannot
avoid. The forwarding of these information disorders during this critical circumstance can lead
to the misunderstandings, which will have a significant impact to the recipients, especially will
lead to the wrong decision making which might have impact on their health and lives. The
objectives of this research are to study about the factors that cause the social crisis and to find
the guidelines to prevent the society from the crisis. The method of this research is a study of
documents, books, articles, research reports, news, in-depth interviews, focus group and public
hearing. The important results of this research are the causes which are: sender: the government
who cannot build the trust and cause the confusion among the society and the people in the
society who can be the sender themselves spread the false information to others without any
verification; message: the description and explanation about COVID-1 9 often use medical
language, government official formal language and not being straight forward to the point which
make the information become more difficult to understand and cause a lot of confusions to
people; channel: the online communication is like the catalyst to speed up to spread of the
information into the wide range of the society, messaging apps and closed group and Algorithm;
the interpretation of the recipients. Also, in order to prevent the social crisis during this COVID1 9 should include open data government, fact-analysis mechanisms, law enforcement,
communication for future, and media literacy.
Keywords: social crisis, COVID-19, crisis communication, information disorder
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บทนํา
ในช วงเดื อนธั นวาคม ๒๕๖๒ มี รายงานว าพบการระบาดของเชื้ อไวรั ส สายพั น ธุ ใหม ที่ ไม เคยพบ
หรือไมเปนที่รูจั กมากอน ณ เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรั ฐประชาชนจี น เนื่องจากเมืองอูฮั่นเปนเมื อง
ขนาดใหญที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน จึงทําใหการระบาดแพรกระจายลุกลามไปอยางรวดเร็ว ทําใหมี
ผูปวยหนักและผูเสียชีวิตจํานวนมากในเวลาตอมา หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมดังกลาว
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดออกมาระบุวาไวรัสสายพันธุดังกลาวมีชื่ออยางเปนทางการคือ เชื้อไวรัสโคโรนา
(Coronaviruses: CoV) หรือ COVID-19 ซึ่งแพรเชื้อจากคนสูคนผานการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของ
ผู ป ว ย เป นการเจ็ บป วยในกลุ มโรคทางเดิ นหายใจ ผู ป วยจะมี อาการปอดอั กเสบรุ นแรงจนถึ งแก ชี วิ ต ได
นอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนายังไดลุกลามบานปลายในหลาย
ประเทศทั่วโลกภายในระยะเวลาไมนานผานการเดินทางทองเที่ยวทั่วโลกของชาวจีนจํานวนมากในชวงต นป
๒๕๖๓ เชน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต ไตหวัน อังกฤษ อิหราน อิตาลี สเปน รวมถึงประเทศไทยดวย
นับตั้งแตมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยตั้งแตชวงเดือนมกราคม ๒๕๖๓
เปนตนมา สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหม คือ การไหลบาของขอมูลขาวสาร
จํานวนมาก ทั้งขอมูลขาวสารรายงานสถานการณปจจุบัน มาตรการของภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมไปถึงขอมูลใหมที่ปรากฏอยูเสมอเกี่ยวกับเชื้อไวรัสสายพันธุใหมที่ไมรูจักมากอน
ซึ่งขอมูลขาวสารเหลานี้ปะปนมาพรอมกับขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขอมูลบิดเบือน ขอมูลปลอม ขอมูลที่แฝงเจตนา
ราย ที่ผูรับสารไมอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุนี้ ในเมื่อผูคนในสังคมไมอาจหลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารที่มีปญหาเหลานี้
ที่แพรกระจายในสังคมได การรับขอมูลขาวสารของผูรับสารจึงเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่ง กลาวคือ การรับมือกับ
ปริมาณขอมูลขาวสารจํานวนมากที่เกินกวาจะบอกไดวาขอมูลใดดีหรือไมดี ขอมูลใดถูก หรือผิด และขอมูลใด
มีความนาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อ ผูรับสารจะสามารถกลั่นกรองและพิจารณาขอมูลขาวสารที่ไดรับมาเพื่อขีดเสน
แบงระหวางความเท็จและความจริงไดหรื อไม โดยเฉพาะอย างยิ่ งทามกลางสภาวะความไมแนนอนที่ไม อาจ
คาดการณไดของสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อดังกลาว การใชชีวิตเพื่อรับมือภายใตสภาวการณเชนนี้
จึงเปนเรื่องยากยิ่ง ฉะนั้น สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งในหวงเวลานี้คือ ขอมูลขาวสารที่สามารถสรางความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันใหถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการใหความรวมมือและความไววางใจ
ในรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณของประเทศ
บทความวิจัยชิ้นนี้เปนผลการศึกษาขั้นตนจากโครงการศึกษาวิกฤตสังคมไทย ซึ่งเปนการศึกษาประเด็น
ปญหาหรือความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่อาจจะนําไปสูวิกฤตสังคมในอนาคต ประกอบดวยกรณีศึกษา
ที่หลากหลาย ไดแก กรณีการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมและการเมือง กรณีการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ที่ไมเปนธรรม กรณีความไมเปนธรรมทางสิ่งแวดลอม และกรณีการสื่อสารเพื่อสรางความเปนธรรมทางสั งคม
ซึ่งกรณีศึกษาการสื่อสารในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปนกรณีศึกษายอยภายใตการศึกษา
ดังกลาว โดยบทความวิจัยชิ้นนี้จะนําเสนอผลการศึกษาขั้นตนวา สภาพปญหาการสื่อสารในชวงที่มีการแพร
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ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คืออะไร ปจจัยหลักและปจจัยกระตุนที่ทําใหเกิดสภาพการณ
เชนนี้คืออะไร และประเด็นที่สังคมพึงตระหนักคืออะไร ตลอดจนแนวทางปองกันเพื่อมิใหการสื่อสารในชวงวิกฤต
นําไปสูการสรางวิกฤตในสังคมยิ่งขึ้น
การศึกษาวิกฤติสังคมไทย: กรณีศึกษาการสื่อสารในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
๑. สภาพปญหาการสื่อสารในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ความผิดปกติของขอมูลขาวสารที่แพรหลายในสังคมโดยทั่วไปมักใชคําวาขาวปลอม (Fake news)
Hunt Allcott และ Matthew Gentzkow ให นิ ย ามว า ข า วปลอมว า เป น เนื้ อ ความข า วสารที่ เ ป น เท็ จ และ
ตรวจสอบไดวาเท็จ และนําไปสูการสรางความเขาใจผิดใหแกผูรับสาร (อางถึงใน Lejla Turcilo and Mladen
Obrenovic, ๒๐๒๐) รูปแบบที่หลากหลายในการนําเสนอขาวปลอมทําใหความผิดปกติของขอมูลขาวสารไมได
เปนเพียงขอมูลที่ผิดและขอมูลที่บิดเบือน แตยังมีบางกรณีที่สอเจตนาวาตั้งใจสรางความเท็จโดยผูไมประสงคดี
โดย Claire Wardle และ Hossein Derakhshan รวมไปถึงองคกร First Draft News มีความเห็นวา ความซับซอน
ของความผิดปกติของขอมูลขาวสารอาจจําแนกไดเปน ๓ ลักษณะ ไดแก ๑) ขอมูลเท็จ (Misinformation) คือ
ขอมูลที่ผิด ขอมูลที่ไมเปนความจริง แตทําใหผูรับสารเชื่อวาเปนความจริงและอาจจะเผยแพรสงตอขอมูลที่เปน
เท็จดังกลาวออกไปโดยมิไดเกิดจากความตั้งใจมุงราย และไมไดตรวจสอบวาเปนขอมูลที่เปนความจริงหรื อไม
จึงทําใหเกิดขอมูลที่เปนเท็จเผยแพรออกไปสูสังคม ซึ่ งขอมูลเหลานี้ผูผลิตเนื้อหาอาจจะเชื่อมโยงขอมูลที่ไมได
มีความเกี่ยวของกันมาเปนเรื่องเดียวกัน (False connection) และผลิตเนื้อหาอยางจงใจใหผูรับสารเกิดความ
เขาใจผิดในบางประเด็นหรือตอบุคคล (Misleading) ๒) ขอมูลที่ถูกบิดเบือน (Disinformation) คือ ขอมูลที่เปน
เท็จและจงใจสรางอันตรายใหเกิดขึ้นกับบุคคล หรือกลุมทางสังคม หรือองคกร หรือประเทศ ฉะนั้น ผูผลิตเนื้อหา
ยอมรูแกใจวาขอมูลดังกลาวไมเปนความจริง แตมีเจตนาโกหก ขอมูลที่ถูกบิดเบือนเปนไปไดทั้งขอมูลผิดที่ผิดทาง
(False context) ที่เปนการนํ าข อมู ลข าวสารที่ เป นจริ งจากเรื่ องหนึ่ งแต มาใช พูดถึงอี กเรื่ องหนึ่ง หรื อข อมู ล
ขาวสารที่ ถู กปลอมแปลงขึ้ นมาโดยอ างถึ งที่ มาที่ ไม เป นความจริ งแต เพื่ อให เกิ ดความน าเชื่ อถื อ (Impostor
content) หรือขอมูลขาวสารที่ตอตอหรือตัดแปะ เชน การตัดตอภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสรางเรื่องขึ้นมา
(Manipulated content) หรือขอมูลขาวสารที่เป นการกุ เรื่ องขึ้นมาแบบลอย ๆ (Fabricated content) และ
๓) ขอมูลที่แฝงเจตนาราย (Malinformation) คือ ขอมูลที่อาจจะมีพื้นฐานของความจริง แตผูเผยแพรมีเจตนา
มุงสรางอันตรายใหเกิดขึ้นกับบุคคล หรือกลุมทางสังคม หรือองคกร หรือประเทศ (Claire Wardle and Hossein
Derakhshan, ๒๐๑๘) หากพิจารณาขอมูลขาวสารที่ถูกสงตอในสังคมชวงที่มีการแพรระบาดของ COVID-19
ในประเทศไทย ตามลั กษณะความผิ ดปกติ ของข อมู ล ข า วสารข า งต น จากการนํ าเสนอข อเท็ จ จริ งที่ ผ า น
การตรวจสอบและกลั่นกรองโดยศูนยชัวรกอนแชร สํานักขาวไทย อ.ส.ม.ท. และศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศ
ไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบวา
ข อมู ลที่ เป นเท็ จ (Misinformation) ที่ถูกส งต อกันอย างแพร หลายโดยคนเชื่ อวาเป นข อมู ล ที่ เป น
ความจริงและไมรูวาเปนขอมูลที่ผิด เชน “วิธีปองกันตนเองจากไวรัสโคโรนาดวยวิธีอยางงาย ใชเบตาดีนสเปรย
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พนเขาไปในปากเพื่อฆาเชื้อ” “ไวรัสโคโรนามีวิธีปองกันคือ ตองรักษาความชุมชื้นของเยื่อเมือกลําคอ อยาใหลําคอ
แหงโดยเด็ดขาด” “นักวิทยาศาสตรนิวเคลียรฟสิกสระดับโลก Dr.Keshe ไดเผยแพรวิธีการทําน้ําพลาสมา ใชดื่มอาบ สามารถขจัดเชื้อไวรัสโคโรนาไดผล ๑๐๐%” เปนตน ผูที่สงตอเนื้อหาขาวดังกลาวสวนใหญไมไดมีเจตนาราย
ที่จะทําใหเกิดอันตรายแกผูรับสาร เพียงแตมีความสนใจในความรูใหมเกี่ยวกับแนวทางปองกันและรักษาตัวเอง
เมื่อไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปรารถนาดีตอผูรับสารที่พึงไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน โดยไมได
ตรวจสอบเรื่องดังกลาววาเปนความจริงหรือไม
ขอมูลที่แฝงเจตนาราย (Malinformation) ซึ่งเปนขอมูลที่อาจจะมีพื้นฐานของความจริ ง แตผู
เผยแพรมีเจตนามุงสรางอันตรายใหเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกลุมคน เชน การเผยแพรภาพและขอความเมื่อชวงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ระบุวา “นายกรัฐมนตรีไดฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ไปแลว ๔ เข็ม” ซึ่งในความเปนจริง
มีเพียงรูปภาพ ๒ รูปที่สอดคลองตามความเปนจริงวานายกรัฐมนตรีฉีดวัดซีนปองกัน COVID-19 ไปแลว ๒ เข็ม
เทานั้น สวนรูปภาพอีก ๒ รูป เปนการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ซึ่งขอมูลที่แฝงเจตนารายนี้อาจจะมีพื้นฐาน
ของความจริง แตผูผลิตเนื้อหามีเจตนามุงโจมตีและลดทอนภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกัน COVID-19 ทามกลางสถานการณ ของประเทศไทยที่กําลั งประสบป ญหาการฉีดวั คซีนให ประชาชน
ไมเปนไปตามแผนและลาชากวาเปาหมาย เปนตน
นอกจากข อมู ลข าวสารที่ เป นป ญหาตามที่ กล าวถึ งข างต นตามทั ศนะของ Claire Wardle และ
Hossein Derakhshan สําหรับนิเวศนระบบขอมูลประเทศไทยยังพบวามีกรณี ขอมูลที่ลาสมัยหรือขอมูลผิดที่
ผิดทาง ซึ่งเปนขอมูลที่อยูบนพื้นฐานของความเปนความจริงและถูกตอง แตเมื่อเวลาผานไปขอมูลดังกลาวไมใช
สถานการณปจจุบัน การเผยแพรขอมูลที่ลาสมัยจึงกลายเปนขอมูลเท็จไปโดยปริยายและสรางความเขาใจผิ ด
ในสังคมได เชน การสงตอภาพและขอความเมื่อชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ระบุวา “ประกาศป ดเมืองทาง
ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง ลําพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิษณุโลก
เพชรบูรณ และสุโขทัย” ซึ่งในความเปนจริงเปนขอมูลเกาที่เคยเกิดขึ้นจริงในชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่รัฐบาล
ใชมาตรการปดเมือง (Lockdown) ในชวงที่มีการระบาดในระลอกแรก ไมใชสถานการณในปจจุบันแตอยางใด เปนตน
นอกจากนี้ สั งคมไทยยั งมี ข อมู ลที่ สร างความสั บสนโดยภาครั ฐ ซึ่งเกิดจากการให ข อมู ลที่ ไม
สอดคลองกันหรือไมเปนไปในทิศทางเดียวกันจากฝายภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ชวงวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๔ ไดมีคําสั่งของกรุ งเทพมหานครที่กําหนดให รานอาหารในกรุงเทพฯงดจํ าหนายในการบริ การแบบนั่ ง
รับประทานที่ราน ระหวางเวลา ๑๙.๐๐-๐๖.๐๐ น. แตตอมานายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ศบค. ไดยกเลิก
คํ าสั่ งดั งกล าวและเปลี่ ยนแปลงเวลาที่ ห ามรั บประทานอาหารที่ ร านอาหารเป นเวลา ๒๑.๐๐–๐๖.๐๐ น.
ในทํานองเดียวกันวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรุ งเทพมหานครมี คําสั่ งผ อ นคลายมาตรการสํ าหรั บสถาน
ประกอบการ ๕ ประเภทสามารถเปดกิจการได โดยมีผลวันที่ ๑ มิถุนายน เปนตนไป แตในวันเดียวกันนั้น ศบค.
ไดสั่งระงับคําสั่งดังกลาว ของกรุงเทพมหานครและเลื่อนใหมีผลวันที่ ๑๔ มิถุนายนแทน เปนตน ขอมูลดังกลาว
ที่ถูกเผยแพรไปแลวนั้นไดสรางความสับสนใหกับผูคนในสังคมเปนอยางมาก และอาจจะสงผลกระทบตอผูที่มีสวน
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ไดส วนเสี ยจากกรณีดังกล าวได เชน ผู ประกอบการ ลู กจ างของสถานประกอบการและร านอาหาร ที่กําลั ง
เตรียมการเพื่อเปดทําการกิจการ เปนตน
เนื่ องจากการแพร กระจายข อมู ลข าวสารมั กจะเกิ ดขึ้ นอย างรวดเร็ วและเข าถึ งกลุ มคนได อย าง
กวางขวาง การสงตอขอมูลขาวสารที่ผิดปกติทามกลางสถานการณการแพรระบาด COVID-19 อาจนําไปสูความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะสงผลกระทบอยางสําคัญตอผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจนําไปสูการตัดสิ นใจที่
ผิดพลาดที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและชีวิต เชน การสงตอขอมูลขาวสารที่ไมเปนความจริงวา “วัคซีนปองกัน
COVID-19 เปนอาวุธชีวภาพที่ใชทําลายลางคนทั่วโลก หรือวัคซีนประเภท mRNA มีอนุภาคนาโนที่สามารถชี้เปา
ผูรับวัคซีนผานเครือขาย 5G” ทําใหประชาชนผูรับสารเกิดความหวาดกลัว ไมเชื่อมั่น และไมกลาเขารับการฉีด
วัคซีนปองกัน COVID-19 จนทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะมีอาการหนักหรือเสียชีวิตเมื่อไดรับเชื้อ COVID-19 เปนตน
ขณะเดียวกันขอมูลขาวสารที่ผิดปกติยังอาจสรางความตื่นตระหนกจนทําใหผูคนในสังคมแตกตื่นได เชน การสง
ต อข อมู ล ข า วสารว า “รั ฐบาลเตรี ยมใช มาตรการควบคุ มและจํ ากั ดกิ จกรรมในที่ สาธารณะ (Lockdown)
เชนเดียวกับเมืองอูฮั่น” ทําใหประชาชนจํานวนมากกักตุนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน และทําใหสินคาเหลานั้น
ขาดตลาดและปรับราคาสูงขึ้นในเวลาตอมา จนสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เปนตน
นอกจากนี้ ขอมูลขาวสารที่เปนเท็จที่มีการอางถึงบุคคลจริง ทําใหผูถูกแอบอางดังกลาวไดรับความเสียหาย เชน
การส งต อข อมู ล ข าวสารว า “การใช น้ํ าเกลื อ น้ํ ามะนาวหรื อน้ํ าขิ งล างคอ ตามคํ าแนะนํ าของคณบดี ค ณะ
แพทยศาสตรศิริราชฯ” ซึ่งเปนการอางอิงบุคคลที่ไมเปนความจริง เปนตน
ผลกระทบอยางสําคัญที่เกิดขึ้นจากการสงตอขอมูลขาวสารที่ผิดปกติผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
จึ ง สามารถสร างความเข าใจคลาดเคลื่ อนในสั งคมจนอาจก อให เกิ ดผลเสี ยต อผู รั บสารและสั งคมโดยรวม
ขณะเดียวกันยังอาจสรางความเสียหายตอตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงได หากพิจารณาแลวจะเห็นวา ความผิดปกติของ
ขอมูลขาวสารประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวน คือ ผูสราง ขอความ และผูตีความ กลาวคือ ใครเปนตัวการสราง
เนื้อหาขอมูลขาวสารขึ้นมาและสรางดวยแรงจูงใจหรือเจตนาใด ขอความนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของความเป นจริง
หรือไมและเปาหมายของขอความนั้นคืออะไร อีกทั้งเมื่อถึงขอมูลขาวสารสงไปถึงผูรับสารแลว จะถูกตีความ
อยางไร ผูตีความเขาใจหรือไม เขาใจอยางไร และกระทําอยางไรตอไป (Lejla Turcilo and Mladen Obrenovic,
2020)
๒. ปจจัยหลักที่ทําใหการสื่อสารในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
นําไปสูภาวะวิกฤติในสังคม
หากพิจารณาถึงปจจัยหลักที่ทําใหประเด็นการสื่อสารสามารถสรางปญหาใหเกิดขึ้นในชวงที่มีการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหลักการพื้นฐานของกระบวนการสื่อสารที่ประกอบไปดวย ผูสงสาร
(Sender) สาร (Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) และและผูรับสาร (Receiver) จากการศึกษาขั้นตน
พบวา ปจจัยหลักมีดังนี้
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๒.๑ ผูสงสาร (Sender)
๒.๑.๑ รัฐบาลเปนผูสงสารหลักในภาวะวิกฤติเพื่อชี้นําสังคม แตการสื่อสารของรัฐบาลไม
อาจสรางความเชื่อมั่นและกอใหเกิดความสับสนในสังคม
ในชวงภาวะวิกฤตของประเทศ รัฐบาลถูกคาดหวังใหมีบทบาทสําคัญในการชี้นําสังคม
เพื่อรับมือกับสถานการณวิกฤตดังกลาว เพราะนอกจากรัฐบาลจะมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายแลว รัฐบาลยังมี
ศักยภาพมากพอในการระดมสรรพกําลัง ทรัพยากร และความรวมมือจากหนวยงานหลากหลายภาคสวน เพื่อใช
ในการบริหารจัดการสถานการณ โดยที่การชี้นําสังคมของรัฐบาลนั้นตองดําเนินควบคูไปกับการสื่อสารใหสังคม
เขาใจและมั่นใจในแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อขอความรวมมือจากประชาชน (Collective action)
รัฐบาลไทยไดยกระดับการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมดวยการจัดตั้งศูนย
บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนกลไกหลั ก
ของประเทศไทยในการบริหารจัดการสถานการณการแพรระบาด และการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเครื่ องมือในการบริ หารจั ดการสถานการณเพื่อให เกิดประสิ ทธิภาพ
มากกว าการใช กลไกที่ มี ในยามปกติ แม ว า ศบค. ได สื่ อสารต อสาธารณชนเพื่ อรายงานสถานการณ แ ถลง
แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ ชี้แจงและสรางความเขาใจที่ถูกตองมาโดยตลอดผานการแถลงการณ และ
แถลงขาวของคณะโฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด -19 หรือทีมโฆษก ศบค. อีกทั้งยังมีผูเชี่ยวชาญและผูที่
เกี่ยวของโดยตรงมาชวยตอบคําถามสื่อสารมวลชน แตก็ไมสามารถสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจจาก
ประชาชนได เชน การนําเสนอจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตที่มีการรายงานในแตละวันมีการปกปดขอมูลหรือไม
การรณรงคให ประชาชนเขารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ทั้งที่มีขอกังขาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการ
ปองกันการติดเชื้อ เปนตน และโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่สถานการณการแพรระบาดทวีความรุนแรงจนเกินขีด
ความสามารถของระบบสาธารณสุขของประเทศในชวงการแพรระบาดระลอกที่ ๓ และระลอกที่ ๔ ระหวางเดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนกรณีการบริหารจัดการวัคซีนปองกัน COVID-19 ที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ แมวามีการแตงตั้งเปนทีมโฆษก ศบค. ใหทําหนาที่เปนผูแถลงในนาม ศบค.
เพื่ อให ข อมู ลข าวสารที่ เผยแพร สู สั งคมนั้ นเป น “Single message” หรื อเพื่ อให เกิ ดเอกภาพในการสื่ อสาร
ขณะเดียวกันการแตงตั้งแพทยเปนทีมโฆษก ศบค. นับวาเปนผูสงสารที่ดีในแงความนาเชื่อถือ เพราะเปนผูที่มี
ความรูในถอยแถลงที่กลาวออกไป (ทวิดา กมลเวชช, สัมภาษณ, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) อยางไรก็ตาม ผูสื่อสาร
ในนามภาครัฐกลับไมไดมีเพียงทีมโฆษก ศบค. แตยังมีหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่สื่อสารกับสาธารณชนเชนกัน
ไมวาจะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล
สถาบันทางการแพทย สมาคมดานการแพทย รวมไปถึงแพทยผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ทั้งแพทยที่ปรึกษาของ ศบค.
และแพทยผูปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งหลายกรณีเกิดการสื่อสารที่ไมสอดคลองตรงกันหรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เชน แผนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สรางความงุนงงในสังคมเปนอยางมาก
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เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของสื่อสารไมสอดรับกัน ปดความรับผิดชอบ และสะทอนถึงความไมเปนเอกภาพ
ในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ รวมไปถึงกรณีแนวทางและกระบวนงานตาง ๆ ที่แมวากระทรวงสาธารณสุขได
กําหนดแนวทางเปนหลักเกณฑกลาง แตแนวทางดังกลาวอาจไมไดถูกนําไปใชในโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เชน แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และปองกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ ในโรงพยาบาล
เนื่องจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ไมวาจะเปนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทย
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ตางก็มีแพทยผูเชี่ยวชาญที่กําหนดแนวทางการดําเนินงานของโรงพยาบาลของตนเองได
ทําใหแตละโรงพยาบาลตางก็มีกระบวนงานที่ตางกัน และไมไดยึดแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑกลางดังกลาว(ผูให
สัมภาษณคนที่ ๓, สัมภาษณ, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ดวยเหตุนี้ การสื่ อสารของฝ ายภาครัฐและหน วยงานที่เกี่ยวข องจึ งไม ไดเป น Single
message ในทางปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน กลายเปนขอมูลขาวสารที่สรางความสับสนในสังคม
และสงผลกระทบตอประชาชนในทายที่สุด
๒.๑.๒ เมื่อทุกคนในสังคมสามารถเปนผูสงสารได ทําใหขอมูลขาวสารถูกเผยแพรออกไป
โดยไมผานการตรวจสอบและกลั่นกรอง
การเปลี่ยนแปลงอย างขนานใหญของแวดวงการสื่ อสารที่เกิดจากความกาวหน าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณการสื่อสารสวนบุคคล ทําใหเกิดวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบใหม ๆ และ
ทําใหผูคนในสังคมที่แตเดิมเปนเพียงผูรับสารไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสาร กลาวคือ
การเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในสังคมมิไดมีเพียงผูสื่อขาวหรือนักการสื่อสารในฐานะผูผลิตขาวสารในยุค
ดั้งเดิมและผู กขาดการเปน “ผู ดูแลประตูขาวสาร” แตคนทั่วไปในสั งคมสามารถเปนพยานรู เห็ นเหตุ การณ
แสดงความคิดเห็น บันทึก และเผยแพรเหตุการณนั้นใหเปนที่รับรูในสังคม (Cherilyn Ireton, ๒๐๑๘) เพียงแค
มีอุปกรณการสื่ อสารส วนบุ คคลและบั ญชีผู ใชงาน (Account) ของสื่ อสั งคมออนไลน ในชวงที่มีสถานการณ
การแพร ระบาด COVID-19 ประชาชนจึ งไดร วมกัน “เปนหู เปนตา” ให กับชุมชนและสั งคม ทั้งการรายงาน
สถานการณที่พบเห็น การแจงขอมูลขาวสาร การเตือนภัย การใหความรู รวมไปถึงการรองขอความชวยเหลื อ
สําหรับตนเอง ครอบครัว และคนอื่น ๆ
อยางไรก็ตาม ทามกลางบริบทยุคนี้ที่ผูสงสารสามารถเปน “ใครก็ได” ในสังคมที่ตองการ
สงตอหรือนําเสนอขอมูลขาวสารที่ตนไปเปนพยานรูเห็นหรือไดรับฟง/อานมา แตการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เหลานั้นไมไดผานการตรวจสอบความถูกตองและกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการหรือสวนกลางกอนการเผยแพร
ออกสูสาธารณะ ดังเชนวิธีการที่ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานการทํางานของสื่อสารมวลชนมืออาชีพ (ผูใหสัมภาษณคน
ที่ ๒, สัมภาษณ, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) จึงมีโอกาสทําใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งที่เปน
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ขาวปลอม ขาวบิดเบือน ขาวที่สรางความสับสนตาง ๆ ไดถูกสงตอออกไปอยางกวางขวาง
และรวดเร็วผานสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูสงสารคนนั้นเปนบรรดาผูเชี่ยวชาญ แพทย นักวิชาการ
ผู นํ าทางความคิ ด หรื อคนมี ชื่ อเสี ยง (Influencer) (ผู ให สั มภาษณ คนที่ ๑, สั มภาษณ , ๒ ธั นวาคม ๒๕๖๔)
เนื่องจากบุ คคลเหล านี้ลวนเปนผู ที่มีความน าเชื่อถือ อันเกิดจากหน าที่การงาน ความรูความเชี่ยวชาญ และ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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คุณสมบัติสวนตัว การเอื้อนเอยวาจาใด ๆ ยอมมี “ผูฟง” เสมอ ทั้งที่เปนความเห็นสวนตัวก็ดี การสงตอขอมูล
ขาวสาร (Share) ที่ไปรับรู/รับฟงมาก็ดี ขณะเดียวกันการมีผูติดตาม (Follower) จํานวนมาก การสงสารของ
บุคคลเหลานี้จึงทําใหขอมูลขาวสารที่มีปญหาสามารถเขาถึงผูคนจํานวนมากในเวลาตอมาได
๒.๒ สาร (Message)
๒.๒.๑ คําอธิบายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดวยภาษาทางการแพทย การรระบาด
ของโรคติดเชื้ออุบัติใหมเปนเรื่องในทางระบาดวิทยา (Epidemiology) ดังเชนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ซึ่งเปนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่เปนไวรัสในสัตวและโดยปกติไมกอโรคในคน แตเมื่อกลาย
พันธุเปนสายพันธุใหมจึงกอโรคในคนได มีชื่อทางการวา (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
๒: SARS-CoV-๒) คนที่ไดรับเชื้อไวรัสจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ โดยมีอาการไขและไอเปนพื้นฐาน และอาจมี
อาการปอดอักเสบ (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๖๓) ขอมูลขาวสารที่อธิบาย
เกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 เชน ลักษณะอาการ การแพรเชื้อและการรับเชื้อ การปองกันการแพรเชื้อและ
การติดเชื้อ ลวนเปนเรื่องในทางระบาดวิทยาที่ใชคําศัพทเฉพาะหรือภาษาทางการแพทย ซึ่งไมใชเรื่องที่คนทุก
กลุมหรือทุกระดับชั้นในสังคมจะสามารถเขาใจไดโดยงาย หรืออาจจะตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจ
ขณะเดียวกันขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เปนภาษาไทยหรือเผยแพรโดยคนไทยอาจจะยังมีอยู
อยางจํากัด เนื่องจากเปนโรคระบาดอุบัติใหมที่การศึกษาคนควาดําเนินไปควบคูกับสถานการณการแพรระบาด
หากจะคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงตองเขาถึงเอกสารที่นาเชื่อถือที่เปน
ภาษาต า งประเทศ ซึ่ ง นั่ น ก็ ห มายความว า เป น การอ า นและแปลความจากภาษาทางการแพทย ที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศ (ผูใหสัมภาษณคนที่ ๑, สัมภาษณ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) แมวาจะเปนคนที่ มีความสามารถ
ทางภาษาตางประเทศหากไมใชแพทยผูเชี่ยวชาญหรือมีความรูความเขาใจทางการแพทย ก็อาจจะเกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่ อนจากการแปลภาษาที่ผิ ดพลาดไดเชนกัน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ที่เปนภาษาทางการแพทยจึงมีโอกาสทําใหผูรับสารที่เปนคนทั่วไปในสังคมเกิดความเขาใจที่ไมถูกตองได
๒.๒.๒ การสื่อสารของภาครัฐดวยภาษาราชการและการเลี่ยงบาลี การแถลงสถานการณในนาม
ศบค. และการแถลงขาวเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง รายงานสถานการณโดยรวมของประเทศ รวมถึงมาตรการตาง ๆ
ในการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เปนวิธีการปกติของภาครัฐในการทําความเขาใจกับ
สังคมเพื่อขอความรวมมือจากประชาชน (Collective action) โดยใชภาษาราชการ ซึ่งเปนถอยความที่ใชคําศัพท
ที่เปนทางการและสื่อความหมายชัดเจน แตในบางกรณีภาษาราชการกลับมีค วามกํากวมในตัวเสียเองที่ทําให
ผูอานที่เปนประชาชนทั่วไปในสังคมไมอาจเขาใจไดโดยงายหรือเขาใจไดทันที เนื่องจากตองอาศัยความรูความ
เขาใจในบริบทของถอยความดังกลาวและคุนชินกับการใชภาษาราชการ เชน ระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหนวยงานภาครัฐ กลไกและโครงสรางของราชการ ขอบเขตอํานาจหนาที่ เปนตน ขณะเดียวกันการ
สื่อสารของภาครัฐยังมีลักษณะ “เลี่ยงบาลี” ซึ่งเปนการหลบเลี่ยงใชคําอื่นแทนคําหนึ่ง ๆ เพื่อใหความหมายเปนไป
ในเชิงบวกหรือใหเปนประโยชนมากกวาผลเสีย เชน มาตรการปดเมืองเพื่อควบคุมสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 ในระลอกหนึ่งชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจํากัดและควบคุมการเคลื่ อนยายของผู คน มิใหเชื้อ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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แพรกระจายตอไป ใชคําวา ล็อกดาวน (Lockdown) แตมาตรการที่ใชเพื่อควบคุมสถานการณการแพรระบาดของ
COVID-19 ในชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่มีลักษณะเดียวกัน ไมใชคําวา ล็อกดาวน แตใชคําวา การปดกิจการ
และจํากัดการเคลื่อนยาย แทน (ประชาชาติ, ๒๕๖๔) เปนตน การสื่อสารของภาครัฐที่มีความกํากวมจึงเปนเรื่อง
ที่อาจทําใหเกิดความสับสน ความเขาใจผิด และยากตอการทําความเขาใจในคนทุกกลุมในสังคมอีกดวย
๒.๓ ชองทางการสือ่ สาร (Channel)
การสื่อสารในทุกวันนี้ยอมเปนที่ตระหนักวา สื่อสังคมออนไลนมีบทบาทสําคัญที่เปรียบเสมือน
ตั วเร งความเร็ ว ซึ่ งทํ าให ข อมู ลข าวสารที่ มี ป ญหาสามารถแพร กระจายได อย างรวดเร็ ว ทวี คู ณ เนื่ องจาก
ความกาวหนาเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณการสื่อสารสวนบุคคลที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ทําใหการ
เปดรับขอมูลขาวสารเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเขาถึงไดงาย แมวาบทบาทสําคัญของสื่อสังคมออนไลนที่มีตอสังคม
ประชาธิปไตยคือ การแผขยายเจตนารมณของผูคน (amplifies human intent) ทั้งในเรื่องที่ดีและไมดี สิ่งที่ดี
ที่สุดของสื่อสังคมออนไลนคือ การทําใหคนเราไดแสดงออกและลงมือปฏิบัติจริง ขณะที่สิ่งที่เลวรายที่สุดที่เกิดขึ้น
จากสื่ อสั งคมออนไลน คือ การเผยแพร ขอมูลที่ผิ ดออกไปและบ อนทําลายความเป นประชาธิปไตยของสั งคม
(Samidh Chakrabarti, ๒๐๑๘)
อีกประเด็นหนึ่งที่เปนขอกังวลสําหรั บนักการสื่อสารที่กําลังตอสูกับเรื่องขอมูลที่มีปญหาในพื้นที่
ออนไลน นั่ นคื อ การสื่ อสารในพื้ นที่ ป ดผ านแอปพลิ เ คชั น สนทนาและกลุ มป ด (Messaging apps and
closed groups) ซึ่งเปนการสื่อสารในพื้นที่ปดที่คนภายนอกหรือคนอื่นไมอาจเขาถึงได ไดแก การสื่อสารในแอป
พลิ เ คชั น สนทนาต าง ๆ ( Messaging apps) เช น Line, iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp,
WeChat, Telegram เป นตน รวมไปถึงกลุ มป ดหรื อกลุ มลั บ (Closed groups) เชน Line group, Facebook
group เปนตน พื้นที่ปดเหลานี้อาจเรียกไดวาเปน “พื้นที่อับสายตา” (Dark space) เนื่องจากเมื่อขอมูลขาวสาร
เขาสูพื้นที่ปดเหลานี้ ไมมีตนทาง ไมมีรายละเอียอดคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) และไมสามารถลวงรูไดเลยวา
ขอมูลเท็จหรือขอมูลที่มีปญหาตาง ๆ เริ่มตนขึ้นอยางไร และถูกสงตอออกไปอย างไร (Claire Wardle, Rory
Smith and Carlotta Dotto, 2019) การสื่อสารในพื้นที่เปด (Public) โดยทั่วไป ยังมีโอกาสไดรับการตรวจสอบ
และชี้แจงความเขาใจผิ ดจากผู พบเห็นได แตหากเปนการสื่ อสารในพื้นที่ป ดเหล านี้ คนภายนอกหรื อคนที่ ไม
สามารถเขาถึงพื้นที่นั้นก็มิอาจชวยแกไขความเขาใจผิดดังกลาวไดเลย
นอกจากนี้ การทํางานของอัลกอริทึม (Algorithm) ของเครื่องมือการคนหาก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขอมูลขาวสารที่มีปญหาถูกผลิตซ้ําในพื้นที่ออนไลนโดยที่ผูสงสารและผูรับสารเองก็ไมรูตัว เนื่องจากการ
ทํางานของอัลกอริทึมของเครื่องมือการคนหาจะประมวลผลใหผูใชงานมีแนวโนมที่จะไดรับขอมูลขาวสารจาก
เครือขายทางสังคมที่มีความคิดเห็นในทางเดียวกัน โดยใชประโยชนจากการประมวลผลจากเครือขายสื่อสังคมของ
ผูใชงานทั้งเพื่อนและครอบครัว จึงทําใหขอมูลขาวสารที่มีปญหากลายเปนเรื่องที่ถูกตองและมีตัวตนขึ้ นมาไปโดย
ปริ ยาย (อ างถึ งใน Cherilyn Ireton, 2018) ความผิ ดปกติ ของข อมู ลข าวสารจึ งยั งคงดํ าเนิ นต อไปในพื้ นที่
สาธารณะและสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในหมูประชาชนผูรับสารตอไป
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๒.๔ ผูรับสาร (Receiver)
เมื่อผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารมาแลวจะเกิดการตีความขอมู ลขาวสารเหลานั้น ซึ่งขึ้นอยูกับวา
ผูรับสารใหคุณคา (Value) ตอเรื่องนั้นอยางไร มีความเขาใจ ความรับรู และประสบการณอยางไร และมีทัศนคติ
และความเชื่ออยางไร สิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอการเปดรับขอมูลขาวสารและทาทีในการตอบสนองตอขอมูลขาวสาร
ดังกลาว ดังจะเห็นไดจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อกลุมประชาชนที่ไมพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานการณการ
แพร ระบาดของรั ฐบาลไดรับขอมูลขาวสารหนึ่ ง ๆ เกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล มักจะตีความสารที่ไดรั บ
ในมุมมองเชิงลบตอรัฐบาล พรอมกับแสดงความคิดเห็นตอตานและสงตอขอมูลขาวสารตอไป แมวาขอมูลขาวสาร
ดังกลาวจะยังไมไดรับการตรวจสอบวาถูกตองหรือเปนความจริงหรือไม หรือเปนขอมูลขาวสารที่อาจจะมีเจตนา
บิดเบือนเพื่อลดทอนความนาเชื่อถือของรัฐบาลหรือไม ดวยเหตุนี้ การรูเทาทันสื่อของคนจึงเปนเรื่องสําคัญเพื่อให
ผูคนสามารถพิจารณาแยกแยะและขีดเสนแบงความเท็จและความจริง หรือความนาเชื่อกับความไมนาเชื่อถือของ
ขอมูลขาวสารได
๓. ปจจัยกระตุนที่มีสวนผลักดันทําใหการสื่อสารในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) นําไปสูภาวะวิกฤติในสังคม
๓.๑ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปนเรื่องใหมที่ปรากฏขอมูลใหมเสมอ แมวามนุษยชาติมีองค
ความรูดานระบาดวิทยาและประสบการณโรคระบาดในอดีต แตโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่เกิดขึ้นใหมดังเชนโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็ทําใหผูเชี่ยวชาญทั่วโลกตองคนควา ศึกษา สังเกต และทดลองวิจัยไปพรอมกับการแพร
ระบาดที่กําลังเกิดขึ้น และพรอมกับคนทั่วไปบนโลกใบนี้ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการสงเสริม ปองกัน
ควบคุม และแกไขปญหาสุ ขภาพจากการติดเชื้อ ขณะเดียวกันเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ ยั งมีโอกาสเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือเชื้อกลายพั นธุไดเสมอ เชน สายพันธุแอลฟา สายพันธุเบตา สายพันธุแกมมา
สายพันธุเดลตา สายพันธุโอมิครอน เปนตน จึงทําใหการแพรระบาดของ COVID-19 เปนสภาวะที่ไมหยุดนิ่งไมมี
ความแนนอน และคาดการณไดยาก อีกทั้งยังมีขอมูลใหม ขอคนพบใหม หรือผลการศึกษาวิ จัยหลายชุดขอมูล
ปรากฏขึ้นตลอดเวลา (ผูใหสัมภาษณคนที่ ๑, สัมภาษณ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) เมื่อมีขอมูลใหมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ เกิดขึ้น ผูเชี่ยวชาญจะสื่อสารใหสังคมใหรับทราบ ซึ่งคนในสังคมก็ตองทําการศึกษาและเรียนรูใหม
ไปดวยกัน เพื่อเปนขอมูลในการปองกันและรักษาตนใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 เชน การเปลี่ยนแปลง
สารทางพันธุกรรมของเชื้อกลายพันธุ ความสามารถในการแพรกระจายเชื้อ อาการและความรุนแรงของการติด
เชื้อ การรักษาและดูแลตนเอง เปนตน ดวยเหตุนี้ จึงมีโอกาสที่ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ยังคงกอใหเกิดปญหาในสังคมตอไป
๓.๒ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เชื่อมโยงถึงทุกคนในสังคม วิกฤตการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอคนบางกลุม และมีคนบางกลุมที่ไมไดมีความเกี่ยวของและแทบ
จะไมไดรับผลกระทบเลย ซึ่งแตกตางจากกรณีการแพรระบาดของ COVID-19 ที่เกิดการแพรระบาดเปนวงกวาง
ลุ กลามทั่ วโลก และส งผลกระทบอย างรุ นแรงต อสั งคมโลกมากที่ สุ ดครั้ งหนึ่ งในประวั ติ ศาสตร มนุ ษยชาติ
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ในประเทศไทยแมวามีพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพรระบาดรุนแรง เชน กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ระยอง ชลบุรี
และพื้ น ที่ ที่ มี ความเสี่ ยงต่ํ า แต การดํ าเนิ น นโยบายและมาตรการของภาครั ฐ เพื่ อควบคุ มสถานการณ ก าร
แพรกระจายเชื้อ COVID-19 ลวนสงผลตอผูอยูอาศัยในประเทศไทยไมมากก็นอย (ทวิดา กมลเวชช, สัมภาษณ,
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) เชน การกําหนดใหสวมใสหนากากอนามัยเมื่ออยูในที่สาธารณะ การหามการรวมกลุมคน
การปดสถานที่เสี่ยง การหามรับประทานในรานอาหารในชวงเวลาหนึ่ง ๆ การหามเดินทางไปตางประเทศ เปนตน
จากการที่การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เชื่อมโยงถึงทุกคนในสังคม จึงทําใหขอมูลขาวสารที่เปน
ปญหาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีโอกาสที่จะสงถึงคนในสังคมอยางกวางขวาง โดยไมจําเปนตองมีอุปกรณ
สื่อสารสวนบุคคลและสื่อสังคมออนไลนก็ได
๔. แนวทางปองกันเพื่อมิใหปญหาการสื่อสารในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ที่นําไปสูภาวะวิกฤติในสังคม
ขอมูลขาวสารที่มีปญหาที่เผยแพรเปนวงกวางในชวงสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ไดสราง
ความเขาใจที่คลาดเคลื่ อนและความตื่นตระหนกในสังคม ที่ผานมาปรากฏใหเห็ นวารัฐบาลและหลายฝ ายได
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อจัดการกับความผิดปกติของขอมูลขาวสารเหลานี้ ดังนี้
๔.๑ การจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่อทําใหการสื่อสารเกิดความเปนเอกภาพและชี้แจงขอเท็จจริงแกสังคม
ในแงของการเปนผูสงสาร (Sender) ของภาครัฐ ไดมีการจัดตั้งกลไกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบขอมูล
ขาวสารที่เปนปญหาและชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อทําความเขาใจกับสาธารณชน โดยการสร างกลไกใหมภายใตศูนย
บริหารสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เพิ่มเติม ดวยการจัดตั้ง ศูนย
ปฏิบัติการดานการแกไขสถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอรเน็ต เพื่อปฏิบัติงานใน ศบค.
ในสวนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอรเน็ต และจัดตั้ง ศูนยบริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อทําหนาที่วางแผนกล
ยุทธสื่อสารของ ศบค. ในการสรางการรับรูและความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน ทั้งในรูปแบบคูมือประชาชน
คูมือชุมชน ชองทางติดตอทั้งโทรศัพท สายดวน แอปพลิเคชันไลน เว็บไซตของหนวยงาน ซึ่ งกลไกเหลานี้ไดทํา
หน าที่สํ าคัญในการเปนผู ส งสารในนาม ศบค. หรื อรัฐบาล นอกเหนือไปจากวิธี การปกติ หรื อการแถลงข าว
เพื่อรายงานสถานการณประจํ าวันของทีมโฆษก ศบค. โดยใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางการสื่ อสาร เชน
Facebook และ Twitter ของศูนยขอมูล COVID-19, เว็บไซตศูนยสื่อสาร COVID-19, แอปพลิเคชันของหมอ
พรอม เปนตน ซึ่งมีความสอดรับกับพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสารของคนในสังคมปจจุบัน ขณะเดียวกันขอมูล
ขาวสารที่ถูกเผยแพรในนามกลไกเหลานี้ ยังถูกใชอางอิงและเผยแพรดวยผูสงสารอื่น ๆ ตอไป เชน สื่อของสํานั ก
ขาวสื่อของหนวยงานภาครัฐ เปนตน ซึ่งทําใหการสื่อสารเกิดความเปนเอกภาพ (Single message) มากยิ่งขึ้น
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๔.๒ การใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลายและดํ าเนินควบคูกันไปทั้งรู ปแบบ Online และ
Offline
รัฐบาลหรือ ศบค. ไดทําการสื่ อสารควบคูกันไปทั้งในรู ปแบบ Online และ Offline เพื่อให
ครอบคลุมและเขาถึงประชาชนกลุมผูใชอินเตอรเน็ตและกลุมที่ไมใชอินเตอรเน็ต หรือสอดรับกับพฤติกรรมการรับ
ขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกับประชาชนผูรับสารแตละคน ยกตัวอยางเชน การแถลงขาวศูนยบริหารสถานการณ
โควิด-๑๙ (ศบค.) จากตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานสถานการณประจําวัน มาตรการของรัฐบาล และ
ชี้แจงขอเท็จจริงตาง ๆ จะมีการถายทอดสดผานชองทางสื่อโทรทัศน ชอง NBT สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยของกรมประชาสัมพันธ ควบคูไปกับการถายทอดสดผานชองทาง Facebook Live และ YouTube Live ของ
กรมประชาสัมพันธดวยเชนกัน ขณะเดียวกันขอมูลขาวสารที่เผยแพรไปนั้น จะปรากฏในสื่ออื่น ๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐในเวลาตอมา เชน Facebook และ Twitter ของศูนยขอมูล COVID-19, เว็บไซตศูนยสื่อสาร COVID-19,
แอปพลิเคชันของหมอพรอม, เปนตน รวมไปถึงชองทางการชี้แจงขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงผานชองทางการ
สื่อสารอื่น ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ไทยรูสูโควิดของกระทรวงสาธารณสุ ข ชองทางการสื่ อสารของ
กรมควบคุมโรค ชองทางการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ เปนตน
๔.๓ การตรวจสอบขอมูลขาวสารที่เปนปญหาและการบังคับใชกฎหมาย
ขอมูลขาวสารที่เปนปญหาเปนประเด็นปญหาในสังคมที่มีอยูแตเดิมกอนสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID-19 โดยภาครัฐไดมีการจัดตั้ง ศูนยตอตานขาวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center
Thailand) ภายใตการดําเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการทําหนาที่ตรวจสอบขอมูล
ขาวสารที่เปนเท็จ พรอมกับแจงเตือนประชาชนมิใหหลงเชื่อขอมูลขาวสารที่เปนเท็จเหลานั้น รัฐบาลจึงไดใชกลไก
ดังกลาวในการตรวจสอบและกลั่นกรองและชี้แจงขอเท็จจริงแกสังคม โดยจะเห็นไดจากในชวงระยะแรกของการ
แพรระบาดที่ปรากฏวามีขอมูลขาวสารที่ไมถูกตองเกี่ยวกับ COVID-19 เผยแพรสงตอในสังคมจํานวนมาก ศูนย
ตอตานขาวปลอมฯไดผลิตเนื้อหา (Content) โดยหยิบยกจากขอมูลขาวสารที่ถูกเผยแพรสงตอจริง และชี้แจงวา
ขอมูลดังกลาวมีขอเท็จจริงอยางไร และอางถึงแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือเพื่อสร างความนาเชื่อถือใหกับขอเท็จจริง
ดังกลาว
ขณะเดียวกันเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลในการจัดการกับขอมูลขาวสารที่เปนปญหาจําพวกขาว
ปลอม ขาวบิดเบือน คือ การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ นั่นคือ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งระบุถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเผยแพรขาวปลอม ขอมูลอันเปนเท็จ
หรือบิดเบือน อีกทั้งในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน การเผยแพรขาวปลอมยังมีความผิดตามขอกําหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๗
ซึ่งมีสาระสําคัญ หากมีการเผยแพรขอความที่อาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือมีเจตนาบิดเบือนขอมูล
ขาวสารที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร มีโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรั บ และในเวลาตอมาไดออกขอกําหนดฯ ฉบับที่ ๒๙ ซึ่งมีสาระสํ าคัญ
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เพิ่มเติมคือ ใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) แจงผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเตอรเน็ตระงับการใหบริการอินเตอรเน็ตแกเลขที่อยู IP
address นั้นทันที และสงรายละเอียดใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อดําเนินคดีตอไป
บทสรุป
ความผิดปกติของขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นดวยความจงใจที่จะบิดเบือนใหเกิดความเขาใจผิดและส งผล
กระทบตอบุคคล องคกร และประเทศชาติ จําเปนตองบังคับใชกฎหมายดําเนินคดีกับผูไมประสงคดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีที่ขอมูลขาวสารอันเปนเท็จนั้นไดสรางความเสียหายแกสังคมโดยรวม แมไมเกิดการสูญเสียในชีวิต
และทรัพยสิน แตไดสรางความตื่นตระหนกและความวุนวายใหเกิดขึ้นในสังคม อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ประกาศใชกฎระเบียบเพื่อจัดการกับขาวปลอมของรัฐบาลดวยการใชขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๗ และฉบับที่ ๒๙ ทําใหสังคมเกิด
ความกังวลและไมพอใจ เนื่องจากการบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวตามนี้ อาจทําใหมีการนํากฎหมายดังกลาวไป
เปนเครื่องมือในการปดกั้นการทําหนาที่นําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของ
ประชาชน จนกระทบตอสิทธิการรับรูขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งในเวลาตอมาวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๔ ศาลเเพงมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว หามนายกรัฐมนตรีใชขอกําหนดฯ ฉบับที่ ๒๙ ดังกลาว โดยให
เหตุผลระบุวา เปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว และการให
อํานาจ กสทช. ระงับการให บริการอินเทอรเน็ตเป นขอกําหนดที่ ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะอินเทอร เน็ตมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาด COVID-19 และศาลยังเห็นวา
การระงับการบังคับใชขอกําหนดดังกล าวไมนาเปนอุปสรรคแกการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิ นของ
รัฐหรือแกประโยชนสาธารณะ เนื่องจากยังมีกฎหมายฉบับอื่นที่รัฐบาลสามารถบังคับใชไดในกรณีนี้ได (บีบีซีไทย,
๒๕๖๔) ฉะนั้น การบังคับใชกฎหมายกับขอมูลขาวสารที่มีปญหาเพื่อเอาผิดผูกระทําผิดตองไมเปนการจํ ากั ด
สิทธิและเสรีภาพในการเปดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นตามหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ทั้งนี้
ตองบังคับใชกฎหมายดังกลาวกับทุกฝายทั้งภาครัฐ นักการเมือง และประชาชนอยางเสมอกัน เนื่องจากตามที่
ปรากฏในปจจุบัน มุงเนนดําเนินคดีกับประชาชนมากกวา ทั้งที่ฝายภาครัฐเองนั้นก็เคยนําเสนอขอมูลขาวสาร
ที่ไมตรงไปตรงมาและสรางความสับสนในสังคมเชนกัน
ขณะเดียวกัน แมวารัฐบาลจะมีกลไกลการตรวจสอบขอเท็จจริงและชี้แจงทําความเขาใจกับสาธารณชน
แตสิ่งสําคัญคือ รัฐบาลควรคํานึงถึงวิธีการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ผานการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวไปสูการรับรู
ของประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้นและรวดเร็วทันตอสถานการณ อีกทั้งไมควรมุงทํางานแตเพียงการรวบรวม
หลักฐานขาวปลอมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย แตพึงมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือและ
ทํางานอยางใกลชิดกับสื่อสารมวลชน เพื่อใหสื่อสารมวลชนสามารถตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนนําเสนอ
หรือสามารถตรวจสอบไดอยางทันทวงที ซึ่งจะเปนแนวทางที่จะทําใหสื่อสารมวลชนไดคัดกรองขอมูลดวยตนเอง
(self-regulation) ตั้งแตตนทางของการเผยแพรสูสาธารณะ
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นอกจากนี้ การสรางความรู ความเขาใจและเสริ มสร างทักษะ การรูเทาทันสื่ อแกประชาชน (media
literacy) เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหประชาชนมี “ตัวคัดกรอง” (filter) ขอมูลขาวสาร ที่ใชในการรับขอมูล
เขาและสงออกขอมูล กลาวคือ ในการรับขอมูลเขา ควรมีทักษะในการเปดรับขอมูลขาวสารดวยการเขาถึงเปน
โดยเลือกรับขอมูลขาวสารจากแหลงที่มาและชองทางที่หลากหลาย สามารถแยกความจริงออกจากความเห็น
สามารถวิเคราะห เนื้อหาที่ไดรับดวยเหตุและผล สามารถประเมินวัตถุประสงคของผู สรางขอมูลได สามารถ
วิเคราะหและตีความความหมายที่แฝงอยูในขอมูล และสามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลได รวมไปถึง
การสงออกขอมูล ควรมีทักษะในการสื่อสารและผลิตขอมูลขาวสาร ตระหนักรูสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ดวยการใชสื่อโดยคํานึงการเคารพและไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล ไมบิดเบือนขอมูลหรือเผยแพร
ขอมูลอันเปนเท็จ และคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน (ณัฏฐกาญจน ศุกลรัตนเมธี และนุชประภา
โมกขศาสตร, ๒๕๖๒) การรูเทาทันสื่อ เปนเรื่องสําคัญในสถานการณการแพรระบาดของโรคเชนนี้ เพื่อรับมือกับ
ขอมูลจํานวนมากที่เกินกวาจะบอกไดวาขอมูลใดดีหรือไมดี ถูกหรือผิด มีความนาเชื่อถือหรือไม การรูเทาทันสื่ อ
จึงเปนความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สามารถเขาใจและประเมินเนื้อหาของสื่อ ตลอดจนสามารถ
สื่อสารผานสื่อไดในสถานการณตาง ๆ ได การรูเทาทันสื่อทามกลางสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
จึงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญในสภาพการณปจจุบัน
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ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning
หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ สถาบันพระปกเกลา
สมเกียรติ นากระโทก ๑
สถาบันพระปกเกลา
Email address: somkait@kpi.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และ ๒) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ สถาบัน
พระปกเกลา เครื่องมือที่ใชในวิจัย ไดแก ๑) แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน และ ๒) แบบสอบถามความพึง
พอใจ ประชากร คือ ผูที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผานหลักสูตร e-Learning หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับ
การเมืองระดับชาติ จํานวน ๓๐๐ คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา ๑) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวา ถึงรอยละ ๙๔.๓๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือภูมิลําเนาที่ผูเรียน
อาศัยอยู มีสั ดส วนมากที่สุ ด ๒) บทเรียน e-Learning มีประสิ ทธิภาพระดับมากที่สุ ด ๓) ผู ใชระบบ KPI eLearning มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : อีเลินนิ่ง, ประสิทธิภาพบทเรียน, ความพึงพอใจ, การเมืองระดับชาติ

๑

สํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา, somkait@kpi.ac.th
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EFFECTIVENESS OF E-LEARNING LESSONS AND USER’S SATISFACTION OF KPI E-LEARNING SYSTEM
THE PREPARATORY COURSE FOR NATIONAL POLITICIANS, KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE

Somkait Nakatok 2๑
King Prajadhipok's Institute
Email address: somkait@kpi.ac.th

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 were found that
1)Most of the respondents were male, aged between 31-40 years, and ๙๔.๓๔% 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) ไมเพียงแตการนําเทคโนโลยีเขามาขับเคลื่อนการใชชีวิตของผูคน
เทานั้นแตยังมีการนําไปใชประยุกตใชกับการเรียนรูดานศึกษาดวย โดยเฉพาะสถานการณปจจุบันที่โรคระบาด
โควิด-๑๙ เขามาทําใหระบบการศึกษาถูก Digital Disruption นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เปนผลมา
จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พลิกโฉมจากการสอนแบบเดิมใหกลายเปนรูปแบบที่นาสนใจมากขึ้น ซึ่งผูเรียน
เองก็สามารถเขาถึงการเรียนรูเหลานี้ไดอยางงายผานอุปกรณที่เชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตการเรียนรูที่วานี้
คือ ระบบ E-learning สื่อการเรียนรูที่ไดทลายกรอบการเรียนรูแบบเดิม ๆ และทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปน
สิ่งที่ไรพรมแดน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วและตอเนื่องสงผลใหการจัดการการศึกษาและ
การฝกอบรมนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือส งผานใหความรู รวมทั้งประยุกตเปนสื่อเพื่อการ
เรียนรูในหลากหลายรูปแบบ
การเรียนรูผานระบบ E-learning นั้นมีความแตกตางจากการเรียนในหองเรียนแบบเดิมอยางชัดเจน
จากเดิมที่ตองเรียนในหองเรียน ซึ่งในบางครั้งสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยที่จะทําใหการเรียนรูนั้นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การเรียนรูผานระบบออนไลนจึงเขามาเติมเต็มในสวนนี้ โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีเขาไป
ชวยใหผูเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวยใหประสิทธิภาพในการ
เรียนรูภายในหองเรียนเปนไปไดดียิ่งขึ้น (อัครพล จันทะมา, ๒๕๕๗) สื่ออิเล็กทรอนิกสจึงเปนเทคโนโลยีที่มีการ
ตอบสนองตอความตองการทางการศึกษาของแตละปญเจกบุคคลไดเปนอยางดี e-Learning หรือ Electronic
Learning ชวยใหการฝกอบรม พัฒนาการเรียนรูและการบริหารจัดการองคกรเพื่อตอบสนองความตองการการ
เรียนรู ไรเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่ใหความเสมอภาคและความตองการของ
แตละบุคคล รวมทั้งการคนควาหาความรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learners center) ซึ่งเปนการศึกษาตาม
อัธยาศัยจากที่บานหรือที่ไหน ๆ ก็ไดโดยใชคอมพิวเตอรแบบ Stand Alone หรือ Intranet หรือ Internet เพื่อ
เขาถึงระบบการเรียนรูดังกลาว (ณัฐพงษ ประเสริฐสังข, ๒๕๕๗)
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนนอกชั้นเรียนที่เราเรียกอยางรวม ๆ วาระบบ e-Learning
มีสวนทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน เนื่องจากระบบการเรียนแบบออนไลนนั้นมีระบบการผลิตเนื้อหาอยางมี
ขั้นตอนและการจัดระบบอยางมีแบบแผน ซึ่งจากการที่ e-Learning เนนบทบาทความสําคัญใหผูเรียนเป น
ศูนยกลาง จําเปนอยางยิ่ งที่จะตองมีการวิเคราะหลั กษณะและความตองการของผู เรี ยนเพื่อจัดเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบออนไลนใหเหมาะสมกับผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาชองทางเพื่อใหการเขาถึง
ผูเรียนใหมากที่สุด ทั้งนี้บทเรียน e-Learning จะชวยใหผูสอนหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมสามารถแกปญหา
ในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลได โดยพิจารณาการจัดโปรแกรมการเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาและความ
ตองการของผูเรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเรียนตามความสามารถและความถนัดของบุคคล ทั้งนี้ ถนอมพร เลาหจรัสแสง
(๒๕๔๕, ๒) กลาววาการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนระบบเครือขายจะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนได
ตามความตองการอยางไมจํากัดทั้งเวลาและสถานที่โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่มีความซับซอนหรือยากตอการทํา
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ความเขาใจ การเรียน e-Learning จึงเปนวิธีการเรียนแบบทางเลือก (alternative way of learning) แบบหนึ่ง
ที่ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนวิธีการหนึ่งในการสรางสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีขอไดเปรียบกวาการเรียนรูโดยวิธีที่ผูสอนใชการสอนแบบเดิมที่นิยม
ใชเอกสารประกอบการบรรยายในชั้นเรียน หรือการบรรยายในชั้นเรียนโดยปากเปลา ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอน
ประเภทอิเล็ กทรอนิ กส ชวยให ผู เรียนเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา ตามความตองการของผูเรียนและสามารถ
ปฏิ สั มพั นธ ได ในหลากหลายรู ปแบบ อาทิ Line application, Google class room, Microsoft teams, Web
board, Zoom application, Cisco WebEx เปนตน สําหรับผูจัดทําบทเรียน e-Learning ก็สามารถปรับปรุ ง
แกไขเนื้อหาวิชาไดสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มการใชภาพกราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ
เพื่ อทํ าให ระบบ e-Learning น าสนใจ นอกจากนี้ ยั งช วยลดการใช กระดาษเอกสารประกอบการบรรยาย
ซึ่งสอดคลองกับนักวิจัย ครูและนักการศึกษาไดทําการวิจั ยผลการใชบทเรียนออนไลน หรือศึกษาทัศนคติและ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชบทเรียนออนไลนเปนจํานวนมาก อาทิ ขวัญฤทัย พิสัยสวัสดิ์ (๒๕๕๘) ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาประยุกตใชเพื่อสอนคําศัพทภาษาอังกฤษเรื่อง “ผลการใชบทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอนแบบเกมการสอนเรื่ องคํ าศั พทภ าษาอั งกฤษสํ าหรั บนั กเรี ยนั้ นประถมศึ กษาป ที่ ๓”
ซึ่งผลการวิจัยพบวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนั้ นทําใหผลสัมฤทธิ์การเรี ยนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรี ยน
e-Learning แบบเกมการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการ
สอนแบบปกติ หรื องานวิจัยของยอดนภา เกษเมือง (๒๕๕๔) ที่ทําการศึกษาการพัฒนาระบบการเรี ย นรู
e-Learning บนเว็บไซตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการผลการศึกษา
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนผานเว็บไซตและหองเรียนปกติภายในชั้น
เรียน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ธนวัฒน ชาวโพธิ์และคณะ (๒๕๖๓) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนวิชารัฐศาสตรโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และศึกษาความพึงพอใจรายวิชาความรู เบื้ องตนทางรัฐศาสตร โดยใช Microsoft Teams โดย
งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูรายวิชา ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรโดยใช
Microsoft Teams (๒) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียนรู และ (๓) ศึกษาความพึงพอใจประชากรคือ
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ซึ่งลงทะเบียน
เรียนรายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (๑)
มคอ. ๓ รายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร (๒) แบบประเมินการจัดการเรียนรู รายวิชาความรูเบื้องตนทาง
รัฐศาสตรโดยใช Microsoft Teams (๓) แบบประเมินดานเนื้อหา (๔) แบบประเมินหองเรียนออนไลน และ (๕)
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบวา (๑) รูปแบบการจัดการเรี ยนรูรายวิชาความรู เบื้ องต นทาง
รัฐศาสตร โดยใช Microsoft Teams ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก
ทั้งดานเนื้อหาและดานหองเรียนออนไลน (๒) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนรูสูงขึ้นจากการเรียนรูโดยใช
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รูปแบบโดยผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ (๓) นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมตอรูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรโดยใช Microsoft Teams อยูในระดับมาก
จากที่กลาวมาขางตนพบวาบทเรียน e-Learning ชวยใหเกิดการเรียนรูได โดยไมจําเปนตองเขาไปเรียน
ในห องเรี ยนในรู ปแบบเดิม ผู เรี ยนสามารถศึกษาคนควาความรู ไดดวยตนเองผ านระบบคอมพิวเตอร ห รื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู ซึ่งมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นทุกวัน ประกอบกับสภาวการณโรค
ระบาดโควิด-๑๙ ที่สงกระทบกับระบบการศึกษาอยางยิ่งยวด ดังนั้นระบบ e-Learning จึงเปนชองทางหนึ่งที่จะ
เขาไปชวยสนับสนุนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงผลตอหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือฝกอบรมจะได
ปรับตัว พัฒนาและปรับเปลี่ยนการเรียนรูโดยใชการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายผานระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาวะการณปกติใหม (New normal)
สถาบันพระปกเกล า จั ดทําโครงการการเรี ยนการสอนผ านระบบ KPI e-Learning เพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยให กั บนั กการเมื องระดั บชาติ นั กการเมื องระดั บ ท องถิ่น และการพัฒนาความเป น พลเมื อ ง
(Citizenships) ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาอบรมในรูปแบบใหมและเปดใหเรียนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบั น ฯ เมื่ อป ๒๕๖๒ โดยมี ห ลั กสู ต รการเรี ย นผ านระบบ e-learning จํ า นวน ๓ หลั กสู ตร ได แ ก
๑) หลักสูตรการเตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ (E-Learning for National Politicians-ENP)
๒) หลักสูตรการเตรียมความพร อมสําหรับการเมืองระดับทองถิ่น (E-Learning for Local Politicians-ELP)
และ ๓) หลักสูตรคานิยมพื้นฐานของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยใน ๒ หลักสูตรแรกที่เปด
ดําเนินการมีวัตถุประสงคเพื่อเตรี ยมความพรอมดานความรู ความเขาใจตลอดจนสมรรถนะที่จําเปนสํ าหรับ
บุคคลที่สนใจเขาสูการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับชาติ รวมทั้งประเมินความรูความสามารถเบื้ องตน
สําหรับบุคคลที่สนใจเขาสูแวดวงการเมืองระดับชาติและการเมืองระดับทองถิ่นวาอยูระดับใดและตองพัฒนา
อยางไร สวนหลักสูตรที่ ๓ เปนการขยายบริการวิชาการของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูความเปน
พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง จะตอบสนองการนํ า ความรู ด า นการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหขยายไปสูวงกวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองระดับชาติ และนักการเมืองทองถิ่น
ที่ตองใชเวลาในการทํางานในพื้นที่เปนสวนใหญและไมมีเวลาหรือโอกาสในการเขารับการศึกษาอบรมในชั้นเรียน
ปกติ (Real classroom) กับสถาบันฯ โดยตรง นอกจากนี้ยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการพัฒนาคุณสมบัติและ
เพิ่มความรู ทักษะในการเปนตัวแทนของประชาชนที่ดี อันจะเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยใหเขมแข็งตอไป ดังมีรายละเอียดการดําเนินงานจัดทําระบบ KPI e-learning ทั้ง ๓ หลักสูตร ผาน
เว็บไซตของสถาบันพระปกเกลา (www.kpi.ac.th, ๒๕๖๔) ดังภาพที่ ๑ และภาพที่ ๒
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ภาพที่ ๑ แสดงหนาจอระบบการเรียนออนไลนสถาบันประปกเกลา KPI e-Learning

ภาพที่ ๒ แสดงระบบการเขาเรียนออนไลนสถาบันประปกเกลา KPI e-Learning
จากประเด็ น และความสํ า คั ญ ข า งต น ของโครงการจั ด การเรี ย นการสอนผ า นระบบ e-learning
ซึ่งสถาบันพระปกเกลา ไดดําเนินการระบบ KPI e-Learning มาไดระยะหนึ่งแลว จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการ
วิจัยเพื่อประเมินผลโครงการฯ ในการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และศึกษาความพึงพอใจ
ผูใชระบบ KPI e-Learning เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning
๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ใชระบบ KPI e-Learning หลั กสู ตรเตรี ยมความพร อมการเมื อง
ระดับชาติ สถาบันพระปกเกลา
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ เป นการวิ จัยเชิงสํ ารวจ ประชากร คือ ผู ลงทะเบี ยนเรี ย นและสอบผ านตามเกณฑ
หลักสูตรการเตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ จํานวน ๓๐๐ คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
Taro Yamane (๑๙๖๗) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ความคลาดเคลื่อน ๑๐% กําหนดกลุมตัวอยางไมนอยกวา
๘๓ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี ๒ ชนิด คือ ๑) แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ประกอบไป
ดวยการประเมิน ๓ ดาน ไดแก ๑.๑) ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning ๑.๒) ดานคุณภาพ
ของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร ๑.๓) ดานการจัดการบทเรียนออนไลน ๒) แบบสอบถามความพึงพอใจเปน
การประเมินความพึงพอใจใน ๓ ดาน ไดแก ๒.๑) ดานเนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning ๒.๒) ดานขอสอบ
๒.๓) ดานระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน ดําเนินการวิจัยโดยออกแบบเครื่องมือตามวัตถุประสงค
แลวหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน หลังจากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ ผานระบบ google form สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลงานวิจัยประกอบดวย
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมใชการสรุปวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis)
ผลการวิจัย สรุปผลและการอภิปรายผล
ผลการวิจัยประสิ ทธิภาพของบทเรียน e-Learning และความพึงใจของผู ใชระบบ KPI e-Learning
หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับการเมืองระดับชาติ วิเคราะหขอมูลนําเสนอผลการวิจัย ออกเปน ๓ สวน
คือ ๑) ขอมูลทั่วไปของผูใชระบบ KPI e-Learning ๒) ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และ ๓) ความพึง
พอใจผูใชระบบ KPI e-Learning ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใชระบบ KPI e-Learning
ผูใชระบบ KPI e-Learning ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน เปนเพศชาย ๑๐๕ คน คิดเปนรอย
ละ ๖๖.๐๔ เพศหญิง ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ และไมระบุเพศ ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๖๓
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๔๘ รองลงมา
มีอายุระหวาง ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๙๖ อายุ ๒๑-๓๐ ป จํานวน ๒๙ คน คิดเปนรอยละ
๑๘.๒๔ อายุ ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๘.๑๘ และมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป จํานวน ๔ คน คิดเปน
รอยละ ๒.๕๒
จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี (บัณฑิตศึกษา) มีจํานวนมากที่สุด ๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๐๑
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๓
และจบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๖๓
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ผูเรียน e-Learning มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน ๔๘ คน คิดเปนรอยละ
๓๐.๑๙ อาศัยอยูในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนเทากัน ภูมิภาคละ ๒๘ คน คิดเปนรอยละ
๓๕.๒๒ อยูในภาคเหนือ จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๔๗ อยูในภาคใต จํานวน ๑๖ คน คิดเปนรอยละ
๑๐.๐๖ ภาคตะวันออก จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๕๕ และอยูในภาคตะวันตก จํานวน ๔ คน คิดเปน
รอยละ ๒.๕๒
สวนที่ ๒ ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning
ผลการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning ในโครงการจัดการเรียนการสอนผ าน
ระบบ KPI e-Learning ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๖, S.D. = ๐.๕๗) เมื่อแยกเปนราย
ดานปรากฏผล ดังนี้ ดานที่ ๑ เนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning พบวา ๑) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอ ๑.๕ บทเรียนไดบอกวัตถุประสงคการเรียนรูไวชัดเจน ( X = ๔.๗๔, S.D. = ๐.๕๔) ๒) คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ขอ ๑.๒ ปริมาณเนื้อหาบทเรียน e-Learning เหมาะสมกับผูเรียน ( X = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๕๗) ดานที่ ๒
คุณภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร พบวา ๑) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๒.๓ ภาษาที่ใชในบทเรียน eLearning สื่อความหมายไดชัดเจนและเหมาะสมกับบทเรียน ( X = ๔.๖๗, S.D. = ๐.๕๘) ๒) คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ขอ ๒.๑ คุณภาพของ VDO-กราฟฟก-ภาพที่ใชประกอบบทเรียน ( X = ๔.๖๓, S.D.= ๐.๕๙) ดานที่ ๓ การ
จัดการบทเรียนออนไลน พบวา ๑) คะแนนเฉลี่ยสูงสุดมี ๒ ขอที่เทากันคือ ขอ ๓.๒ มีประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการรายงานผลคะแนน และขอ ๓.๘ การปริ้นใบประกาศนียบัตรงาย สะดวกและรวดเร็ว ( X = ๔.๗๒,
S.D. = ๐.๕๑) ๒) คะแนนเฉลี่ยต่ําสุดมี ๒ ขอที่เทากันคือ ขอ ๓.๑ แบบทดสอบมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลอง
กับบทเรียน และขอ ๓.๗ ระยะเวลาในการเรียนในระบบ e-Learning มีความเหมาะสม ( X = ๔.๖๒, S.D. =
๐.๕๙) ดังแสดงตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเมืองระดับชาติ
รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น
ดานที่ ๑ เนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning
๑.๑ บทเรียนออนไลนมีความนาสนใจ
๑.๒ ปริมาณเนื้อหาบทเรียน e-Learning เหมาะสมกับผูเรียน
๑.๓ ความชัดเจนและถูกตองในการอธิบายเนื้อหาบทเรียน e-Learning
๑.๔ ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง-เนื้อหาของบทเรียน
๑.๕ บทเรียนไดบอกวัตถุประสงคการเรียนรูไวชัดเจน
คาเฉลี่ยรวม
ดานที่ ๒ คุณภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร
๒.๑ คุณภาพของ VDO-กราฟฟก-ภาพที่ใชประกอบบทเรียน
๒.๒ คุณภาพของเสียงดนตรี-เสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียน
๒.๓ ภาษาที่ใชในบทเรียน e-Learning สื่อความหมายไดชัดเจน
และเหมาะสมกับบทเรียน

X

S.D.

ระดับความเห็น
ตอประสิทธิภาพ

๔.๖๓
๔.๖๒
๔.๖๗
๔.๖๗
๔.๗๔
๔.๖๗

๐.๖๑
๐.๕๗
๐.๕๗
๐.๕๕
๐.๕๔
๐.๕๗

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๓
๔.๖๖
๔.๖๗

๐.๕๙
๐.๕๓
๐.๕๘

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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X

S.D.

ระดับความเห็น
ตอประสิทธิภาพ

ขนาด-สี-ความสวยงามของตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม
ดานที่ ๓ การจัดการบทเรียนออนไลน
๓.๑ แบบทดสอบมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลองกับบทเรียน
๓.๒ มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการรายงานผลคะแนน
๓.๓ การเขาใชงานบทเรียน e-Learning ไดงายและสะดวก
๓.๔ หลังจากเรียนจบแลวผูเรียนมีความรูความเขาใจ
๓.๕ สามารถนําความรูที่ไดจากบทเรียนไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

๔.๖๔
๔.๖๕

๐.๖๐
๐.๕๗

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๒
๔.๗๒
๔.๖๘
๔.๖๔
๔.๖๕

๐.๕๙
๐.๕๑
๐.๕๘
๐.๕๖
๐.๖๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙

๔.๖๗
๔.๖๒
๔.๗๒
๔.๖๖
๔.๖๖
๔.๖๖

๐.๕๗
๐.๕๙
๐.๕๑
๐.๖๑
๐.๕๗
๐.๕๗

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น
๒.๔

แบบประเมินความพึงพอใจในระบบ e-Learning มีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการเรียนในระบบ e-Learning มีความเหมาะสม
การปริ้นใบประกาศนียบัตรงาย สะดวกและรวดเร็ว
ภาพรวมของบทเรียน e-Learning ของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยรวม
คาเฉลี่ยรวมประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning

สวนที่ ๓) ความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning พบวาความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI eLearning ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๗๐, S.D. = ๐.๕๑) เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏผล ดังนี้ดาน
ที่ ๑ เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning พบวา ๑) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๑.๑ เนื้อหาสาระของบทเรียนมี
ความสมบูรณ ครบถ วน ( X = ๔.๗๐, S.D. = ๐.๕๒) ๒) คะแนนเฉลี่ ยต่ําสุ ด คือ ขอ ๑.๔ ตัวอักษร-สี -เสี ยง
บรรยาย-ภาษาในแตละสื่อการสอนมีความชัดเจน นาสนใจ ( X = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๕๙) ดานที่ ๒ ขอสอบ พบวา
๑) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๒.๒ ความรวดเร็วในการรายงานผล Pre test และ/หรือ Post test ( X = ๔.๖๖,
S.D. = ๐.๕๗) ๒) คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ ๒.๑ ขอสอบมีความยาก-งายอยูในระดับที่เหมาะสม ( X = ๔.๕๘,
S.D. = ๐.๕๘) และ ดานที่ ๓ ระบบ KPI e-Learning และการจัดการบทเรียน พบวา ๑) คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๒
ขอ คือ ขอ ๓.๒ ความสะดวกในการพิมพประกาศนียบัตรดวยตนเอง ผานระบบออนไลน ( X = ๔.๗๑, S.D. =
๐.๕๒) และขอ ๓.๔ แบบประเมินคความพึงพอใจในระบบ e-Learning เหมาะสม ( X = ๔.๗๑, S.D. = ๐.๕๔) ๒)
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ ๓.๑ ผูเรียนสามารถเขาถึงระบบ e-Learning ไดงายและสะดวก ( X = ๔.๕๙, S.D. =
๐.๕๙) ดังแสดงผลตามตารางที่ ๒

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๕๔

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเมืองระดับชาติ
X

รายการประเมิน/ประเด็นขอคําถามความคิดเห็น
ดานที่ ๑ เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning
๑.๑
เนื้อหาสาระของบทเรียนมีความสมบูรณ ครบถวน
๑.๒
ครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรู
๑.๓
ความเหมาะสมของสื่อการสอนกับเนื้อหาสาระของบทเรียน
๑.๔
ตัวอักษร-สี-เสียงบรรยาย-ภาษาในแตละสื่อการสอน
มีความชัดเจน นาสนใจ
๑.๕
เนื้อหาบทเรียน e-Learning สามารถประยุกตใชประโยชนได
คาเฉลี่ยรวม
ดานที่ ๒ ขอสอบ
๒.๑
ขอสอบมีความยาก-งายอยูในระดับที่เหมาะสม
๒.๒
ความรวดเร็วในการรายงานผล Pre test และ/หรือ Post test
คาเฉลี่ยรวม
ดานที่ ๓ ระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน
๓.๑
ผูเรียนสามารถเขาถึงระบบ e-Learning ไดงายและสะดวก
๓.๒
ความสะดวกในการพิมพประกาศนียบัตรดวยตนเอง
ผานระบบออนไลน
๓.๓
ระยะเวลาในการเรียนผานระบบ e-Learning เหมาะสม
๓.๔
แบบประเมินความพึงพอใจในระบบ e-Learning เหมาะสม
๓.๕
ทานมีความพึงพอใจตอระบบ e-Learning ของหลักสูตรเพียงใด
คาเฉลี่ยรวม
คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

๔.๗๐
๔.๖๗
๔.๖๗
๔.๖๐

๐.๕๒
๐.๕๒
๐.๕๘
๐.๕๙

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๒
๔.๖๕

๐.๕๙
๐.๕๖

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๘
๔.๖๖
๔.๖๒

๐.๕๘
๐.๕๗
๐.๕๗

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๙
๔.๗๑

๐.๕๙
๐.๕๒

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๒
๔.๗๑
๔.๖๘
๔.๖๖
๔.๗๐

๐.๖๑
๐.๕๔
๐.๕๘
๐.๕๗
๐.๕๑

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning ซึ่งประกอบไปดวย ๓ ดาน คือ ดานที่ ๑ ดานเนื้อหาและการ
ดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning ดานที่ ๒ ดานคุณภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร และดานที่ ๓ ดาน
การจัดการบทเรียนออนไลน มีประสิทธิภาพในภาพรวมพบวาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
จําแนกเปนแตละดาน ดังนี้ ดานที่ ๑ เนื้อหาและการดําเนินเรื่องบทเรียน e-Learning ผูเรียนใหความเห็นวาการ
เรียนระบบ e-learning เมื่อเรียนแลวไดความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถอานทบทวนเนื้อหาไดหลายรอบ เลือกเวลา
เรียนไดดวยตนเองและเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาด (Covid-19) ที่เรียนโดยไมตองใชแบบหองเรียนปกติ
เสนอให มี การยกตั ว อย างที่ ชั ดเจนและเห็ น ภาพประกอบเนื้ อหาเพิ่ ม ขึ้ น เช น เนื้ อหาเพื่ อนํ าไปปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันหรื อยกตัว อย างเหตุ การณสํ าคั ญในสั งคมที่น าสนใจหรื อที่ ทุ กคนรู สามารถเขาใจได ทั น ที ที่

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ยกตัวอยาง สอดแทรกกิจกรรมใหมีสวนรวมกับการเรียน e-Learning หรือเสนอกิจกรรมการเรียนรูผานเกมส
และควรปรับเนื้อหา e-Learning ใหสอดคลองกับบริบทขององคกรปกครองสวนชาติ ในปจจุบันดวย ดานที่ ๒
คุณภาพของภาพ ภาษา เสียงและตัวอักษร ผูใชระบบ KPI e-Learning ผูเรียนเสนอใหเพิ่มภาพ animation
และลด VDO ที่อยูในเนื้อหาของหลักสูตรเนื่องจากมีจํานวนเยอะและตองใชเวลาในการดูนานเกินไป และดานที่ ๓
การจัดการบทเรียนออนไลน ผูเรียนเสนอใหพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรอยางตอเนื่อง ปรับเนื้อหาใหมีความ
ทันสมัยเพิ่มจํานวนหลักสูตรใหมากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาเปนประโยชนมากและมีความนาสนใจ ทําใหเกิดการ
เรียนรูที่งายจดจําไดดี การเรียนลักษณะนี้มีประโยชนมากและสะทอนถึงการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ
ของรัฐไดอีกรูปแบบหนึ่ง
สําหรับความพึงพอใจผูใชระบบ KPI e-Learning ซึ่งประกอบไปดวย ๓ ดาน ไดแก ดานที่ ๑ ดานเนื้อหา
สาระบทเรียน e-Learning ดานที่ ๒ ดานขอสอบ และดานที่ ๓ ดานระบบ e-Learning และการจัดการบทเรียน
ในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจัดกลุมออกเปนประเด็น
ดังนี้ ดานที่ ๑ เนื้อหาสาระบทเรียน e-Learning ผูเรียนมีความเห็นวาหลักสูตรนี้มีความสําคัญสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได ระบบ KPI e-Learning เปดกวางสําหรับทุกคนที่สนใจ นอกจากนี้หลักสูตรมีเนื้อหาที่เขาใจ
งายและสามารถเรียนไดดวยตนเอง เสนอใหมีการจัดการศึกษาแบบนี้ในหลาย ๆ หลักสูตร ซึ่งสามารถพัฒนา
และทบทวนความรูเดิมที่มีอยู เปนการสรางความตื่นตัวในการเรียนรูเสนอใหปรับเนื้อหาและยกตัวอยางอธิบาย
ใหเหมาะสม รวมทั้งการอัพเดทเนื้อหาใหทันสมัย สั้นกระชับไดใจความสําคัญ ดานที่ ๒ ขอสอบ ผูใชระบบ KPI
e-Learning ใหความเห็นวาขอสอบในระบบ e-Learning นั้นยากพอควร ทาทาย และความรูเกี่ยวกับการเมือง
ในระดับชาติ ที่คอนขางลึกพอสมควร ดานที่ ๓ 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 รวมทั้งเสนอใหมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการรวมดวย
การอภิปรายผล
การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค คือ ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning ในโครงการจัดการเรียน
การสอนผานระบบ KPI e-Learning หลักสูตรการเตรียมความพรอมการเมืองระดับชาติมี ประสิทธิภาพระดับ
มากที่สุด โดยมีความคิดเห็นสนับสนุนวาบทเรียน e-learning ของหลักสูตรฯ นี้เมื่อเรียนแลวไดความรูเพิ่มมากขึ้น
มีความสะดวกในการเขาเรียน สามารถอานทบทวนไดหลายรอบ เลือกเวลาการเรียนไดดวยตนเอง เปดกวางกับ
ผูที่สนใจ และใบประกาศนียบัตรจากหลักสูตรก็สามารถดําเนินการปริ้นไดเองเมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผาน
มีขอเสนอจากผูเรียนวาควรจัดทําหลักสูตร e-Learning อื่นๆ ออกมาใหเรียนเพิ่มอีกซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัครพล จันทะมา (๒๕๕๗) และถนอมพร เลาหจรัสแสง (๒๕๔๕) ที่กลาววาชุดสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๕๖

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

(e-Learning) เปนเทคโนโลยีที่สะทอนความตองการการเรียนรูของแตบุคคลไดเปนอยางดีเปนการเรียนแบบ
ทางเลือก (alternative way of learning) ที่ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการใช
infographics วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง animation ที่นาสนใจ มีขอไดเปรียบมากกวาการเรียนรูโดยวิธี
ที่ผูสอนใชสื่อการเรียนการสอนแบบเดิม
ผลการวิจัยยังสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ KPI e-Learning อยูในระดับมากที่ สุด
ซึ่งสวนใหญผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบ KPI e-Learning เนื่องจากระบบเขานั้นถึงไดงายและเรียนรูไดดวย
ตนเองตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ ประเสริฐสังข (๒๕๕๗) ที่สะทอนวาการเรียนออนไลนนั้น
เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียน (Learners center) เปนหลัก ผูเรียนสามารถเขาเรียนไดทั้งในหองเรียนปกติ จากที่
บานหรือที่ไหน ๆ ก็ไดโดยใชคอมพิวเตอรที่มีเครือขาย Internet นอกจากนี้หลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับ
การเมืองระดับชาติในภาพรวมมีความพึ งพอใจในระบบ KPI e-Learning มากที่สุดเพราะมีเนื้อหาที่นาติดตาม
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดดวย มีขอเสนอจากผูเรียนใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รวมดวยหลังจากการเรียนแบบ online ก็จะทําใหไดรับประโยชนไดอยางสูงสุด
ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
๑.๑ หนวยงานผูจัดหลั กสู ตรฯ ควรพัฒนาประสิ ทธิภาพบทเรียน e-Learning อยางตอเนื่ องทั้ง
จํานวนของหลักสูตรและเนื้อหา โดยปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับสถานการณและตัวบทกฎหมาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบทเรียนโดยใชรูปแบบการบริหารจัดการลักษณะ LMS: Learning Management
System ซึ่งเปนการจัดระบบการเรียน online แบบครบวงจร เชน มีระบบการลงทะเบียนของผูเขาใชหรื อ
ผู เรี ยนที่รัดกุม เนื้อหาที่บรรจุข อมูล ไดหลายประเภท การรักษาความปลอดภัยในการเก็บ ข อมูล มีระบบ
ปฏิสัมพันธระหวางบทเรียน (contents) กับผูเรียน (learners) เชน e-mail กระดานขาว หองสนทนา เปนตน
๑.๒ สําหรับการออกแบบบทเรียน e-Learning ควรคํานึงประเด็นความรูที่ผูเรียนนั้นจะสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เชน ความรูดานกฎหมายเลือกตั้งที่นักการเมืองระดับชาติจําเปนตองทราบ
เพื่ อการเตรี ยมความพร อมในการเป น ตั ว แทนประชาชน รวมทั้ งควรมี ระบบที่ ส ามารถโต ตอบหรื อ การมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูจัดทําบทเรียนออนไลน เชน ออกแบบใหมีระบบการแจงปญหาหรือการโตตอบกลับไดทันที
เชน ระบบ AI หรือ chat bot
๑.๓ ผูพัฒนาบทเรียน e-Learning ควรแทรกกิจกรรมการเรียนในแตละบทเรียน e-Learning ใหมี
ความนาสนใจที่หลากหลาย เชน ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง animation หรือ infographics รวมทั้งระบบการ
ประเมินผล (ขอสอบและระบบการประเมินความพึงพอใจ) ซึ่งจะจูงใจใหผูเรียนเขาไปเรียนไดอยางตอเนื่อง
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๒. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนาบทเรียนและระบบ e-Learning สําหรับการเรียนการ
สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาระบบ KPI e-Learning
ใหมีเสถียรภาพ และ/หรือพัฒนาระบบใหมีหลาย platform เพื่อรองรับผูใชจํานวนมากและการบริหารจัดการ
ระบบ e-Learning แบบองครวม
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หลุมดําในกระบวนการยุติธรรมไทย ความเหลื่อมล้ําที่ลุกลาม:
กรณีศึกษาปญหากรือเซะ -ตากใบ
อภิญญา ดิสสะมาน ๑
บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาภาวะวิกฤตทางสังคม (Social Crisis) อันมีความขัดแยง
เกิดขึ้นในหลายภาคสวน เชน วิกฤตการณความขัดแยงทางการเมือง วิกฤตการณความขัดแยงดานเศรษฐกิจและ
วิกฤตการณความขัดแยงดานความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต โดยการศึกษาวิจัยนี้เป นการศึกษาวิจั ยเชิง
คุณภาพ เปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนปญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นตางๆ หลากหลายมิติ ซึ่งตองไดรับการแกไขดวยสันติวิธี ซึ่งถือเปนโจทยที่ทาทาย จําเปนตองใช
เหตุผลโดยปราศจากอคติในการวิเคราะห สถานการณอยางรอบคอบและรอบดาน เพื่อที่จะเขาใจปญหาได
ถู ก ต อ งตรง ตามความเป น จริ ง ในอั น ที่ จ ะเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ สํ า หรั บ การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร เป า หมาย
และแนวทางแกไขเชิงนโยบายที่นําไปปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิผล ทําใหความรุนแรงลดระดับลงจนสถานการณ
กลั บ คื น สู ส ภาวะปกติ ไ ด ใ นที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ป ญ หาความไม ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ถื อเป น ป ญ หา
ความมั่นคงของชาติ ที่สําคัญยิ่งปญหาหนึ่ง ที่มีการกําหนดใหเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหลายชุดที่ผานมา
เมื่อกลาวถึงความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีหลายเรื่องที่ตองนํามา
พิจารณาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นคําจํากัดความของคําวา กระบวนการยุติธรรม, การทํางานของเจาหนาที่
ภาครัฐที่อยูในพื้นที่พิเศษเฉพาะ, "หุนสวนประชาชน" กับการแกไขปญหากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต และมีประเด็นที่ทําใหเห็นถึงความไมเปนธรรมหรือความยุติธรรมที่ล าชาหลายประเด็น จึงความ
จําเปนอยางยิ่ งที่ตองมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ ยนแปลงไป
รวมทั้งภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ไดมีความพยายามดําเนินการแกไขปญหา สงผลใหสถานการณและปญหา
ความรุนแรง ไดรับการแกไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตอยางไรก็ตามการแกไขปญหาที่รากเหงาความขัดแยงรุนแรง
อาจจะตองลงประเด็นในระดับลึก และการแกไขปญหาอยางจริงจังโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องความเหลื่อม
ล้ําในกระบวนการยุติธรรมจากกรณีปญหากรือเซะ-ตากใบ อันเปนชนวนนํามาซึ่งความขัดแยงรุนแรงในรอบใหม
บทความชิ้นนี้ มุงวิเคราะหสาเหตุของความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมไทยและการวิเคราะห รวมไปถึง
ขอเสนอแนะที่มีตอการแกไขความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมกรณีศึกษากรือแซะ-ตากใบ
คําสําคัญ :

กระบวนการยุติธรรม, ความเหลื่อมล้ํา, กรณีกรือแซะ-ตากใบ

๑ นักวิชาการชํานาญการ สํานักสันติวิธแี ละธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
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บทนํา
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมไดรับกําหนดแนวปฏิบัติไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับ
พ.ศ.๒๕๖๐ ไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ในมาตรา ๒๕๘ (ข) ดานกระบวนการยุติธรรม มีสาระสําคัญที่
เปนแนวทางที่ควรนําไปปฏิบัติเพื่อลด ความเหลื่อมล้ํา ที่สําคัญ ไดแก (๑) ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของ กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไก
ชวยเหลือประชาชนผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดรวมตลอดทั้งการ สรางกลไกเพื่อใหมี
การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไม เปนธรรมในสังคม (๒) ปรับปรุง
ระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุล ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยาง
เหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ หนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝายใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุ
ความ และสรางความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวน
คดีอาญา รวมทั้ง กําหนดใหการสอบสวนตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตรและจัดใหมีบริการทางดานนิติ
วิทยาศาสตรมากกวาหนึ่งหนวยงานที่มีอิสระจากกันเพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจน ขอเท็จจริงอยาง
มีทางเลือก (๓) เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ที่ เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมให
มุ ง อํ า นวยความยุ ติ ธ รรมแก ป ระชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ ว (๔) ดํ า เนิ น การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม และแกไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวา
ขาราชการตํารวจจะไดรับ คาตอบแทนที่เหมาะสมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และการ
พิจารณา บําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่ งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตอง คํานึงถึง
อาวุโสและความรูความสามารถประกอบกันเพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติ หนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตก
อยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน
เมื่อกลาวถึงความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีหลายเรื่องที่
ตองนํามาพิจารณาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นคําจํากัดความของคําวา กระบวนการยุติธรรม, การทํางานของ
เจาหนาที่ภาครัฐที่อยูในพื้นที่พิเศษเฉพาะ, "หุนสวนประชาชน" กับการแกไขปญหากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต และมีประเด็นที่ทําใหเห็ นถึงความไมเป นธรรมหรื อความยุติธรรมที่ลาชาหลายประเด็น
ซึ่งประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปนประเด็นที่เราจะศึกษาและวิเคราะหในการศึกษากรณศึกษานี้ โดยการศึกษาครั้งนี้
เปนการศึกษาวิจัยกรณีศึกษาเหตุการณที่กรือเซะ-ตากใบ ซึ่งเปนกรณีศึกษานํามาซึ่งวิกฤตการณทางสังคมของ
ประเทศ และกรณีศึกษาเรื่องวิกฤตการณความเหลื่อมล้ําในกระบวนยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ซึ่งเปน
หนึ่งในหลากหลายกรณีศึกษา ซึ่งงานวิจัยกรณีศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการสัมภาษณเชิง
ลึก (in depth -interview) และ การสนทนากลุม ผาน Application Clubhouse ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
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สภาพป ญหากั บ แนวคิ ดทฤษฎี ด า นความเหลื่ อมล้ํ าในกระบวนการยุ ติ ธรรมและการแนวคิ ด ด า นการ
แปรเปลี่ยนความขัดแยง
๑. สภาพปญหา
เหตุการณกรือเซะเปนเหตุการณความรุนแรงที่ทําใหมีผูเสียชีวิ ตมากที่สุดในรอบ ๑๘ ปไฟใต คือ
๑๐๙ ราย แตแทที่จริงแล วไมไดเกิดขึ้นที่มัสยิ ดกรือเซะ อ.เมืองป ตตานี เพียงแห งเดียวเทานั้ น เพียงแตที่
มัสยิดกรือเซะมีความสูญเสียมากที่สุด คือมีผูเสียชีวิตมากกวา ๓๐ ราย แตในวันเดียวกันนั้นยังมีความสูญเสียใน
จุดอื่น ๆ อีก ๑๐ จุด รวมทั้งสิ้น ๑๑ จุด ตั้งแตเชามืดของวันที่ ๒๘ เมษายน เมื่อ ๑๗ ปที่แลว มีกลุมวัยรุนและ
ชายฉกรรจบุกโจมตีปอมจุดตรวจของทหารและตํารวจ รวมที่มัสยิดกรือเซะดวยเปน ๑๑ จุดใน ๓ จังหวัด คือ จ.
ปตตานี ยะลา และสงขลา หนึ่งในนั้นคือ "จุดตรวจบานกรือเซะ" ต.ตันหยงลูโละ อ.เมืองปตตานี มีการยิงตอสูกัน
ทําใหกลุมวัยรุนและชายฉกรรจที่บุกโจมตีวิ่งหลบหนีเขาไปในมัสยิดกรือเซะ ซึ่งนาจะมีประชาชนปฏิบัติศาสนกิจ
ดานในอยูแลวจํานวนหนึ่ง ตอมาเจาหนาที่ทั้งทหาร ตํารวจ ไดนํากําลังปดลอมมัสยิดเอาไวตั้งแตเชาจนถึงบาย
กอนตัดสินใจใชอาวุธหนักยิงถลมจนทําใหมีผูเสียชีวิตกวา ๓๐ ราย สวนจุดอื่น ๆ ก็มีผูเสียชีวิตทุกจุด รวมแลว
๑๐๙ คน และเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) ไดจ ายเงินเยี ยวยาในอัตราใหมให กับครอบครัวผูสู ญเสี ยในเหตุการณกรือเซะทั้งหมด ๑๐๙ ราย
ในจํานวนนี้เปนเจาหนาที่รัฐ ๒ นาย รวมจายเงิน เยียวยาทั้งสิ้น ๓๐๒ ลานบาท และบุคคลผูมีบทบาทสําคัญกับ
การผลักดันนโยบายจายเยียวยายอนหลังอัตราใหมให "เหยื่อกรือเซะ" ก็คือ พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการ
ศอ.บต.ในขณะนั้น
กลาวไดวา เหตุการณกรือเซะ เปนอดีตที่เปนบาดแผลและละเอียดออนในการจะกลาวถึง ซึ่งตอง
ยอมรับวา ประวัติศาสตรหรืออดีตเปนสมบัติของมนุษยชาติทุกคนที่เราไมสามารถยอนกลับได อดีตจึงเปน
บทเรียนที่ทรงคุณคาที่ทันสมัยอยูเสมอ อดีตนั้น เราแกไขไมได สวนปจจุบันและอนาคตเราทําใหดีไดโดย 'อดีตที่
เปนความผิดพลาดจะตองไมเกิดขึ้นซ้ํากับเราอีก และถาจะใหดียิ่งกวา ความผิดพลาดในอดีตที่เกิดกับผู อื่น
ก็จะตองไมเกิดขึ้นกับเราเชนกัน ทวี สอดสอง ไดอธิบายไววา “หัวใจของการแกปญหาความขัดแยงและการ
ปกครอง คือความเปนธรรม หรือ 'ความเปนธรรมนําการเมืองและการทหาร' ในสวนของประชาชน การให
ความเปนธรรม การมีศักดิ์ศรี การยอมรับในอัตลักษณ และวิถีชีวิตเปนสิ่งสําคัญ ความยุติธรรมจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนผานจากความขัดแยงไปสูสันติภาพ และตองเสริมดวยการใหความชวยเหลือเยียวยาอยางครอบคลุม
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางดานจิตใจ ทรัพยสินอยางเหมาะสมและตอเนื่อง" และหลักของความสมานฉันท
ตองเริ่มตนจากการพูดความจริ ง ’ คือความเห็ นของ อานันท ปนยารชุน ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนั้น ดํ ารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการอิ สระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) โดยอดีตจะหมดสถานะเปนระเบิด
เวลาทันที เมื่ออดีตไมเกี่ยวโยงกับปจจุบัน แตถาอดีตยังคงเชื่อมโยงและสงผลกับปจจุบันไมทางใดทางหนึ่ ง
ยอมไมมีทางที่คนจะหยุดคิดถึงอดีต ซึ่งเปนการตอกย้ําความคิดเรื่องเหตุการณกรื อเซะวา เปนการกระทําซ้ํา
ความรุ นแรงจากความไม ยุ ติ ธรรมในอดี ต มาถึ งป จ จุ บั น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในยุ คที่ ผู นํ าทางทหารซึ่ ง คุ ม
สถานการณชายแดนใตและการใหน้ําหนักเรื่อง "ภัยแทรกซอน" และ "กลุมอิทธิพล" เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
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ปลายดามขวานลุกเปนไฟ แตในแงทฤษฎีและการศึ กษาความเปนไป ตลอดจนขาราชการบางสวนที่เคยสัมผัส
พื้นที่แบบไมไดถือปน กลับเห็นวารากเหงาของปญหายังคงเปนเรื่อง "ความอยุติธรรม" และ "ความเหลื่อมล้ํา"
ทําใหเกิดความรูสึกเกลียดชังรัฐแพรกระจายไปในกลุมคนหลายกลุมในพื้นที่ และ สิ่งสําคัญที่สุดของการอํานวย
กระบวนการยุติธรรมที่ไมเหลื่อมล้ํา คือประชาชนเขาถึงงาย สะดวก ปลอดภัย และประหยัด แตคําถามคือ
การเข า สู ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ช ายแดนใต มี ค วามปลอดภั ย ของผู ที่ เข า สู ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมหรื อไม
กระบวนการจายเงินเยียวยา ๔ ลาน และ ๗ ลาน เมื่อไปถามแลวไดรับคําตอบวาไมใชการเยียวยาที่แทจริง แต
การไดตัวเจาหนาที่ที่รับผิดกับการละเมิดสิทธิตางหาก คือการเยียวยาที่แทจริง
ปญหาความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตยังคงดํารงอยูในปจจุบัน
เชน การฆานอกระบบกฎหมาย การวิสามัญฆาตกรรม และ ศาลเตี้ย ทั้งสามคํานี้เปนรูปแบบของการละเมิดสิทธิ
ในชีวิต ที่รายแรง รวมทั้งการเสียชีวิตในระหวางการควบคุมตัวก็เปนการละเมิดสิทธิในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ ง
ตัวอยางเชน ระหวางปพ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๙ ผูตองหาคดีความมั่นคงหรือผูที่ถูกควบคุมตัวดวยกฎหมายพิเศษ
ในจังหวัดชายแดนใตกังวลใจมากที่สุดคือ ความปลอดภัยหลังจากไดรับการปลอยตัว โดยขอมูลไดจากกลุมดวย
ใจ ที่ไดรวบรวมรายชื่ออดีตผูตองหาคดีความมั่นคง ผูที่ถูกควบคุมตัวดวยกฎหมายพิเศษ และบุคคลในครอบครัว
ที่ถูกยิงไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปพ.ศ.๒๕๕๙ วามีจํานวน ๒๐ ราย โดยเฉลี่ยปละ ๔
ราย ในชวงเวลานั้น และดวยสถานการณเชนนี้ ก็เป นสถานการณ ที่เพิ่ม ความหวาดระแวงและไม มั่น ใจใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ มักเปนการลอบสังหารโดยไมสามารถระบุตัวผูกระทําความผิดได และเกือบ
ทุกกรณีเปนลอบสังหารอดีตผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา (มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, ๒๕๖๕)
๒. แนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ฎหมายความมั่ น คง อั น มี ลั ก ษณะเป น กฎหมายพิ เ ศษ
ในสถานการณไมปกติ เริ่มมีขึ้นมาตั้งแต ค.ศ. ๑๖๒๘ ดังปรากฏตามเอกสารประวัติศาสตรของอังกฤษ ชื่อวา
The Petition of Right มีขอบัญญัติกลาวในความตอนหนึ่งหามใชอํานาจกฎอัยการศึกในเวลาสงบ นอกจากนี้
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนที่ยอมรับวามีระบบกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายปกครองที่เ ขมแข็งมากที่สุดประเทศ
หนึ่ง ก็ยังมีระบบกฎหมายพิเศษลักษณะนี้ใชบังคับมาตั้งแตคริสตศักราช ๑๘๔๙ ตามทฤษฎีวาดวยสภาวะยกเวน
ซึ่งยอมรั บในหลั กการที่วาบางสถานการณเจ าหนาที่จํ าเป น ตองมีเครื่ องมื อเพิ่มเป น พิเศษเพื่อแก ไขป ญ หา
และเครื่องมือนี้ยอ มกระทบต อสิ ทธิ และเสรีภาพของประชาชนมากกวากรณีปกติประเทศไทยมีกฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคง อยางนอย ๕ กลุม (วิทิต, ๒๐๑๐ : ๓๗-๔๑) คือ
๑) กฎหมายอาญาในรูปประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งมีจุดเดนในเรื่องความมั่นคงคือ การเพิ่มขอหากอการรายในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕ ใหนิยาม
ของการกอการราย รวมไปถึงการกระทําที่เปนการขูเข็ญ หรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคกร
ระหวางประเทศ ที่นําไปสูความรุนแรงหรือเพื่อสรางความปนปวนโดยใหเกิดความหวาดกลัวในหมูประชาชน
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๒) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นถึงหนึ่งศตวรรษตั้งแตสมัยที่ประเทศ
ไทย ยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ภายใตกฎหมายฉบับนี้ เจาหนาที่ฝายทหารสามารถจั บกุม
บุคคลใด ๆ โดยไมจําเปนตองมีหมายศาลและกักตัวบุคคลนั้นไดไดเจ็ดวัน โดยไมจําเปนตองนําตัวบุคคลนั้ นไป
ศาล ซึ่งเปนการแทนที่อํานาจบริหารของฝายพลเรือนโดยหนวยงานทางทหาร ตั้งแตตนจนถึงกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทหารดวย
๓) พระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘เปนกฎหมายที่ใหอํานาจ
เจาหนาที่ฝายบริหารรวมกับเจาหนาที่ที่บังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานทางทหาร มีอํานาจ
จํ ากั ดการใช สิ ทธิ เ สรี ภ าพพื้ นฐานของประชาชน เช น เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น เสรี ภ าพในการ
ติดตอสื่อสาร และเสรีภาพในการรวมกลุม อีกทั้งใหอํานาจเจาหนาที่ในการจับกุมบุคคล และควบคุมตัวไวไดนาน
กวากฎหมายปกติ คือถึง ๗ วัน โดยไมตองนําตัวมาศาลและอาจขยายระยะเวลาการควบคุมตัวไดถึง ๓๐ วัน
๔) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เปนกฎหมายซึ่งรวม
หลั กการสํ าคั ญหลายประการของกฎหมายในสถานการณ ฉุ กเฉิ น ไว เชน ขอจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพ การปรั บ
โครงสรางหนวยงานความมั่นคง การรวมอํานาจดานความมั่นคง การปลอดจากการตรวจสอบการใชอํานาจโดย
ศาลปกครอง
๕) กฎหมายอาญาอื่น ๆ ที่เสริมความคิดเรื่องความมั่นคงภายในในวงกวาง
กรณีการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่หรือสถานการณพิเศษ จําเปนตองมีเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การแกไขสถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐ อาทิประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี
ตั ว อย างประเทศเยอรมนี ประเทศเยอรมนี ระบบกฎหมายพิ เศษว าด วยสถานการณ ฉุ ก เฉิ น
สาธารณะของประเทศเยอรมนี บัญญัติ ไวในกฎหมายพื้นฐาน (The German Basic Law) หรื อรั ฐธรรมนู ญ
ของประเทศในบทบัญญัติมีทั้งสิ้น ๒๘ มาตรา เรียกวา “รัฐธรรมนูญในภาวะฉุกเฉิน” (Notstandsverfassung)
โดยแยกประเภทเปนสถานการณฉุกเฉินภายใน (Internal Emergency) กับสถานการณฉุกเฉินในภาวะตึงเครียด
(State of Tension) และสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศ (State of Defense) สถานการณที่มีความ
รุนแรงมากที่สุดก็คือ สถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศอันกําหนดขอบเขตเปนสถานการณที่ซึ่งอาณา
เขตของสหพันธรัฐ ถูกโจมตีโดยกองกําลังติดอาวุธหรือคุกคามอยางชัดแจงจากการโจมตีดังกลาว การพิจารณา
ตัดสินใจวามีเหตุการณเชนวานี้ดํารงอยู จะตองกระทําโดยสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) โดยความยินยอม
ของสภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐ (Bundesrat) บนพื้นฐานเมื่อรัฐบาลแหงสหพันธรัฐรองขอ และกําหนดวาตองไดรับ
คะแนนเสี ยงข างมากจํ านวนสองในสามของเสี ยงที่ มาลงคะแนนซึ่ ง อย า งน อ ยต องเป นเสี ยงข างมากของ
สมาชิกสภาผู แทนราษฎร และในบางกรณีที่มีอุ ปสรรคอัน ไม อาจหลี กเลี่ ยงได ทําให ไมสามารถจั ดประชุ ม
สภาผูแทนราษฎรไดทันเวลาหรือไมอาจประชุมสภาผูแทนราษฎรไดโดยครบองคประชุม คณะกรรมาธิการรวม
(Joint Committee) อาจทําหนาที่แทนทั้งสภาผูแทนราษฎรและสภาที่ปรึกษาแหงมลรัฐ อยางไรก็ตาม วิธีการ
ตามกระบวนการประชาธิปไตยจะเปนวิธีพิจารณาในประการเหลานี้เปนการตัดสินใจสุดทายตามที่ไดกําหนดวา
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สภาผู แ ทนราษฎรโดยความยิ น ยอมของสภาที่ ป รึ ก ษาแห ง มลรั ฐ อาจยกเลิ ก กฎหมายที่ ต ราขึ้ น โดย
คณะกรรมาธิการรวมในเวลาใดก็ได และอาจประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศในเวลา
ใดก็ไดหากเงื่อนไขของสถานการณฉุกเฉินเพื่อการปองกันประเทศไมมีอยูอีกตอไป (ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา,
๒๕๖๓)
เมื่อจะกลาวถึงความยุติธรรมที่จังหวัดชายแดนใตในกฎหมายของรัฐกับความมั่นคงพิเศษ เกิดขึ้น
นับตั้งแตมีเหตุการณกรือเซะ-ตากใบ อาจจะพูดไดหลายประเด็นเชน การนําตัวผูตองสงสัยเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม มีประเด็นขอกังกาที่ผานมาเชน ผูตองหาคดีความมั่นคงเคยถูกคุมขังนานที่สุดถึง ๒,๔๐๐ วัน แลว
สุดทายศาลก็ยกฟอง ทําใหรัฐตองจายเงินเยี ยวยาที่ตองติดคุกฟรีสูงกวา ๙ แสนบาท เปนขอมูลจากสํานัก
บริหารงานยุติธรรรม ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สอดคลองกับขอมูลที่วาคดีความ
มั่นคงที่ถูกสงขึ้นสูศาล เคยมีสถิติที่ศาลพิพากษายกฟองสูงถึงร อยละ ๙๐ ทําใหเกิดกระแสโจมตีวารัฐ "จับ
แพะ" และ "ถู กขั งฟรี " ส ง ผลให ห น วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรมตองเร งปฏิรู ปวิ ธีการทํ างาน สายธาร
กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใตอาจจะเริ่มจากตนน้ํา คือ พนักกงานสอบสวน จําเปนตอง มีการ
เนนหนักใหใชพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัยการในฐานะผูกลั่นกรองคดีกอนนําขึ้นสู
ศาล ก็มีการตั้งสํานักงานอัยการพิเศษ ขึ้นมารับผิดชอบสํานวนคดีความมั่นคงเปนการเฉพาะเชนกัน ในสวนของ
ศาล ในฐานะผู ตัดสิ นชะตาชีวิตของผู ต องหาและจํ าเลยก็ มี การคัดสรรผู พิ พากษาผู มากประสบการณ และ
เชี่ยวชาญคดีความมั่นคงเปนพิเศษมารับผิดชอบสํานวนคดี ทั้งหมดนี้ทําใหสถิติการพิจารณาคดีความมั่นคงมี
แนวโนมที่ดีขึ้น
๓. แนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท คือการแกไขปญหาเชิงพฤติกรรมเชิงอาชญากรรมที่ยืดหยุน
และเนนการมีสวนรวม ซึ่งสามารถใชเปนสวนเสริมหรือเปนทางเลือกในการอํานวยความยุติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถยกระดับการเขาถึงความยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสียหายจากอาชญากรรม
กลุมประชากรเปราะบาง และประชากรชายขอบ รวมทั้งครอบคลุมบริบทของกระบวนการยุติธรรมระยะเปลี่ยน
ผาน (Transitional Justice) อีกดวย กระบวนการยุติธรรมสมานฉันทสามารถชวยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) เปาหมายที่ ๑๖ คือการอํานวยความยุติธรรมสําหรับทุก
คนและการสรางสถาบันที่ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบและเปนที่ยอมรับในทุกระดับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice programmes) ตั้งอยูบนฐานความเชื่อ
วา คูกรณีหรือผูที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมควรมีสวนรวมเชิงรุกในเยียวยาความเสียหาย การบรรเทา
ความทุกขทรมานที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีสวนรวมในการปองกันความเสียหายไมใหเกิ ดซ้ํา แนวทางความยุติธรรม
เชิงสมานฉันทถือวาเปนทั้งเครื่องมือและวิธีการที่จะสงเสริมขันติธรรมและสรางการมีสวนรวม การเปดเผย
ความจริงเปนการสงเสริมและกระตุนการแสดงออกโดยสันติและแกปญหาความขัดแยง ตลอดจนชวยเสริมสราง
การเคารพความหลากหลายและสงเสริมการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน
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กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท คือ แนวทางที่เสนอทางเลือกใหม ๆ สูความยุติธรรมแกผูกระทํา
ความผิด ผูเสียหาย และชุมชน กระบวนการนี้สงเสริมการเขารวมของผูเสียหายในการแกไขสถานการณ อีกทั้ง
เปดโอกาสใหผูที่ยอมรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตัวเองไดสํานึกและแสดงความรับผิดชอบ
ตอผูเสียหาย กระบวนการนี้อยูบนฐานที่วา พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นไมไดเพียงแตเปนการละเมิดกฎหมาย
เทานั้น แตยังเปนอันตรายและสรางความเสียหายแกผูเสียและชุมชนอีกดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยุติธรรมเกิดขึ้นไดโดยผูกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดกระทํา
ลงไป โดยตองสูญเสียอะไรบางอยางไปกับสิ่งที่ไดกระทําลงไป ซึ่งอาจใชเวลานานนับเจเนอเรชั่น และอาจตองมี
กระบวนการกดดันจากบุคคลที่สามเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบ การแสดงความรับผิดชอบ สามารถกระทําได
ในรู ป แบบต า ง ๆ เช น การจั ด เวที นํ า เสนอเรื่ อ งราวสมานฉั น ท (Reconciliatory Events) ต อ สาธารณะ
สัญลักษณที่แสดงการขอโทษออกมาทั้งที่เปนทางการและไมทางการ การเยี่ยมสถานที่ การออกกฎหมาย หรือ
การจายคาตอบแทน รวมถึงการแสดงความรูสึก การเขาใจ รับรูถึงความเจ็บปวด ความโกธรของคูกรณี สามารถ
สงผลกระทบดานบวกตอคูกรณีและนําไปสูการปรับปรุงความสัมพันธตอกันได การขอโทษ เชน เยอรมันแสดง
ความรับผิดชอบตอการกระทําในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และแสดงความเสียใจตอการทุกขทรมานตอชาวเชค
ขณะที่สาธารณรัฐเชคก็ไดแสดงความเสียใจตอการขับไลชาวเยอรมันออกจากดินแดนของสาธารณรัฐเชค
เมื่อการกระทําผิดไดถูกจดจําไวในความทรงจําของผูคน ผูถูกกระทําก็อาจจะใหอภัยกับอดีตที่เคย
เกิดขึ้นได หรือเมื่อคนที่กระทําผิดมีอายุมากขึ้น มองเห็นโลกเปลี่ยนแปลง พวกเขาสามารถที่จะขอโทษกับการ
กระทําที่ไดกระทําไว เชนประธานาธิบดีชิลี Patricio Aylwin ออกทีวีขอโทษตอผูสูญเสียและญาติที่ถูกกระทํา
จาก ระบอบของปโนเชต ใน ค.ศ. ๒๐๐๐ หรือตัวอยางของประธานาธิบดีกัวเตมาลา อัลฟองโซ ที่ยอมรับผิดและ
รับผิดชอบตอคนที่ตายนับหมื่นคน และจะไมใหเหตุการณเชนนี้เกิ ดขึ้นอีก การขอโทษเชนนี้เปนพลังสําคัญ
ในการทิ้งอดีตไวขางหลัง และละทิ้งการแกแคนได (Rigby, ๒๐๐๑)
วิธีการศึกษา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อหาแนวทางการปองกันวิกฤตสังคมโดยเฉพาะปญหาอันเกิด
จากเหตุการณไมสงบในจังหวัดชายแดนใต อั นเกิดจากสาเหตุกรรปญหากรือแซะ-ตากใบ เพื่อไมใหเกิดการ
ลุกลามขยายตัวเปนความรุนแรง และนําผลกรศึกษาวิเคราะหเปนรูปแบบการปองกันวิกฤตการณทางสังคม
ประยุกตใชและ เพื่อจั ดทําขอเสนอแนะในการปองกันวิกฤตการณทางสั งคมต อคณะกรรมการสมานฉั น ท
อยางเปนรูปธรรม คณะผูศึกษาจึงไดออกแบบการดําเนินการศึกษาแบบผสมผสานวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบไปดวย
๑.๑ เอกสารทางการ สถิติตาง ๆ
๑.๒ การรวบรวมกรณีศึกษาเรื่องความขัดแยง และกรณีที่เกิดวิกฤตทางสังคมในเหตุการณความ
ไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
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๑.๓ หนังสือ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ผลงานวิจัย ขาว บันทึก และจากสื่อที่เกี่ยวของ
๒. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย
๒.๑ สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interviews) นักวิชาการ คูขัดแยง ผูนําศาสนา ผูนําทางความคิด
ขาราชการ สายความมั่นคง ทนายสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน (กระแสหลัก และsocial media ผูทรงคุณวุฒิ ปราชญ
ชาวบาน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน
๒.๒ ประชุมกลุ ม (Focus group) ประชาชนกลุ มต าง ๆ ที่เกี่ยวของ ประชาชน ปราชญชาวบ าน
เยาวขน เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ เปนตน
๒.๓ ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร และสั ม มนา (Workshop/seminar) ตลอดจน เสวนาหาทางออก
(Deliberative Forum) และ เปดเวทีสาธารณะ (Open Forum) สําหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นและใหขอมูล
๒.๔ สาธารณะทางสื่อสังคมออนไลน ดวยรูปแบบแสดงความคิดเห็นผาน Application Clubhouse
วิเคราะหรากเหงาความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรมในสนับสนุนนวิกฤตการณกรือแซะ-ตากใบ และ
นํามาสูปญหาความไมสงบในปจจุบัน
๑. สาเหตุหลักของความเหลื่อมล้ําของกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต
สาเหตุหลักของความเหลื่อมล้ํา ในกระบวนการยุติธรรมของพื้นที่พิเศษ รัฐยังคงใชกฎหมายความ
มั่นคง เพื่อปดคําถามเรื่องความมั่นคงในพื้นที่พิเศษอยางจังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะ กฎหมาย ๓ ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในการ
บังคับใชกฎหมาย ๓ ฉบับนี้ พบวา มีเนื้อหาของบทบัญญัติในลักษณะใหอํานาจพิเศษแกเจาหนาที่ในระดับที่ลด
นอยลงไปกวา ทั้งนี้ กลไกของรัฐและการใชอํานาจรัฐทั้งจากสวนกลางและในพื้นที่เขาขายสงผลกระทบตอความ
มั่นคงของมนุ ษย และสถานการณด านสิ ทธิ มนุ ษยชนในพื้ น ที่ ในขณะที่ภ าคประชาสั งคมที่ทํ างานส ง เสริ ม
สันติภาพในพื้นที่และผลักดันการพัฒนาความยุติธรรมไดเติบโตขึ้นอยางมาก การทํางานขององคกรภาคประชา
สังคมมีการรวมตัวกันเปนเครือขายมากขึ้น ที่โดดเดนคือการเกิดขึ้นของสภาประชาสังคมชายแดนใต การรวมตัว
ของผูหญิงภาคประชาสังคม และการเกิดขึ้นของศูนยทนายความมุสลิมที่เกิดขึ้น เพื่อคานกับสภาวะกฎหมายที่
อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
ความเหลื่อมล้ําและความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมสะทอนผาน มุมมอง ของผูถูกสัมภาษณทานหนึ่ง
“ผมเกิดป ๒๕๔๒ ตอนที่เกิดเหตุการณตากใบเขาอายุประมาณหาขวบ เขาจําไดวามีการพูดคุยเรื่อง
นี้จากคนในพื้นที่วาตํารวจทําแบบนี้กับผูชุมนุมนะ มีคนหาย มีคนถูกจับกุม คนในพื้นที่กลัวกันมาก”
“หลังจากนั้นชีวิตของเรามันไมปกติอีกตอไป มีการยิงกันหลายวันเลย ครูที่มาสอนเราเปนไทยพุทธ
ก็เริ่มออกไปจากโรงเรียน หรือยายไปสอนในเมืองที่ไมใชพื้นที่สีแดง เพราะเกิดการลอบยิงครูในพื้นที่รายวัน พอ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๖๗

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ขึ้นมัธยมก็ยังเกิดเหตุการณแบบนี้อีกบอยครั้ง ผมไมอยากอยูในสภาพแวดลอมแบบนี้อีกตอไปแล ว อยากออก
จากพื้นที่ตรงนั้นไปที่อื่น แตพอออกไป ผมก็อยากกลับมา เพราะทายที่สุดแลวผมก็ผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้ ดังนั้น
ทางเดียวในการอยูในพื้นที่ คือตองหาทางแกไขปญหาที่นี่ เพราะมันมีความผูกพันอยางหลีกเลี่ยงไมได”
“ตอนนี้สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือแงของการกอเหตุมันเริ่มลดลง แตอยางไรกฎหมายพิเศษก็ยังอยูพื้นที่
ผมกลาพูดเต็มปากเลยนะ วาพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศนี้ไมตางจากสามจังหวัดเมื่อหลายปกอนเลย เพราะเกือบ
ทุกพื้นที่มกี ฎหมายพิเศษ หรือแมกระทั่งรูปแบบการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ ที่เปนรูปแบบจริงที่เคยใชในสาม
จังหวัดมากอน เชน กรณีผูกํากับโจ ผมมีญาติหาง ๆ ของเขาไดรับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษนี้ วันนั้นเขาขาย
ของตามปกติแตตํารวจจับสัญญาณไดวาเพื่อนคนหนึ่งไดโทรศัพทมาหา จากนั้นก็ไดลอมบาน และเขาจับกุมเขา
ไปในคายทหาร แมจะบอกวาไมไดเปนผูที่กอความไมสงบ แตผูตองสงสัยคือเพื่อนที่แคโทรมา เขาไมรูเรื่องอะไร
เลย และปฏิเสธขอกลาวหา แตเจาหนาที่ก็อางวาคุณโทรคุยกับผูตองสงสัย จากนั้นเขาตองอยูในคุกและถูก
จับกุมมาสองป ไมมีโอกาสเลยที่แกจะไดออกมาเจอหนาลูก เพราะลูกแกคลอดไมนานก็เสียชีวิตหลังจากนั้น ไมมี
ใครรูเลยวา ชวงเวลาที่สอบสวนเจาหนาที่ใชวิธีการแบบไหนบาง แตไดยินมาวาเขาถูกกดดันใหรับสารภาพวา
เปนผูกระทําความผิดทั้ง ๆ ที่ไมไดทํา”
กลาวโดยสรุป หวงระยะเวลาที่ผานมากวา ๑๘ ป ที่ไดมีการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีหลายฝายทั้งนักวิชาการ นักสิทธิ
มนุษยชน รวมถึง ประชาชนในพื้นที่ตั้งขอสังเกตวากฎหมายในสถานการณฉุกเฉินดังกลาวมีลักษณะใหอํานาจแก
เจาหนาที่รัฐ มากกวากฎหมายปกติในการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่ อแกไขสถานการณความรุนแรงใหยุติลง
โดยเร็ว ซึ่งในบางกรณีหรือบางเหตุการณเจาหนาที่รัฐถูกกลาวหาวากระทําการอันมีลักษณะรุนแรงเกินความ
จําเปน ไมสมควรแกเหตุ เปนการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชน และสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาทิ วสันต ชมพูศรี (๒๕๕๙) ไดทําการศึกษา เรื่อง “การบังคับใชพระราช
กําหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
พบวา กระบวนการกอนการประกาศสถานการณฉุกเฉิน แมวากฎหมายกําหนดใหมีกลไกที่ชวยในการตรวจสอบ
และกลั่นกรองสถานการณที่เกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน แตการใชดุลพินิจและใชอํานาจ
ในการประกาศสถานการณ ฉุ กเฉิ นเป น ของฝ า ยบริ ห ารเพี ยงผู เ ดี ยว โดยไม จํ าเป น ต องผ า นการพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการดังกล าว ซึ่งอาจใชดุลพินิ จในการพิเคราะห ขอเท็จจริงของสถานการณ รวมถึงประเมิน
และวิเคราะหสถานการณจากหนวยงานดานความมั่นคงไมมากพอ ตลอดจนยังขาดการพิจารณาตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขอยางรอบคอบเทาที่ควร
ธานั ท มิ่งทองคํ า (๒๕๕๗) ไดทําการศึ กษา เรื่ อง “การจั บกุม และควบคุ มตัวผู ต องสงสั ย ตาม
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘” พบวา พระราชกําหนดการบริหาร
ราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนการใหอํานาจฝายบริหาร อยางเต็มที่ เปนการใหอํ านาจ
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นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจนบางครั้งการดําเนินการตาง ๆ ตามกระบวนการยุติธรรม
อาจไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได เชน การควบคุมตัวผูตองสงสัยไว ในอํานาจรัฐและเปนการให
อํานาจรัฐบาลไวอยางกวาง ๆ ไมลงรายละเอียดอยางชัดเจน รวมทั้งไมไดระบุถึง สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู
ตองสงสัยไวอยางชัดเจน ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒. สาเหตุยอยของความเหลื่อมล้ําของกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต ความเหลื่อมล้ํา
มิติอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนใต การกําหนดนโยบายเรื่องพหุวั ฒนธรรมในพื้นที่ สะทอนถึงความไมเขาใจการ
ลงไปปฏิบัติเรื่องพหุวัฒนธรรมพื้นที่อยางแทจริง การเจรจาที่ไมมีสัญญานความจริงใจ จริงจัง จากฝายการเมือง
ซึ่งทําใหการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนใตไมไดรับการดูแลแกไขอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ปญหาความไมสงบ
ในชายแดนใตมีปญหาที่ซับซอน เชน ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต และ
ปญหาผลประโยชนทับซอนในพื้นที่เปนตน
๓. ตัวเร งปฏิกริ ยาของวิกฤของวิ กฤตการณ ความเหลื่ อมล้ํ าของกระบวนการยุติ ธรรมในจั งหวั ด
ชายแดนใต
ประเด็นเรื่องการขับปญหาความเหลื่อมล้ําดานความยุติธรรมในจังหวัดขายแดนใตคือ เรื่อง ความ
ขัดแยงอัตลักษณ ( Identity Conflict ) ในจังหวัดชายแดนใตมีลักษณะเฉพาะทางศาสนาและชาติพันธในพื้นที่คือ
ศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และประวัติศาสตรปตตานี สิ่งเหลานี้เปนเงื่อนไขในสังคมซึ่งทําหนาที่ให ความชอบ
ธรรมกับการใชความรุนแรงหรือทําใหผูคนไมนอยยอมรับหรือเห็นดวยกับฝายที่ใชความรุนแรงทั้งหมดนี้ทําใหผูกอ
ความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอาศัยเงื่อนไขทางชาติพันผสานกั
ธ
บศาสนามาเปนขออางใหความชอบ
ธรรมกับการใชความรุนแรงในการตอสูเพื่อเปาหมายของตนในนามของอัตลักษณความเปนมลายูมุสลิม
รัฐควรมีแนวทางปฏิบัติของขาราชการและแนวทางการปฏิบั ติในภาพรวมที่ ชัดเจนและเอื้อต อ
ศาสนาอิสลาม ใหคณะกรรมการอิสลามใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตหรือ คณะกรรมการอิสลามอื่นสรางความ
รับรู ความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ อิสลาม โดยใหมีกฎหมายและระเบียบรองรั บ
ชัดเจน มีการคุมครองการปฏิบัติที่ขัดกับหลักศาสนา เพื่อใหมีทางเลือก และใหคณะกรรมการฯ มีบทบาทและ
อํานาจหนาที่การคุมครองมุสลิมในระบบและ ประชาชน เนื่องจากมุสลิมบางคนทราบวาบาปแตอยูในระบบ
(ราชการ) จึงจําเปนตองกระทําตาม ขอปฏิบัติและนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการใชคําพูดที่ไม
คํานึงถึงวัฒนธรรมของ ชาวมุสลิมทําใหเกิดการดูถูกเหยียดหยามชาวมุสลิมโดยไมรูตัวอีกดวย
ปญหาดานภาษาและการสื่อสารที่ไมเขาใจกันในเรื่อนจําเชน เจาหนาที่ไมมีความสามารถดานภาษา
มาลายูที่ผูตองขังใชสื่อสารกันและใชสื่อสารกับญาติ มีปญหาเกี่ยวกับการตรวจจดหมายที่ผูตองขังไมสามารถ
และ/หรือไมยอมเขียนจดหมายเปนภาษาไทย อาจจะเนื่องจากไมสามารถเขียนภาษาไทยและ/หรือญาติ ไม
สามารถอานภาษาไทยได อาจจะทําใหเกิดปญหาความไมไววางใจ
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ความเสี่ยงและปจจัยเรงในการเรงปฏิกิริยาความมรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต
๑. การทํางานของภาครัฐดานกระบวนการยุติธรรมที่ไมอํานวยความยุติธรรมและความเปนธรรม
อยางแทจริง
๒. บริ บททางสังคมที่ยั งไม มีค วามไววางใจในกระบวนการยุติ ธรรม เชน รอยแผลความทรงจํ า
ในประวัติศาสตร ภาษาที่ใชสื่อสารระหวางคนในพื้นที่กับเจาหนาที่รัฐ
๓. กฎหมายพิเศษในพื้นที่ที่ยังคงดํารงอยูโดยอางความมั่นคง
เมื่อมีหนวยทหารเขามาเปนผูเลนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ซึ่งทหารอาจจะไมเขาใจคําวากระบวนการ
ยุติธรรมอยางแทจริง และไมสามารถที่จะใช เครื่องมือของความยุติธรรมไดอยางถูกตอง แมตํารวจเองก็ไมเคย
เจออาชญากรรมแบบเฉพาะแบบนี้มากอน การจัดการในสถานการณกรือเซะมันก็ตางกันกับการจัดการฝูงชนที่
ตรงจุดอื่น จึงทําใหการจัดการในสถานการณความรุนแรงในชายแดนใตนั้น ไมสามารถตอบคําถามที่คางคางใจ
ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีสัญญานดีขึ้น สัญญาณก็คือเดิมทหารจะลุยแบบ
ที่มองวาผูกอเหตุคือคนรายที่เปนพวกแบงแยกดินแดนก็เริ่มยอมรับวามีแนวทางอื่นนอกจากการไปปดล อม
ตรวจคน และยิง ตอนนี้การจะเอาชนะไดตองตอสูดวยการเมืองไมใชการทหารจะตองเขาใจประชาชนและ
มีความอดทนและแปลงรางจากการเปนทหารที่เปนกองทัพภาคที่ ๔มาเปน กอ.รมน. ภาค (สัมภาษณผูแทน
จากกระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๔)
แนวทางการแกไขปญหาวิกฤตการณสังคมในกรณีความเหลื่อล้ําในกระบวนการยุติ ธรรมของพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนใต
แนวทางการแกไขปญหาตองเริ่มตนจากมีเปาหมาย เชน สังคมสันติสุข เปนอยางไร กําหนดโดยคนสวน
ใหญ แลวศึกษา ตรวจสอบบริบทสังคม วัฒนธรรม มีทั้งบวกและลบ หลายปญหา อุปสรรค อาจตองแกลึ ก
ตนเหตุ (รากเหงา) เปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมบางอยางเพื่อความเทาเทียม เปนธรรม คือออกจากอํานาจนิยมอุปถัมภ ดวยสันติวิธีเพื่อความยั่งยืนและพัฒนากาวหนาสูสังคมสันติสุขที่ตองการ
๑. การปรับกฎหมายของการบังคับใชในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
รัฐตองทบทวนการคงกฎหมายความมั่นคงในพื้นที่ และกระบวนการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงให
สอดคลองกับความจําเปนที่เปนอยูจริงในพื้นที่เปนสําคัญ โดยมีเปาหมายใหคดีความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนใตอยูภายใตกฎหมายปกติ
๒. การบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญหลักการสากลและหลักนิติธรรมตอผูตองสงสัย
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีความมั่นคง
ในที่นี้ หมายถึง การนําบุคคลเขาสูกระบวนการยุติธรรมและดําเนินการตามกฎหมายบานเมืองให
ไดรับบทลงโทษจากคําพิพากษาของศาลชั้นตน อุทธรณ ฎีกา การใชความรุนแรงทางอาวุธแทนการนําบุคคลเขา
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สูกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐในรูปแบบนี้นอกจากจะทําลายสิทธิในชีวิตแลวดวยนั้นยั งเปนการทําลายหลักนิติ
ธรรมของประเทศดวย เจาหนาที่รัฐจะตองไมใชความรุนแรงในการทําลายชีวิตประชาชนโดยไมผานการพิจารณา
คดีโดยศาลยุติธรรมใหมีคําพิพากษาของศาลสูงสุดตัดสินลงโทษ
ตามหลักสากล เรื่องของสิทธิในชีวิต (Rights to life) ปรากฏอยูใน มาตรา ๓ ของปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ และในมาตรา ๖ ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองเมื่อป ค.ศ. ๑๙๖๖ คือการยอมรับสิทธิโดยธรรมชาติของทุกคนคือสิทธินี้ทุกคน “จะไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย” และ “ไมมีใครถูกพรากชีวิตไปโดยพลการ”
๓. สรางกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อการเปลี่ยนผานอยางยั่งยืน
ในวงการของกระบวนการยุ ติธรรมมีความพยายามปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศนการอํานวยความ
ยุติธรรมภายใตแนวคิดและหลักการเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันทหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(Restorative Justice) ซึ่งเปนการอํานวยความยุติธรรมที่มีการคํานึงถึงเหยื่อหรือผูเสียหายและมีการดึงชุมชน
เขามามีสวนรับรูและรวมกันแกไขเยียวยาผูเสียหาย หรือเหยื่อโดยมีวัตถุประสงคหลักที่ตองการฟนฟูความ
เสียหายหรือผลกระทบจากการกระทําาที่ทําใหทุกฝายไดรับผลรายซึ่งรวมทั้งผู เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม
ผูกระทําผิดและชุมชน โดยมุงเนนใหเกิดการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น การแกไขฟนฟู และนําทุกฝายกลับเขา
สู สั งคมและอยูรวมกันอยางสงบสุ ขและสมานฉันท (จุ ฑารั ตน เอื้ออํานวย, ๒๕๔๘) การดําเนิ นภารกิจของ
กระทรวงยุติธรรมอาจเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมมากนัก เพราะสวนใหญกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักจะเกี่ยวของกับ
ตํารวจ อัยการ และศาลมากกวา ดวยเหตุนี้เอง กระทรวงยุติธรรมของไทยจึงตองมีการอาศัยความ
ยุ ติธรรมเชิงสมานฉันทซึ่งเป นกระบวนทัศน ในกระบวนการยุ ติธรรมแบบใหมเพื่อนํ ากระบวนการและแนว
ทางการปฏิบัติมาใชมักตอบสนองความตองการของประชาชน ผูรับบริการหรือผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ยั งสอดคล องกับบริบทการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมที่เห็ น ไดชัดเจน ทั้งในเรื่ องการเยี ยวยาและการให
ความสําคัญแกผูเสียหายและเขาถึงชุมชนที่ตกเปนเหยื่อมากกวาการใหคุณคาในเรื่องของการลงโทษผูกระทําผิด
โดยกระบวนการทั้งหลายเหล านี้จะทําใหมีการยกระดับความสํ าคัญของผูเสียหายในกระบวนการยุติธ รรม
เปนการเรียกรองใหผูกระทําความผิดรับผิดชอบตอความเสียหายที่ไดกระทําขึ้นเหลานั้น การนํากระบวนทัศนที่
เปนกระบวนการความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงตองมีการสรางความตระหนักตอผลกระทบที่เกิดจากการกระทํา
ผิดโดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีตอผูเสียหาย โดยหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวของตองมีการบูรณาการรวมกัน
สรางแผนความรับผิดชอบและขอตกลงในลักษณะปองกันหรือเกิดทางเลือกในการแกไขปญหาเพื่อนาไปสูความ
สมานฉันทของสังคมอยางแทจริง
จุฑารัตน เอื้ออํานวย (๒๕๕๐) ไดอางถึงทัศนะของ Susan Sharpe วากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปนแนวความคิดที่มีรากฐานแตกตางจากการอ านวยความยุติธรรมเชิงแกแคนทดแทนโดยมุงให
ความสําคัญกับสิ่ งซึ่งจํ าเป นตองไดรั บการการเยียวยา(สํ าหรับเหยื่ ออาชญากรรม) สิ่งซึ่งควรแกไขปรั บปรุ ง
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(สําหรับผูกระทําความผิด) และสิ่งซึ่งควรเรียนรูเมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคม(สําหรับชุมชน) แนวคิดนี้ทําให
เหยื่ ออาชญากรรมเป นศู นยกลางของกระบวนการเกี่ยวกั บ อันตรายและการชดใชเยี ยวยา กล าวคือเหยื่ อ
อาชญากรรมเปนผูกําหนดวาอันตรายที่ตนไดรับคืออะไรและการชดใชเยียวยา สําหรับตนจะมีขนาดเทาใด
ขณะที่ชุมชนสามารถเขามีส ว นเกี่ยวข องในกิจกรรมการเรี ยกร องความรั บผิ ดชอบจากผู กระทําผิ ดให ก าร
สนับสนุนเหยื่ออาชญากรรม และประกันโอกาสในการแกไขฟนฟูตนเองของผูกระทําผิด นอกจากนี้กระบวนการ
ยติธรรมเชิงสมานฉันทไดสะทอนความเชื่อที่วาความยุติธรรมเปนสิ่งที่เขาถึงไดและบรรลุถึงไดมากที่สุดหาก
สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายที่วา
๑. มีการเห็นพองตองกันระหวางเหยื่ออาชญากรรม-ผูกระทําผิด-ชุมชน ในเวทีที่จัดใหทุกฝ ายได
แสดงการมีสวนรวมกันตออาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
๒. สิ่งที่แตกราว สะเทือนใจไดรับการเยียวยา
๓. ไดบรรลุถึงการแสดงความรับผิดชอบและสํานึกผิดตอการกระทําที่เกิดขึ้น
๔. โยงยึดผูกพันสิ่งที่แตกแยกใหกลับคืนสมานฉันทกันอีกครั้งและสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการ
ปองกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
๔. การใชกระบวนการพูดคุยสมานฉันทในการขับเคลื่อนทุกระดับ
กระบวนการพู ดคุย สมานฉัน ทสามารถทําได ทุ กระดับในจั งหวั ดชายแดนใต และจํ าเป น ต อ งมี
กระบวนการสรางความไววางใจทุกระดับ โดยเฉพาะการทําความเขาใจกับวัฒนธรรมและมายาคติแตละมิ ติใน
พื้นที่ ลวนมีสวนเกื้อกูลตอความขัดแยงและความรุนแรงทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชน หากทุกคนเชื่อวาความขัดแยง
และความรุนแรงเปนธรรมชาติและธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงมิได ก็หมายความวา ความรุนแรงไมมีวันหมดสิ้น
ไปและหากเชื่ อ ว า ความขั ด แย ง และความรุ น แรงเป น เรื่ อ งเดี ย วกั น จะแก ไ ขได ด ว ยความรุ น แรงเท า นั้ น
ความรุนแรงก็ขจั ดไมไดเชนกัน ถาคนกลุมหนึ่งเชื่อวาตนตางจากคนกลุ มอื่นและเหนื อกวาหรื อถูกตองกวา
พวกอื่น โอกาสขัดแยงและใชความรุนแรงก็ยิ่งงายขึ้น
การศึกษาและแปรเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอยางเพื่อออกจากความขัดแยงรุนแรง คือ ตองเขาใจสภาพ
บริบทสังคม บทบาทการทํางานของวัฒนธรรมและมายาคติและกลไกตาง ๆ ในสังคม สังคมในพื้นที่ตองเชื่อและ
ตระหนักจริง ๆ วาเปนปญหา และตองเปลี่ยนแปลง มิใชเราคิดแลวตองการ โดยคิดวาเราถูก แตการเขาใจ
คุณคา วิถีชีวิตที่ฝงลึกเปนรอย ๆ ป มีความตางมากมาย มีตั้งแตเชื่อในวัฒนธรรมอํานาจ รับและสงตอวัฒนธรรม
มาแตวัยเยาว อาจไมใชสิ่งที่เราคิดเราเชื่อ แตเราเคยชิน การเปลี่ยนแปลงไปในสังคมที่เราคุนชินอาจะจะอึดอัด
หรืออยากเปลี่ยนแตไมมีความรูความเขามากพอ การแปรเปลี่ยนความขัดแยง (Conflict Transformation)
จึงตองศึกษาถองแทเพราะความขัดแยงที่ยืดเยื้อเรื้อรังที่สูงและลึก ไมสามารถทําโดยคนใดคนหนึ่งตองโดยคน
สวนใหญของสังคมและใชเวลา
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บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่อง “ปจจัยยานสรางสรรคเพื่อสงเสริมการทํางานแรงงานสรางสรรคในประเทศ
ไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนายานสรางสรรคและแรงงานสรางสรรคที่เกี่ยวของนํามา
ประยุกตใชในประเทศไทย บทความนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากขอมูลเอกสารวิชาการ ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตางประเทศและในประเทศไทย นําขอมูลมาสรุป วิเคราะหและนําเสนอเชิงพรรณนา
วิเคราะห
ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ย า นสร า งสรรค เ พื่ อ ส ง เสริ ม การทํ า งานของแรงงานสร า งสรรค ค วรมี
องคประกอบ ๓ ประการหลักดังนี้ ๑) โครงสรางพื้นฐาน เชน พื้นที่ อาคาร และขนสงมวลชน ๒) กิจกรรม
ที่กระตุนความคิดสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพของมนุษย และ ๓) รายได คือการจางงาน ปจจัยที่สะทอนถึง
การเขาถึงโอกาสการทํางานและรายไดจากการทํางาน อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวตองคํานึงถึงบริบทของพื้นที่
นั้น ๆ เนื่องจากสภาพแวดลอมแตละพื้นที่ไมเหมือนกัน สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการทํางานของ
แรงงานสรางสรรคในแตละบริบท
คําสําคัญ: ยานสรางสรรค, อุตสาหกรรมสรางสรรค, เมืองสรางสรรค, แรงงานสรางสรรค
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FACTORS FOR DEVELOPING CREATIVE DISTRICT WORKER EMPLOYMENT IN
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ABSTRACT
This article studied and analyzed related concepts of creative districts and creative
labor in the context of Thailand. Qualitative research was done with data gathered from
academic articles and related publications from Thailand and overseas. Data was analyzed
and summarized descriptively. Results were that three creative district frameworks developed
quality of creative workers in Thailand: 1 ) infrastructure, including physical assets such as
buildings, mass transit, and available space; 2 ) activities, inspiring and developing talent; and
3 ) salary, employment reflecting access to job opportunities and work income. Factors
depended on context insofar as each urban environment has different assets. These findings
suggest that creative district planning should be adjusted to support creative worker
productivity according to individual municipal context.
Keywords:

Creative industries, Creative district, Creative city, Creative labor.

๑Advisor:

Assistant Professor Veluree Metaveevinij, Ph.D.
Management of Cultural Heritage and Creative Industries, College of Innovation, Thammasat University
E-mail: veluree.m@gmail.com

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๗๕

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
ปจจุบันหลายประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนกลไกหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ในประเทศ มัน คือการใชความคิด สรา งสรรค ข องมนุ ษย ในการผลิ ตและสร า งมูล ค า ให มี
เอกลักษณดึงดูดใจผูบริโภคมากกวาเคย เนื่องจากเศรษฐกิจทุกวั นนี้มีการแขงขันระดับสูง การแขงขันในเชิง
เนนปริมาณอยางการผลิตสินคาจํานวนมากอาจจะไมใชขอไดเปรียบในการแขงขันอีกตอไป หลายประเทศจึง
พยายามสรางจุดแข็งหรือคนหาเอกลักษณของตนเองจากทรัพยากรที่ตนเองมีอยูมากอใหเกิดประโยชนสูงสุด
(ตอสกุล พัน ธุพิพัฒ น , ๒๕๕๗) โดยการผลิ ตอุตสาหกรรมสรางสรรคจําเป นตองมีแหลงรวมตัวการผลิตที่
ส ง เสริมอุตสาหกรรมดังกล า วนั้น คือย า นสรางสรรค (Creative District) ที่ไดรั บ อิทธิพลจากแนวคิดเมือ ง
สรางสรรค (Creative City) เนื่องการขอบเขตการจัดการพื้นที่เฉพาะสวน รวมถึงการทํางานกับชุมชนมีความ
คลองตัวและรวดเร็วมากกวาเมืองสรางสรรค (พีรดร แกวลาย, ๒๕๖๐ อางถึงใน กรวรรณ รุงสวาง, น.๕๔-๕๖)
พรอมทั้งชวยเอื้ออํานวยความสะดวกสบายแกคนทํางานสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ทั้ง
เชิงการพัฒนาศักยภาพและการคุมครองการดํารงชีวิตที่ดีเพื่อ เกิดระบบนิเวศนระบบอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
(Gollmitzer and Murray, ๒๐๐๘)
อย า งไรก็ ต ามวาทกรรรมเกี่ ย วกั บ คนทํ า งานด า นความคิ ด สร า งสรรค ห รื อ แรงงสร า งสรรค ใ น
อุตสาหกรรมสรางสรรคมีความคิดอุดมคติเกินจริง ถึงแมวาจะมีลักษณะการทํางานยืดหยุน สามารถตัดสินใจ
เลือกรับงานอิสระและทํางานไดทุกที่ทุกเวลา (Gollmitzer and Murray, ๒๐๐๘) แตความเปนจริงพวกเขา
ประสบปญหาความไมมั่นคงในการทํางานและขาดการเชื่อมตอทางสังคม เนื่องจากความโดดเดี่ยวในการ
ทํางานตัวคนเดียว ซึ่งการทํางานและการดํารงชีวิตของแรงงานสรางสรรคมีความเสี่ยงสูงที่จะมีความไมแนนอน
และส ง ผลต อ ความมั่ น คงทางรายได แ ละการใช ชี วิ ต ในอนาคต (Hesmondhalgh and Baker, ๒๐๑๐)
เพราะฉะนั้นการขาดแหลงรวมตัวทางสังคมเปนหลักแหลงทําใหเกิดปญหามากมายตอแรงงานสรางสรรค ทั้ง
การพัฒนาความสามารถและความคิดสรางสรรคในการทํางาน รวมทั้งความเสถียรภาพการดํารงชีวิตในใน
ระยะยาว (Gollmitzer and Murray, ๒๐๐๘)
ในประเทศไทยมีแผนการสนับสนุนแนวคิดยานสรางสรรคจากแผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๘๐) ประเทศไทยในประเภทความสามารถในการแขงขัน ไมเพียงแคเรื่องอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพ
มนุษยแตยังรวมไปถึงการพัฒนาเชิงพื้ นที่หรือสรางเมืองที่สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ จากการ
สงเสริมการผลิตอุตสาหกกรรมและบริการจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ยิ่งไปกวานั้นยังมุงเนน การ
ผลักดันผูประกอบการใหมีองคความรูและพัฒนาศักยภาพใหสามารถแขงขันกับคูแขงใหทัดเทียมระดับสา กล
(สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)) (ม.ป.ป., น.๒๕-๒๘) ทั้งนี้ในประเทศไทยมียาน
สรางสรรคทั้งหมด ๔ พื้นที่ไดแก กรุงเทพฯ ขอนแกน สงขลาและเชียงใหม (สํานักงานสงเสริ มเศรษฐกิจ
สรางสรรค องคการมหาชน, ม.ป.ป.) จากแนวคิดและปญหาดังกลาวทําใหผู จัดทําสนใจศึกษาแนวคิดยาน
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สรางสรรคกับแรงงานสรางสรรคที่เกี่ยวของทั้งหมดในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเกิด
กระบวนการอุตสาหกรรมสรางสรรคเพื่อวิเคราะหออกมาเปนตัวชี้วัดคุณภาพของยานสรางสรรคที่พัฒนาคุณ
แรงงานสร างสรรค ทั้งการส ง เสริมทักษะการทํางานและคุณภาพการใชชีวิต เพื่อศึกษาเปนองคความรูและ
แนวทางในการวางแผนพัฒนายานสรางสรรคในประเทศไทยในอนาคต
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
๑. แนวคิดเมืองสรางสรรค
แนวคิ ด เมื อ งสร า งสรรค (Creative City) เกิ ด ขึ้ น ช ว งหลั ง ยุ ค อุ ต สาหกรรมในป ค.ศ. ๑๙๘๐
สภาพแวดลอมเมืองเสื่อมโทรมและโรงงานถูกทิ้งราง เพราะวาเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ที่มีตนทุนถูกกวา ทําให
สูญเสียการจางงานและอัตราคาจางลดลงในพื้นที่ ขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายทําเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมและ
สนับสนุนรัฐบาลทองถิ่นในการประกอบอาชีพและปรับปรุงอาคารใหสวยงาม เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เกิดการ
จางงานและผลิตนวัตกรรมใหม ๆ (Miles, ๒๐๑๓, p.๑๒๓-๑๒๔) นักวิชาการคนแรกที่พูดถึงเมืองสรางสรรค
เกี่ยวกับกลยุทธในการออกแบบเมืองคือ Charles Landry ในหนังสือ “The Creative City A Toolkit for
Urban Innovators” ป ค.ศ. ๒๐๐๐ มองวาเมืองสรางสรรคนอกจากสงเสริมการแขงขันทางเศรษฐกิจแลว ยัง
ชวยพัฒนาทักษะผูคนในการแขงขันดวย ซึ่งการวางแผนเมืองที่มีประสิทธิภาพ คือการสรางสินทรัพยในเมืองให
มากที่สุด แบงออกเปน ๔ ประการไดแก ๑) สภาพแวดลอมเชิงกายภาพ เชน โครงสรางพื้นฐาน ๒) กิจกรรมที่
สร างเครื อ ขา ยทางสั ง คม ๓) การรั บรูในการเป ดรั บ ความคิ ดเห็ น และ ๔) การสรางองค กร คือการสร า ง
ปฏิสัมพันธของคนทํางาน (Landry, ๒๐๐๘, p. ๓๔-๓๖)
ชวงป ค.ศ. ๒๐๐๐ นักวิชาการ Richard Florida พูดถึงแนวคิดเมืองสรางสรรคในหนังสือ “The
Rise of the Creative Class” (๒๐๐๒) เกี่ยวกับ “ชนชั้นสรางสรรค” (Creative Class) กลาววา “การพัฒนา
เมืองและเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไดนั้น คนกําหนดนโยบายควรจะใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาของมนุษย (People Climate) มากกวาการพัฒนาสภาพแวดล อมทางธุรกิจ (Business Climate)”
(สํ านั กงานส ง เสริ มเศรษฐกิจ สรางสรรค CEA, ม.ป.ป.) และสภาพแวดล อมเมืองสร า งสรรคสําหรั บชนชั้น
สร างสรรคคือ “ศูน ยกลางความคิด สรางสรรค ” (The Creative Centers) สร างระบบนิ เวศอุตสาหกรรม
สรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ผานหลักการ 3Ts ไดแก ๑) เทคโนโลยี (Technology) คือการ
กระทําความคิดสรางสรรคของมนุษยในการทํางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ๒) ความสามารถ (Talent) คือ
พื้นที่รองรับ ความหนาแน น ในสั งคมและ ๓) ความอดทน (Tolerance) พื้นที่รองรับ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (สมบัติ กุสุมาวลี, ๒๕๕๓, น.๙๖-๙๘)
หลังจากแนวคิดเมืองสรางสรรคเป นที่รูจักในการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกวาง รวมถึงสงเสริมสังคม
และวัฒนธรรมตามมา จนทําใหองคการ UNESCO ใหความสนใจการนําความคิดสรางสรรคกับวัฒนธรรมนํามา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปดวยกัน จึงไดจัดตั้งโครงการ “เครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (UNESCO
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Creative Cities Network-UCCN)” ในป ค.ศ. ๒๐๐๔ โดยสรุปแนวทางการประเมินเมืองสรางสรรคควรมี
ลักษณะหลัก ๕ ประเภท ดังนี้ ๑) นโยบายเมืองที่สงเสริมวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคตรงกับเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน ๒) เมืองที่มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณ สามารถมูลคาสรางรายไดใหกับคนและเศรษฐกิจ
๓) กระบวนการ มีสวนรวมทุกภาคสวน ๔) กิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค และ ๕)
โครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและทางวัฒนธรรม (UCCN, ๒๐๒๑, p.๒-๕)
สรุปแนวคิดเมืองสรางสรรค

รูปที่ ๑: ภาพเปรียบเทียบปจจัยเมืองสรางสรรคที่สงเสริมแรงงานสรางสรรค
จากการเปรียบเทียบหาความสัมพันธรวมกันในแนวคิดเมืองสรางสรรคของ Landry, Florida และ
UNESCO คนพบวา มีองคประกอบของเมืองสรางสรรคที่สงเสริมแรงงานสรางสรรคทั้งหมด ๔ ประการไดแก
๑) โครงสรางพื้นฐาน คือสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและทางวัฒนธรรม ๒) กิจกรรม คือกิจกรรมที่สราง
เครือขายทางสังคม ๓) การรองรับความหลากหลายทางสังคม และ ๔) การจางงาน
๒. แนวคิดยานสรางสรรค
แนวคิดยานสรางสรรค (Creative District) ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดเมืองสรางสรรค (Creative
City) เปนแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคในชวง ๒๐ ปที่ผานมา หลายประเทศไดนํา
แนวคิดเมืองสรางสรรคมาวางแผนเปนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองในระดับมหภาค (สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค, ๒๕๖๑, น.๑๕) อยางไรก็ตามก็มีหลากหลายเมืองที่ไมประสบความสําเร็จในการ
นําแนวคิดเมืองสรางสรรคมาปรับใชในบริบทของตนเอง จึงทําใหมองการพัฒนาพื้นที่ในขอบเขตพื้นที่เฉพาะ
ส ว นเรี ยกวา “ย า นสร างสรรค ” (Creative District) เพราะสามารถดูแลจั ดการและบริ ห ารทั้งขนาดพื้นที่
จํานวนประชากร ความหนาแนนของสิ่งกอสรางหรือการทํางานรวมกันของผู มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของได
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สะดวกรวดเร็วมากกวาการพัฒนาเมืองสรางสรรค ยิ่งไปกวานั้นการพัฒนาพื้นที่ขนาดเล็กยังทําใหการวางแผน
โครงการตอบโจทยผูใชจริงไดมีประสิทธิภาพมากกวา ทั้งในแงพัฒนาศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ และคุณภาพชีวิต
ของคนในทองถิ่นและขยายการเติบโตไปในระดับเมือง (สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค, ๒๕๖๐, น.๑๗)
เนื่องจากแนวคิดยานสรางสรรคถูกตอยอดมาจากแนวคิดเมืองสรางสรรค ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค หลายประเทศตางมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจไมเหมือนกันในแต
ละบริบท ซึ่งแนวคิดยานสรางสรรคไมไดมีความหมายและแบบแผนเปนทางการเฉพาะตัว ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวของกับยานสรางสรรคดังตอไปนี้
๒.๑ ทฤษฎีคลัสเตอรของ Porter
ทฤษฎีคลัสเตอร (Clusters) เริ่มตนมาจากศาสตราจารย Micheal E. Porter มหาวิทยาลัย
ฮารวารดไดเขียนหนังสือ “The Competitive Advantages of Nations” ในป ค.ศ. ๑๙๙๐ กลาววาคลัส
เตอรเปนกลไกพัฒนาความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมของประเทศ และคนพบวาถิ่นฐานตาง ๆ ที่เกิด
การแขงขันผลิตสินคาดังกลาวตางมีการรวมกลุมคนหรือระบบนิเวศเกี่ยวกับการผลิตในพื้นที่อยูแลว และเติบโต
มาเปนความชํานาญเฉพาะตัวที่ติดอยูกับพื้นที่นั้น ๆ ชวยสงเสริมการพัฒนาและตอยอดศักยภาพของสินคาใหมี
คุณภาพดีมากยิ่งขึ้นและสรางความไดเปรียบในการการแขงขันกับอุตสาหกรรมตาง ๆ (พงษศักดิ์ โรจนไพพูรย
ทิพย, ม.ป.ป., น.๑๑-๑๓) Porter ไดนิยามคําวาคลัสเตอรวา การรวมตัวของธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันภายใต
ขอบเขตทางภูมิศาสตรเดียวกัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียรวมกันและชวยสงเสริมเกื้อกูล
ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรมและยกระดับความสามารถในการแขงขัน (Porter, ๑๙๙๘, Porter &
Kramer, ๒๐๑๑, p.๑๒ อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, ๒๕๖๒, น.๘๖-๘๗) การสรางคลัสเตอรไมเพียงชวย
ส ง เสริ มการผลิ ตนวัตกรรมแตยั งชว ยแกปญหาพัฒนาความสามารถของมนุ ษย เนื่ องจากผลการวิจั ยของ
นักวิชาการ Andrews, Criscuolo, และ Gal (๒๐๑๕) พบวาบริษัทชั้นนําที่โดดเดนในการผลิตภาพในป ค.ศ.
๒๐๐๐ ประสบปญหาศักยภาพของคนทํางานนอยลง การใชแนวคิดคลัสเตอรสามารถนํามาแกปญหาดังกลาว
จากการเชื่อมโยงความรวมมือของบริษัทที่เกี่ยวของ เชน บริษัทคูคาและสถาบันการศึกษาในการแลกเปลี่ยน
องค ค วามรู หรื อ ร ว มกั น สร า งนวั ต กรรมที่ ส ร า งโอกาสในการพั ฒ นาทั ก ษะมนุ ษ ย แ ละผลิ ต ผลอย า งมี
ประสิทธิภาพ (Baily and Montalbano, ๒๐๑๘, p.๑)
๒.๒. แนวคิดละแวกบานสรางสรรค Creative Neighborhood
แนวคิดละแวกบานสรางสรรค (Creative Neighborhood) กลาวขึ้นมาจากการศึก ษาใน
วารสาร “Regional Studies” ของ Martin Prosperity Institute (MPI) และ Greg Spencer จาก University
of Toronto (๒๐๑๕ อางถึงใน Florida, ๒๐๑๕) ศึกษาคุณลักษณะยานที่เปนแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค
จากการสํารวจสภาพแวดลอมเมืองที่สงเสริมดานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีและการออกแบบ คนพบวาเมือง
อุตสาหกรรมสรางสรรคสวนใหญมักจะอยูใจกลางเมือง มีความหนาแนนการใชอาคารผสมผสานสูง สวนใหญ
คนใชบริการขนสงสาธารณะ เพราะสะดวกในการเดินทางนัดพบลูกคาไปมา สภาพแวดลอมมีรูปแบบการใช
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ประโยชนที่ดินหลากหลาย เชน ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม สวนสาธารณะหรือสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
อยางคาเฟ รานอาหารหรือบาร ซึ่งรูปแบบเชิงกายภาพของเมืองอุตสาหกรรมสรางสรรคดังกลาว มาจากวิถี
ชีวิตของคนทํางานเกี่ย วกับความคิด สรางสรรคที่ ตองพึ่ง พาอาศัย การเชื่ อมต อเครื อขา ยทางสั ง คม ๖๐%
คนทํางานสรางสรรคไดงานทํามาจากการสรางความสัมพันธทางสังคมในพื้นที่ รวมถึงพวกเขามักจะอาศัยหรือ
พบปะผู ค นใกล ย า นที่ พ วกเขาทํ า งาน ทํ า ให บ รรยากาศในเมื อ งมี ก ารกระจุ ก ตั ว เป น สั ง คมมากกว า เมื อ ง
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร รวมถึงความหนาแนนและความหลากหลายในการใชงานอาคารตาง ๆ ที่ทําให
คนทํา งานสร างสรรคสามารถใชป ระโยชนในการเขาสั งคมและทํางานไดส ะดวกสบาย ทั้งนี้ จากการวิจั ย
Spencer กลาวถึงการดึงดูดธุรกิจและคนที่สงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรคนั้นไมไดมีแบบแผนตายตัว แตควร
ไดรับการพัฒนาในลักษณะที่มีความคลองตัว ยืดหยุนสูงและสามารถปรับเปลี่ยนไดใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
คนทํางานสรางสรรคอยางทันสมัย (Florida, ๒๐๑๕)
๒.๓ แนวคิด Creative Hubs ศูนยรวมความคิดสรางสรรค
British Council องค ก รเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ท างวั ฒ นธรรมและการศึ ก ษา
(๒๐๒๐, p.๑๒-๑๓) ไดศึกษาปจจัยการเกิดยานสรางสรรคในกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ทําวิจัยแนวคิด
“ศูนยรวมความคิดสรางสรรค” (Creative Hubs) คือพื้นที่หรือสถานที่ที่เปนแหลงรวมรวบรวมคนที่มีความคิด
สรางสรรคมาไวดวยกัน จากการศึกษาความสัมพันธของการเกิดศูนยรวมความคิดสรางสรรค (Hubs) และ
ชุมชนในยานที่มีความเปนวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคในไทยไดแก ยานเจริญกรุง เมืองสงขลา เมือง
เชียงใหมและเมืองสกลนคร ซึ่งเปนการทํางานรวมกันของคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัย Northumbria ประเทศ
สหราชอาณาจักร สถาบัน University Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “Creative Hubs for Goods” ในฝงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตของ British Council สรุปผลการศึกษาองคประกอบของสภาพแวดลอมในทองถิ่น
และการสรางความสัมพันธของคนที่สงผลใหเกิดความคิดสรางสรรคมี ๒ ประเภทไดแก ๑) สินทรัพยที่จับตอง
ได (Hard Infrastructure) คื อ สิ่ ง ที่ จั บ ต อ งได ใ นรู ป แบบเชิ ง กายภาพที่ เ กิ ด ความคิ ด สร า งสรรค แ ละจู ง ใจ
คนทํางานสรางสรรคเขามาในพื้นที่ เชน ขนสงมวลชน ถนน อาคารหรือพื้นที่กิจกรรมตาง ๆ ๒) สินทรัพยที่
ไมมีตัวตน (Soft Infrastructure) คือสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือจับตองไดที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและสรางแรง
ดึงดูดตอคนทํางานสรางสรรค เชน วัฒนธรรม ชุมชน ภาษา และเครือขายทางสังคม ยิ่งไปกวานั้นงานวิจัย
ยังพูดถึงองคประกอบสําคัญของการเกิดศูนยรวมความคิดสรางสรรคคือ การรวมกลุมที่มีความเปนธรรมชาติ
ไมเปนทางการและหยืดหยุนปรับเปลี่ยนได ซึ่งสวนใหญพบในสถานที่กึ่งสังคม เชน รานกาแฟ พื้นที่ทํากิจกรรม
เทศกาล หรือนิทรรศการ
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สรุปแนวคิดยานสรางสรรค

รูปที่ ๒: เปรียบเทียบปจจัยยานสรางสรรคที่สงเสริมแรงงานสรางสรรค
จากการศึกษาแนวคิดยานสรางสรรค ทฤษฎีคลัสเตอร แนวคิดละแวกบานสรางสรรคและแนวคิดศูนย
รวมความคิดสรางสรรควิเคราะหหาความสัมพันธรวมกันของยานสรางสรรคที่สนับสนุนแรงงานสรางสรรค
คนพบวา มี ๕ ประการไดแก ๑) พื้นที่ที่สรางเครือขายทางสังคมและกระตุนความคิดสรางสรรค ๒) สังคม
การสรางชุมชนทางทางสังคม ๓) คน ผูคนที่ใชประโยชนในเมือง ๔) อาคาร การใชประโยชนอาคารผสมผสาน
ในการทํางาน และ ๕) ขนสงมวลชน คือโครงสรางพื้นฐานที่สรางความสะดวกสบายในการเดินทางและทํางาน
ของคน
๓. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสรางสรรค
เนื่องจากแนวคิดแรงงานสรางสรรค ยังไมมีการใหความหมายในเชิงเอกภาพอยางเปนทางการ
ดังนั้นทางผูจัดทําจึงศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับแรงงานสรางสรรค เพื่อวิเคราะหหาขอสรุปของแนวคิดแรงงาน
สรางสรรคที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
๓.๑ แนวคิดทุนมนุษย (Human Capital)
แนวคิดทุนมนุษยถูกพูดถึงในหนังสื อ “The Wealth of Nations” เขียนโดย Adam Smith
นักวิชาการทางเศรษฐศาสตรเมื่อป ค.ศ. ๑๗๗๖ กลาววาแรงงานไมไดสื่อถึงพลังทางกายภาพเทานั้น แตยังเปน
“ทุนมนุษย (Human Capital)” ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอการผลิตและเศรษฐกิจ ซึ่ง Lynda Gratton และ
Sumantra Ghoshal (๒๐๐๓) อธิ บ ายว า ทุ น มนุ ษ ย มี อ งค ป ระกอบ ๓ ประการได แ ก ๑) ทุ น ทางป ญ ญา
(Intellectual Capital) เชน องคความรูหรือประสบการณติดตัวที่สั่งสมไว (Tacit Knowledge) ๓) ทุนทาง
สังคม (Social Capital) การสรางเครือขายและความสัมพันธทางสังคม และ ๔) ทุนทางอารมณ (Emotional
Capital) คือลักษณะตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของมนุษย เชน ความอดทน หรือความยืดหยุน (สุพริศร สุวรรณิก
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, ๒๕๖๕) ซึ่งทุนมนุษยมีอิทธิพลมากในการพัฒนาองคและเศรษฐกิจใหเติบโต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
มีประสิทธิภาพ คือการศึกษาในองคความรูรูปแบบตา ง ๆ หรือการฝกอบรมชวยยกระดับศักยภาพของมนุษย
ใหดียิ่งขึ้น (ระบิล พนภัย, ๒๕๕๗, น.๑๒-๑๓) สอดคลองกับความคิดเห็นของทนง พิทยะ (๒๕๖๑, น.๑๘-๑๙
อางถึงใน มณีวรรณ ฉัตรอุทัยและคณะ, ม.ป.ป.) กลาวถึงจุดเดนและจุดดอยการพัฒนาทุนมนุษยในประเทศ
ไทยคือ การมีทรัพยากรมนุษยมากมายที่สามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย แตจุดดอยคือ ความคิดสรางสรรค
ในการผลิตสินคาตอสูกับคูแขงในตลาดโลก รวมทั้งการจัดการและบริหารการพัฒนานวัตกรรมใหประสบ
ความสําเร็จทัดเทียมกับบริษัทสากล โดยสิ่งสําคัญที่ควรมุงเนนและพัฒนาคือ การยกระดับความสามารถใน
การนําประสบการณและองคความรูตาง ๆ มาปรับใชทํางานและพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ผานมาประเทศ
ไทยพึ่ งพาทั กษะและความคิ ดสร างสรรค จากประเทศอื่ น ๆ จนทํ าให ประเทศไทยขาดการพั ฒนาความคิ ด
สรางสรรคผลิตภัณฑดวยตนเอง
๓.๒ แนวคิดแรงงานสรางสรรค (Creative Labour)
แนวคิดแรงงานสรางสรรคเขามามีความสําคัญจากสมัยอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative
Industries) ซึ่งมีการแบงประเภทอุตสาหกรรมหลากหลายที่ทํางานดานความคิดสรางสรรค และเกิดการขยาย
อาชีพ รวมถึงเกิดระดับชั้นคนทํางานใหมเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเพิ่มเขามาในอุตสาหกรรม Florida จัด
กลุ ม ระดั บ อาชี พ สร า งสรรค เ ป น คํ า ว า “ชนชั้ น สร า งสรรค ” (Creative Class) แบ ง ตามศั ก ยภาพและ
ความสามารถของคนทํางานสรางสรรคในการผลิ ตสิน คา และบริการ แตก็มีปญหาในการจําแนกความคิด
สรางสรรคที่เปนนามธรรมในการแบงประเภทอุตสาหกรรม (Florida, ๒๐๐๓) Hesmondhalgh มองวากลุม
คนทํางานสรางสรรคคิดสิ่งใหมไดไมมีจํากัด และสามารถเพิ่มประเภทของอุตสาหกรรมสรางสรรคใหม ได
ตลอดเวลา ดังนั้นแรงงานประกอบอาชีพที่มีทักษะความคิดสรางสรรคทุกคนและเรียกพวกเขาวา “แรงงาน
สรางสรรค” (creative labour) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานสรางสรรค (Creative Work) (Hesmondhalgh
and Baker, ๒๐๑๑)
วาทกรรมเกี่ยวกับแรงงานสรางสรรค (Creative Labour) และชนชั้นสรางสรรค (Creative
Class) มีขอถกเถียงจากแนวคิ ดของ Florida เปนแนวคิดอุดมคติ ถึงแมวารูปแบบการทํางานของแรงงาน
สรางสรรคไดเปรียบกวาอาชีพอื่น ๆ ทั้งความอิสระในการทํางานและอัตราคาจาง แตในความเปนจริงแลวชีวิต
ของแรงงานสรางสรรคตองประสบปญหามากมายในการทํางาน (Banks and O'Connor, ๒๐๐๙) สวนใหญ
แรงงานสรางสรรคมักประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซเปนสวนมาก พวกเขาสามารถรับงานไดหลากหลาย แต
ในขณะเดียวกันก็มีความไมมั่นคงและไมแนนอนในการทํางานในระยะยาว รวมถึงความสับสนและตึงเครียด
จากงานที่ไดรับทําคนเดียว เพราะไมมีที่ปรึกษาหรือคนคอยให คําแนะนําเหมือนพนักงานในปริษัทประจํ า
(Hesmondhalgh and Baker, ๒๐๑๐) ดั ง นั้ น เมื่ อ แรงงานสร า งสรรค ไ ม มี พื้ น ที่ เ ป น หลั ก แหล ง ในการ
เอื้ออํานวยความสะดวกในการทํางานสร างสรรค ทั้งขาดสถานที่ พื้นที่หรือแหล งรวมตัว ทางสั งคมในการ
แบงปนขอมูลและตอยอดศักยภาพของตนเองในระยะยาว สิ่งเหลานี้มีผลกระทบถึงความมั่นคงมั่งคงในอาชีพ
รายไดและคุณภาพการดําเนินชีวิตตามมาดวย (Gollmitzer and Murray, ๒๐๐๘)
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๓.๓ แนวคิดกําลังแรงงาน (labour force)
นิยามของคําวาแรงงานตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานมีความหมายตรงกับคําวา กําลัง
แรงงาน (Labour Force) คือ “ประชากรที่อยูในวัยที่สามารถทํางานไดตั้งแตอายุ ๑๓ ปขึ้นไป โดยไมคํานึงวา
จะมีหรือไมมีงานทํา ” (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, ม.ป.ป.) จิตเกษม พรประพันธ และนครินทร
อมเรศ (๒๕๖๒) อธิบายถึงโอกาสและการพัฒนาแรงงานไทยใหมี ๒ ประการคือ ๑) แนวรับ คือการสรางระบบ
คุมครองสังคม เชน การทําประกันสังคมที่ใหสวัสดิการพื้นฐาน และ ๒) แนวรุก คือการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคลองกับมุมมองของสุภชัย มนัสไพบูลย (๒๕๑๖, น.๓๙๔๕) พบวา ปจจัยการวางแผนและกําหนดอัตราคาจางและรายไดที่คนทํางานควรไดรับเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่
เกี่ยวของกับการทํางานและผลผลิตของแรงงาน การวางแผนกอัตราคาจางควรมีกฎหมายกําหนดมาตรฐา น
ค า แรงขั้ น ต่ํ า (Minimum Wages) หรื อ ตามกลไกราคาที่ อ า งอิ ง จากความสามารถของแต ล ะประเภท
อุตสาหกรรมที่ทําใหคนทํางานสามารถดํารงชีวิตไดสะดวกสบาย ยิ่งไปกวานั้นยังคํานึงถึงการกําหนดสวัสดิการ
พื้นฐานที่แรงงานควรไดรับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
สรุปแนวคิดแรงงานสรางสรรค

รูปที่ ๓: เปรียบเทียบปจจัยแรงงานสรางสรรคที่สงเสริมที่สงเสริมการทํางาน
จากการศึกษาแนวคิดทุนมนุษย แนวคิดแรงงานสรางสรรค และแนวคิดกําลังแรงงานวิเคราะหหา
ความสัมพันธรวมกันของแรงงานสรางสรรคที่สนับสนุนการทํางานในยานสรางสรรคสรุปไดวามี ๒ ปจจัยหลัก
คือ ๑) ทักษะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย และ ๒) รายไดในการทํางานของคนทํางาน
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๔. ปจจัยยานสรางสรรคเพื่อสงเสริมการทํางานของแรงงานสรางสรรคในประเทศไทย

รูปที่ ๔: เปรียบเทียบปจจัยแรงงานสรางสรรคที่สงเสริมที่สงเสริมการทํางาน
จากการทบทวนแนวคิดเมืองสร างสรรค ยานสรางสรรคและแรงงานสรางสรรคนํามาหาความตัวแปร
ความสัมพันธยานสรางสรรคสงเสริมการทํางานของแรงงานสรางสรรคมี ๓ ประการไดแก ๑) โครงสรางพื้นฐาน
คือ พื้นที่ อาคารและขนสงมวลชน ๒) กิจกรรม ที่กระตุนความคิดสรางสรรคและพัฒนาศักยภาพของผูคนและ
๓) รายได คือการจางงาน ปจจัยที่สะทอนถึงการเขาถึงโอกาสการทํางานและรายไดจากการทํางาน

รูปที่ ๔: ตัวชี้วัดยานสรางสรรคเพื่อสงเสริมการทํางานแรงงานสรางสรรคในประเทศไทย
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สรุปผลการศึกษา
ปจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการแขงขันสูง ตางประเทศสวนใหญสนใจแนวคิดอุตสาหกรรมสรางสรรคนํามา
เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชความคิดสรางสรรคจากมนุษยนํามาผลิตนวัตกรรมเพื่อสราง
มูลคาซึ่งยานสรางสรรคเปนสภาพแวดลอมที่ชวยเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับแรงงานสรางสรรคผลิตผลงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสรางยา นสรางสรรคที่ดึงดูดแรงงานสรางสรรคใหอยากเขามาทํางานมา
ในพื้นที่ระยะยาว จึงควรเปนแหลงที่เปดโอกาสการเขาถึงการประกอบอาชีพและตอบโจทยการทํางานของ
แรงงานสรางสรรค อยา งยั่ง ยืน ผ านองคประกอบทั้งเชิ ง โครงสร างพื้นฐานกายภาพ กิจกรรมและรายได
เพื่อสนับสนุนการทํางานของแรงงานสรางสรรคและพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สงผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและการยกระดับการแขงขันใหทัดเทียมกับระดับสากล
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การเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองไทย
ภายใตกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐
อเนก สุขดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Email address: anek.s@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) เปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และ ๒) เปรียบเทียบ
ปญหา อุปสรรคการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองไทย โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ
พรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ กจํานวน ๒๐ คน เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๒๘ คน โดยการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยใชแบบสัมภาษณและวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา ๑) สาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาดกลาง
และพรรคการเมืองขนาดเล็ก สวนใหญริเริ่มจากกลุมคนในพรรคการเมืองที่มีความมุงหวังทางดานการเมือง
โดยใชวิธีติดตอประสานงานกับกลุมคนที่รูจัก ทั้งนี้ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ
จะราบรื่ นกวาการจัดตั้งสาขาพรรคการเมื องของพรรคการเมื องขนาดกลางและพรรคการเมื องขนาดเล็ ก
เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุ นและมีฐานสมาชิกเดิมอยูในพื้นที่ อยางไรก็ตาม พรรคการเมืองขนาดใหญ
และพรรคการเมืองขนาดกลางแมจะมีจํานวนสมาชิกมากแตมักจะจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเพียง ๔ สาขา
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ตรงขามกับพรรคการเมืองขนาดเล็ กที่มีการจั ดตั้งสาขาพรรค
การเมืองจํานวนมากกวา ๒) สาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ก
สวนใหญประสบปญหา อุปสรรคดานงบประมาณและบุคลากร ในขณะที่สาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมือง
ขนาดใหญไมคอยประสบกับปญหา อุปสรรคดังกลาว
คําสําคัญ : การจัดตั้ง, สาขาพรรคการเมือง, กฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
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Abstract
The objectives of this research were 1) to compare the establishment of political party
branches. and 2) Compare problems Obstacles to the establishment of political party branches
of Thai political parties. This research was based on documents and interviews and a qualitative
research. The sample group was representatives of the political parties of large political parties.
20 medium and small political parties. the Central Election Commission and officials. Provincial
Election Commission of 8 people, totaling 28 people by selecting a specific sample The research
instruments were interviewed and use descriptive analysis.
The research found that 1) Political party branches of large political parties mediumsized political party and small political parties Most of them were initiated by people in political
parties with political ambitions. By using the method of coordinating with well-known groups,
the establishment of a political party branch of a large political party is smoother than that of
a political party branch of a medium-sized and a small political party. However, large political
parties and medium-sized parties, despite their large membership numbers, tend to form only
four political party branches in order to meet the conditions required by law. This is in contrast
to smaller political parties that have more political party branches. 2) The political party branch
of most medium-sized and small-sized political parties was in trouble. Budget and Personnel
Barriers While the caucus branches of large political parties rarely encounter problems such
obstacles.
Keywords: Establishment, Party Branches, Political Party Act of 2017
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บทนํา
กฎหมายพรรคการเมืองไทยนับตั้งแตฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๙๘ จวบจนถึงกฎหมายพรรคการเมืองฉบับ
ปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีบทบัญญัติใหพรรคการเมืองตองจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้นเพื่อชวยเสริมสร าง
ฐานอํานาจทางการเมืองแกพรรคการเมืองและเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางพรรคสํานักงานใหญ
และสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ ทั้งนี้ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทยเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงอยูของพรรคการเมือง โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ ไดกําหนดเกี่ยวกับการจั ดตั้งสาขาพรรคการเมืองวาภายใน ๑ ป
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองตองดําเนินการจัดใหมีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการกําหนดอยางนอยภาคละ ๑ สาขา โดยสาขาพรรคการเมือง
แตละสาขาตองมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต ๕๐๐ คนขึ้นไปและเมื่อ
จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในภาคใดแลวใหหัวหนาพรรคการเมืองมีหนังสือแจงการจัดตั้งสาขาตอนายทะเบียน
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่จัดตั้งสาขานั้นตามหลั กเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการและประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย
จากขอมูลพรรคการเมืองที่ยังดําเนินการอยู ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๗๐ พรรค
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ๒๕๖๔) หากพิจารณาเฉพาะสาขาพรรคของแตละพรรคการเมืองจะ
พบวาพรรคการเมืองที่มีสาขาพรรคมากกวา ๑๐ สาขาขึ้นไปมีจํานวนเพียง ๙ พรรค พรรคการเมืองที่มีสาขา
พรรคตั้งแต ๕ – ๑๐ สาขามีจํานวน ๒๐ พรรค พรรคการเมืองที่มีสาขาพรรค ๑ - ๔ สาขามีจํานวน ๓๙ พรรค
และพรรคการเมืองที่ไมมีสาขาพรรคเลยมีจํานวน ๒ พรรค จะเห็นไดวาพรรคการเมืองไทยสวนใหญจะมีการ
จัดตั้งสาขาพรรคอยูที่จํานวน ๑ – ๔ สาขาเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเปนสําคัญและเลือกที่จะ
จัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นแทน
ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ จํานวนสาขาของพรรคการเมืองแตละพรรคไมสัมพันธกับจํานวนสมาชิกพรรค
กลาวคือ บางพรรคการเมืองมีจํานวนสมาชิกนอยแตมีสาขาพรรคมาก เชน พรรคประชาธิปไตยใหมมีจํานวน
สมาชิก ๒๘,๑๐๓ คนแตมีสาขาพรรคมากถึง ๒๒ สาขา ในขณะที่บางพรรคการเมืองมีสมาชิกจํานวนมากแตกลับ
มีสาขาพรรคนอย เชน พรรคภูมิใจไทยมีจํานวนสมาชิก ๗๐,๕๗๑ คนแตกลับมีสาขาพรรคจํานวนเพียง ๔ สาขา
เทานั้น
จากความเป นมาและความสํ าคั ญของป ญหาดั งที่ กล าวมาในข างต น ผู วิ จั ยจึ งต องการที่ จะศึ กษา
เปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองไทยภายใตกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ว าพรรคการเมื องขนาดใหญ พรรคการเมื องขนาดกลาง และพรรคการเมื องขนาดเล็ กมี การจั ดตั้ ง สาขา
พรรคการเมือง อยางไร และมีปญหา อุปสรรคอะไรบางที่สงผลตอการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมือง
ดังกลาวรวมทั้งคําถามอีกหลายคําถามที่เกี่ยวของกับประเด็นในขางตน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย
๒. เพื่อเปรียบเทียบปญหา อุปสรรคการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย
วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย
๑. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
๒. ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ
๒.๑ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
๒.๑.๑ พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นและยังดําเนินการทางการเมืองอยู จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๔ จํานวนทั้งสิ้น ๗๙ พรรค (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๔)
๒.๑.๒ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒.๒ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ดังนี้
๒.๒.๑ พรรคการเมือง โดยใชเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
๒.๒.๑.๑ พรรคการเมืองที่ยังคงดําเนินการทางการเมืองอยูและมีการจัดตั้งสาขาพรรค
ครบทุกภาคอยางนอยภาคละ ๑ สาขาตามที่กฎหมายกําหนด
๒.๒.๑.๒ พรรคการเมืองที่สงสมาชิกลงสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
๒.๒.๑.๓ ผู วิจัยแบ งพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลื อกตั้ งเป นสมาชิกสภาผู แทน
ราษฎรออกเปน ๓ กลุมโดยใชเกณฑจํ านวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรที่ไดรับเลื อกตั้ง คะแนนเสี ยงที่ ได รั บ
และจํานวนสาขาพรรค ดังนี้
กลุมที่ ๑ พรรคการเมืองขนาดใหญ เลือกจากพรรคการเมืองที่มีสาขาพรรค
ตั้งแต ๔ สาขาขึ้นไป มีผูสมัครไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เกินกวา ๕๐ คนขึ้นไปและไดรับ
คะแนนเสียงเกินกวา ๑ ลานคะแนน ผูวิจัยเลือกพรรคเพื่อไทยเปนตัวแทนตัวอยางกลุมที่ ๑
กลุมที่ ๒ พรรคการเมืองขนาดกลาง เลือกจากพรรคการเมืองที่มีสาขาพรรค
ตั้งแต ๔ สาขาขึ้นไป มีผูสมัครไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต ๕ คนขึ้นไปแตไมเกิน ๕๐ คน
และไดรับคะแนนเสี ยงตั้งแต ๔๐๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปแตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน ผู วิจั ยเลื อกพรรค
เศรษฐกิจใหมเปนตัวแทนตัวอยางกลุมที่ ๒
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กลุมที่ ๓ พรรคการเมืองขนาดเล็ก เลือกจากพรรคการเมืองที่มีสาขาพรรค
ตั้งแต ๔ สาขาขึ้นไป มีผูสมัครไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต ๑ - ๔ คนและไดรับ
คะแนนเสียงนอยกวา ๔๐๐,๐๐๐ คะแนน ผูวิจัยเลือกพรรคประชาธิปไตยใหมเปนตัวแทนตัวอยางกลุมที่ ๓
รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๐ คน ทั้งนี้ ผูใหขอมูลสําคัญ
(key informants) ของแตละสาขาพรรค ไดแก ตัวแทนคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองและสมาชิกพรรค
โดยเลือกจากสมาชิกพรรคที่มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสาขาพรรค
และไดเขารวมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองกับสาขาพรรคอยางตอเนื่อง
๑. เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๘ คน ดังนี้
๑.๑ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กลาง) จํานวน ๒ คน
๑.๒ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน ๖ คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยาง
โดยการโทรศัพทนัดหมายสัมภาษณตัวแทนสาขาพรรคการเมือง ในสวนที่เปนขอมูลทุติยภูมิหรือเอกสาร ผูวิจัย
ไดรวบรวมโดยศึกษาจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
๑. เปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย
ผลการวิจัยพบวาการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมื องขนาดกลาง
และพรรคการเมืองขนาดเล็ก สวนใหญริเริ่มโดยกลุมคนที่รูจักกันเปนการสวนตัวหรือโดยบุคคลที่ดํารงตําแหนง
สําคัญในพรรคการเมืองซึ่งมีฐานเสียงในพื้นที่ เชน กรรมการบริหารพรรค เปนตน มารวมประชุมจัดตั้งสาขา
พรรคและเลือกกรรมการสาขาพรรคเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้น
ลวนแตมีความมุงหวังที่ผูสมัครของพรรคตนจะไดรับเลือกตั้งและมักจะตั้งสํานักงานสาขาพรรคอยูในพื้นที่ที่เปน
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ฐานเสียงสําคัญของแตละพรรค สําหรับปจจัยที่มีความสําคัญในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง คือ งบประมาณ
และบุคลากร
ทั้งนี้ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญจะราบรื่นกวาการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ก เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุน
และมีฐานสมาชิกเดิมอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก อย างไรก็ตาม พรรคการเมืองขนาดใหญและพรรคการเมือง
ขนาดกลางแม จ ะมี จํ า นวนสมาชิ ก มากแต มั ก จะจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งเพี ย ง ๔ สาขา ตรงข า มกั บ
พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองจํานวนมากกวา
๒. เปรียบเทียบปญหา อุปสรรคการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย
ผลการวิจัยพบวาปญหา อุปสรรคการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทยตามที่ศึกษามีความ
เกี่ยวของกับประเด็นที่สําคัญ ๒ ดาน คือ ดานงบประมาณและดานบุคลากร ดังนี้
ปญหา อุปสรรคดานงบประมาณ กลาวคือ การดําเนินการเพื่อใหไดสมาชิกพรรคในพื้นที่ที่ จะจัดตั้ง
สาขาพรรคลวนแตตองมีงบประมาณหรือคาใชจายทั้งสิ้น เชน คาบํารุงพรรคการเมืองที่สมาชิกจะตองชําระ
ตามที่กฎหมายกําหนด ทุนประเดิมพรรคการเมืองและยังมีคาใชจายอื่นๆอีกหลายอยาง ซึ่งสาขาพรรคของพรรค
การเมืองขนาดกลางและสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดเล็กสวนใหญไมมีงบประมาณในการดําเนิ นการ
ในขณะที่สาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญไมคอยประสบกับปญหา อุปสรรคดังกลาว
ปญหา อุปสรรคดานบุคลากร ไดแก การจัดหาคนเขาเปนสมาชิกพรรคหายากซึ่งปญหา อุปสรรค
ดังกลาวอาจมีความแตกตางกันระหวางสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาดกลาง
และพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลาวคือ สําหรับสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญพบวาการจัดหาคน
เขาเป นสมาชิกพรรคมักสามารถดําเนินการไดกวางขวาง มีป ญหา อุปสรรคไมมาก แตสํ าหรั บสาขาพรรค
ของพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมื องขนาดเล็กซึ่งสวนใหญเปนพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม
มักประสบปญหา อุปสรรคในการจัดหาคนให เขาเป นสมาชิกพรรคคอนขางมาก เพราะนอกจากความไมมี
ชื่อเสียงของพรรคและผูกอตั้งพรรคแลว ยังมีปญหา อุปสรรคดานคาบํารุงพรรคการเมืองที่ผูสมัครเปนสมาชิก
ตองชําระอีกสวนหนึ่งดวย นอกจากนี้ ยังมีปญหาสมาชิกพรรคซ้ําซอนกับพรรคการเมืองอื่น กลาวคือ สมาชิก
ของตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดทับซอนกับสมาชิกของสาขาพรรคในพื้นที่ และการเปนสมาชิกหลาย
พรรคในเวลาเดียวกัน
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเที ยบการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทยภายใตกฎหมาย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐” ผูวิจัยจะขออภิปรายผลขอคนพบจากการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๑. เปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย
ทุกสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ที่เปนกลุมตัวอยางลวนแตดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหเปนไปตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กลาวคือ ภายใน ๑ ปนับแตวันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน พรรคการเมืองตองดําเนินการจัดให มีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคตามบั ญชีรายชื่อภาคและ
จังหวัดที่คณะกรรมการกําหนดอยางนอยภาคละ ๑ สาขาหรือตองมี ๔ สาขาขึ้นไป โดยสาขาพรรคการเมือง
แตละสาขาตองมีสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นจํานวนอยางนอยตั้งแต ๕๐๐ คน ขึ้นไป
โดยสมาชิกทุกคนตองชํา ระคาบํารุงพรรคการเมืองคนละอยางนอย ๕๐ บาทในปแรกและคนละ ๑๐๐ บาท
เปนอยางนอยในปตอ ๆ มาในกรณีการเปนสมาชิกรายป ถาตองการเปนสมาชิกถาวรตองจายคนละ ๒,๐๐๐
บาทขึ้นไป นอกจากนั้น สาขายังตองมีสํานักงานหรือที่ตั้งที่สาขาพรรค มีคณะกรรมการสาขาพรรคประกอบดวย
หั ว หน าสาขา รองหั ว หน าสาขา เหรั ญญิ ก นายทะเบี ยนสาขา เลขานุ การสาขาและกรรมการสาขาพรรค
ซึ่งมีจํานวนตามขอบังคับพรรคแตตองไมนอยกวา ๗ คนที่มาจากการเลือกของสมาชิกพรรค
การจั ดตั้ งสาขาพรรคการเมื องของพรรคการเมื องขนาดใหญ พรรคการเมื องขนาดกลางและ
พรรคการเมืองขนาดเล็กตองมีองคประกอบสําคัญ ๒ สวนที่แยกจากกันไมได คือ งบประมาณกับบุคคลากร
โดยเฉพาะสมาชิกพรรค ถาเป นสาขาพรรคของพรรคการเมื องขนาดใหญ มักสามารถจัดหาสมาชิ กได มาก
เพราะมีงบประมาณเพียงพอและเปนที่รูจักของประชาชนในพื้นที่ แตในทางตรงกันขาม ถาเปนพรรคการเมือง
ขนาดเล็กหรือพรรคการเมืองที่กอตั้งขึ้นใหมมักจะหาสมาชิกยาก คือ ไดสมาชิกในจํานวนจํากัดเนื่องจากพรรค
ยังไมเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปหรือไมตองการหาสมาชิกใหไดจํานวนมาก ๆ เพราะมีงบประมาณจํากัด เปนตน
ทั้งนี้ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางเปนทางการของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมือง
ขนาดกลาง และพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เปนกลุมตัวอยางริเริ่มมาจากกลุมคนที่ตองการจัดตั้งพรรคการเมือง
มาร วมประชุมจั ดตั้ งสาขาพรรคการเมื องและเลื อกกรรมการสาขาพรรคในพื้ น ที่เพื่ อ ให เปน ไปตามเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด โดยสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้นลวนแตมีความมุงหวังที่ผู สมัครของพรรคตนจะไดรับเลื อกตั้ ง
และมักจะตั้งสํานักงานสาขาพรรคอยูในพื้นที่ที่เปนฐานเสียงสําคัญของแตละพรรค ขอสังเกต คือ พรรคการเมือง
สวนใหญมักจะจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบเพียง ๔ สาขา กลาวคือ ภาคละ ๑ สาขา เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
สําหรับกลยุทธในการหาสมาชิกพรรคเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ
พรรคการเมื องขนาดกลางและพรรคการเมื องขนาดเล็ ก ในภาพรวมใช กลยุ ทธ ที่ ไม แตกต างกัน กล า วคื อ
ส วนใหญมักจะใชความสั มพันธสวนตัวเปนหลักโดยอาศัยความเชื่อใจกัน เชน การรูจักกันเป นการสวนตัว
การอยู ในพื้ น ที่ ห รื อจั งหวั ดเดี ย วกั น การเคยร วมงานกั นมาก อน หรื อโดยบุ คคลที่ ดํ ารงตํ าแหน งสํ าคั ญใน
พรรคการเมืองซึ่งมีฐานเสียงในพื้นที่ เชน กรรมการบริหารพรรคการเมือง เปนตน แลวจึงใชวิธีการ “ขยายพวกพอง”
ออกไปสูคนที่รูจักกันเปนทอด ๆ ตอไป ดังนั้น การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองที่จําเปนตองมีสมาชิกอยางนอย
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๕๐๐ คนขึ้นไปจึงสามารถจะเปนไปได ถากลุมคนที่ริเริ่มมีความมุงมั่น ตั้งใจ และมีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การประสานงาน การเดินทาง คาอาหาร คาที่พัก และอื่นๆที่จําเปนในการดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคในพื้นที่
การจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมือง
ขนาดเล็กตามขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของเสนีย คําสุข (๒๕๕๖) ที่ระบุวาพรรค
การเมืองในชว ง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ ที่จั ดตั้งขึ้นตามพระราชบั ญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีจํานวนมากกวา ๖๐ พรรค สวนใหญจัดตั้งสาขาพรรคเพียง ๔ พรรคหรือนอยที่สุด
ตามกรอบกฎหมายและอีกหลายพรรคไมสามารถจัดตั้งสาขาพรรคไดครบ ๔ สาขาแตพรรคการเมืองทั้งหมด
มีความคลายคลึงกันในเรื่องบุคคลและกลุมคนที่รวมกันกอตั้งพรรคและสาขาพรรคการเมือง เปนไปตามระบบ
พวกพองและตามกรอบของกฎหมายและมีบางพรรคที่ยึดโยงกัน เข าเปนพรรคเพราะมี ผู นํ าทางการเมื อ ง
ที่มีอิทธิพลสูงตอบรรดาคณะกรรมการบริหารพรรคไปจนถึงคณะกรรมการสาขาพรรคตาง ๆ สอดคลองกับ
เจษฎา ทองขาว (๒๕๕๕) ศึ ก ษาเรื่ อ งป ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งและบทบาทอํ า นาจหน าที่
ของสาขาพรรคการเมือง และอเนก สุขดี (๒๕๕๖) ศึกษาเรื่องการกอตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขา
พรรคการเมื องไทยภายใต รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลการศึ กษาพบวาการจั ดตั้ ง
สาขาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองตางๆเปนเพียงการจัดตั้งเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น
กลาวคือ พรรคการเมืองสวนใหญดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองเพียง ๔ สาขาตามที่กฎหมายกําหนดไว
ทั้งนี้ การจัดตั้งสาขาพรรคโดยใชความสัมพันธสวนตัว ในดานบวก คือ ทําใหสามารถหาสมาชิกพรรคในพื้นที่
รับผิดชอบของสาขาไดครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดคือ ตั้งแต ๕๐๐ คนขึ้นไปแตจะไมมีความพยายาม
ขยายจํานวนสมาชิกออกไปใหมากขึ้นกวา ๕๐๐ คน เพราะสวนใหญจะกอเกิดภาระผูกพันและจะเปนปญหา
ในการบริหารจัดการติดตามมาหลายดานโดยเฉพาะดานงบประมาณ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับเสนีย คําสุข
และอเนก สุขดี (๒๕๖๔) ศึกษาเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมื องไทยภายใตกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ พบวาวิธีการจัดตั้งสาขาพรรคของทุกพรรคการเมืองเหมือนกันในประเด็นสําคัญคือจัดตั้งในรูปแบบจาก
บนลงล า ง (top – down established) คื อ เริ่ ม จากแกนนํ า หรื อ คณะบุ ค คลผู ร ว มก อ ตั้ ง พรรคการเมื อ ง
ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู ใ นจั ง หวั ด ต า ง ๆ ก อ นจะกระจายลงไปยั ง พวกพ อ งหรื อ กลุ ม ผู ส นั บ สนุ น หรื อ คนใกล ชิ ด
ของคนเหลานี้ในจังหวัดที่เปนฐานทางการเมืองของแตละบุคคล หลังจากนั้น กลุมคนที่ใกลชิดหรือเคยรวมงาน
ทางการเมื องหรื อแม แต สมาชิ กเดิ มของสาขาพรรคก็ จะออกไปพบปะกั บคนในพื้ น ที่ เพื่ อชั กชวนให ส มั ค ร
เปนสมาชิกพรรคโดยใหไดจํานวนตั้งแต ๕๐๐ คนขึ้นไปที่เพียงพอตามกฎหมายในการจัดตั้งสาขาพรรค
๒. เปรียบเทียบปญหา อุปสรรคการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย
ปญหา อุปสรรคการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทยหลัก ๆ มี ๒ ดาน ไดแก ดานบุคลากร
และดานงบประมาณ โดยมีรายละเอียดที่จะนําเสนอ ดังนี้
ปญหา อุปสรรคสําคัญในดานบุคลากรที่ไดขอมูลจากการศึกษา ก็คือ การเชิญชวนหรือชักชวน
ประชาชนในพื้นที่เขาเปนสมาชิกพรรคคอนขางทําไดยาก เพราะคนสวนใหญไมตองการสมัครเขาเปนสมาชิก
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พรรค ในภาพรวม ขอมูล จากการศึกษาพบวาสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญที่จั ดตั้งขึ้นในพื้น ที่
การจัดหาคนเขาเปนสมาชิกพรรคมักสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวาง มีปญหา อุปสรรคไมมาก แตสําหรับ
สาขาพรรคสวนใหญซึ่งเปนของพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ กหรือพรรคการเมือง
ที่จัดตั้งขึ้นใหมมักประสบปญหา อุปสรรคในการชักจูงหรือเชิญชวนคนใหเขาเปนสมาชิกพรรคคอนขางมาก
เพราะนอกจากความไมมีชื่อเสี ยงของพรรคการเมืองและผู กอตั้งพรรคการเมืองแล ว ยั งมีป ญหา อุปสรรค
ดานคาบํ ารุ งพรรคการเมืองที่ผู สมัครเป นสมาชิกตองชําระอี กส วนหนึ่งดวย แมประชาชนสนใจที่จะสมัคร
เปนสมาชิกแตเนื่ องจากจะตองชําระค าบํารุ งพรรคการเมื องทุ กปตามที่ กฎหมายกําหนด ทําให ประชาชน
ส ว นใหญ ไม ส มั ครเป น สมาชิ ก เนื่ อ งจากฐานะทางเศรษฐกิ จ ยากจนจึ ง ไม มี เ งิ น ชํ า ระค าสมั ครและ อาจจะ
ยังไมคุนเคยในการที่จะตองมาชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
นอกจากปญหา อุปสรรคจากการที่คนสวนใหญไมตองการสมัครเปนสมาชิกพรรคและการตองชําระ
คาบํารุงพรรคการเมืองทุกปแลว ในหลายพื้นที่ที่มีหลายพรรคการเมืองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ยังเกิดปญหาที่ผูคนจํานวนหนึ่งถูกชักชวนใหเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคและไดสมัครเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองมากกวา ๑ พรรคโดยไมทราบวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทางสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดทําการตรวจสอบในภายหลังจึงพบวามีปญหาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองซ้ําซอนอยูในบางพื้นที่
และในบางสาขาพรรคการเมือง นายทะเบียนสาขาพรรคการเมืองไดทําการตรวจสอบและพบความซ้ําซ อน
จนตองดําเนิ นการแกไขให ถูกตองในภายหลัง ในประเด็นนี้ สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยการ
สัมภาษณเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพบวาบางสาขาพรรคการเมืองมีการหลอกใหสมัครเปน
สมาชิกพรรคการเมืองโดยสัญญาวาจะชวยหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกพรรคการเมืองไมรูวาตนเองเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองใดจึงทําใหเกิดปญหาการเปนสมาชิกซ้ําซอนกับพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ ปญหา อุปสรรค
ทางดานการชักชวนคนเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาวทําใหสาขาพรรคการเมืองสวนใหญจัดหาและรักษา
จํานวนสมาชิกพรรคการเมืองไดเพียง ๕๐๐ กวาคนหรื อจํ านวนน อยที่สุ ดตามเงื่อนไขของกฎหมายเท านั้น
(เสนีย คําสุข และอเนก สุขดี, ๒๕๖๔)
สําหรับปญหา อุปสรรคทางดานงบประมาณนั้ น สามารถกลาวไดวางบประมาณถือวาเปนป จจัย
สํ าคั ญในการทํ าให การจั ดตั้ งสาขาพรรคเปนไปได ส ะดวก ราบรื่ น และประสบผลสํ าเร็ จ แต อย างไรก็ ตาม
คณะหรือกลุมคนที่รวมกันจัดตั้งสาขาพรรคโดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมืองขนาดเล็ก
มักจะขาดแคลนงบประมาณ โดยเกือบทั้งหมดไดระบุวาเปนปญหา อุปสรรคที่สําคัญตอการจัดตั้งสาขาพรรค คือ
ไมมีงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับอเนก สุขดี (๒๕๕๖) ศึกษาเรื่อง “การกอตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขา
พรรคการเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” ผลการศึกษาพบวา ปญหา อุปสรรค
ของสาขาพรรคที่สําคัญคือ งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานและเสนีย คําสุข และอเนก สุขดี (๒๕๖๔)
ศึกษาเรื่องปญหา อุปสรรคในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทยภายใตกฎหมายพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการศึกษาพบวา ปญหา อุปสรรคสําคัญในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทย คือ เงินทุน เปนตน
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ในความเป นจริ ง สาขาพรรคการเมืองส วนใหญ คือ สาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดกลาง
พรรคการเมืองขนาดเล็ ก และโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาพรรคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม ไมมีอดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) หรือนายทุนในพื้นที่ใหการสนับสนุนดานการเงินและพรรคในสวนกลางก็ไมได
ใหเงินทุนเพื่อการจัดตั้งสาขาในตอนเริ่มกระบวนการจัดตั้งแตอยางใด แตก็สามารถดําเนินการจัดหาสมาชิก
ไดจนครบ ๕๐๐ คน จัดหาเงินคาสมาชิกมาจายใหสมาชิกจนครบและจัดตั้งสาขาพรรคไดอยางเปนทางการ
ซึ่ งแสดงให เห็ น ว าแม จะมี เงิ น ทุ น จํ ากั ด แต ผู ร วมจั ดตั้ งสาขาพรรคได ใช จ ายเงิ น ส ว นตั ว คนละเล็ กละน อ ย
เทาที่จะสามารถนํามาจายไดก็สามารถดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคได
บทสรุป
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๓๓ (๒) โดยภายใน ๑ ปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมือง พรรคการเมืองตองดําเนินการจัดใหมีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาคตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ อยางนอยภาคละ ๑ สาขารวม ๔ สาขาซึ่งสาขาพรรค
การเมืองตองมีองคประกอบ ดังนี้
๑. ตองมีพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ตองมีจํานวนสมาชิกตั้งแต ๕๐๐ คนขึ้นไปและตองมีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. ตองมีคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองไทยสวนใหญริเริ่มโดยกลุมคนที่รูจักกันเปนการสวนตัวซึ่งเคยรวมงาน
หรือทํากิจกรรมบางอยางรวมกันมารวมประชุมจัดตั้งและเลือกกรรมการสาขาพรรคเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด โดยปจจัยที่มีความสําคั ญในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง คือ งบประมาณและบุคลากร
สํ า หรั บ ป ญ หา อุ ปสรรคที่ สํ า คั ญ ในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ ง ได แก สาขาพรรคการเมื อ งส ว นใหญ
ประสบปญหาความไมพรอมในดานงบประมาณและบุคลากรโดยเฉพาะการจัดหาคนเขาเปนสมาชิกพรรค
ทั้งนี้ การจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคการเมือง
ขนาดเล็กจะประสบความสําเร็จและราบรื่นไดนั้นจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกัน กลาวคือ รัฐจะตอง
ให ความสํ าคั ญกั บการส งเสริ มความรู ความเข าใจพื้ นฐานเกี่ ยวกั บประชาธิ ปไตยให แก ประชาชน เพื่ อให
ประชาชนมีจิตสํานึก คานิยมและทัศนคติที่ถูกตอง ตลอดจนมีความรักและหวงแหนในอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
ทางการเมืองอันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองตามหลักประชาธิปไตยไดอยางยั่งยืนดังที่
พรรณรั ต น ดิ ษ ฐ เ จริ ญ (๒๕๕๕) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “มาตรการทางกฎหมายในการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ตามหลักประชาธิปไตยใหแกพรรคการเมือง” ผลการศึกษาพบวาประเทศไทยจะตองใหความสําคัญตอการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมืองโดยการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของ
พรรคการเมืองให พรรคการเมืองมี โครงสรางทางอํานาจเป นของประชาชน กําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้ ง
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พรรคการเมืองเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกพรรคและการจัดตั้งสาขาพรรคใหกระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
และใหอํานาจการบริหารพรรคและขอบังคับพรรคตองมาจากสมาชิกพรรค เปนตน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะตองใหการสนับสนุนดานการเงินหรืองบประมาณเพื่องานดานนี้
โดยเฉพาะดังที่ อเนก สุ ขดี (๒๕๕๖) ศึกษาเรื่ อง “การกอตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการ
เมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” ไดใหขอเสนอแนะในการกอตั้งและบทบาท
ทางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองที่สําคัญคือ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ควรจัดสรรงบประมาณ
ใหสาขาพรรคให มากกวาที่ผ านมาและสาขาพรรคควรจะมีการอบรมให ความรู ทางการเมืองแกสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไปใหมากขึ้นและอกนิษฐ คงทอง (๒๕๕๙) ศึกษาเรื่อง “ขอเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ
การเสริ มสร างพรรคการเมื องให เป นสถาบั นทางการเมื องที่ เข มแข็ ง ” ผลการศึ กษาพบว าคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งควรเพิ่มมาตรการในการปรั บปรุ งโครงสร างการบริ หารพรรคการเมื องและองคประกอบของ
พรรคการเมื อง มี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร างกฎหมายพรรคการเมื องกั บการให เงิ นรวมถึ ง ประโยชน อื่ น
ในสนับสนุนพรรคการเมือง
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งและหั ว หน า พรรคการเมื อ งต อ งจั ด สรรเงิ น ทุ น ไปช ว ยการจั ด ตั้ ง
สาขาพรรคและควรใหหัวหนาสาขาพรรคการเมืองและกรรมการสาขาพรรคการเมืองมีเงิน เดือนประจํารวมทั้ง
สาขาพรรคตองทําความเขาใจกับผูที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรคใหเขาใจเจตนารมณและสาระสําคัญของกฎหมาย
ใหชัดเจน (เสนีย คําสุข และอเนก สุขดี, ๒๕๖๔)
ขอเสนอแนะการวิจัย
๑. เนื่องจากงานวิจัยนี้ ทําการศึกษาสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาด
กลาง และพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากบางพรรคการเมือง ผลการวิจัยที่ได
จึงไมสามารถที่จะเปนตัวแทนของสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดได
๒. เนื่องจากงานวิจัยนี้ ทําการศึกษาสาขาพรรคของพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาด
กลาง และพรรคการเมืองขนาดเล็ก ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) จึงทําให
มีขอจํากัดในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจสงผลตอความสมบูรณของงานวิจัยได
๓. เนื่องจากงานวิจัยนี้ ทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทยภายใต
กฎหมายพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให เกิดความเข าใจมากขึ้น หากจะนํ าผลการวิจั ยนี้ ไปใช
ควรศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของประกอบดวย
๔. หากจะนําผลการวิจัยนี้ไปใช ควรศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับพรรคการเมื อง
รวมถึงบริบทดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมประกอบดวย
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แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”
และการทูตวัคซีน:มุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่ง
พิชามญชุ ศุภศร และ ทิพวรรณ กําศิริมงคล
มหาวิทยาลัยแหงประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email address: chayudapui@hotmail.com
Email address: tippawan@ms.su.ac.th
บทคัดยอ
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษามุ ม มองของชาวจี น ในกรุ ง ป ก กิ่ ง ที่ มี ต อ แนวคิ ด
ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่ง
จํานวน ๓๑ คน เปนเพศชาย ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๔ และเปนเพศหญิง ๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๖ ชวงอายุ
เฉลี่ยอยูระหวาง ๒๗-๔๘ ป วุฒิการศึกษาอยูระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม
๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕ ดวยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ๑) ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นพองและสนับสนุนกับคุณคาของแนวคิดชะตากรรมรวมกัน
ของมวลมนุษยชาติ ๒) ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นขัดแยงกับคํานิยามของ “การทูตวัคซีน” ๓) ผูให
สัมภาษณสวนใหญมองวาการชวยเหลือทางดานวัคซีนของประเทศจีนตอประเทศที่จําเปนตั้งอยูบนเหตุอื่น ๆ
มากกวาเหตุผลทางการเมือง
คําสําคัญ : แนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ , การทูตวัคซีน, ชาวจีนในกรุงปกกิ่ง,วัคซีนป องกัน
โควิด-19 ของประเทศจีน
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“A GLOBAL COMMUNITY OF SHARED FUTURE” CONCEPT AND VACCINE
DIPLOMACY : BEIJINGER’S PERSPECTIVE
Phichamon Supasorn and Tippawan Kamsirimongkol
Renmin University of China
Silpakorn University
Email address: chayudapui@hotmail.com
Email address: tippawan@ms.su.ac.th
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 71 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 an other purposes rather than an instrument of political influence.
Keywords: “A global community of shared future” concept, Vaccine diplomacy, Beijinger, China’s
COVID-19 vaccine.
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บทนํา
แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ ” เปนแนวคิดที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเคยกลาวไว
ในการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ ๑๘ อีกทั้งยังมีการกลาวย้ําอีกหลายครั้งตอมา โดยในการ
ประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ ๑๙ แนวคิด“การสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ ”
ไดถูกนํามารวมไวในรัฐธรรมนูญของประเทศจีน โดยพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเนนย้ําถึงแนวทางการผลั กดัน
แนวคิด “การสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” (Lu,๒๐๒๑) เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศในรูปแบบใหมซึ่งสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบันที่มีโรคอุบัติใหม Covid-19 ซึ่งถูกคนพบเมื่อ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และไดแพรระบาดไปทั่วโลกจนสงผลตอปญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก (Fauci &
Redfield, ๒๐๒๐) สงผลใหทุกประเทศไดรับผลกระทบจากสถานะการณการแพรระบาดของโรคอุบั ติ ใหม
Covid-19 อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการแกปญหาสถานะการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม Covid-19 นั้น
จําเปนตองสรางความรวมมือระดับประเทศเพื่อจัดการปญหาดังกลาวอันสอดคลองกับแนวคิด “ชะตากรรม
รวมกันของมวลมนุษยชาติ”
ปญหาการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม Covid-19 สงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ อยางเปนวงกวาง
เกิดปญหาการขาดแคลนโรงพยาบาล เวชภัณฑยาและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการปองกันและรักษาโรค Covid19 ทําใหประเทศตาง ๆ พยายามหาวิธีในการจัดการควบคุมโรคอุบัติใหม Covid-19 ดวยการใชมาตรการ
การป องกั น และจั ด การโควิ ดรวมถึ ง การคิ ด ค น และวิ จั ยวั ค ซี น อย า งเร งด ว น วั คซี น Covid-19 เป น สิ น ค า
ทางการแพทยที่จําเปนและเปนที่ตองการทั่วโลก ที่ผานมาองคกรอนามัยโลกออกมาเรียกรองอยางตอเนื่อง
ใหประเทศผูผลิตวัคซีน Covid-19 กระจายวัคซีนใหแกประเทศยากจน (Acharya, Ghimire, & Subramanya,
๒๐๒๑). แต ผ ลตอบรั บจากประเทศผู ผ ลิ ตวั คซี น Covid-19 ซึ่ งส ว นใหญ ล วนแล วแต เป น ประเทศร่ํ า รวย
ไมสามารถดําเนินการกระจายวัคซีนไดอยางเต็มที่ วัคซีนถูกกระจายไปในประเทศที่ร่ํารวยในขณะที่ประเทศ
ที่มีรายไดน อยอื่ นๆยั งไม ไดรับวั คซีน (Mathieu et al., ๒๐๒๑) เนื่ องจากความต องการวั คซีน Covid-19
ภายในประเทศของประเทศผูผลิตตาง ๆ ลวนแลวมีปริมาณสูงกวากําลังการผลิต สงผลใหวัคซีน Covid-19
เป นสิ นคาที่จําเป นและเปน ความหวั งของทุ ก ๆ ประเทศในการจั ดการควบคุ มโรคอุบั ติ ใหม Covid-19 นี้
(Asian Development Bank, ๒๐๒๐)
ประเทศจีนเปนหนึ่งในประเทศที่วิจัยและผลิตวัคซีนปองกันการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม Covid19 ไดเปนประเทศตน ๆ ของโลกโดยคิดเป น ๑๘% ของผู พัฒนาวัคซีนทั่ วโลก (Le,Andreadakis, Kumar,
Román, Tollefsen, Saville, & Mayhew, ๒๐๒๐) ส งผลให ประเทศจี นเป นหนึ่ งในกลไกสํ าคัญที่มีบทบาท
ในการแกป ญหาการแพรระบาด Covid-19 ของโลก ทําให เกิดคํากล าวที่ใชเรี ยกการชวยเหลื อดานวั ค ซี น
จากประเทศจีนที่สงมอบใหกับประเทศที่จําเปนวา “วัคซีนการทูต” อันหมายถึงความชวยเหลือระหวางประเทศ
ที่มีผลประโยชนทางการเมืองเปนหลัก จากเหตุผลดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยตองการศึกษามุมมองของชาวจีน
ในกรุ งป กกิ่ งที่ มี ต อแนวคิ ดชะตากรรมร ว มกั นของมวลมนุ ษยชาติ และการทู ต วั คซี น เพื่ อศึ กษาว า ชาวจี น
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ในกรุ งปกกิ่ งมี ความเข าใจและสนับสนุน คุ ณคาของแนวคิ ดชะตากรรมร วมกันของมวลมนุ ษยชาติ อย า งไร
และชาวจีนในกรุงปกกิ่งมีมุมมองอยางไรตอการชวยเหลือระหวางประเทศที่ประเทศจีนไดชวยเหลือประเทศ
ยากจนตาง ๆ ดวยการกระจายวัคซีน Covid-19 และ “วัคซีนการทูต” โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีน
ที่พํานักอาศัยอยูในกรุงปกกิ่ง จํานวน ๓๑ คน เปนเพศชาย ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๔ และเปนเพศหญิง ๘ คน
คิดเป นร อยละ ๒๖ ชวงอายุ เฉลี่ ยอยู ระหวาง ๒๗- ๔๘ ป วุฒิ การศึกษาอยู ระดับอนุ ปริ ญญา-ปริ ญญาเอก
โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕ ดวยวิธีการสั มภาษณแบบกึ่งโครงสร าง
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”
แนวคิด “ชะตากรรมรว มกันของมวลมนุ ษยชาติ ” นี้ ถูกนํามากลาวถึงในการประชุมสมัช ชาใหญ
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จีน ครั้ ง ที่ ๑๘ โดยประธานาธิบ ดีสี จิ้ น ผิ ง และได ก ล า วย้ํา อี ก หลายครั้ ง ในการประชุม
ครั้งสําคัญตอ ๆ มาซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอ แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”
ของผูนําจีน ที่ผานมามีนักวิจัยหลายทานไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวล
มนุษยชาติ” นี้ โดยหวังและเหอ (Wang, & He, ๒๐๒๒) มองวา แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”
เปนนโยบายตางประเทศใหมของจีนซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดสังคมนิยมของคารล มารกซ ที่กลาวเกี่ยวกับ
เสรี ภ าพส ว นบุค คลนั้น จะเกิ ดขึ้ น ได เ มื่ อ ได มี ก ารร ว มมื อ กั น อย า งแท จ ริ ง โดยแนวคิ ด นี้ ไ ด ร วมเอาแนวคิด
“การรวมกัน” ของมารกซิส และวัฒนธรรม “ความกลมเกลียว” ของจีนที่โดดเดน รวมถึงแกนแนวคิดของ
นโยบายตางประเทศของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนในหลายยุคสมัยเขามาไวดวยกัน และกลายเปนเนื้อหา
ที่สําคัญของแนวคิดนโยบายตางประเทศของจีนยุคใหม โดยมี วัตถุประสงคในดานของการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยาของแตละประเทศไปสูความพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เนื่ องจากความรวมมือดังกลาวเปนการ
ไดรับผลประโยชนรวมกัน แนวคิดนี้สอดคลองกับ หลี่ ที่กลาววาแนวคิด “การสรางชะตากรรมรวมกันของ
มวลมนุษยชาติ” เปนแนวคิดที่ไดมาจากหลักการพื้นฐานของลัทธิมารกซซึ่งถูกนํามาใชเพื่อแกไขความยากลําบาก
ที่มนุ ษยชาติกําลั ง เผชิญอยูข ณะนี้ เนื่องจากแนวคิดนี้ เน น ย้ํ าที่ ความรวมมื อ อย า งเท าเที ย มกัน อัน นํ า มาสู
ความสําเร็จรวมกัน เปนแนวนโยบายตางประเทศของจีนตอประเทศตาง ๆ ในบริบทของสังคมรวมสมัยใหมนี้
อีกทั้งยังสอดรับกับจาง (Zhang, ๒๐๒๑) ที่กลาววาแนวคิด “การสรางชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”
เปนแผนการสงเสริมความสงบสุขของโลกและการพัฒนาของประเทศจีน และยังเปนจุดมุงหมายของประเทศ
จีนในการสรางอนาคตที่ดีงามของมนุษยชาติอีกดวย อันมีสวนชวยสําหรับการสรางความสัมพันธหรือกระชับ
ความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศอื่น ๆ มากยิ่ งขึ้นแนวทางปฏิบัติของประเทศในแนวคิด “การสรางชะตา
กรรมร ว มกั น ของมวลมนุษ ยชาติ ” นั้ น มี พ ลั ง มากพอที่ จ ะส ง เสริ ม ประเทศต าง ๆ จากการแข ง ขั น กั นเอง
และแสวงหาผลประโยชนสูงสุดของตนเอง ไปสูการทํางานรวมกันเพื่อสรางสันติภ าพที่ยั่งยืน ความมั่นคง
รวมกัน ความเจริญรุงเรืองรวมกัน การเปดกวาง และสรางโลกที่สวยงามรวมกัน
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การทูตวัคซีน
คําวาการทูตวัคซีนนั้นเปนคําที่เกิดจากการมัดรวมความหมายของคําวาการทูตและวัคซีนเขาไวดวยกัน
โดยการทูตเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญและเปนสวนประกอบสําคัญของอํานาจหลักที่เกิดจากทักษะความ
เชี่ยวชาญและการใชที่มีทรั พยากรที่ดี โดยใชวิธีการพูดคุยสื่ อสารระหวางตัวแทนทางการทูตมืออาชี พและ
เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการ เพื่อใหรัฐสามารถรักษาวัตถุประสงคของนโยบายตางประเทศของรัฐ
ไดโดยปราศจากการใชกําลั ง (Berridge, G. R., ๒๐๑๕) อีกทั้งการทูตยั งมีความหมายถึงการจั ดการของรัฐ
กับตัวแสดงอื่นโดยในมุมของรัฐนั้น การทูตคือการแนะนํ า กําหนดและดําเนิ นนโยบายตางประเทศ ดังนั้ น
การทูตจึงเปนรูปแบบและวิธีที่ใชในการทั้งแบบที่เปนทางการและวิธีการอื่น ๆ ผานการติดตอพูดคุย การล็อบบี้
การเยี่ยมเยียน การขมขู และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองผลประโยชนโดยรวมแหงรัฐ (Barston,
R. P. ๒๐๑๙) โดยการทูตเป นเครื่ องมือสํ าคัญในการพิทักษผลประโยชน แหงรั ฐ (Lu.Y.&Huang.J., ๒๐๐๘)
ส วนวัคซีนในบทความนี้ห มายถึง วัคซีนที่ ใชในการป องกันโรค Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-19)
หรือโรคทางเดินหายใจที่ชื่อวา Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-19) ซึ่งองคการอนามัยโลก (World Health
Organization [WHO], ๒๐๒๐) ไดประกาศวาเปนโรคที่เกิดจากไวรัสตัวใหมเมื่อเดือนมกราคม ๒๐๒๐ (WHO,
๒๐๒๐) ตอมาโรคโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ไดกลายเปนความทาทายสําคัญที่มีตอระบบสาธารณสุ ข
การวิจัยและบุคลากรทางการแพทย (Fauci & Redfield, ๒๐๒๐) การพัฒนาวัคซีนอยางรวดเร็วเพื่อปองกัน
โรคโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เปนสิ่งจําเปนระดับโลก ซึ่งตามปกติแลวการพัฒนาวัคซีนแตละชนิดจะใช
เวลาประมาณ ๑๐ -๑๕ ป (สถาบันวัคซีนแหงชาติ , ๒๐๒๐) ดังนั้นการเขาถึงวัคซีนที่ไดรับการอนุมัติแลวซึ่ง
พรอมสําหรับการแจกจายในวงกวางกอนสิ้นป ๒๐๒๐ หรือแมแตป ๒๐๒๑ นั้นเปนสิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
(Graham,๒๐๒๐) โดยการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ผู พัฒนาวัคซีนที่ยื นยั นแล ววาออกฤทธิ์ส วนใหญ อยู ใน
อเมริกาเหนือถึง ๔๖% นอกจากนั้นแบงเปนผูพัฒนาวัคซีนในประเทศจีน ในเอเชีย (ไมรวมจีน) ออสเตรเลีย
และ ในยุ โรป สั ดส วนเทากันคือ ๑๘% (Le,Andreadakis, et al., ๒๐๒๐) เมื่อนําความหมายของการทูต
และวัคซีนมารวมกันจึงหมายถึงกิจกรรมหรื อการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการทูตในเชิงของสาธารณสุ ข
ในดานการใชหรือสงมอบวัคซีนซึ่งคลอบคลุมถึงงานของกาวี (GAVI Alliance) องคการอนามัยโลก (WHO) และ
มูลนิ ธิเกตส (Gates foundation) รวมถึงองค กรระหว างประเทศอื่ น ๆ โดยมีใจความหลั กคื อการเข า ไปมี
สวนเกี่ยวของในดานมนุษยธรรม กอใหเกิดบทบาทในการไกลเกลี่ยเพื่อยุติความขัดแยงในชวงที่มีการรณรงค
ฉีดวัคซีนได (Hotez, P. J., ๒๐๑๔) อีกทั้งการแพทยและการสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและ
สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไดอีกดวย (Bourne, P. G. ,๑๙๗๘)
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วิธีดําเนินการวิจัย
๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน ๓๑ คน เปนเพศชาย ๒๓ คน
คิ ด เป น ร อ ยละ ๗๔ และเป น เพศหญิ ง ๘ คน คิ ด เป น ร อ ยละ ๒๖ ช ว งอายุ เ ฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง ๒๗-๔๘ ป
วุฒิการศึกษาอยูระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕
๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางปลายเปดโดยผูวิจัยไดขอคําแนะนํา
จากผู เชี่ยวชาญจํ านวน ๓ ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสั มภาษณ โดยโครงสร างของแบบ
สั มภาษณ ประกอบด ว ยคํ าถามปลายเป ดที่ นํ ามาเก็ บ ข อมู ล เพื่ อ ศึ กษามุ มมองของชาวจี นในกรุ งป ก กิ่ ง ที่ มี
ตอแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน
๓. การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน ๓๑ คน เปนเพศชาย ๒๓ คน
ระหวางตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕ โดยการสัมภาษณทั้งโดยการสัมภาษณแบบรายบุคคล แบบโฟกัสกรุป
โดยใชรูปแบบการพบปะโดยตรงและการสัมภาษณแบบออนไลน
๔. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปบทสัมภาษณมาสรุปแบบ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา และคาสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
จากการศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปกกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุ ษยชาติ
และการทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งจํานวน ๓๑ คน เปนเพศชาย ๒๓ คน
คิ ด เป น ร อ ยละ ๗๔ และเป น เพศหญิ ง ๘ คน คิ ด เป น ร อ ยละ ๒๖ ช ว งอายุ เ ฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง ๒๗-๔๘ ป
วุฒิการศึกษาอยูระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มกราคม ๒๕๖๕
ดวยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา:
๑. ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเขาใจแนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ทีน่ ําเสนอโดย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเชิงบวก กลาวคือ เห็นดวยตอ แนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” เนื่องจาก
มองวาแนวคิดนี้ สอดคล องกับบริ บทและสถานการณปจจุบันที่ทั่วทั้งโลกกําลั งเผชิญปญหาการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-19) ซึ่งแนวทางการแกป ญหานั้นตองเกิดจากความร วมมือกันของทุก ๆ
ประเทศทั่วโลก การที่ประเทศจีนนําเสนอแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ ” ขึ้นมานี้สามารถ
สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศอีกทั้งยังสนับสนุนการสรางสันติภาพใหแกโลกได กอใหเกิดผลประโยชน
รวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแกนของแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” โดยตรง
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๒. ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นขัดแยงกับคํานิยามของ “การทูตวัคซีน” เนื่องจากมองวาคําวา
“การทูตวัคซีน ” เปนคําที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของกับทางการเมืองและมักใชในเชิงลบ กอใหเกิดการด อยคา
บทบาทของประเทศจี น ที่ มี ใ นการช ว ยเหลื อ นานาประเทศผ า นการส ง มอบวั ค ซี น โดยส ว นใหญ ม องว า
การชวยเหลือที่ประเทศจีนทําผานการสงมอบวัคซีนนั้นเกิดจากการที่ประเทศจีนรับผิดชอบตอประชาคมโลก
ในฐานะที่เปนประเทศใหญประเทศหนึ่ง ในทางกลับกันผูใหสัมภาษณบางสวนเห็นดวยกับคําวา “การทูตวัคซีน”
โดยมองว า กิจกรรมการส งมอบวั คซี นที่ ประเทศจี นกระทํ าผ านรั ฐ บาลนั้ น ถือไดวาเป น “การทูตวั ค ซี น ”
เนื่องจากเปนกิจกรรมทางการทูต และเปนพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง แตไมไดมีนัยยะทางการทูต
ในเชิงลบเนื่องจากการกระทําดังกลาวเกิดจากเจตนาความชวยเหลื อที่ประเทศจีนในฐานะประเทศใหญพึ ง
กระทําตอประเทศที่มีความจําเปน
๓. ผูใหสัมภาษณสวนใหญมองวาการชวยเหลือทางดานวัคซีนของประเทศจีนตอประเทศที่จําเปนตั้งอยู
บนเหตุผลอื่น ๆ มากกวาเหตุผลทางการเมือง โดยผูใหสั มภาษณสวนใหญมองวาการชวยเหลือทางดานวัคซีน
ของประเทศจีนตอประเทศที่จําเปนแมวาเปนรูปแบบหนึ่งทางการทูตของประเทศจีน แตไมไดถือเปน “การทูต
วัคซีน”ที่ใชเพื่อจุดมุงหมายทางการเมืองเพียงอยางเดียว เพราะประเทศจีนมอบความชวยเหลือดานวัคซีนใหกับ
ประเทศอื่นถือวาเปนความชวยเหลือที่ประเทศจีนควรทํา ในฐานะประเทศใหญที่แสดงความรับผิดชอบ ผูให
สั มภาษณ บางส ว นมี ความคิ ดเห็ น ว า การบริ จาควั คซี น นี้ ถื อเป นเพี ยงแค ความช ว ยเหลื อต อต างประเทศ
หรือความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมเพียงเทานั้น ไมไดถือวาเปน กิจกรรมทางการทูต และผูใหสัมภาษณ
บางสวนมองวาการใหวัคซีนของประเทศจีนนั้น ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนเพื่อผลทางเศรษฐกิจบางประการ
ซึ่งไมไดมีผลกระทบตอความสั มพันธทางการทูตระหวางสองประเทศอย างชัดเจน ในขณะที่ผู ใหสั มภาษณ
สวนนอยมองวา เรื่องนี้ไมไดมีผลตอตนเองมากนัก หากภายในประเทศมีวัคซีนที่เพียงพอตอผูคนในประเทศ
อภิปรายผล
การศึกษามุมมองของชาวจี นในกรุงป กกิ่งที่มีตอแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ และ
การทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปกกิ่งพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเขาใจ
แนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เนื่องจากมองวาแนวคิดนี้สอดคลอง
กับบริ บทและสถานการณ ป จจุบันที่ ทั่วทั้งโลกกําลั งเผชิญป ญหาการแพร ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๑๙
(Covid-19) รวมกัน ซึ่งกระทบตอประเทศตาง ๆ เปนวงกวางทั่วโลก ซึ่งแนวทางการป ญหาดังกลาวนั้ น ไม
สามารถกระทําไดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแตจะตองไดรับความรวมมือกับนานาประเทศโดยที่ความรวมมือ
ดังกลาวนั้นจะทําใหแตละประเทศไดรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งสอดคลองแกนแทของแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของ
มวลมนุษยชาติ” และสอดรับกับงานวิจัยของหวังและคณะ (Wang,et al., ๒๐๒๒) หลี่ (Li, ๒๐๒๑) และจาง (Zhang,
๒๐๒๑) ที่กลาววา แนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ”กอใหเกิดความรวมมือกันระหวางประเทศ
และความรวมมือดังกลาวสงผลใหไดรับผลประโยชนรวมกัน
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ในสวนของความเชื่อมโยงระหวางแนวคิด“ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ” กับ “วัคซีนการทูต”
ผูใหสัมภาษณสวนใหญไมเห็นดวยกับการนิยามการชวยเหลือทางดานวัคซีนที่ประเทศจีนมีตอประเทศอื่น ๆ
วาเปน “วัคซีนการทูต” เพราะคํานิยามของ “วัคซีนการทูต” สงผลตอภาพลักษณความชวยเหลือที่ประเทศจีน
มีตอนานาประเทศในดานวัคซีน โดยถูกมองวาประเทศจีนกระทําการชวยเหลือดานวัคซีนนั้นเพื่อตอบสนอง
ผลประโยชนทางการเมืองเทานั้นสอดรับกับนิ ยามคําวาการทูตของเบอริ ดจ (Berridge, ๒๐๑๕) บารสตัน
(Barston, ๒๐๑๙) และ ลูและหวง (Lu.& Huang, ๒๐๐๘) ที่ไดกลาวไว เปนกิจกรรมทางการเมืองเพื่อพิทักษ
ผลประโยชนแหงรัฐ แตผูใหสัมภาษณมองวา สาเหตุที่ประเทศจีนชวยเหลื อนานาประเทศในดานวัคซี นนั้น
ไมไดมีเกิดจากปจจัยดานผลประโยชนทางการเมืองเพียงอยางเดียว แต มาจากหลาย ๆ ปจจัย โดยสวนใหญ
มองวา ปจจัยที่ประเทศจีนเปนประเทศใหญที่มีความรับผิดชอบเปนปจจัยหลัก และยังมีปจจัยดานมนุษยธรรม
เปนปจจัยรองลงมา อีกทั้งผูใหสัมภาษณบางสวนมองวาปจจัยดานการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจจากการจําหนาย
วัคซีนเปนปจจั ย หนึ่ งส งผลให ประเทศจีนชว ยเหลื อนานาประเทศผ านการส งมอบวั คซี นในรู ป แบบตาง ๆ
และส วนน อยมองว าไม สนใจประเด็นนี้ หากวั คซีน มี ปริ มาณเพียงพอต อคนในประเทศ ทั้งนี้ ผู ให สั มภาษณ
สวนใหญเห็นคลองกันวา ความชวยเหลือดานวัคซีนที่ประเทศจีนมีตอประเทศที่จําเปนนั้นไมวาจะเกิดจากปจจัย
หรื อสาเหตุ ใด แต เป นการกระทํ า ที่ ถู กต องและสนั บ สนุ น รั ฐ บาลจี นในการดํ าเนิ น การช ว ยเหลื อดั ง กล า ว
สอดรับกับคุณคาของแนวคิด “ชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติ ” กอใหเกิดความเขาใจแนวคิดดังกลาว
เพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ความร ว มมื อ กั น ระหว า งประเทศ อั น ทํ า ให ทุ ก ประเทศสามารถแก ป ญ หาร วมกั น
และบรรลุผลประโยชนรวมกันไดอีกดวย
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เจาะจงกลุมประชากรคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงปกกิ่ง ซึ่งเปนเมืองหลวง
ประชากรมีความตื่นรูทางการเมือง กลุมประชากรที่ศึกษามีระดับการศึกษาคอนขางสูงคือ ระดับอนุปริญญาปริ ญญาเอก และกลุ มประชากรส วนใหญเปนเพศชายซึ่ งมี ความรู และความสนใจในดานการเมื องอยู เดิ ม
ทําใหกลุมประชากรสวนใหญทราบและเขาใจแนวคิดชะตากรรมรวมกันของมวลมนุษยชาติแ ละการทูตวัคซีน
เปนอยางดี ซึ่งในการวิจัยครั้งหนาควรเปลี่ยนกลุมประชากรเปนเมืองอื่นที่หางไกลหรือกลุมประชากรที่มีระดับ
การศึกษาตางกันรวมถึงเพศที่ตางกันอาจไดผลการศึกษาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นได
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สมานฉันทเพื่อการสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในชุมชนโดยการปองกันและแกไขปญหาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
ซึ่ งแสดงออกในรู ปแบบจารี ต และการควบคุ มทางสั งคม ซึ่ งที่ มาของความขั ดแย งส ว นใหญ เกี่ ย วข อ งกั บ
การใชทรัพยากรในพื้นที่ ทําใหมีการรวมกันสรางกติกาชุมชนโดยหยิบยกปญหามาพูดคุย เพื่อใหตระหนักวา
เปนปญหาที่ควรแกไขหรือปองกัน และฐานคิดของกระบวนการยุติธรรมชุมชนอยูในกรอบของกระบวนทัศน
ทางกฎหมาย ที่ปะทะกันระหวางกระบวนทัศนการบังคับใชกฎหมายกับกระบวนทัศนกระบวนการนิติธรรม
รูปแบบและแนวทางในการเสริมสรางสังคมสมานฉันท มีวิธีที่ถูกนํามาใชอยางผสมผสานกัน ไดแก การเจรจา
ต อรองโดยอาศั ยระบบเครื อญาติ การเจรจาไกล เกลี่ ยโดยบุคคลที่ เป น ที่ เคารพน าเชื่อถื อซึ่ งมี ทั้ งคนเดียว
และทําเปนกลุม โดยคนที่เขารวมในกระบวนการนี้ยอมรับในวิถีทางนี้เพราะรับรูถึงประโยชนที่ตนและชุมชน
จะไดรับ โดยมุงบูรณาการใหเกิดการฟนฟูสัมพันธภาพและอยูรวมกันไดอยางสงบสุข จากขอคนพบดังกล าว
นําสู ขอเสนอแนะวาภาครั ฐควรนําเอาความสามารถของชุมชนและบทบาทผู นํ าชุมชนมาปรั บใชควบคู กั บ
กระบวนการทางกฏหมายในการแกไขปญหาและจัดการปญหาความขัดแยง
คําสําคัญ : การจัดการความขัดแยง, สังคมสมานฉันท, ยุติธรรมชุมชน, ภาวะผูนํา
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STRENGTHENING SOCIAL RECONCILIATION THROUGH COMMUNITY JUSTICE
Anirut Nuplord1๑ Chumphon Angkananon ๒ and Wattana Daengprathet ๓
Maejo University Chumphon Campus.
Email address: Market๕๒@Gmail.com
Abstract
Promoting social reconciliation through the community justice process consists of
document research to study thinking bases and action research in Lamae sub-district, Lamae
district, Chumphon province by in-depth interviews with community leaders and government
officials in the area. The results of the study found that the community context that brings
reconciliation for building peace in the community by preventing and solving problems based
on community culture, expressed in traditional ways and social control. Most conflicts around
the use of local resources must come together to create a community covenant to recognize
that it is a problem that should be addressed or prevented. There are several models and
approaches to fostering social reconciliation, including negotiating based on kinship. Negotiation
by a respected person who is an individual and in a group by focusing on integration for the
restoration of relationships and peaceful coexistence. These findings lead to suggestions that
the government should apply community competence and community leadership roles in
conjunction with the legal process in resolving and managing conflicts.
Keywords: Conflict Management, Social Reconciliation, Community Justice, Leadership
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บทนํา
Introduction
สังคมไทยนั้นมีความเปนอยูอยางเรียบงาย มีความสมัครสมานกลมเกลียวกัน มาสูระบบอาชีพการงาน
และผลประโยชน แบ งแยกแตกต างกั นออกไป กอให เกิ ดพลั งและความขั ดแย งทางผลประโยชน เศรษฐกิ จ
และสังคมใหม ๆ อันนับวันจะทวีคูณขึ้นเกิดปญหาชองวางระหว างคนจนและคนรวย คนในเมืองกับคนชนบท
ในขณะที่สังคมชุมชนของไทย มีลักษณะของชุมชนเกษตรกรรม ประกอบดวยชุมชนเล็ก ๆ กระจายอยูในชุมชน
ทั่วไป (สมัคร บุราวาศ, ๒๕๔๔: ๖) ความสัมพันธแบบปฐมภูมิและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จึงเปนระบบสั งคม
ที่มีหมูบานหรือตําบลเปนหนวยหลัก การปกครองขึ้นอยูกับกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานเปนสําคัญ
และมีบทบาทในการเปนผูนําทางการปกครองอยูไมนอย ปญหาจึงมีอยูวาบุคคลดังกลาวมีความรูความสามารถ
และปฏิบัติราชการไดเปนที่พึงพอใจของคนในชุมชนหรือไม สําหรับผูนําชุมชนกับลู กบานการติดตอมีลั กษณะ
เปนการสวนตัวแบบพอกับลูกหรือญาติสนิท มีความสัมพันธกับแบบเครือญาติ จากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ดังกลาวกําลังแปรเปลี่ยนไปสู ความทันสมัยมากขึ้น การติดตอกับสังคมเมืองก็มีมากขึ้นกวาแตกอน จึงทําให
วัฒนธรรมชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ มุงเนนความเปนวัตถุนิยมอยางรุนแรง กระแสประชาธิปไตย
แพรขยายรับรูและมีส วนร วมทางการเมืองเชนเดียวกับคนเมือง จากกระแสการเปลี่ ยนแปลงดังกล าว ทําให
คนในชุมชนเกิดปญหาความขัดแยงกันในดานการประกอบอาชีพ ผลประโยชนและโครงสรางทางสังคม (ทิพวรรณ
หลอสุวรรณรัตน, ๒๕๔๖)
ชุมชนมีความสําคัญและเปนรากฐานตอความมั่นคงของชาติเปนอยางยิ่ง เพราะประชาชนสวนมากอาศัย
อยูในชุมชนชนบท หนวยงานตาง ๆ เปนจํานวนมากไดใหความสนใจมุงพัฒนาชุมชนชนทบเพื่อยกฐานะความ
เปนอยูใหดีขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ ชุมชนเปนหนวยการปกครองและหนวยทางสังคมเศรษฐกิจ
การที่รัฐเขาไปเกี่ยวของกับหมูบานทั้งในอดีตและเพิ่มมากขึ้นในปจจุบันไดสรางความสัมพันธกับชุมชนในลักษณะ
ที่ เป นหน วยการปกครอง ยิ่ งเมื่ อรั ฐได เพิ่ มภารกิ จของการพั ฒนาและการส ง เสริ มให ประชาชนมี ส ว นร ว ม
การพัฒนาก็กลายเปนการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางและวิธีการที่รัฐกําหนด (พัฒน สุจํานง และคณะ, ๒๕๒๔)
ความสงบเรียบรอยของชุมชน สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาชุมชนใหพึ่งตนเองมากขึ้น
ขณะที่ แนวคิ ดกระบวนการยุ ติ ธรรมชุ มชนนั้ น เป นนามธรรมเชิ งอุ ดมคติ ที่ อยู บนพื้ นฐานของแนวคิ ดสั งคม
ที่ปราศจากรัฐ ยอมไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการนําไปปฏิบัติ และหากระบบยุติธรรมชุมชนจะเกิดขึ้นได
โดยเงื่อนไขของการแกหรื อเสนอตัวบทกฎหมายใหมดวยแล ว สถานการณดังกล าวเป นการตอสูชวงชิ งพื้ นที่
ทางอุดมการณ นอกจากนี้ การนําเสนอแนวคิดยุติธรรมชุมชนนั้น เปนความพยายามเสนอกระบวนทัศนทางเลือก
ที่เปนทางออกใหชุมชนพนจากการครอบงําที่มองจากจุดยืนของรัฐมากกวาจุดยืนของชุมชน แตระบบยุติธรรม
ชุมชนยอมเกิดขึ้นไดหากใจปรารถนา หากมีเงื่อนไขการจัดระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย จากความสับสนวุนวายในการพัฒนาสังคมไทยดังกลาว (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, ๒๕๔๕)
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การเสนอให ระบบยุ ติธรรมชุมชนเกิดขึ้นดวยเงื่อนไขของชุมชนเอง โดยยังไมจําเป นตองแกไขตั วบท
กฎหมายใด ๆ หากแตใชกลไกของกฎหมาย (legal process) และกฎหมายจารีต ในฐานะเปนทุนทางสังคมที่มี
อยูแลวมาเปนประโยชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจําเปนตองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางานเสียใหม แทนที่
จะเปนผูกําหนดแผนงานโครงการชุมชนสัมพันธในลักษณะตาง ๆ ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเปนการทํางานรวมกับ
ชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่พรอมกันไป คนหาศักยภาพของชุมชน และแกปญหารวมกันดวยเครื่องมือ
วิธีการที่เหมาะสมตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชน จากนั้น รวมกันพัฒนาและจัดการความรูของชุมชน ตามแนว
ทางการวิ จั ยและพั ฒนาโดยประชาชน จะเป นแนวทางสํ าคั ญในการจั ดระเบี ยบให สั งคมมี ความแน น แฟ น
เปนปกแผนและสามารถรื้อฟนระบบยุติธรรมชุมชนขึ้นมาใหตอเชื่อมไปกับกระบวนการยุติธรรม แตอยางไรก็ตาม
แนวคิดที่จะจัดการความขัดแยงชุมชนในคดีบางประเภท เชน ศาลมีคณะผูไกลเกลี่ยประนีประนอมประจําศาล
ไวทุกศาล อัยการก็มีหนวยงานที่จะทําการประนอมขอพิพาท ตํารวจโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนก็พยายามที่จะ
ใหคูกรณีตกลงประนีประนอมยอมความกัน เพื่อลดจํานวนคดีที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดภารงาน
ในหนาที่ ลดงบประมาณแผนดิน ฝายปกครองก็มีคณะตุลาการประจําอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธาน มีผูนํา
ชุมชนเปนกรรมการ แตพบวายังไมสามารถลดจํานวนคดีความขัดแยงที่เขามาสูกระบวนการยุติธรรม สาเหตุ
อาจจะมาจากความไมพร อมและขาดประสบการณของผู นํ าชุมชน หรื อการไมยอมรั บของชุมชนตอบทบาท
ของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยง จึงทําใหคูกรณีนําคดีความขัดแยงเขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยการนํา
เรื่องไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินการ (บัญชร แกวสอง, ๒๕๔๕)
การเสริมสรางสังคมสมานฉันทดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงเปนแนวทางการจัดการความขัดแยง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อระงับยับยั้งอยูในชุมชนไมใหบานปลายลุกลามเปนเรื่องใหญโตจนไมสามารถแกไขได
โดยใหชุมชนเปนผูดูแลและแกไขปญหาดวยตนเอง สวนรัฐเปนเพียงผูชวยหรือสนับสนุนในสวนที่สําคัญบางเรื่อง
โดยเฉพาะสถานที่ งบประมาณ การใหความรูแกคนในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาผูนํ าชุมชนในการจั ดการ
ความขั ดแย ง เพราะผู นํ าชุ มชนเป นผู ที่ รู และเข าใจป ญหาของชุ มชนเป นอย างดี และเป นการลดค าใช จ าย
ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณของแผนดิน ลดภาระงานแกตํารวจ พนักงานงานอัยการ และศาล ดังนั้ น
การเสริ มสร างสั งคมสมานฉั นท ด ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมชุ มชน จึ งเป นประโยชน และสร า งความสงบสุ ข
ใหแกสมาชิกในชุมชน เกิดความสงบเรียบรอย และความสมานฉันทในชุมชน
วัตถุประสงคการวิจัย
Objective
จากปรากฏการณทางสังคมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยทางสังคม
และประการสําคัญคือการทําใหสังคมเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมมือกัน กระบวนการยุติธรรมชุมชนอยางเดียวยอม
มิใชคําตอบสําหรับปญหาในระบบยุติธรรมไทย ดังนั้นจึงตองทําการแสวงหาทางเลื อกตาง ๆ ที่จะตอบสนอง
ความหลากหลายของปญหาและความตองการของผูคนที่แตกตางกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบท
ของชุมชนและกระบวนการยุติธรรมของชุมชนเพื่อทําความเขาใจถึงการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ปจจัยและเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของชุมชน เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
มีการรวมมือกัน โดยกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพื่อการเสริมสรางสังคมสามานฉันทใหเกิดขึ้นแกชุมชน
การทบทวนวรรณกรรม
(Literature Review)
จากการศึกษาการเสริมสรางสังคมสมานฉันทดวยกระบวนการยุติธรรมของชุมชน พื้นที่ตําบลละแม
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร เปนการสรางกรอบความคิดเพื่ออธิบายปฏิบัติการของกระบวนการยุติธรรมผ าน
แนวคิดเรื่อง กระบวนการยุติธรรมชุมชนอยางเปนระบบ ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงเปนการศึกษาวาทกรรม
(discoursive approach) ที่เปนปฏิบัติการของอํานาจ โดยให ความสํ าคัญกับการวิเคราะห เชื่อมโยงระหวาง
อํานาจกั บความรู ความจริง เพื่อศึกษาถึ งความเป นมา (social context of emergence) ของกระบวนการ
ยุ ติธรรมภายใตโครงสร างส วนลึ กที่ ครอบงํ าในนามของ“รัฐ” ที่แสดงออกซึ่ งอํ านาจผ าน“กฎหมาย” โดยที่
การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเหลานั้นเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน หลักแนวคิดที่ใชในการวิจัย
จึงสามารถศึกษาไดเปน ๓ กลุม คือ กลุมแรกเปนทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ และกฎหมาย กลุมที่สองเปนกลุมแนวคิด
เกี่ยวกับชุมชน แนวคิดประชาสังคม แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชน และกลุมที่สาม
เปนกลุมงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงเปนงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ชุมชน และกลไกการควบคุมสังคม
การจัดการความขัดแยง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ใชเปนกรอบการวิเคราะหสิ่งที่อยู
เบื้องหลังในการจัดการความขัดแยงของชุมชน โดยเฉพาะขอมูลที่นาสนใจและมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมา
ของความขัดแยง การจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันทที่ทําใหความขัดแยงหรือขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน
ยุติหรือบรรเทาความรุนแรงลงโดยนําศักยภาพผูนําและศักยภาพของชุมชนที่มีอยูมาใช ดังภาพที่ ๑ แสดงกรอบ
แนวคิดการวิจัย
การจัดการความขัดแยง

วิถีวัฒนธรรมชุมชน
จารีตและการควบคุมทางสังคม

กฎเกณฑกติกา
ชุมชนที่ตกลงรวมกัน

ความขัดแยงระหวางบุคคล
หรือกลุมบุคคล

การแกไขความขัดแยง
โดยการเจรจา
ไกลเกลี่ย
โดยบุคคลที่สาม

กลไกลปองกัน
ความขัดแยง

กระบวน
วิธีเชิง
สมานฉันท

กระบวนการยุติธรรมชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
Research Methodology
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบสัมภาษณเปน
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากคําถามในการวิจัยภายใตกระบวนทัศนปรากฏการณนิยม
(phenomenology paradigm) ที่ ผสมผสานกั นกั บ การรวบรวมค น คว าเอกสารและการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
โดย ผูใหขอมูลหลัก เปนการเลือกสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงออกเปน ๓
กลุม ไดแก ๑. เจาหนาที่ตําตรวจทั้งผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน ๔ คน, ๒. เจาหนาที่ฝายปกครอง คน และ ๓.
ผู นํ าท องที่ ๕ คน โดยในการสั มภาษณ เชิ งลึ ก ผู วิ จั ยใช การสั มภาษณ แบบกึ่ งโครงสร าง (semi structured
interview) ที่ไมเครงครัดและยืดหยุนไดมาก ยึดแนวคําถามเปนหลักพรอมกับเปดกวางสําหรับประเด็นที่อาจ
เกิดขึ้นจากการสนทนาทุกรูปแบบ จากนั้น ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ
เชื่อมโยงระหวางเหตุการณวาบริ บทที่เปนโครงสร างของชุมชน (contextual analysis) ในมิติดานความสงบ
เรียบรอย แลวสรุปเปนขอสรุปเชิงนามธรรมโดยพิจารณาจากลักษณะรวมที่พบ
ผลการวิจัย
Result
กระบวนการยุติธรรมชุมชน เปนแบบแผนการจัดการตนเองรวมไปถึงการจัดการปญหาความขัดแยงตาง
ๆ ในชุมชนและเปนสาเหตุทําใหโกรธเคืองกัน ดังที่กลุมผูนําชุมชนเลาวา “มีเหมือนกันที่คนในหมูบานมีเรื่องโกรธ
เคื องกั น เพี ยงแต ให คนกลางที่ คู กรณี ยอมลงให มาดู แลเท านั้ น ก็ ทํ าความเข าใจกั นได คนกลางดั งกล าวไม
จําเปนตองมีคุณสมบัติพิเศษใด เพียงแตเปนผูใหญที่คูกรณีเคารพนับถือก็สามารถยุติปญหาลงไปได ” ชุมชนจึงมี
กลไกการจัดการความขัดแยงดวยตนเองสวนหนึ่งนอกจากการพึ่งชองทางจากทางการ ดวยการใหคนกลางจัดการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท และการมองปญหาไดไปไกลกวาการจัดการตนเองที่ชุมชน ซึง่ ความขัดแยงในชุมชน มีทั้งความ
ขัดแยงรุนแรง และความขัดแยงที่ไมรุนแรง ตัวอยางเชน ความขัดแยง ระหวางสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ
การแบงปนมรดกของครอบครัว การรุกล้ําที่ดิน สัตวเลี้ยงไปทําความเสียหายพื้นที่การเกษตร เปนตน
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของชุมชน เปนรูปแบบการการที่ไมเปนทางการ
(informal) ไมมีศาลชุมชน ไมมีศูนยยุติธรรมชุมชน ไมมีกิจกรรมลานเวทียุติธรรมชุมชน ไมมีศูนยจัดการความ
ขัดแยงในพื้นที่ การจัดการขอพิพาทของชุมชนนั้นใชการไกลเกลี่ยทั้งในระดับปจเจกและผูอาวุโสหรือผูนําชุมชน
ชวยไกลเกลี่ย อีกสวนหนึ่งใชชองทางกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยเฉพาะตํารวจทองที่ มาเปนคนกลาง
ชวยไกลเกลี่ยให รูปแบบการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงเปนการผสมผสานกันระหวางความเปน
ทางการ ซึ่งเปนบทบาทของฝายตํารวจทองที่ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ (decision making approach) กับความ
ไมเปนทางการ ผานบทบาทของผูที่เคารพนับถือในชุมชน (reputation approach) รวมไปถึงผูนําชุมชนหมูบาน
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ทั้งนี้ระบบวัฒนธรรมในทองถิ่นอยูบนระบบเครือญาติ ความเคารพนับถือในตัว บุคคลจึงเปนกลไกสําคัญ
อยางหนึ่งของ ในการจัดการความขัดแยงในชุมชน ดวยการใชวัฒนธรรม หรือที่ภาษาใตเรียกวา“เกลอ” ในการ
สรางความสัมพันธของบุคคลและสราง ความเขมแข็งของชุมชน โดยใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ เขามามีสวนรวม
ในการแกปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งคูกรณี ที่ขัดแยงกัน รวมทั้งครอบครัวและชุมชนของคูกรณีดวย และพยายาม
ใหเรื่องราวความขัดแยงจบลงภายในชุมชน ใหไดโดยเร็ว หากจําเปนตองลงโทษจะพิจารณาใชระบบการลงโทษ
ทางสังคมแบบไมเปนทางการและหาแนวทางปองกันรวมกัน การลงโทษมักใชในกรณีผูที่กระทําความผิดซ้ํา โดย
ใชมาตรการการควบคุมทางสังคม เชน การไมไปรวมงานของครอบครัวผูกระทําความผิด การตัดออกจากสมาชิก
กลุม โดยกําหนดชวงเวลาที่สิ้นสุดหรือ จนกวาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได
ดังนั้น รูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชน จึงมีพื้นฐานมาจากกระบวนการวางแผนแมบทชุมชนภายใต
กระบวนทัศนการพึ่งตนเอง ความเขมแข็งของชุมชนเปนดั่งมือที่มองไมเห็นคอยประคับประคองชุมชนใหอยูใน
ความพอดี และเป นความเข มแข็ งที่ เกิ ดขึ้ นโดยไม จํ าเป นต องพึ่ งพารั ฐ โดยมี ที่ มาจากผู นํ า การเรี ยนรู และ
ความสั มพันธเปนพี่ นองกันในชุมชนที่เปนแรงยึ ดเหนี่ยวตามธรรมชาติ และมีความเขมขนมากขึ้นเมื่ อเสริ ม
ดวยแรงยึดเหนี่ยวจากกระบวนการวางแผนแมบทชุมชน ทุนที่สําคัญจึงไมใชทรัพยากรธรรมชาติหรือเงินแตเปน
ป ญญาที่ ได มาจากการเรี ยนรู เพื่ อแก ไขป ญหาของชุ มชนจนนํ าไปสู การพึ่ งตนเองโดยไม รอความช วยเหลื อ
จากภายนอก ซึ่งสามารถสรุปไดดัง ภาพที่ ๒ แสดง หลักพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมชุมชน
รัฐ

กระบวนการ
วางแผนแมบทชุมชน

การจัดการตนเอง

กระบวนการยุติธรรม

ชุมชน
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน

ภาพที่ 2 แสดง หลักพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม
อภิปรายผลการวิจัยและวิจารณ
Discussion
การจั ดการชุมชนภายใตอํานาจการปกครองของรั ฐ ซึ่ งถื ออํานาจเบ็ ดเสร็ จในการแกป ญหาในสั งคม
ยึดหลักเกณฑทางกฎหมาย สรางความรับรูโดยสากลภายใตวิธีคิดเชิงเดียววาเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นรัฐเทานั้น
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เปนผูมีอาจเด็ดขาดในการแกปญหาและเปนผูชี้ขาดในการตัดสินความผิดของคูกรณีทั้งที่ชุมชนในสังคมตางมีวิถี
ที่ใชในการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนมาอยางยาวนานนั้นคือ กฎเกณฑความคิด ความเชื่อ ขอตกลง
และจารีต ซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชน โดยสิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากระบบคิดของชุมชนในลักษณะที่เรียกวาระบบคิด
เชิ งซ อน (จี ระวั ฒน วงศ สวั สดิ วั ฒน , ๒๕๓๘) การเสนอกระบวนทั ศน ใหม กระบวนการยุ ติ ธรรมทางเลื อ ก
และกระบวนการยุ ติธรรมชุมชนโดยฝ ายรัฐเพื่อแสวงหาความร วมมือจากประชาชนและลดคดีที่จะขึ้นสู ศาล
ภายใต กระบวนทั ศน เ สรี นิ ยม จึ งยั งไม พ นกรอบคิ ดที่ สํ า คั ญคื อ ความเป น ทางการ(formal law) ที่ ร วบรั ด
ความยุติธรรมใหเปนเพียงการมีสิทธิเทาเทียมกันในเชิงรูปแบบที่ออนดอยประสิทธิภาพในการเสริมสรางสังคม
ที่เปนธรรมเทาเทียมกันการเสนอกระบวนทัศนดังกลาวเสมือนการทําสงครามแยงชิงพื้นที่ทางความคิดและพื้นที่
ทางวัฒนธรรมในสังคม (war of movement and war of position) ตามแนวคิดเชิงนีโอมารกซิสมของกรั มชี
(Gramsci, ๑๘๙๑-๑๙๓๗) แนวความคิดกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันทมาใชในชุมชน เพื่อเสริมการทํางาน
ของกระบวนการยุ ติ ธรรมกระแสหลั งเนื่ องจากกระบวนการยุ ติ ธรรมเชิ งสมานฉั น (Restorative Justice)
เปนกระบวนทับ เปนกระบวนการยุติธรรมรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเดนคือ เปนทั้ง “วิธีการแบบสันติวิธี” ในการ
จัดการความขัดแยงและการกระทําผิดกฎหมายที่นาไปสู “เปาหมายเชิงสมานฉันท” ในตัวเอง ทําใหวิธีการในการ
จั ดการความขั ดแย งหรื อวิธี การในการแก ป ญหาอาชญากรรมภายใต กรอบยุ ติธรรมเชิ งสมานฉั นท มุ งเน น ที่
“การฟนฟูสัมพันธภาพระหวางบุคคล” ดวยการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย คือ คูกรณีความขัดแยง ผูแทน
ชุมชน เจาหนาที่และอาจมีผูสนับสนุนของคูกรณีหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของดวยก็ได (ชัยวัฒน สถาอนันท, ๒๕๓๙)
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
Conclusion and Recommendations
บริ บทของสั งคม ชุมชนในปจจุ บัน กับความเข มแข็ งของกระบวนการยุติ ธรรมกระแสหลั ก ได เกิ ด
กอใหเกิดทัศนะเชิงปจเจก สูปญหาอาชญากรรมเปนปญหาสวนตัวที่เจาหนาที่ของรัฐจะตองดําเนินการแกไข
ทัศนะดังกลาวที่เกิดขึ้น สื่อใหเห็นถึงสภาพคดีที่ลนศาล คนลนคุก จึงตองแสวงหาความรวมมือกับประชาชนให
มากขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผานแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกดวยการเสนอแนวคิดกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนขึ้น ดังนั้น แมจะดําเนินการสรางความสมานฉันทของสังคมในรูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชน
แตยังไมพนการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจที่ใหความสําคัญกับรัฐมากกวาชุมชน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
กระบวนทัศน (paradigm shift) ตองรวมไปถึงแนวคิดเชิงอุดมคติวากระบวนการยุติธรรมที่เปนของรัฐควรยอมรับ
กระบวนการยุติธรรมที่เปนของชุมชน วาทกรรมกระบวนการยุติธรรมชุมชน (ที่เปนของรัฐ) ควรไดรับการตีความ
เพื่อทําความเขาใจแนวคิดดังกลาวอยางมีความหมาย แยกยอยสาระใหเปนสวน ๆ ที่เล็กลงเพื่อแสดงให เห็ น
มิติตาง ๆ ของอํานาจและอุดมการณที่ซอนอยู เบื้ องหลัง กระบวนการยุติธรรมชุมชนจึ งควรเป นชุมทางแห ง
วาทกรรม (juncture of discourses) ที่เปนผลผลิตของปฏิสัมพันธและพลวัตระหวางผูนําและสมาชิกในชุมชน
ตลอดจนทองถิ่นกับธรรมชาติรอบตัว ระหวางคนในทองถิ่นดวยกันเอง และระหวางคนในทองถิ่นกับสังคมเพื่อน
บานและภายนอก โดยเฉพาะรัฐ ตัวแทนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมภายใตกระบวนทัศนหลังทันสมัยนิยม
(postmodernism) ที่ไมพึงแตเนนวิธีการภายใตแนวคิดกระแสหลัก แตพึงเนนอัตลักษณ ศักดิ์ศรี ความมั่งคั่ง
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และมั่นคงในระดับปจเจกและชุมชนควบคูกันไป การตอบโตดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชนภายใตกระบวนทัศน
หลังสมัยใหมนิยมจึงเกิดขึ้นบนฐานคิด โดยมีบริบทของวัฒนธรรมเปนฐานของระบบยุติธรรมชุมชน (ประเวศ วะสี,
๒๕๕๐) และแนวคิดกฎหมาย คือ ทรัพยากร (พิเชษฐ เมาลานนท, ๒๕๔๗)
การเสริมสรางสังคมสมานฉันทดวยกระบวนการยุติธรรมชุมชนของตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร สรุปไดวาในปจจุบันกระบวนการสันติวิธี คือ วิธีการจัดการกับความขัดแยงวิธีหนึ่ง ดวยการใชกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน โดยมีเหตุผลสํ าคัญตรงที่วา เปนวิธีการที่น าจะมีการสู ญเสี ยนอยที่สุ ด ทั้งระยะสั้ นระยะยาว
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช ความรุนแรง ซึ่งทุกฝายอางวาเปนวิธีการสุดทาย ซึ่งบางกรณีสามารถ
บรรลุผล ในระยะสั้นเปนรูปธรรมชัดเจน แตหากความขัดแยงดํารงอยูเพียงแตถูกกดไว โอกาสที่จะเกิดความ
รุนแรงในระยะยาวยอมมีอยู สวนในทางนามธรรม เชน ความเขาใจอันดี ความสามัคคีปรองดอง นั้นยอมเกิดขึ้นได
ยากดวยวิถีความรุนแรง บางคนมองสันติวิธีในลักษณะปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ เชน การใชปฏิบัติการไรความรุนแรง
เพื่อใหรัฐหรือผูมีอํานาจเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือพฤติกรรมบางคนใชสันติวิธี เพราะความเชื่อวาจะใหผลที่ยั่งยืน
และเป นไปตามหลั กจริยธรรม หรื อ ศาสนธรรม บางคนใชสั นติวิธีตามหลั กการบริ หารเพื่ อลดความขั ดแย ง
ไปสูรูปแบบอื่นที่จะจัดการไดดีกวา โดยไมใชความรุนแรง ซึ่งลักษณะสําคัญของสันติวิธี คือ ไมใชวิธีที่เฉื่อยชาหรือ
ยอมจํานน หากเปนวิธีที่ขันแข็งและตองใชความคิดสรางสรรค ไมใชยุทธวิธีที่ เลือกใชในบางโอกาส หากเป น
ยุทธศาสตรที่ปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ เปนสัจธรรมที่นาเชื่อถือไมใชวิธีที่ดีในเชิงกระบวนการเทานั้น หากเปนวิธี
ที่หวังผลที่กลมกลืนกับวิธีการดวย “กระบวนการยุติธรรมชุมชน” จึงถูกสรางขึ้น ภายใตแนวคิดทางสังคมวิทยา
ที่เชื่อวาบุคคลและการกระทําเปนผลจากสังคม ดังนั้น ปญหาสังคมจึงเปนความบกพรองของสถาบันในสั งคม
ที่ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ (สนิท สมัครการ, ๒๕๔๘)
กระบวนการยุติธรรมชุมชนจึงเปนกระบวนการของระบบจารีตในชุมชนในการแกปญหาความขั ดแย ง
และสรางสมานฉันท เนื่องจากการศึกษาการจัดการความขัดแยงโดยชุมชนเพื่อสรางความยุติธรรมใหกับชุมชน
โดยจั ดการผ านระบบคิ ด กฎเกณฑ จารีต ความเชื่อ และคุณคาของชุมชนตามวิถี ความยุ ติธรรมของชุ มชน
โดยใชแนวทางที่คนในชุมชนจะดูแลใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางรัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับประชาชน
ที่เปนความขัดแยงที่ไมรุนแรงหรือเพื่อลดระดับความขัดแยง โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ ควรจะดําเนินการแปรเปลี่ยน
สถานการณที่เกิดความขัดแยงใหมีการปรึกษาหารือและความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะสําหรับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ ๑) รัฐ และ
องคกรตาง ๆ ที่มีอํานาจเสนอกฎหมายควรพึงระวังการออกกฎหมายใหม ดวยการใชมาตรการทางบริหารหรือ
กฎหมายที่ มี อยู แล วเป นลํ าดั บแรก ตามหลั กการที่ว า กฎหมายของรั ฐควรมี น อยฉบั บ (less government,
less law) ๒) ควรสงเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมใหเปนนโยบายคูขนานกับกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก สําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนงานและโครงการขององคกรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหเกิด
การประสานที่สอดคลองกัน ๓) สํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถนํารูปแบบและวิธีการในการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนดวยกระบวนการวางแผนแมบทชุมชนไปประยุกตใชขยายผลแกสถานีตํารวจในพื้นที่ชนบท สําหรับ
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การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธที่สอดคลองกับนโยบายชุมชนเขมแข็งตนแบบได โดยไมจําเปนตองออกระเบียบ
กฎหมายใหม ๔) ศีลธรรมในระบบกฎหมายเปนสวนที่เกื้อหนุนความเขมแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน ดังนั้น
ควรสงเสริมเปดโอกาสใหสถาบันทางศาสนาตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนดวย
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสวนทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาคํา จังหวัดอุดรธานี
กรณ หุวะนันทน
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา
จั งหวั ดอุ ด รธานี โดยมี วั ตถุ ประสงค เ พื่ อศึ ก ษารู ป แบบและวิ เ คราะห ป ระสิ ทธิ ผ ลของการพั ฒ นาดั ง กล า ว
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล องกับแผนยุ ทธศาสตรชาติ การวิจัยชิ้นนี้เป นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการวิเคราะห เนื้ อหาเป น
เครื่องมือหลักในการศึกษา โดยใชการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเผยแพรทางการ อาทิ แผนพัฒนา
บุ คลากรส วนตําบล หลั กเกณฑการบริ หารและพัฒนาทรั พยากรบุ คคล ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึ งขีดจํ ากัด
และความทาทายในการพัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นในสภาวการณความผันผวนหลังการ
ระบาดใหญ และใหขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการใชโอกาสจากความปกติใหมเพื่อการปรั บกลยุ ทธ
ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสวนทองถิ่น
คําสําคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, การจัดการทรัพยากรมนุษย, การบริหารจัดการทองถิ่น, ทุนมนุษย
ทองถิ่น, สมรรถนะ
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LOCAL ADMINISTRATORS’ CAPABILITY DEVELOPMENT OF NONGNAKHAM
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, UDONTHANI PROVINCE
Gorn Huvanandana
Graduate School of Public Administration, NIDA, E-mail: gornhuva@gmail.com
Abstract
The local administrators capability development agenda of Nongnakham subdistrict
administrative organization (SAO) was explored in this study. The objectives were to investigate
current human resource development (HRD) methods and their efficacy in order to develop
recommendations that were in line with good governance principles and the national strategy
roadmap. To organize data and develop thematic findings, this qualitative documentary research
used content analysis as its primary method. Data was gathered from publicly accessible
documents from relevant institutions, including but not limited to public orders and state rules
from the Ministry of Interior and the Department of Local Administration. Findings suggested
that Nongnakham SAO continues to face significant challenges and obstacles in delivering
effective HRD practices in the face of radical changes and volatile environment. The necessity
of SAO's adaptive capacity to reformulate policies relevant to the development of local
administrators' capability was underlined in policy suggestions.
Keywords: Human Resource Development; Human Resource Management; Local Administration;
Human Capital; Competency
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บทนํา
การปกครองทองถิ่นถือเปนกลไกสําคัญของภาครัฐในการบริหารการปกครอง และเปนการปฏิบัติภารกิจ
ในการจั ด สรรบริ การสาธารณะแก ป ระชาชนพลเมื องของรั ฐ ซึ่ งอาศั ยการกระจายอํ า นาจและทรั พ ยากร
จากสวนกลางสูภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนองคประกอบสําคัญที่เอื้อใหการดําเนินนโยบายภาครัฐ
เป นไปได อย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เป น ที่ ทราบกั น ดี ว า ทุ นมนุ ษย คื อหนึ่ งในป จ จั ยที่ มี ความสํ าคั ญอย า งมาก
ในการขับเคลื่อนนโยบายแและกลยุทธตาง ๆ ขององคการ การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถจึงเปนสิ่งที่
ผูนําควรคํานึงถึงเปนลําดับตน ๆ เพื่อผลักดันภารกิจสําคัญตาง ๆ ขององคกร ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยเฉพาะในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญในการศึกษาทางรัฐประศาสน
ศาสตร ทามกลางความทาทายในรูปแบบตาง ๆ จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีเอง ซึ่งเปนปจจัยที่เกื้อหนุน
ใหโครงสรางองคการมีลักษณะเปนโครงสรางแบบเครือขาย อันจะสามารถลดขั้นตอนการทํางานและเอื้ออํานวย
ให การตั ดสิ นใจเป นไปได อย างรวดเร็ วทั น ท วงที และสามารถประสานงานกั นระหว างหน วยงานได อย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (บุญอนันต พินัยทรัพย, ๒๕๖๒) ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดใหญของไวรัสโค
โรนา-๒๐๑๙ที่นําไปสูความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากร
มนุษยรูปแบบเดิม ๆ ในชวงกอนหนาความพลิกผันเปลี่ยนแปลงได
การวิจัยนี้จึงเปนการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา
(อบต. หนองนาคํา) โดยการวิเคราะหเอกสารทุติยภูมิ สังเคราะหและบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประเด็นหลั ก
ที่สําคัญในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาบุ คลากรที่เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจั ดการทองถิ่นในยุ ค
แหงความผันผวน ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการดําเนินยุทธศาสตรของประเทศ ซึ่งพบว าเปาหมาย
ของการพัฒนาประเทศในภาพรวมตองการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติรวมถึงการพั ฒนาคน
ในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพ โดยมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่นําเสนอปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศและกําหนดใหหมุดหมายที่ ๑๒ เปนเรื่องของกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต
รวมถึงหมุดหมายที่ ๑๓ คือภาครัฐสมรรถนะสูงนั่นเอง
ขณะเดียวกันดวยมิติดานสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให การปกครองสวนทองถิ่นจําตอง
พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สัดสวน
ของประชากรโดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มจํานวนสูงขึ้นในขณะที่จํานวนประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่ อง จึงอาจส งผลตออัตรากําลั ง คนที่จะกาวเขาสู ตลาดแรงงาน อีกทั้งกลุ มประชากรรุนใหมอาจมี
แรงจูงใจในการเขาสูระบบราชการนอยลง แตใหความสําคัญกับความทาทายของงานและความคลองตัววองไว
และมีอิสระมากกวาความมั่นคงของการเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ อันเปนความทาทายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษยของภาครัฐในอนาคต
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ระเบียบวิธีวิจัย
Creswell (๑๙๙๘) ไดอธิบายถึงการวิจัยเชิงคุ ณภาพไวว าเป นกระบวนการวิจั ยเพื่ อทํ าความเข าใจ
และตีความโดยใชระเบียบวิธีที่มีลักษณะเฉพาะในการหาประเด็นทางสั งคมที่ใชการรวบรวมขอมูลที่ซับซ อน
และเปนองครวม การวิเคราะหเนื้อหาขอความ และรายงานผลอยางถี่ถวน ซึ่งดําเนินการศึกษาในสภาวะที่เปน
ธรรมชาติ สําหรับเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ ชาย โพธิสิตา (๒๕๖๒) กลาววาเปนการมุงเนนทําความเขาใจ
และใหความหมายของสิ่งที่ศึกษา ภายใตบริบทของปรากฏการณที่ทําการศึกษา ซึ่งไมถูกควบคุมหรือดัดแปลง
ใหผิดไปจากความเปนธรรมชาตินั้น โดยสามารถใชกระบวนการจัดเก็บขอมูลในหลายรูปแบบ ซึ่งมักอยู ในรูปของ
ขอความหรื อการพรรณนา หรื อขอมูลจากเอกสารและการบั นทึ กในรู ปแบบตางๆ ซึ่งสอดคล องกับแนวคิ ด
ของ Denzin & Lincoln (๒๐๐๕) ที่อธิบายวานั กวิจั ยเชิงคุ ณภาพพยายามศึ กษาทําความเขาใจความหมาย
ของปรากฏการณตาง ๆ ในสถานการณที่มีความเปนธรรมชาติ โดยการตีความขอมูลที่ไดเก็บและทําความเขาใจ
ในสิ่งที่ศึกษา
การวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการวิเคราะหเนื้อหาเปน เครื่องมือหลักในการศึกษา โดยใช
การเก็บและวิเคราะห ข อมู ลจากเอกสารเผยแพร ทางการเกี่ยวกั บ นโยบาย แผนยุ ทธศาสตร และแผนการ
ปฏิบัติการ รวมไปถึง ระเบียบ หลักเกณฑ และ แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคลากรทองถิ่น
และการพัฒนาบุ คลากรท องถิ่น อาทิ แผนปฏิบั ติราชการของกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่น หลั กเกณฑ
การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส วนทองถิ่ น
เพื่อดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ในการสรางประเด็นที่มีนัยสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ทองถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง ทามกลางบริบทของสภาวการณที่มีความผันผวนสูงในการจัดการท องถิ่น
และในระดับภูมิภาค โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้
๑. เพื่อศึกษารูปแบบของการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา จังหวัดอุดรธานี
๒. เพื่อวิเคราะหประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาคํา
จังหวัดอุดรธานี
๓. เพื่ อเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาบุ คลากรที่ เหมาะสมกั บบริ บทของการบริ หารจั ดการท องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้
ใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยกลั่นเอาสาระหรือเนื้อหาจากขอมูลดิบที่รวบรวมมาจากเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดขึ้นเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเปนเสมือนเครื่องมือนําทางในการจัดการ
ขอมูล และเปนการชวยจัดระเบียบขอมูลเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกตอการใหรหัสและสรางประเด็นสําคัญ
เนื่ องจากข อมู ลเชิ งคุ ณภาพที่ เก็ บจากเอกสารไม ได อยู ในรู ปแบบที่ มี โครงสร างหรื อมาตรฐานอย างชั ดเจน
(Saldana, ๒๐๑๖) นอกจากนี้การวิจัยชิ้นนี้ยังใชเอกสารเผยแพรจากหลายแหลงทั้งจากอบต.หนองนาคําเอง
และขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมไปถึงแผนยุทธศาสตรของชาติใ นระดับตาง ๆ ซึ่งการเก็บ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ขอมูลจากหลายแหลงและหลายระดับนี้ยังสามารถใชเทียบเคียงเพื่อใหมุมมองที่มีความหลากหลายรอบด าน
ซึ่งเปนการใชประโยชนจากวิธีการตรวจสอบสามเสาอีกดวย (Patton, ๒๐๑๔).
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดถูกริเริ่มขึ้นโดย Leonard Nadler (๑๙๘๙) ซึ่งเริ่มจากการ
อธิบายแนวคิดวา เปนการรวบรวมกิจกรรมซึ่งถูกจัดอยางเปนระบบ และมีการดําเนินการภายใตกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด ซึ่งมีการออกแบบวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย ในขณะที่ ศิรภัสสรศ วงศท องดี
(๒๕๖๔) ไดแบงประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวเปน ๒ ระดับคือการพัฒนาในระดับจํากัด กลาวคือ
เปนการพัฒนาในระดับของปจเจกบุคคลและการพัฒนาในระดับองคการ ซึ่งมุงเนนไปที่ ความรู ทักษะ และการ
สรางเสริมการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อบรรลุ เปาประสงคของบุคคลและหนวยงาน สวนอีก
ประเภทคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับกวาง ซึ่งคือการพัฒนาในระดับมหภาค ซึ่งรวมไปถึงองคการตาง ๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และรวมถึงหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีเปาหมายใน
ดึงศักยภาพของทุนมนุษยออกมาเพื่อประโยชนอยางเต็มขีดความสามารถ ซึ่งจะสะทอนออกมาในรูปแบบของ
ความยั่งยืนอันสอดคลองกับเปาหมายดานการพัฒนาทั้งในระดับประเทศเองและในระดับสากล สวน จิรพงค
เรืองกุน (๒๕๖๒) ไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนกระบวนการที่ใชการฝกอบรม การ
พัฒนาองคการ การพัฒนาอาชีพ และการเสริ มสรางองค การแห งการเรียนรู เพื่ อเพิ่ มพู นความรู ทักษะและ
สมรรถนะ ของพนักงานในการบรรลุเปาหมายขององคการ เมื่อพิจารณาศึกษาถึงความหมายและแนวคิดตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Gilley และ
คณะ (๒๐๐๒) เพื่อใชเปนกรอบหลักในการวิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอแนะ โดยกรอบ
แนวคิดดังกลาวไดแบงบทบาทและแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน ๔ มิติ คือ
๑ การพัฒนารายบุคคล ซึ่งมุ งเนนผลลัพธระยะสั้นของป จเจกบุ คคล โดยการพัฒนา ความรู ทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากร ในระดับบุคคล
๒ การพัฒนาอาชีพ เปนการมุงเนนผลลัพธระยะยาวในระดับปจเจกบุ คคล โดยคํานึงถึงความสนใจ
ความถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการเติบโตและความกาวหนาในทางอาชีพของแตละบุคคล
๓ การจั ดการผลการปฏิ บั ติ งาน ที่ เน นผลลั พธ ระยะสั้ น ในระดั บองค การ เป นการบริ หารจั ด การ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในระดับองคการหรือหนวยงาน
๔ การพัฒนาองคการ ซึ่งเนนผลลัพธในระยะยาวของระดับองคการเอง โดยการพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคการจากโครงสรางองคการและวัฒนธรรมองคการ

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๒๖

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตาราง แมทริกซแสดงองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
ผลลัพธ: ระยะสั้น
จุดเนน: ระดับบุคคล

การจัดการผลปฏิบัติงาน (Performance
Management)
ผลลัพธ: ระยะสั้น
จุดเนน: ระดับองคการ

การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
ผลลัพธ: ระยะยาว
จุดเนน: ระดับบุคคล

การพัฒนาองคการ (Organization Development)
ผลลัพธ: ระยะยาว
จุดเนน: ระดับองคการ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Principle of Human Resource Development (Gilley et al., ๒๐๐๒)
ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับโมเดลตัวแบบสมรรถนะ จะพบวา สมรรถนะ
หรื อ competency คือบุคลิ กลั กษณะภายในป จเจกบุ คคลที่สามารถผลั กดั นให บุ คคลนั้ นสร างสรรคผลการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ดี โดยประกอบขึ้ น ด วยความรู ทั กษะและทั ศนคติ ที่ ช วยให บุ คคลสามารถทํ างานในหน า ที่
ที่รับผิดชอบไดดีกวาผูอื่น (McClelland, ๑๙๗๓) ซึ่ง กฤติน กุลเพ็ง (๒๕๖๓) ไดกลาววา สําหรับกรณีทั่วไปมักมี
การจําแนกสมรรถนะออกเปน ๓ ประเภทคือ สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะในตําแหนงงาน
(Functional competency) และสมรรถนะผูบริหาร (Functional competency) ซึ่งสมรรถนะทั้ง ๓ ประเภทนี้
จะถูกนํามาใชกับบุคลากรในองคการในระดับที่แตกตางกันกลาวคือ สมรรถนะหลัก เปนเครื่องมือที่ใชกับบุคลากร
ในหนวยงานทุกคน สมรรถนะในตําแหนงงาน จะถูกใชกับบุคลากรของแตละสายงาน สวนสมรรถนะผูบริ หาร
จะเปนสมรรถนะที่ใชกับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการเทานั้น การกําหนดสมรรถนะแตละประเภท
จึงขึ้นอยูกับบริบทของโครงสรางของแตละองคการ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลนั้น การกําหนดสมรรถนะ
ของบุ คลากรทองถิ่นแตละระดับจะถูกกํากับและควบคุมจากหนวยงานส วนกลาง(กรมส งเสริ มการปกครอง
ทองถิ่น)โดยอาศัยคณะกรรมการที่มีอํานาจหน าที่ในการกําหนดมาตรฐานของการบริ หารงานบุ คคล ซึ่งการ
วิเคราะหขอมูลพบวาการพัฒนาสมรรถนะของบุ คลากรสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล มีรูปแบบ
และแนวการดําเนินการที่สอดคลองไปกับกรอบแนวคิดทฤษฎีดานโมเดลตัวแบบสมรรถนะที่ไดทบทวนตามขางตน
โดยสะทอนออกมาในรูปของบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล รวมไปถึงพจนานุ กรม
สมรรถนะที่อธิบายระดับของสมรรถนะตาง ๆ ที่พึงประสงคและสามารถใชเทียบวัดระดับในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของแตละรอบการประเมิน
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ขอคนพบจากการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร แสดงใหเห็นวา รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองนาคํา
ยังมีลักษณะที่ยึดโยงอยูกับแนวปฏิบัติของหนวยงานกลาง คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยไมไดมีอิ สระ
ในการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษยเทาที่ควร จะเห็นไดวา แมกรมสงเสริมการ
ปกครองท องถิ่ นได กํ าหนดประเด็ นยุ ทธศาสตร ที่ ส อดคล องกั บแนวทางของกระทรวงมหาดไทยและแผน
ยุทธศาสตรของชาติในระดับตาง ๆ แตเมื่อพิจารณาลงถึงระดับของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับขององคกร
ปกครองทองถิ่นเองแลว ยังพบวา องคการบริหารสวนตําบลเองยังไมไดรับการกระจายอํานาจใหสามารถกําหนด
ทิศทางและแนวทางการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเองเทาที่ควร กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยในระดับทองถิ่น ยังถูกควบคุมและกํากับดูแลจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ในเชิงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยแทบจะในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการสรรหาและคัดเลือก การติดตามและ
ประเมินผล การใหรางวัลและแรงจูงใจ การแตงตั้งโยกยาย วินัยและการอุทธรณ ดังนั้นอาจกลาวไดวา การบริหาร
จัดการทรั พยากรมนุ ษย ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย ในระดับทองถิ่นยั งคงอยูภายใต หลักเกณฑ
ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติตาง ๆ จากศูนยกลางคอนขางมากพอควร
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะพบวามีการระบุถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยแทรก
อยูในประเด็นยุทธศาสตรและพันธกิจของกรม ในสวนของประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการบุคลากรทองถิ่นที่เห็นไดชัด คือประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเปนมืออาชีพ และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนากรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ นั้นทางกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ไดวาง แผงกลยุทธไว ๒ ประการคือ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองการพัฒนาในยุคดิจิทัล
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ตารางสรุป ทิศทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยมหลัก

สงเสริมองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นใหมีความเปนเลิศในการจัดบ
ริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนในทองถิ่น

สงเสริมและสนับสนุนองคกร
มืออาชีพ
ปกครองสวนทองถิ่น
คิดสรางสรรค
โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา
กาวทันยุค Digital
แนะนําในดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การเงิน การคลัง
และการบริหารจัดการ
เพื่อใหมีความเขมแข็ง
และมีศักยภาพในการใหบริการ
สาธารณะตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร
สงเสริมใหบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สงเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ
ใหมีประสิทธิภาพ
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเปนมืออาชีพ
พัฒนาระบบการเงินการคลังและระเบียบ
กฎหมายในการปฏิบัติงานใหพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย

ที่มา: ดัดแปลงจาก แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จะเห็นไดวากลยุทธทั้งสองซึ่งเป นกลยุทธลาสุดในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป จะเริ่มใชในปหนา (พ.ศ.
๒๕๖๖) ไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องของระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรไปพรอม ๆ กัน โดยคํานึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล อันเนื่องมาจาก
กระแสของความพลิกผันและการเปลี่ยนโฉมในระยะไมกี่ปที่ผานมา ในขณะที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ไดมีการ
ระบุถึงกลยุทธในการบรรลุซึ่งเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรดังนี้
กลยุทธที่ ๑ สรางนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลที่รองรับการพัฒนาดิจิทัล
ตามแนวทางไทยแลนด ๔.๐
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
ซึ่งสังเกตไดวาในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ จะมุงเนนในทิศทางของการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับมหภาค
จากการวิเคราะหเนื้อหาพบวาทั้งประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ลวนมีความ
เกี่ยวพันและสอดคลองกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไป แตประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๓ จะมุงเนนไปในการพัฒนาในระดับปจเจกบุคคล สวนประเด็นที่ ๕ จะเนนไปในมิติของการพัฒนา
องคการ ซึ่งเปนภาพรวมในระดับมหภาค หรืออาจกลาวไดวาประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ นั้นใหความสนใจกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management - HRM) และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human
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Resource Development - HRD) ในขณะที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ จะใหความสําคัญกับมิติของการพัฒนา
องค การ (Organization Development) โดยทั้ ง ๒ ระดั บล วนมี ความสํ าคั ญกั บการบริ หารจั ดการองค ก าร
และทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น และเมื่อพิจารณาจากงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ไดจั ดสรร
ใหกับการดําเนินประเด็นทางยุทธศาสตรทั้ง ๕ จะพบวาประเด็ นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองค กร
และพัฒนาบุคลากร เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตรอื่นๆแลว ถูกจัดสรรงบประมาณในลําดับที่ ๒ และ
๓ โดยเปนรองเพียงประเด็นยุทธศาสตรของการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะเทานั้น แสดงถึง
การใหความสําคัญกับมิติของการพัฒนาองคกรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในฐานะประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับ
ความสําคัญของภาครัฐ
กระทั่งในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นก็ยั งได
วิเคราะหจุดออนของปจจัยสภาพแวดลอมภายในของระบบบริหารงานบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไว เชน โครงสรางบุคลากรที่ขาดความชัดเจน อันสงผลถึงความกาวหนาในอาชีพและขวัญกําลังใจของบุคลากร
อีกทั้งยังระบุถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่ขาดความตอเนื่องไมทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ ว
ในปจจุบัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นขาดงบประมาณและอัตรากําลั งที่เพียงพอตอการดําเนินภารกิจ
ระบบฐานขอมูลขาดการบูรณาการเชื่อมโยง รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชยังมีอยูอยาง
จํากัด อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่นเปนหนวยงานที่มีภารกิจ
กําหนดมาตรฐานบริการสาธารณะและการดําเนินงานของทองถิ่นทั่วประเทศ จึงมีการตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นซึ่งมีบทบาทชัดเจนในการฝ กอบรม การพัฒนา และใหความรูกับบุคลากรในองคการปกครองท องถิ่น
ทั่วประเทศ ซึ่งอาจกล าวไดว าจุดแข็งของสถาบันพัฒนาบุ คลากรทองถิ่นคือการที่ผู พัฒนาหลั กสู ตรฝ กอบรม
มีความเขาใจถึงบทบาทภารกิจและพันธกิจหลักขององคกรในระดับสวนกลาง กอนที่จะมีการกระจายเผยแพร
องคความรูใหกับบุคลากรในทองถิ่นตาง ๆ จากการเปนหนวยงานภายในจึงสามารถประสานเชื่อมโยงการดําเนิน
หลักสูตรใหสอดรับกับยุทธศาสตรตาง ๆ ทั้งในระดับกรมเองและระดับของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งมีความ
เขาใจในวัฒนธรรมขององคกรในระดับตาง ๆ แมวาอาจจะยังมีความเขาใจในบริบทของแตละภูมิภาครวมถึ ง
การเมืองทองถิ่นนอยกวาหนวยงานในระดับทองถิ่นเองก็ตาม
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ อบต. หนองนาคํา
ภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองนาคํานั้น นับไดวามีการวางแผนการดําเนินงานลวงหนา
อยางคอนขางเปนระบบ โดยยึดจากแผนการพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองนาคําในกรอบระยะ ๓ ป ซึ่งไดจัดทํา
แผนใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ซึ่งระบุใหหนวยราชการมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เนนการสงเสริมและ
พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและทัศนคติของขาราชการใหเปนบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ และมี
การเรียนรูรวมกันเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น
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คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.) จึงไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนปฏิบัติหนาที่ใน ๕ ดานคือ ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ดานความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว ดานศีลธรรม
และคุณธรรม นอกจากนี้ อบต.หนองนาคํายังไดมีการกําหนดพันธกิจหลัก ๕ ขอ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ของอบต.หนองนาคํา คือ
๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
๒ สร างผู นํ าในทุ กระดั บให มี ศั กยภาพในการบริ ห ารจั ดการและขั บเคลื่ อนองค กรไปสู องค กรที่ มี
สมรรถนะสูง
๓ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและความกาวหนาในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
๔ สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบตอ
สังคม
๕ พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
แผนงานดานการพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองนาคํายังไดระบุถึงการใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและทัศนคติ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เนนหลักสูตรที่ใหความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนางานในหนาที่ ความรู และทักษะเฉพาะงาน
ในตําแหนง การบริหาร คุณธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกันยังสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องโดยการให
ทุนหรืออนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มพูนความรูในการทํางานไดตลอดเวลา รวมถึงการอบรมระยะสั้นเชน การดูงาน
ทัศนศึกษาโครงการตาง ๆ ทั้งนี้อบต.หนองนาคํายังมีการดําเนิ นการพัฒนาบุ คลากรรวมกับหน วยงานอื่น ๆ
โดยการใช วิ ธี การฝ กอบรม การประชุ มหรื อสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ การสอนงาน การให คํ าปรึ กษา การให
ทุนการศึกษา (ระดับปริ ญญาตรี และปริญญาโท) โดยใชงบประมาณตามขอบั ญญัติของอบต.หนองนาคํ า
ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการตามกรอบระยะเวลา ๓ ป ตามแผนพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรซึ่งจะพัฒนาทักษะ ความรูและสมรรถนะในดานตาง ๆ ที่กลาวมานี้ถูกจัดกลุมและหมวดหมูเปน
๓ ประเภทคื อ หลั กสู ตรความรู พื้ นฐานในการปฏิ บั ติ ราชการ ซึ่ งครอบคลุ มถึ งความรู เกี่ ยวกั บรั ฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
ส วนตํ าบล พระราชบั ญญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารงานบุ คคลส วนท องถิ่ น พระราชบั ญญั ติ ข อมู ลข าวสารของราชการ รวมถึ ง
ขอกฎหมายตางๆและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการบริหารราชการเปนตน หลักสูตรดานที่สอง
จะเกี่ยวของเกี่ยวกับ การพัฒนางานในหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งความรูในหมวดหมูนี้รวมถึง พระราชบัญญัติตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของแตละหนวยงาน อาทิ พระราชบัญญัติภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงทองที่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร รวมถึงระเบียบกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ในหมวดสุดทายคือ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ซึ่งอาจ
รวมถึงเทคนิคการบริหารงานสมั ยใหม การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ เปนตน
นอกจากนี้ อบต.หนองนาคํ ายั ง ได ร ะบุ วิ ธี การพั ฒ นาพนั ก งานส ว นตํ าบลซึ่ งรวมถึ ง พนั ก งานจ า ง
และบุคลากรของอบต. โดยระบุถึงวิธีการที่ใชในการพัฒนาบุคลากรดังนี้ การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การดูงาน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนงานและใหคําปรึกษา การมอบหมายงาน และการใหศึกษาเพิ่มคุณวุฒิ
อีกทั้งยังกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการเองหรือ ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นของกรม
ส งเสริมการปกครองท องถิ่นเป นผู ดํ าเนิ นการ หรื อส วนราชการหนวยงานอื่ น ๆ ซึ่งดําเนิ นการสอดคล องกั บ
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลของอบต.หนองนาคําเปนผูดําเนินการ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ พบวาอบต.หนองนาคําไดระบุหลักสูตรการพัฒนาไวถึง ๒๘ หลักสูตรโดยแบงตามระดับและ
สายงานและระบุใหผูมีสิทธิ์เขารับการพัฒนาสามารถเขารับการอบรม ๑ ครั้งตอป โดยมีเพียง ๒ หลักสูตรที่อบต.
หนองนาคําดําเนินการเอง อาทิ หลักสูตรการทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
และ หลักสูตรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผูวิจัยมีขอสังเกตวาหลักสูตรที่จัดอบรมเองดังกลาว เปนหลักสูตรที่มี
จํานวนพนักงานจางและลูกจางประจําเปนผูเขารับการอบรมจํานวนมาก คือ ปละ ๓๐ คน ตางจากการสงพนักงาน
สวนตําบลที่จะไดรับการสงเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก ซึ่งจากแผนพัฒนาบุคลากรดังกลาว สวนใหญแต
ละระดับของแตละสายงานจะส งพนั กงานรั บการฝ กอบรมภายนอกเพียงป ละ ๑-๒ ทานเทานั้ น ซึ่งสะท อนถึ ง
ขอจํากัดเชิงโครงสรางและอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบลของ อบต.หนองนาคํา
โครงการหลักสูตรการพัฒนาตางๆนี้จะถูกระบุไวอยางคราวๆเทานั้น อาทิ หลักสูตรเฉพาะของแตละ
ตําแหน งหรือหลั กสู ตรอื่นที่เกี่ยวข อง การระบุ หลั กสู ตรในลั กษณะยื ดหยุ นเชนนี้ชวยให พนั กงานส วนตํ าบล
พนักงานจาง หรือลูกจางแตละตําแหน งสามารถที่จะพิจารณาหลั กสูตรที่ตรงกับความตองการในการพั ฒนา
เพื่อนําไปขออนุมัติการเขารวมฝกอบรมโดยอยูภายใตกรอบงบประมาณที่ไดตั้งเอาไวในขอบัญญัติ ขององคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบริบทของโครงสรางองคกรและอัตรากําลังของอบต.หนองนาคํา กลาวไดวา
องค การบริ หารส วนตํ าบลอาจมี ขนาด โครงสร าง รวมถึ งขี ดความสามารถขององค กรที่ ไม เพี ยงพอในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยตนเอง
ในกรณีของอบต.หนองนาคํามีนักทรั พยากรบุคคล สังกัดงานการเจาหนาที่อยูในสํานักงานปลัดอบต.
เพียง ๑ อัตราเทานั้น มีหนาที่ดูแลพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมถึงลูกจาง ราว ๑๐๐ คน ซึ่งสะทอนวา
ไมไดมีการแยกงานสวนการฝ กอบรมออกจากงานการเจาหนาที่ ในขณะที่นั กทรั พยากรบุ คคล อาจมีภารกิจ
มากมายในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในมิติอื่นๆ เชนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ
งานทะเบี ยนต างๆ ดั งนั้ นจะพบว า กรมส งเสริ มการปกครองส วนท องถิ่ นนั้ นมี หน วยงานกลางที่ สนั บ สนุ น
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น รวมถึงอาจมีหนวยงานในพื้นที่ใกลเคียง
ในจั งหวัดหรือภูมิภาคซึ่ งไดสร างความร วมมื อในการดําเนิ นการจั ดโครงการฝ กอบรมบุ คลากรท องถิ่ น เชน
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สถาบันการศึกษาระดั บสู ง เพื่อสนับสนุนและเติมเต็มขีดจํ ากั ดของการพัฒนาบุ คลากรขององค กรปกครอง
ส วนทองถิ่นซึ่งไมจํากัดอยู เฉพาะแต อบต.หนองนาคําเทานั้น ที่มักเผชิญขอจํ ากัดจากขนาดและโครงสร าง
อัตรากําลังขององคการที่คลายคลึงกัน
ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบของการพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองนาคํามีลักษณะที่เปนทางการ กลาวคือ
มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุ คลากรที่ไดจั ดทําขึ้น โดยคําสั่ งองคการบริ หารส วนตําบลหนองนาคํา
ที่มีการตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลประจําปพ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ คณะกรรมการ
จั ดทํ าแผนการพั ฒนาบุ คลากรประกอบด ว ยนายกองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลในฐานะประธานกรรมการ
และมีกรรมการโดยตําแหนงคือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ
กองตางๆและหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ อนึ่งนักทรัพยากรบุคคล
ดํารงตําแหนงผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลดังกลาว ลักษณะจําเพาะ
อีกประการของการพัฒนาบุคลากรของอบต.หนองนาคําคือ ประเด็นดานการติดตามและประเมินผล ซึ่งกําหนดให
ผูเขารับการฝกอบรมรายงานผลการเขารับการอบรมตามแบบฟอรมที่กําหนดภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันกลับจาก
การอบรมสั มมนาหรื อฝ กปฏิบัติ แล วให นําเสนอตอผู บั งคับบั ญชาตามลํ าดับขั้นจนถึงนายกองค การบริ ห าร
สวนตําบลทราบ รวมถึงใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
คณะผูบริหารรวมเปนองคประกอบของคณะกรรมการชุดดังกลาว โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ งาน
กอนและหลังการพัฒนาดังกลาว จึงกลาวไดวาอบต.หนองนาคําใหความสําคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
ในฐานะกลไกที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝกอบรม เปนการสะทอนถึงผลการ
ดําเนินงานในแงของความสําเร็จหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงในการปฏิบัติงาน และเพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชน
ในการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมตอความตองการของบุคคลอีกดวย
เมื่อไดพิจารณาประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ในระดับกรมและแนวทางการพัฒนาบุลากรในระดับของอบต.
หนองนาคําเอง ดังที่ไดอธิบายไว ผู เขียนจึ งไดนํ ากรอบแนวคิ ดด า นการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ของ Gilley
และคณะ (๒๐๐๒) มาสนับสนุนการวิเคราะหประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น
หนองนาคํ า โดยพิจารณาจาก ๔ องคประกอบคื อ การพัฒนาส วนบุ คคล การพัฒนาอาชี พ การจั ดการผล
ปฏิบัติงาน และ การพัฒนาองคการ โดยสององคประกอบแรกนั้นจะมุงเนนผลลัพธในระดับบุคคล ในขณะที่
สององคประกอบหลังจะมุงเนนผลลัพธในระดับองคการ ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นถึงขีดจํากัดและความทาทายใน
การพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น
ในสวนของประเด็นดานโครงสรางสวนราชการของอบต.หนองนาคํา จะพบวาองคการไดแบงสวนราชการ
ออกเป น ๖ สวน ซึ่งประกอบดวย สํานักปลัดอบต. กองคลั ง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ กองสวัสดิการสังคม มีหัวหนาสวนราชการในระดับผูอํานวยการกองเปน
ผูบังคับบัญชาในแตละสวนราชการประกอบไปดวยบุคลากร ๓ ประเภทคือ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนั กงานสั ญญาจ าง ซึ่ งทางอบต.หนองนาคํ าจะมี การวิ เคราะห กรอบอั ตรากํ าลั งการกํ าหนดสายงาน
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เพื่อพิจารณาลดหรือเพิ่มอัตรากําลังในแผน ๓ ปโดยวางแผนอัตรากําลังจากปริมาณงานในแตละสวนราชการ
เพื่อวิเคราะหวาจะใช ตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใดในระยะเวลา ๓ ป จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงาน และกอใหเกิดความคุมคาตอการใชงบประมาณของทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตารางแสดงอัตรากําลัง พนักงานสวนตําบล อบต. หนองนาคํา
หนวยราชการ

ขาราชการ

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
สัญญาจาง

สวนงานยอย

สํานักปลัด อบต. (๒๒)

๖

๑

๑๕

บริหารทั่วไป/งานกฎหมายและคดี/
งานนโยบายและแผน/งานการเจาหนาที่/
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/
งานสงเสริมการเกษตร

กองคลัง (๑๐)

๔

๑

๕

งานบริหารการคลัง/งานการเงินและบัญชี/
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/งานทะเบียน
ทรัพยสินพัสดุ

กองชาง (๑๒)

๓

-

๙

งานบริหารทั่วไปเคหะชุมชน/งานกอสราง
ควบคุมอาคาร/งานสาธารณูปโภคผังเมือง

กองการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม (๒๙)

๑๐

-

๑๙

งานบริหารการศึกษา/งานสงเสริมศาสนา
วัฒนธรรม/งานกีฬานันทนาการ

กองสาธารณ
สุขสิ่งแวดลอม (๒๕)

๒

-

๒๓

งานสาธารณสุข/งานสงเสริมสุขภาพ/
งานความสะอาดสิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการสังคม (๔)

๒

-

๒

งานสวัสดิการสังคม/งานสังคมสงเคราะห/
งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา

รวม (๑๐๒)

๒๗

๒

๗๓

ที่มา: ดัดแปลงจาก ตารางแผนอัตรากําลัง ๓ ป อบต.หนองนาคํา
จากแผนพั ฒนาบุ คลากร ปพ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ จะเห็ นวาพนั กงานจ างซึ่งเป นองคประกอบจํ านวน
สวนมาก (ราวรอยละ ๗๐) ของพนักงานสวนตําบลทั้งหมด นั้นจะไดรับการฝกอบรมเพียง ๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ
พัฒนาพนักงานจางแตละตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีโควตาในการสงคนเขารับการอบรมเพียง
ปงบประมาณละ ๒ คนเทานั้น ในขณะที่มีจํานวนพนักงานจางรวมกวา ๗๐ คน สวนลูกจางประจําและพนักงาน
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จางจะไดรับโอกาสที่เพียงพอเฉพาะการอบรมที่ทาง อบต.หนองนาคําจัดขึ้นเองซึ่งก็คือ หลักสูตรสงเสริมระบบ
คุ ณธรรมจริ ยธรรม และหลั กสู ตรการทํ า แผนพั ฒนาพนั กงานส ว นตํ า บลเพื่ อ การทํ างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่มีพนักงานสวนใหญเขารับการอบรมพรอมกันเทานั้น หลักสูตรนอกเหนือจากนั้นกวา ๒๐ หลักสูตร จะเปน
หลั กสู ตรของพนั กงานส วนตําบลที่เป นขาราชการในแตละกองงานทั้ งสิ้ น โดยเป นหลั กสู ตรเฉพาะตํ าแหน ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการสมัครเขารับการฝกอบรมกับสถาบันพัฒนาบุ คลากร
ทองถิ่นหรือหนวยงานภายนอก ผูวิจัยจึงเห็นวาอบต.หนองนาคํายั งมีขีดจํากัดในการพัฒนาบุ คลากรท องถิ่น
เมื่อคํานึงถึงวา กลุมพนักงานจาง ซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญของอบต.หนองนาคํายังไมไดรับการอุดหนุนทั้งดาน
ทางงบประมาณ ซึ่งซึ่งเห็ นไดจากจํานวนหลักสู ตรที่พนั กงานจางจะสามารถเขาร วม และจากจํ านวนโควตา
พนักงานที่ไดรับการจัดสรรตอป รวมถึงการสนับสนุนใหไดโอกาสในการเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา เพื่อใหเกิด
ความทัดเทียมกับโอกาสในการพัฒนาของกลุมพนักงานสวนตําบลซึ่งเปนขาราชการ จึงควรพิจารณายกระดับ
ประเด็นดานขอจํากัดและขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรกลุมนี้ใหเปนวาระเชิงกลยุทธสําคัญและเรงดวน
เพื่ อเสริ มสร างขี ดความสามารถในการพั ฒ นาหลั กสู ตรฝ ก อบรมให ตอบสนองความจํ า เป นในการพั ฒ นา
ของบุคลากรกลุมนี้
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโครงสรางและอัตรากําลั งแลวพบวา บุคลากรมีโอกาสในการเติบโตก าวหน า
ในอาชีพอยูในระดับคอนขางต่ํา เนื่องจากมีตําแหนงบริหารในระดับอํานวยการระดับตนและกลางเพียงไมกี่อัตรา
อาทิ ปลัดอบต. และ รองปลัดอบต. รวมไปถึงหัวหนาสวนราชการในแตละกองเทานั้น สวนผูใตบังคับบัญชา
มาปฏิบั ติหนาที่ในแตละดานโครงสรางมีลั กษณะคอนขางแบนราบจึงไมเอื้อต อการเติบโต ซึ่งแมจะมีระดั บ
ของความชํานาญเชี่ยวชาญที่สามารถเติบโตสูงขึ้นได เชน ในตําแหนงประเภทวิชาการ แตเมื่อพิจารณาแลวจะ
พบวาความก าวหน าที่ชั ดเจนจะเป นการก าวขึ้ นสู ตํ าแหน งระดับหั วหน ากองขึ้ นไป ดังนั้ นเมื่อมี อั ตรากํ าลั ง
ของบุคลากรทั้งหน วยงานอยูไมมากโอกาสในการเรียนรูงานดานตางๆทั้งภายในกองเอง หรือการหมุนเวี ยน
ระหวางกองงาน จึงเปนไปไดนอยเมื่อเทียบกับองคการที่มีขนาดใหญและมีอัตรากําลังมากเพียงพอในแตละสวนงาน
ซึ่งจะสามารถโยกยาย สลับหมุนเวียน หรือหาอัตรากําลังทดแทนไดงายกวา
ประกอบกับเมื่ออางถึงกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในหมวด ๕ การแตงตั้ง
และการใหพนจากตําแหนง จะพบวามีหลักเกณฑหลายขอที่เสมือนเปนขอจํากัดที่จะสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ทองถิ่นในประเภทและระดับต างๆ สามารถสั บเปลี่ ยนหมุนเวียนเพื่ อการพัฒนาเรี ยนรู งานได อาทิ ขอ ๑๒
การย ายพนั กงานส ว นท องถิ่ นให ไปดํ ารงตํ าแหน ง ใด ให เป นไปตามคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหน ง นั้ น
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ เพื่อประโยชนแกการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น นอกจากนี้การยายพนักงานทองถิ่นไปแตงตั้งให ดํารงตําแหนงอื่นภายใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงเดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันเวนแตกรณีการยาย
ไปแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บที่ ต่ํ ากว าเดิ ม ต องเป นไปตามความสมั ครใจของพนั กงานท องถิ่ น ผู นั้ น
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด หรือ ขอ ๑๓ เรื่องการโอนรับ
โอนพนั กงานส วนทองถิ่นนั้ น ไดให อํานาจคณะกรรมการกลางขาราชการหรื อพนั กงานส วนทองถิ่น กําหนด
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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หลักเกณฑใหพนักงานสวนทองถิ่นแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ในระหวางองคกรปกครองสวนท องถิ่น
ด วยกั นได โดยต องได รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการข าราชการหรื อพนั กงานส ว นท องถิ่ น แต มี ข อ
กําหนดการรับโอนใหรับโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสู ง
กวาเดิม และ
ขอ ๑๔ การเลื่อนพนักงานสวนทองถิ่นขึ้ นแตงตั้งให ดํารงตําแหน งในระดับที่สู งขึ้ นให
พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม
ประวัติการปฏิบัติราชการ รวมถึงผานหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดรับ การเลื่อนพนักงานสวนทองถิ่นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ให
เลื่อนและแตงตั้งจาก
ผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนั้น ใน
กรณีของอบต.หนองนาคําซึ่งมีบุคลากรจํานวนไมมากในแตละสวนงานและกอง อาจลดทอนขอจํากัดดานการ
โยกยาย สับเปลี่ยน หมุนเวียน ตาง ๆ เหลานี้ โดยการพัฒนาความสัมพันธเพื่อสรางเครือขายภาคีความรวมมือกับ
องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในภูมิภาค สําหรับการหมุนเวียน โอนยาย เพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นและการสรางความกาวหนาในอาชีพบุคลากรทองถิ่นในสายงานและระดับตาง ๆ ได
อีกประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาองคการโดยการใชกระบวนการบริหารจัดการทรั พยากร
มนุษย ซึ่งผลการวิจัยพบวาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ขององคการปกครองสวนทองถิ่นยังมีลั กษณะ
รวมศู น ย กล า วคื อ กฎเกณฑ ระเบี ย บแนวทางปฏิ บั ติ และนโยบายต า ง ๆ มั กถู กออกแบบและสั่ ง การ
จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมากกวาการกระจายอํานาจใหองคการบริหารสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน
นโยบายวางแผนกลยุ ทธ ใ นเชิ ง ของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ได ด ว ยตนเอง อี กทั้ งอั ต รากํ า ลั ง
ของผูรับผิดชอบสายงานดานทรัพยากรมนุษยนั้นมีจํากัด เฉพาะอบต.หนองนาคําเองมีนักทรัพยากรมนุษย เพียง
๑ ทานเทานั้นในขณะที่ทราบกันวาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นมีการดําเนินงานในหลายมิติ ตั้งแต
การสรรหาคัดเลื อก การพัฒนาบุ คลากร การธํารงรักษาบุคลากร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้นสายงาน
ทรัพยากรมนุษยมักมีอัตรากําลังที่แบ งตามความเชี่ยวชาญแตละดาน ในกรณีนี้อบต.หนองนาคํา จึงอาจเปน
ขอจํากัด ในการยกระดับตอยอดการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบริบทขององคกรและขอบขาย
ของการใหบริการสาธารณะในทองที่นั้น ควรมีผูรับผิดชอบโดยตรงดานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทองถิ่น
การจัดการความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากร ที่สามารถรองรับการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐ ทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับทองถิ่นเอง ดังนั้น หากมี
บุคลากรผูชํานาญที่เพียงพอตอการรับผิดชอบดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยในแตละกระบวนการก็จะสงผลให
งานดานทรัพยากรมนุษยถูกจัดลําดับใหเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่มีความสําคัญตอพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ Ulrich (๑๙๙๖) ไดสนับสนุ นแนวคิ ดของการพั ฒนายกระดับนั กทรั พยากรมนุ ษย สู การ
เป นหุ นส วนดานทรั พยากรมนุ ษย เชิงกลยุ ทธ โดยเป นผู นําการเปลี่ ยนแปลงที่สามารถเชื่ อมโยงความสํ าคั ญ
ของงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับแผนกลยุทธในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในระดับองคการและระดับ
หน วยงานย อยอี กด วย ซึ่ งผู ที่ จะดํ าเนิ นการเช นนี้ ได จะต องสามารถทุ มเทพลั งความรู ความสามารถให กั บ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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งานเชิงกลยุ ทธไดอย างเต็มที่โดยไมตองใชเวลาส วนใหญของการทํางานไปกับงานทรั พยากรมนุ ษย ในระดับ
ปฏิบัติการ เชน การตรวจสอบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน การทําคําขอดําเนินการตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงการไดรับ
บทบาทใหเปนหนึ่งในคณะผูบริหารองคการ โดยมีหนาที่กํากับดูแลและผลักดันยุทธศาสตรและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเปนการเฉพาะ รวมถึงมีผูใตบังคับบัญชาที่รับผิดชอบดูแลงานในระดับปฏิบัติการ
ในแตละดานที่ใชความชําชาญเฉพาะเชน งานการสรรหาและคัดเลือก งานทะเบียน หรือ งานฝกอบรมและพัฒนา
เปนตน
ในส วนของประเด็ นการพั ฒนาในระดั บบุ คคลพบว า ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หาร
งานบุ คคลส วนทองถิ่ นเรื่ องกําหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุ คคลส วนท องถิ่นข อ ๓/๑ มีการระบุ ว า
การสรรหาบุคคล การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน ตามบัญชี
ความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปน ทายประกาศนี้ ซึ่งบัญชีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปน แนบทาย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนทองถิ่นฉบับล าสุ ดลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ไดจําแนกความรูที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไวจํานวน ๒๑ ดาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต
ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิ ดชอบ การจัดทําแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร การติดตามและประเมินผล
การทํางบประมาณและงบการเงิน การบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและระเบียบพัสดุ การบริหารและพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคล งานธุรการสารบรรณ การจัดการความรู การสื่ อสารและอื่น ๆ ส วนทักษะที่จํ าเป นในงาน
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจํานวน ๙ ดานคือ ทักษะการบริหารขอมูล ทักษะการใชคอมพิวเตอร
ทักษะการประสานงานทั กษะในการสื บสวน ทักษะการบริ หารโครงการ ทักษะในการสื่ อสาร การนํ าเสนอ
และถายทอดความรู ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ทักษะการเขียนหนังสื อราชการ ทักษะการใช
เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร กลาวเฉพาะสมรรถนะที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นจะถูกแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ สมรรถนะหลักที่ขาราชการทุกประเภทและระดับตําแหนงจําตองมีให
เกิดพฤติกรรมและคานิยมที่พึงประสงครวมกันอันจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรการปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
การมุงผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ความเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเปนเลิศ
และ การทํางานเปนทีม ประเภทที่ ๒ คือสมรรถนะประจําผูบริหารสําหรับขาราชการในตําแหนงประเภทบริหาร
และอํานวยการที่ตองกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามวัตถุประสงคขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ๔ สมรรถนะคือ การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเปน
ผูนํา ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิดเชิงกลยุทธ ในขณะที่สมรรถนะประจําสายงานคือสมรรถนะ
เฉพาะสํ าหรั บประเภทและระดั บตํ าแหน งในสายงานต างๆที่ สนั บสนุ น ให สามารถปฏิ บั ติ ภารกิ จ ได อย า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงคขององคการปกครองสวนทองถิ่นมี ๒๒ สมรรถนะ (โปรดดูตารางประกอบ)
ซึ่งกําหนดใหบุคลากรตองมีสมรรถนะประจําสายงานอยางนอย ๓ สมรรถนะจากบัญชี ๒๒ สมรรถนะดังกลาว
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ตารางแสดง ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ความรูที่จําเปนในงาน (๒๑)
ความรูที่จําเปนในงาน
ความรูเรื่องกฎหมาย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
และแผนยุทธศาสตรการติดตาม
และประเมินผลระบบการจัดการ
องคกรการวิเคราะหผลกระทบ
การทํางบการเงินและงบประมาณ

ทักษะที่จําเปนในงาน (๙)
ทักษะการบริหารขอมูล
ทักษะการใชคอมพิวเตอร
ทักษะการประสานงาน
ทักษะในการสืบสวน
ทักษะการบริหารโครงการ
ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอและถาย
ทอดความรู
ทักษะการเขียนรายงานและสรุป
รายงาน
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระบบการบริหารงานคลังภาครัฐอิเล็กท
ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิ
รอนิกส
ทยาศาสตร
การบริหารความเสี่ยง
บัญชีและระบบบัญชี
จัดซื้อจัดจางและระเบียบพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
งานธุรการงานสารบรรณ
สถานการณภายนอก
การสื่อสารสาธารณะ
การบริหารจัดการฮารดแวรซอฟตแวรแ
ละเน็ตเวิรค
ความรูเรื่องบรรณารักษ

สมรรถนะทีจ่ ําเปนในงาน (๓๑)
สมรรถนะหลัก
การมุงผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกตอง
และจริยธรรมความเขาใจในองคกรและร
ะบบงานการบริการเปนเลิศ
การทํางานเปนทีม
สมรรถนะประจําผูบริหาร
การเปนผูนาํ ในการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการเปนผูนํา
ความสามารถในการพัฒนาคน
การคิดเชิงกลยุทธ
สมรรถนะประจําสายงาน
การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ
การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ
การแกปญหาและดําเนินการเชิงรุก
การคนหาและการบริหารจัดการ
ขอมูล
การควบคุมและจัดการสถานการณอยาง
สรางสรรค
การคิดวิเคราะห
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากร
การมุงความปลอดภัย
และการระวังภัย
การยึดมั่นในหลักเกณฑ
การวางแผนและการจัดการ
การวิเคราะหและการบูรณาการ
การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาค
สวนการสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ
การใหความรูและการสรางสายสัมพันธ
ความเขาใจผูอื่นและตอบสนองอยาง
สรางสรรค
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ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
ความคิดสรางสรรค
ความละเอียดรอบคอบและความถูกตอง
ของงาน
จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ศิลปะการโนมนาวจูงใจ
สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น
ตําแหนงประเภทบริหาร
และอํานวยการใหกําหนดความรู
อยางนอย ๗ ดาน
ตําแหนงประเภทวิชาการใหกําหนดความ
รูอยางนอย ๕ ดาน
ตําแหนงงานประเภททั่วไปให
กําหนดความรูอยางนอย ๓ ดาน

ตําแหนงประเภทบริหาร
และอํานวยการใหกําหนดทักษะ
อยางนอย ๔ ดาน
ตําแหนงประเภทวิชาการ
และทั่วไปใหกําหนดทักษะ
อยางนอย ๓ ดาน

บุคลากรทุกประเภทและระดับ
ตําแหนงตองมีสมรรถนะหลักทั้ง ๕
สมรรถนะและใหกําหนดสมรรถนะ
ประจําสายงานอยางนอย ๓ สมรรถนะ
สําหรับตําแหนงประเภทบริหารและ
อํานวยการตองมีสมรรถนะประจํา
ผูบริหารทั้ง ๔ ดาน

ที่มา: ดัดแปลงจาก บัญชีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปน
แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ฉบับที่ ๔ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)
ในแงของสมรรถนะจะเห็นไดวายังไมมีการวางแผนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางเพียงพอ จากบัญชีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนซึ่งเปนหลักฐานเชิงประจักษจะเห็น
ไดวา มีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นเพียงไมกี่ประเภทเทานั้น
ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ดังที่ไดเน นตัวหนาตามตารางดานบน ซึ่งยังคงเป นความรู ทั กษะ
และสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและบริหารจัดการขอมูลในระดับยอยเปนสําคัญ อีกทั้งบุคลากร
ยังสามารถเลือกความรู ทักษะ และสมรรถนะจากบัญชีดังกลาว จึงไมใชการมุงพัฒนาใหบุคลากรจําเปนตองเพิ่ม
ความรู ทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวของกับดานดิจิทัลแตอยางใด ในขณะเดียวกันสมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกคน
ทุกระดับและสายงานจํ าตองมี ก็ไมใชสิ่ งที่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ดิจิ ทัลโดยตรง หรื อแมกระทั่งเมื่ อ
พิจารณาลงไปถึงระดับของสมรรถนะประจําผูบริหารก็ไมไดเนนเรื่องการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
จึงอาจกลาวไดวาไมไดมีการบูรณาการแนวยุทธศาสตรนโยบายและกลยุทธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการใหบริการ
สาธารณะและการยกระดับการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีในลักษณะองครวมหรือในภาพกวาง ซึ่งสวน
หนึ่งอาจมองไดวาบัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานสวนบุคคลสวนทองถิ่นฉบับลาสุดเมื่อป ๒๕๕๗นั้น ยังไมไดรับการชําระปรับปรุง
ใหทันตอสภาพการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในบริบทของการพัฒนาในยุคดิจิทัล ซึ่งก็ยังขัดกับแผนปฏิบัติราชการ
๕ ปของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทองถิ่นให มี
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ประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาในยุคดิจิทัลอยางชัดเจน จึงอาจเปนไปไดวากระแสของยุคดิจิทัลที่ผานมา
ถือเปนตัวเรงปจจัยหนึ่งซึ่งทําใหกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหความสนใจในการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร โดย สะทอนอยูในรูปแบบของ ๑ ใน ๓ คานิยมหลัก (กาวทันยุคดิจิทัล) รวมถึงกลยุทธ
และประเด็นยุทธศาสตรหลักของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปที่จะเริ่ม
ใช ในปหนาเปนตนไป แมการปรับเปลี่ยนในแงของกลยุทธจะตองใชระยะเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ของรัฐซึ่งผูกติดอยูกับระบบราชการนั้นอาจไมคลองตัวเทา กับภาคเอกชน อยางไรก็ดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นก็ไมไดละเลยที่จัดบูรณาการการพัฒนาในยุ คดิจิทัลเขาไปในการวางแผนกลยุ ทธให สอดคล องไปกั บ
ยุทธศาสตรในระดับกระทรวงและระดับชาติ
ในชวงระยะไม กี่ป ที่ผ านมา การบริ หารราชการแผ นดิ นได ให ความสํ าคั ญกับการพั ฒนาทางดิ จิ ทั ล
โดยจะเห็นไดโดยหลักฐานเชิงประจักษ เชน จากการตั้งหนวยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปนตน อีกทั้งรัฐบาล
ยั งให ความสํ าคั ญกั บยุ ทธศาสตร ๒๐ ป ของชาติ โ ดยเน นการพั ฒนาและเสริ มสร างศั กยภาพคนเป น หนึ่ ง
ในยุทธศาสตรหลัก นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓ ยังไดใหความสําคัญกับประเด็น
ที่ ๑๒ คือกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต อีกดวย สวนในระดับของกระทรวงมหาดไทย
เอง ก็ชูประเด็นการพัฒนาองคกรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงเปน ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตรหลักของกระทรวง
เชนกัน อยางไรก็ดีการสงตอถายทอดยุทธศาสตรและกลยุทธจากระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือแมกระทั่งใน
ระดับกรม ลงมาที่องคการบริหารสวนตําบลแตละแหงอาจตองอาศั ยปจจัยสนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให เกิด
ความสอดคลองในการดําเนินนโยบายในระดับมหภาคและในระดับทองถิ่นแตละภูมิภาคเอง รวมถึงการปรับแกไข
แนวปฏิบัติกฎเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การปรับปรุ งบั ญชีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จํ าเปนฯ
ใหสะทอนกับความจําเปนในการเปลี่ยนผานและการพลิกโฉมในยุคดิจิทัลเปนตน
นอกจากนี้ การประเมินสมรรถนะนั้นยังคงยึดตามพจนานุกรมสมรรถนะที่จัดทําขึ้นโดยกรมส งเสริ ม
การปกครองสวนทองถิ่นโดยไมไดถูกปรับใหเขากับบริบทของภูมิภาคหรือทองถิ่นหากแตเปนแนวปฏิบัติกลาง
ขององคการบริหารสวนตําบลโดยทั่วไปมิไดเฉพาะเจาะจงกับลักษณะของแตละทองถิ่นแตอยางใด ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคพลิกผันนั้นจําตองพิจารณาตัวแบบสมรรถนะรูปแบบใหมเพื่อใหรูเทาทันเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม เช น ป ญญาประดิ ษฐ (AI) หรื อ ความเป น จริ ง เสมื อ น(VR) และอื่ น ๆ ซึ่ งมี แ นวโน ม ที่ จ ะ
ทวีความสําคัญขึ้นเปนลําดับ การเตรียมการพัฒนาบุคลากรซึ่งสามารถบูรณาการองคความรูดานดิจิทัลเขากับ
การปฏิบัติงานอยางมีประสิ ทธิภาพจึงเปนประเด็นที่สําคัญที่ผู บริ หารองคการปกครองส วนทองถิ่นทุกระดั บ
ควรคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะสมรรถนะของบุคลากรสวนทองถิ่นใหทันตอยุคสมัยและ
สามารถประยุ กตใช ไดทามกลางการเปลี่ ยนแปลงของการดําเนินงานเพื่ อบรรลุ เป าหมายและพันธกิจ ในยุ ค
ที่ เทคโนโลยี เข ามามี บทบาทต อวิ ถี ชี วิ ตของชุ มชนชาวบ านในแต ละท องถิ่ น ดั งนั้ นผู นํ าองค กรส วนท องถิ่ น
จึงมีหนาที่ทบทวนสมรรถนะหลั กและสมรรถนะตามสายงาน ที่ยังคงจํ าเป นและที่จํ าตองละทิ้งหรื อเพิ่ มเติ ม
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาชีพของบุคลากรตอไป
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ทักษะและสมรรถนะแหงโลกอนาคตนั้นมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนผานพลิกโฉมและทิศทาง
ยุทธศาสตรขององคกรที่จะตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากความกาวหนาในเทคโนโลยีในอัตราเรง รวมถึง
โครงสรางทางประชากร โดยเฉพาะชวงวัยของคนรุ นใหม เชน ประชากรกลุ ม Gen Z หรือ ประชากรอัลฟ า
(Alpha) ที่จะกาวขึ้นมามีบทบาทกําหนดทิศทางในองคการและชุมชนในสังคม ดังนั้น บุคลากรทองถิ่นจึ งตอง
เตรียมความพรอมที่จะรับมือกับการพลิกโฉมองคการ รวมถึงปรับปรุงโครงสราง ระบบ กระบวนการ และวิธีการ
ดําเนินงานใหกาวทันตอเทคโนโลยีและความกาวหนาของระบบอัจฉริยะตาง ๆ ไมวาจะเปน AI VR หรือจักรวาล
นฤมิต (Metaverse) ที่ถูกพัฒนาขึ้นและมีแนวโนมที่จะมีระบบอื่น ๆ ออกมาอีกอยางตอเนื่อง
นอกจากการชําระปรับปรุงพจนานุกรมสมรรถนะและรายสมรรถนะที่มีตามบัญชีฯใหมีความทันสมัยแลว
นั้น อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหย อนไปกวากันก็คือการเลื อกสมรรถนะของบุคลากรเนื่องจากไมมี
หลักเกณฑที่กําหนดชัดเจนวาพนักงานสวนตําบลในแตละกองหรือสายงานควรจะมีสมรรถนะใดที่ตอบโจทยสูการ
มุงผลสําเร็จและประสิทธิภาพในการทํางาน จึงควรมีกลไกในการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคลองกับการทํางาน
ในแตละสายงาน ซึ่งอาจเปนการพูดคุยหารือและอาจใชแผนพัฒนาสวนบุคคลหรือ (Individual Development
Plan - IDP) ที่จะชวยใหบุคลากรมีหลักในการเลือกสมรรถนะที่ใชในการประเมินและสมรรถนะที่ตองการพัฒนา
ไดถูกจุดและมีประสิ ทธิภาพอยางแทจริง หรือเมื่อมองเห็ นถึงความจํ าเป นที่พนั กงานสวนตําบลควรจะต องมี
ความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูกํากับ
ดูแลโดยตรง ก็สามารถทบทวนและพิจารณาออกแบบพั ฒนาสมรรถนะทางด านดิ จิ ทั ลให เข าไปอยู ในกลุ ม
สมรรถนะหลั กของบั ญชีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเป นฯ เพื่อใหบุคลากรสวนตําบลทั้งหมดไดเพิ่ มชีด
ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไมตองมาเลือกเองจากหมวดสมรรถนะประจําสายงานในบัญชีฯ
การฝกอบรมถือเป นหนึ่งในเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะเห็นได วาแมทางอบต.
หนองนาคําเอง ไดมีการวางแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลเอาไวในกรอบระยะเวลา ๓ ป
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ควรมีจํานวนของหลักสูตรการฝกอบรมที่ริเริ่มจัดดําเนินการโดยอบต.หนองนาคําเอง
มากขึ้น เพื่อใหรับกับบริบทของทองถิ่นที่อาจมีลั กษณะจําเพาะและอาจแตกตางกันระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของแตละภูมิภาค อางถึงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนด
หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ไดมีการกําหนด
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับการบรรจุใหมเปนหลักสูตรมาตรฐาน เมื่อพิจารณา
ถึงองคประกอบของหลักสูตรจะพบวา หลักสูตรฯประกอบไปดวย ๕ หมวดวิชาคือ หมวดการสรางแรงบันดาลใจ
และการเรียนรูจากประสบการณจริงในการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยเปนการบรรยายถายทอด
ประสบการณ จ ากพนั ก งานอาวุ โ ส หมวดการเรี ย นรู เ พื่ อ เป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ที่ ดี
ซึ่ งมี องค ประกอบการแลกเปลี่ ยนรู เกี่ ยวกั บวั ฒนธรรมขององค กรและค านิ ยม รวมถึ งบทบาทหน าที่ ความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติตน หมวดความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเนนความรู
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมวดความรู
พื้นฐานสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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วินัยและจรรยาบรรณ สิทธิสวัสดิการตาง ๆ และความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และในหมวดสุดทาย จะเปน
การศึ กษากรณี ตั ว อย างหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของการบริ ห ารงานองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมสันทนาการสรางเสริมสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฐมนิเทศนี้
มีระยะเวลา ๕ วัน ซึ่งเปนหลักสูตรกลางเพื่อใหไดซึ่งมาตรฐานเดียวกัน ผูวิจัยมีขอสังเกตวาหลักสูตรนี้ไดรับการ
ปรับปรุงลาสุดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือกวา ๘ ปมาแลว ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากรายวิชาและองคประกอบของชุด
กิจกรรม จะพบวาไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโฉมองคการและความพลิกผันในยุคดิจิทัลแตอยาง
ใด แมกระทั่งในชวงของการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ที่ผานมากวา ๒ ป ซึ่งกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล อมและการดําเนินชีวิตเป นอย างมาก อาทิ ความปกติใหมรูปแบบตาง ๆ แตก็ยังไมได มี การ
ปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบของหลั กสู ตรการพั ฒนาและปฐมนิ เ ทศบุ คลากรท อ งถิ่ น ให รั บ กั บ ความเปลี่ ยนแปลง
และรูปแบบชีวิตวิถีใหมที่เกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นของการประเมินผลการปฎิบัติงาน โดยอางถึ งประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะพบวามีการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
และแตงตั้งพนักงานสวนตําบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหมีความชัดเจนครบถวน
และเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงมีการเตรียมการใหรองรับการประเมินผลในรูปแบบระบบสารสนเทศดวย ดังนั้น
ในแงของการประเมินผลจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
อีกทั้งไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวาง พนักงานสวนตําบลเองกับพนักงานบุคลากรทางการศึกษา
ในส วนของหลั กเกณฑจะมุ งเนนการประเมินที่ใชหลั กฐานและกํ าหนดตัวชี้วัดความสํ าเร็ จที่ ชั ดเจน
โดยแบงเปนสององคประกอบคือ ผลสัมฤทธิ์ของงานใหสัดสวนในอัตรารอยละ ๗๐ โดยดูจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือการตรงตามเวลาที่กําหนด การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
ในขณะที่อีกสวนหนึ่ง จะประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งเปนไปตามตาราง
สมรรถนะที่ไดกลาวไวเบื้องตนแลวในอัตรารอยละ ๓๐ ขอสังเกตที่ไดจากการพิจารณามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ การประเมินใชหลักธรร
มาภิบาลมุงเนนความโปรงใสโดยใหองคการบริหารสวนตําบลมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
ปฏิบั ติงานประจําปให พนั กงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งกําหนดและจั ดทํ าข อตกลงร วมเพื่ อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึง การกําหนดผลสําเร็ จของงานเปาหมายและตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกั บ
ลั กษณะงานตําแหนงและระดับ และกําหนดพฤติกรรมการปฏิบั ติราชการหรื อสมรรถนะสั ดส วนคาน้ํ าหนั ก
และระดับที่คาดหวัง อยางไรก็ดีระบบประเมินที่ถูกใชในปจจุบันนั้นใหความสําคัญกับบทบาทผูประเมินเปนอยาง
มาก กลาวคือ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะนั้น จะใหผูประเมินประเมินสมรรถนะของ
ผูรับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงานและใหผูรับการประเมินลงนามยิ นยอมรับทราบผล หากกรณี
ไมยินยอม ใหพนักงานสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาว
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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แลว ซึ่งอาจมองไดวาเปนการใหผูประเมินพึงใชอํานาจที่เหนือกวาในลักษณะบนลงลางเพียงทางเดียว แมวาผล
การประเมินจะตองไดรั บความเห็ นชอบของผู บั งคับบัญชาเหนื อขึ้นไปอี กชั้นหนึ่ ง รวมถึงตองส งผลประเมิ น
ว าจะเห็ นชอบด วยกั บการประเมิ นหรื อมี ความเห็ นต างก็ ตาม ก อนที่ จะเสนอต อคณะกรรมการกลั่ น กรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล และเสนอนายกเทศมนตรีเปนลําดับสุดทาย
ดังนั้ นจึงอาจกล าวไดวาระบบการประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานของบุ คลากรท องถิ่นนั้ น อาจไม ได ถู ก
ออกแบบที่จะใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาทิ ประชาชน
พลเมืองผูรับบริการสาธารณะ ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือภาคี พันธมิตร องคกรตาง ๆ ใหมีสวนในการ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่ อใหมุมมองที่หลากหลายรอบดานตอการปฏิบั ติงานของบุ คลากรอย างแท จริ ง
ตัวอยางที่เห็ นไดชั ดคื อ ในการประเมิ นสมรรถนะประจํ าผู บริ หาร เชน ความสามารถในการเป นผู นํ า หรื อ
ความสามารถในการพัฒนาคนนั้น ควรมีการประเมินจากผูที่เปนผูใตบังคับบัญชาซึ่งจะทําใหการประเมินเปนไป
อยางตรงจุดเนื่องจากผูใตบังคับบัญชาเปนผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง ในการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะประจําผูบริหารในดานดังกลาว ดังนั้นเมื่อการประเมินขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาโดยตรงเพียงผูเดียว ก็
อาจมองไดวาเปนจุดดอยของระบบการประเมินสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไมไดใหคุณคาจากมุมมองของ
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ การประเมินผลการปฎิบัติงานของอบต.หนองนาคํานั้นยังยึดแนวทางที่ผูกโยงกับเงินรางวัล
และแรงจูงใจมากกวาการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ระบบการประเมิน
จึงเปรียบเสมือนการปฎิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนใหครบถวนตามแนวปฏิบัติที่จะเคยดําเนินมา ซึ่งอาจ
สงผลใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจหากมีความรูสึกวาถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม จะสังเกตไดวาการ
บริหารองคการสวนทองถิ่นจําตองมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานและความเห็นของผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เพื่อที่จะลดทอนบทบาทและอํานาจของผูบังคับบัญชาตามโดยตรงและอาจสามารถลดการ
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นทรัพยากรที่จะตองใชในการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่ อกลั่นกรองและ
ทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงอาจเปนการสูญเสียทรัพยากรเพิ่มเติมซึ่งเกินความจําเปน เพื่อแลกกับ
ความโปร งใสและเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบั ติงานบุ คลากรทองถิ่น ผูวิจัยเสนอให พิจารณาใช การ
ประเมิ นแบบ ๓๖๐ องศาที่ อ าศั ยมุ มมองที่ หลากหลายจากกลุ มผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย รวมไปถึ งยั งสามารถ
เปรียบเทียบการประเมินระหวางกลุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นไดอยางชัดเจน
รอบดานมากขึ้น และอาจสามารถสังเกตุเห็นวา จุดไหนที่อาจมีปญหาจากการเปรียบเทียบผลการประเมินระหวาง
กลุมตาง ๆได ซึ่งอาจลดอคติและความไมชอบธรรมในการประเมินไดในระดับหนึ่ง จุดที่เปนขอควรระวังคือ เมื่อ
ใชการประเมินผลการปฎิบัติงานแบบ ๓๖๐ องศาหรือแบบรอบดานนั้น จะตองคํานึงถึงจุดออนของระบบ อาทิ
การรวมมือกันเปนกลุมหรือ อาจมีการตอบแทนกันในลักษณะการประเมินใหพรรคพวกของกัน และอาจกอใหเกิด
ชองโหวในเชิงระบบที่เกิดการกลั่นแกลงขึ้นได ผูบริหารองคกรทองถิ่นจึงควรพิจารณามิติตางๆทั้งประโยชนและ
ขอจํากัดใหรอบคอบและรัดกุม เพื่อพิจารณาเลือกหรือออกแบบจัดทําระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานที่ผูก
โยงเขากับการพัฒนาของบุคลากรทองถิ่นอย า งตอเนื่ องและมีประสิ ทธิภาพ โดยหลีกเลี่ยงการผู กโยงผลการ
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ปฎิ บั ติ งานเข ากั บรางวั ล และสิ่ งจู งใจตอบแทนมากเกิ น ไปกว ามิ ติ ด านการพั ฒ นาบุ คคลและการวางแผน
ความกาวหนาในอาชีพ
การอภิปรายขอคนพบและสรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ผู วิจัยไดทําการบูรณาการขอคนพบเขากับ
กรอบแนวคิ ดการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ของ Gilley และคณะ (๒๐๐๒) ผลวิจั ยบ งชี้วา อบต.หนองนาคํ า
มีขีดจํากัดและความทาทายในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในทั้ง ๔ มิติของเมทริกซ ทั้งในระดับบุคคลและ
องคการ ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกความทาทายตาง ๆ พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่สอดคลองกับบริบทของอบต.หนองนาคํา
และอาจเปนประโยชนในการนําไปปรับใชในระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆที่มีบริบทใกลเคียงกัน
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ ในเมทริกซของการพัฒนาระดับบุคคล ควรมีการออกแบบและคิดคนสมรรถนะ
ดานใหมๆที่สอดคล องกั บการดํ าเนินยุ ทธศาสตร โดยเฉพาะในมิ ติ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาครั ฐดิ จิทั ล และ
การปรับตัวและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหเขากับชีวิตวิถีใหม โดยอาจใชประโยชนจากแผนพัฒนาสวนบุคคล
(IDP) ในการคัดเลือกสมรรถนะที่สอดคลองตรงกับการปฏิบัติงานและความกาวหนาในการแตงโตทางอาชีพในแต
ละสายงานอย างแท จริ ง ใน Matrix ด านการจั ดการผลการปฏิ บั ติ งาน มี ข อเสนอให ประยุ กต แนวทางการ
ประเมินผลที่สงเสริมการใชมุมมองที่หลากหลายและรอบดาน จากผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ การประเมินแบบ
๓๖๐ องศา แผนที่การประเมินจากผูบังคับบัญชาโดยตรงเพียงฝายเดียว รวมทั้งสนับสนุนระบบการประเมินที่เนน
ความสอดคลองระหวางการติดตามประเมินผลกับเปาหมายในมิติของการพัฒนา มากกวาที่จะผูกโยงกับมิติของ
แรงจูงใจและเงินรางวัลตาง ๆ สวนในระยะยาว ผลการวิจัยบงชี้วา ควรมีการปรับตรงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ
การหมุนเวียน โอนยายและสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือแมแตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ที่สานพลังเพื่อสนับสนุนการโอนยาย หมุนเวียน สรางโอกาสในการเรียนรูงานในบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณที่หลากหลาย อันจําเปนตอการพัฒนาความกาวหนาในทางอาชีพ สวนใน
ระดับของการพัฒนาองคการ มีขอเสนอแนะใหผลักดันใหมีหุนสวนดานทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุ ทธ ทําหนาที่
เสมือนผู นํ าในการเปลี่ ยนแปลงแบบองค รวม ที่มีความสามารถในการบู รณาการยุ ทธศาสตร ระดั บมหภาค
ใหเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในระดับบุคคล หนวยงาน และองคการ รวมทั้งเสนอแนะให
เพิ่มอัตรากําลังคนที่รับผิดชอบดูแลงานดานทรัพยากรมนุษย โดยแยกตามสาขาความชํานาญในมิติตาง ๆ รวมถึง
เสนอใหเพิ่มงบประมาณในการจัดฝกอบรม พัฒนาบุคลากร ขึ้นภายในหนวยงานเอง เพื่อตอบสนองความจําเปน
และความตองการดานการพัฒนาของบุคลากรในแตละระดับและสายงาน รวมทั้ง ตั้งเปาหมายในการเปนองคการ
แหงการเรียนรู พัฒนา จัดเก็บและเผยแพรองคความรูอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
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การพัฒนารายบุคคล

การจัดการผลการปฏิบัติงาน

ความทาทาย
- แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันและทันตอสภาพการณเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
สมรรถนะดานตาง ๆ ยังขาดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ดานดิจิทัลของภาครัฐและความพลิกผัน
ขอเสนอแนะ
- ศึกษาออกแบบและคิดคนสมรรถนะใหมในดานตาง ๆ
ที่สอดรับกับการดําเนินงานทีต่ อบสนองตอยุทธศาสตร
ภาครัฐในดานดิจิทัล รวมถึง การปรับเปลีย่ นพลิกโฉม
ตาง ๆ รวมถึง ความเปน ปกติใหมของสังคม
- ประยุกตใชแผนพัฒนาสวนบุคคล (IDP) เพื่อวางแผน
การฝกอบรม การเลือกสมรรถนะ เชิงกลยุทธที่จําเปน
ตอการปฏิบตั ิงานและความกาวหนา

ความทาทาย
- ระบบการประเมิน ยังใหบทบาท ความสําคัญกับ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงคอนขางมาก ขาดมุมมองที่
หลากหลาย ในขณะตอง ใชทรัพยากรและขั้นตอน
เพิ่มเติมในกระบวนการกลั่นกรองผลการปฏิบตั ิงาน
ขอเสนอแนะ
- ประยุกตแนวทางการประเมินที่สงเสริมการใชมุมมอง
ที่หลากหลายและรอบดานจากผูม สี วนไดเสีย อาทิ
การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ในการ ประเมินผลสัมฤทธิ์
และสมรรถนะของบุคลากร
- สนับสนุนใหมคี วามเชือ่ มโยงระหวางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กับเปาหมายในดาน การพัฒนา มากกวา
ดานรางวัลจูงใ

การพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาองคการ

ความทาทาย
ความทาทาย
- โครงสรางและอัตรากําลังไมเอื้อตอการเติบโต
- อบต.มีขนาดองคการเล็กและกําลังคนดานบริหาร
มีอัตราในระดับบริหารอยูจ ํากัด
งานบุคคลเพียง ๑ อัตรา
- การหมุนเวียนสับเปลี่ยนและโอนยายมีขอจํากัดดวยระเบียบ - หลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่จดั ขึ้นเองมีจํานวนนอยมาก
และหลักเกณฑ (กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
ไมครอบคลุมตอความตองการพัฒนาของบุคลากรทุกประ
งานบุคคลสวนทองถิ่น)
เภทตองพึ่งพาหนวยงานภายนอก
ขอเสนอแนะ
- ปรับปรุงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการหมุนเวียนโอนยาย
พรอมทั้งสรางภาคีเครือขายความรวมมือระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
ในแตละภูมิภาคเพื่อสานพลังเพื่อสงเสริมใหพนักงาน
สวนตําบลไดเพิ่มพูนการเรียนรูและประสบการณที่จําเปน
ในการเติบโตได
- สนับสนุนใหมรี ะบบการโคชหรือการสอนงาน
โดยพี่เลี้ยงโดยใหผูดาํ รงตําแหนงระดับบริหาร
หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญรวมแบงปนความรู
และประสบการณจากการทํางานแกบุคลากรรุนใหม

ขอเสนอแนะ
- ผลักดันใหมีหุนสวนดานทรัพยากรมนุษยที่จะเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในระดับองครวมและผสานความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรในระดับองคการและงานทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ
- เพิ่มอัตรากําลังคนในงานบริหารงานบุคคลโดยแยกตาม
ความเชี่ยวชาญในแตละดาน
- สรรหางบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่จัดขึ้น
เองภายในเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนา
ของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับรวมถึงสงเสริมการ
เปนองคกรแหงการ
เรียนรูด วยระบบการจัดการองคความรูโดยใช
เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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ในภาพรวมการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดและความทาทายในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในสภาวการณความผันผวนหลังการระบาดใหญและใหขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการใชโอกาสจาก
ความปกติใหมเพื่อการปรับกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ อันจะนําไปสูรากฐานในการบริหารจัดการทุนมนุษยทองถิ่นอยางยั่งยืน ประโยชนที่ไดจาก
การวิจัยอีกประการหนึ่งคือ เปนการกลั่นสาระองคความรูโดยมุงเนนที่บริบทของการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย
ทองถิ่น ซึ่งนอกจากจะชวยสนับสนุนการประยุกตใชความรูในระดับของการปกครองทองถิ่นเอง ยังเปนการการ
พัฒนาองคการภาครัฐ ซึ่งเปนการขยายผลและตอยอดการบริหารราชการแผนดินในระดับประเทศอีกดวย สําหรับ
การวิจัยครั้งตอไป สามารถวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรในระดับขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบ
ประเด็นที่มีความคลายคลึงหรือแตกตาง ซึ่งจะสามารถวิเคราะหแนวทางการพัฒนาทรั พยากรมนุษยของกรม
ส งเสริ มการปกครองท องถิ่น ในระดับตาง ๆ เพื่อทบทวนแนวปฏิบั ติ สํ าหรับการพัฒนาตัวแบบการพั ฒนา
สมรรถนะบุคลากรทองถิ่น ที่สอดคลองกับบริบทขององคการ ทั้งในแงบทบาท อํานาจหนาที่ หรือขนาดและ
ทรัพยากรขององคการตอไป
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การบริหารการคลังกองทุนหมูบาน จังหวัดภูเก็ต
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพ สภาพและสาเหตุของปญหา และจัดทําขอเสนอแนะ
เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการบริ หารจั ดการการเงิ นการคลั งของกองทุ น หมู บ านในจั งหวั ดภู เก็ ต เป นการวิ จั ย
เชิงคุณภาพและปริมาณรวมกัน โดยศึกษาจากเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ โดยใชขอมูลตั้งแตเริ่มจัดตั้ง
กองทุนหมูบานแตละแหงจนถึงธันวาคม ๒๕๖๔ กลุมตัวอยางไดแกบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน ๑๕
กองทุน จํานวน ๑๗๖ คน
ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมกองทุนหมูบานกลุมตัวอยางมีศักยภาพการบริหารในระดับสูงคอนไป
ทางต่ํา ดานที่มีศักยภาพสูงสุดไดแก การกูเงินนําไปใชตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน
ดานจํานวนสมาชิกของกองทุน การจัดการไมใหมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได การสนับสนุ นใหสมาชิกมีการออม
และผลประกอบการที่มีกําไร ตามลําดับ สําหรับศักยภาพในระดับปานกลางคอนขางสูงไดแกการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และศักยภาพในระดับต่ําไดแก การขาดแคลนทรัพยากรที่ใชในการบริหาร และการ
สนับสนุนกิจกรรมดานสังคม ในดานปญหาและสาเหตุพบวา ในดานการบริหารจัดการทั่วไป มีโครงสรางและ
ระดับการบังคับบัญชาที่ใหญหลายขั้นตอน มีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมากโดยหนวยงานเกือบทั้งหมดเหลานี้
ไมมีอํานาจสั่งการตามกฎหมาย ในดานการเงินการคลังมีแตรายจายคาสาธารณูปโภค ไมมีรายจายดานเงินเดือน
คาจางบุคลากร รายรับมีเพียงงบประมาณที่รัฐจัดสรรใหเปนครั้งคราว สําหรับรายไดจากดอกเบี้ยมีจํานวนนอย
มากเมื่อเทียบกับความตองการในการกูยืมของสมาชิก
ผูศึกษาไดเสนอแนะโดยการปรับโครงสรางการบังคับบัญชาใหม การมีหนวยงานเฉพาะเปนพี่เลี้ ยง
ในการพัฒนาศักยภาพของแตละกองทุนอยางเปนรูปธรรม การสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสมัยใหมมารวมใช
การพัฒนาสถานะกองทุนหมูบานใหเปนสถาบันการเงินชุมชนขนาดเล็กและการแกไข พรบ.กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบที่ไดประกาศใชทุกฉบับใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ ดังกลาว
คําสําคัญ : การบริหารการคลัง, กองทุนหมูบาน
พลาเดช เฉลยกิตติ, ผูชว ยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต.
ศิริพงษ มาณะศรี, ดร., อาจารยคณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร. มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม.
๓ วัชรี ปญญาสะ, นักศึกษา, บัณฑิตศึกษา. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
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FISCAL MANAGEMENT OF VILLAGE FUND PHUKET PROVINCE
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ywp151225@gmail.com
Abstract
The study had objectives to assess potential, the conditions and causes of the problem and
make recommendations to increase the potential for financial management of village funds in Phuket
province. This study was a qualitative and quantitative research based on the study of documents,
observation and interview using data from the first day of each village funds’ registration until December
2021. The sample consisted of 176 people related to 15 village funds in Phuket province.
The results of the study found that, in overall view, the sample of village funds had a high level
of management potential. The areas with the highest potential were: The loan was used according to
the intent and purpose of the fund establishment, in terms of the number of members of the fund,
managing non-performing debt, encouraging members to save and profitable operating results,
respectively. For the medium potential was management in accordance with the principles of good
governance. For low potential was shortage of administrative resources and lack of supporting social
activities. In terms of problems and causes, it was found that in general management there was a large
structure and high level of command and a number of entities involved, for which all of them having no
legal mandate. In terms of finance, there are only utility expenses, no salary expenditure on personnel
wages. Revenues were only budgeted by the state from time to time. The interest income was very
small compared to the borrowing needs of the members.
The research recommendations by restructuring the commanding structure, having a specific
agency to mentor in developing the potential of each fund in a concrete way, supporting the adoption
of modern technology for their administration. Development of village fund status to be a small
community financial institution and correction National Village and Urban Community Fund Act,
B.E.2547 to be consistent with the aforementioned recommendations.
Keywords: Fiscal Management, Village Fund.
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บทนํา
๑. ความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยไดพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติตั้งแตแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ ๑ เริ่มในป พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ สิ้นสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวาในดานการพัฒนา
ความเปนอยูของประชากรที่ตองการลดความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะดานรายไดระหวางชุมชนเมืองและชนบท
ไมประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันความเหลือมล้ําเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับนโยบาย ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดนโยบายในการกระจายอํานาจแกชนบทในการเสริมสรางจิ ตสํานึกความ
เปนชุมชนและทองถิ่น โดยใหชุมชนเปนผูกําหนดอนาคตและจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญา
ของตนเอง เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน และเปนที่มาของการจัดใหมีโครงการกองทุน
หมูบานในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวั ตรเปนนายกรัฐมนตรี พรอมกับนโยบาย ๓๐ บาท
รั กษาทุกโรค สํ าหรั บกองทุนหมูบานเริ่มแรกไดมี พระราชกําหนดกองทุน หมูบ านและชุมชนเมื องแห งชาติ
(องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ, ๒๕๔๔ และตอมาไดออกพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกําหนดใหหมูบานสามารถดําเนินการจัดตั้งกองทุน
หมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองแลวแตพื้นที่ โดยในเบื้องตนรัฐบาลจะเปนผูจัดสรรเงินงบประมาณใหกองทุน
ที่จดจัดตั้งและขึ้นทะเบียนตอสํานักงานกองทุนเรียบรอยแลวกองทุนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใหกรรมการ
กองทุนที่แตละหมูบานทําการคัดเลือกเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองของตนเพื่อเปน
แหล ง เงิ น ทุ น ใช ห มุ น เวี ยนในหมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ ง สํ า หรั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ การสร า งงาน
สรางรายไดหรือเพิ่มรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน การสรางสวัสดิการที่ดีแก
ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการ
จัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมือง
สรางการเรียนรูและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมูบานและชุมชนเมือง กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลไดเพิ่มงบประมาณแกกองทุน
หมู บ านและชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ความพร อ มและประสงค ต อ งการเพิ่ ม เงิ น หมุ นเวี ย นในกองทุ น อี ก กองทุ น ละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ ป ๒๕๖๒ จํานวนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั้งประเทศมีจํานวน ๗๙,๕๙๘ กองทุน
จําแนกเปนกองทุนหมูบาน ๗๕,๓๓๒ กองทุน กองทุนชุมขนเมือง ๓,๕๒๘ กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร
๗๓๓ กองทุน แตละกองทุนไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐตั้งแตเริ่มจัดตั้งจนถึงปจจุบันรวมกันแลวอยูในชวง
๒,๐๐๐,๐๐๐-๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหนวยงานของรัฐดําเนินการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเหลานี้เปนระยะ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงบประมาณแหงรัฐสภา
เป นตน ผลการประเมินในภาพรวมพบวา ประสิ ทธิภาพในการบริห ารจั ดการกองทุ นลดลงอย างต อ เนื่ อ ง
และแนวโนมหนี้คางชําระจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ถึงแมสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
(สทบ) จะจัดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่จํานวน ๑๓ เขตกระจายอยูทั่วภูมิภาค และจัดใหมีกลไกในการควบคุมการ
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บริหารจัดการกองทุนหมูบานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตละแหง แตเนื่องจากกําลังอัตรากําลังของ
เจาหนาที่มีนอย และตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดให กองทุนหมูบานมีสถานะ
เปนนิติบุคคล ทําใหอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาทําไดไมเต็มที่ ทําหนาที่ไดเพียงหนวยงานใหคําปรึกษา
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในลักษณะโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน โครงการประชารัฐเปนตน การเรียก
ตรวจสอบเอกสารทางการเงินการคลังของกองทุนทําไดยาก เพราะกองทุนหมูบานเกือบทั้งหมดทําการจดบันทึก
ดวยมือ ไมมีความรูทางดานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้งขาดอุปกรณและไมมีความชํานาญในการ
ใชอุปกรณคอมพิวเตอรอีกดวย ในอนาคตปญหาเหลานี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิผล
นอยลงและหนี้ เสี ยเพิ่มมากขึ้น จะมีผลกระทบตอปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดใหมีกองทุนหมู บ าน
เพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากด วยการพั ฒ นาและพึ่ งพาตนเองเป น สํ าคั ญ อั นจะนํ ามาซึ่ งการแก ไขป ญ หา
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดของประเทศไดในที่สุด
จังหวัดภูเก็ต มีกองทุนหมูบานที่ไดรับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนเปนนิติบุคคลแลวจํานวน ๑๐๘
กองทุน และที่ยังไมขึ้นทะเบียนอีก ๗ กองทุน รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ กองทุน และโดยที่ทีมวิจัย ไดดําเนินการวิจัย
เกี่ยวกับกองทุ นหมู บานและชุมชนเมื องในหลายพื้น ที่ แตยังไมมีข อมูลจั งหวัดทางฝ งทะเลอั นดามัน และ
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินการประเมินประสิทธิผลเบื้องตนการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนําขอมูลและสภาพปญหาตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขที่ เหมาะสม
ร วมกับนํ าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาร วมใชในอนาคต นอกจากจะชวยในการบริหารจัดการกองทุนของ
คณะกรรมการกองทุนใหสะดวกรวดเร็วแลว ยังชวยใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถติดตามผลการ
ปฏิบัติงานไดโดยงายและทันตอความตองการใชงาน และผูมารับบริการจะไดรับการบริหารที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจมากกวาในอดีต
๒. วัตถุประสงคของการศึกษา
๒.๑ เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารการคลังกองทุนหมูบานกลุมตัวอยางจํานวน ๑๕ กองทุน
ในจังหวัดภูเก็ต
๒.๒ เพื่อประเมินสภาพปญหาและสาเหตุของปญหา ในการบริหารการคลังกองทุ นหมูบานกลุม
ตัวอยางจํานวน ๑๕ กองทุน ในจังหวัดภูเก็ต
๒.๓ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกองทุน
หมูบาน ในการบริหารการคลังกองทุนหมูบานกลุมตัวอยางจํานวน ๑๕ กองทุน ในจังหวัดภูเก็ต
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ ทราบศักยภาพของกองทุนหมูบาน ปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น ของกองทุนหมูบาน
ที่เปนกลุมตัวอยางในจังหวัดภูเก็ต
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๓.๒ ขอแสนอแนะและแนวทางแกไขสาเหตุของปญหา จะชวยใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
ในอนาคต สามารถบรรลุเจตนารมณและจุดประสงคของการจัดใหมีกองทุนหมูบ านและชุมชนเมืองแห งชาติ
ไดอยางมีประสิทธิผล
๓.๓ ผลจากการวิจัยสามารถนําไปปรับใชกับการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบ าน
และชุมชนเมืองอื่น ๆ ได
๔. ขอบเขตการศึกษา
๔.๑ ขอบเขตดานประชากรและพื้นที่
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาไดแก ประธานเครือขายกองทุนหมูบานจังหวัด
ภูเก็ต และแตละกองทุนจะประกอบไปดวย ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน เหรัญญิก กรรมการกองทุน
ผูตรวจบัญชีกองทุน ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑๕ กองทุน ไดแก กองทุน
หมูบานสะปา, เกาะแกว, สิเหร , แหลมพันวา, ราไว, สะพานรวมพูนผล๑, เมืองใหม, ลิพอนใต, บางเทา, ปา
คลอก, ทาฉัตรชัย, ไมขาว, กะทู, เก็ตโฮ และนาคา จํานวนกลุมตัวอยางจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน
๔.๒ ขอบเขตดานเนื้อหาในการศึกษา
๔.๒.๑ ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน ในจังหวัด ภูเก็ต
๔.๒.๒ ศึกษาปญหาและสาเหตุการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน ใน จังหวัดภูเก็ต
๔.๒.๓ ศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน
ในจังหวัดภูเก็ต
๔.๓ ขอบเขตดานเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา ทําการศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมูบานทั้ง ๑๕ กองทุน ตั้งแต
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับกองทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทครั้งแรก จนถึงธันวาคม ๒๕๖๔
๕. นิยามศัพท
กองทุนหมูบาน หมายถึง องคกรที่จัดตั้งขึ้นในหมูบานหรือชุมชน ตามคําจํากัดความที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๗ ในจังหวัดภูเก็ต และขึ้นทะเบียนถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ไดรับการคัดเลื อกโดยคนในหมูบ านหรื อชุมชน และ
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหความเห็นชอบ ของจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑๕ กองทุน ไดแก
กองทุนหมูบานบานสะปา, บานเกาะแกว, บานสิเหร, บานแหลมพันวา, บานราไว, บานสะพานรวมพูนผล๑,
บานเมืองใหม, บานลิพอนใต, บานบางเทา, บานปาคลอก, บานทาฉัตรชัย, บานไมขาว, บานกะทู, บานเก็ตโฮ
และบานนาคา
กองทุน หมายถึง เงินงบประมาณที่รัฐจัดสรรใหกองทุนหมูบาน เพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่กองทุนหมูบานหนึ่งๆจะสามารถปฏิบัติไดสูงสุด ถาไดรับ
การสอน อบรม พัฒนา ดวยเครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๕๓
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การคลัง หมายถึง การรับ-จาย เก็บรักษา และการบริหารกองทุน ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองทุนหมูบานตามที่กฎหมายกําหนด โดยรายได ไดแก เงินอุดหนุนแกกองทุนหมูบานตามมติคณะรัฐมนตรีที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และอยูภายใตการบริหารจัดการของกองทุนหมูบาน สําหรับรายจายไดแกรายจายทุก
ประเภทที่เกี่ยวของกับการรับ-จาย เก็บรักษาและบริหารกองทุน
๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาเริ่มจากการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในดานการเงินการคลัง
การบริหารจัดการ และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตาง ๆ จะนําไปสูการคนหาสาเหตุของปญหาเหลานั้นในดานตาง ๆ
ทําใหสามารถประเมินและอธิบายศักยภาพความสามารถของกองทุนหมูบานได และเปนแนวทางให ผู วิจั ย
กําหนดวิธีการในการแกไขสาเหตุของปญหาตาง ๆ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากองทุนหมูบานเพื่อใหมี
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๑๕๔
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ศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณของการจัดใหมี
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามที่พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดระบุไว
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth Interview) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน จํ านวน ๑๒๐ คน
ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จํานวน ๔
คน เจาหนาที่ของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เขต ๙ ประจําศูนยประสานงานจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน ๒ คน และประชาชนแตละหมูบานที่เปนสมาชิกกองทุน รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน โดยการเลื อก
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จําแนกกลุมตัวอยางเปน ๓ กลุม ดังนี้
กลุมที่ ๑ ผูดํารงตําแหนงประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ ในคณะกรรมการแตละ
กองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน จํานวน ๑๒๐ คน
กลุมที่ ๒ ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานในจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๔ คน และเจาหนาที่ประจําศูนย
ประสานงาน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เขต ๘ จํานวน ๒ คน
กลุมที่ ๓ สมาชิกกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน จํานวน ๕๐ คน
๒. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑ การคนควาจากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ ตํารา งานวิจัย และสืบคนทางอินเตอรเน็ต
๒.๒.๒ การสังเกตแบบมีสวนรวม ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานตาง ๆ และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกองทุนของแตละกองทุนหมูบาน
๒.๒.๓ การสั มภาษณแบบเจาะลึ ก เปนการสั มภาษณทั้งแบบมีโครงสราง ๕ ส วน โดยส วนที่ ๑
เปนขอมูลสวนบุคคล สวนที่ ๒ สภาพปญหาของกองทุน สวนที่ ๓ สาเหตุที่คดิ วาเปนตนเหตุของปญหา สวนที่ ๔
ความคิดเห็นที่ตองการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหมีศักยภาพสูงขึ้น และสวนที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ที่กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
๓. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) ตามกรอบแนวคิด
ที่ไดศึกษาไว และตามประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของการศึกษานี้
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สําหรับการประเมินศักยภาพของกองทุนหมูบาน ปรับปรุงจากเกณฑการประเมินของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่ใชในการประเมินคุณภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ดังตารางที่ ๑
รายการ
๑. ดานเงินกู

ระดับ AAA
ชําระคืน ๙๐% ขึ้นไป

ระดับ AA
ชําระคืน ๘๐-๙๐%

๒. ดานเงินออม
๓. ผลประกอบการ
๔. หนีท้ ี่ไมกอใหเกิด
รายได

ออมสม่ําเสมอ ๘๐% ขึ้นไป
กําไร
ไมมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ออมสม่ําเสมอ ๖๐-๘๐%
ออมสม่ําเสมอต่ํากวา ๖๐%
เทาทุน
ขาดทุน
มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแต มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดและ
อยูในระหวางไกลเกลี่ยหรือ ไมไดดําเนินการใด ๆ เลย
ดําเนินคดีในศาล
สมาชิกรอยละ ๗๐-๘๐
สมาชิกต่ํากวารอยละ ๗๐

๕. การใชเงินตาม
สมาชิกรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
วัตถุประสงค
๖. ใชหลักธรรมาภิ
บริหารจัดการตามหลัก ธรร
บาลในการบริหาร มาภิบาลสวนใหญ
๗. ทรัพยากรที่มี
บุคลากรและอุปกรณมีความ
พรอมรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๘. ดานสังคม
-มีกองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสวัสดิการและมีการเบิกจ
าย
- มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
- สมาชิกมากกวารอยละ ๘๐ มีส
วนรวมกิจกรรมกองทุนหมูบาน

ใชหลักธรรมาภิบาลเปน
บางครั้ง
บุคลากรและอุปกรณมีความ
พรอมรอยละ ๖๐-๘๐
-มีกองทุนสัจจะออมทรัพย
-มีกองทุนสวัสดิการแตยังไม
มีการเบิกจาย
- มีสมาชิกเทาเดิม
- สมาชิกมากกวารอยละ ๕๐
เขารวมกิจกรรมกองทุน
หมูบาน

ระดับ A
ชําระคืนต่ํากวา ๘๐%

ใชนอยมาก สวนใหญใหประธาน
เปนผูตัดสินใจ
บุคลากรและอุปกรณมีความ
พรอมนอยกวารอยละ ๖๐
-มีกองทุนสัจจะออมทรัพย
-ไมมีกองทุนสวัสดิการ
- สมาชิกลดลง
- สมาชิกเขารวมในกิจกรรม
กองทุนหมูบาน นอยกวารอยละ
๕๐

ที่มา: ปรับปรุงจากเกณฑการประเมินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของธนาคารแหงประเทศไทย. ๒๕๕๐.
ตารางที่ ๑ เกณฑที่ใชกําหนดระดับศักยภาพของกองทุนหมูบานที่ใชในการศึกษา
ในการกําหนดระดับคะแนนศักยภาพ กําหนดไวดังนี้
ผลการประเมิน AAA คะแนนที่ได
=๓
AA คะแนนที่ได
=๒
A
คะแนนที่ได
=๑
นําคะแนนทั้งหมดหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยกําหนดเกณฑการแปลผลดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๐๐
แปลผล ศักยภาพสูง
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑-๒.๕๐
แปลผล ศักยภาพปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ หรือต่ําต่ํากวา แปลผล ศักยภาพต่ํา
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ผลการศึกษา
๑. การประเมินศักยภาพกองทุนหมูบาน
ในการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานในดานตาง ๆ ไดผลตามตารางที่ ๒
ความถี่การประเมินศักยภาพ
AAA
AA
A

คะแนน
เฉลี่ย

แปลผล

๑. ดานเงินกู

๑๓

๒

๐

๒.๘๗

สูง

๒. ดานเงินออม
๓. ผลประกอบการ
๔. การจัดการหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
๕. การใชเงินตามวัตถุประสงค
๖. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
๗. ทรัพยากรที่มี
๘. ดานสังคม

๑๒
๑๑
๑๓
๑๓
๑๐
๑
๐

๒
๒
๑
๒
๒
๑๒
๑๓

๑
๒
๑
๐
๓
๒
๒
เฉลี่ยรวม

๒.๗๓
๒.๖๐
๒.๘๐
๒.๘๗
๒.๔๗
๑.๙๓
๑.๘๗
๒.๕๒

สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง

รายการ

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน จังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินศักยภาพของกองทุนหมูบาน ๑๕ กองทุน ของจังหวัดภูเก็ต ในดานตาง ๆ
ในภาพรวมมีศักยภาพในระดับสูงคอนไปทางต่ํา (๒.๕๒) ศักยภาพที่มีคะแนนในระดับสูงไดแกการที่สมาชิกกูเงิน
จากกองทุนและนําไปใชตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน (๒.๘๗) และดานการที่สมาชิกกู
เงินจากกองทุนในระดับสูง (๒.๘๗) รองลงมาไดแกการบริหารจัดการไมใหมีหนี้เสียหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
เกินกวา ๙๐วัน (๒.๘๐) การสนับสนุนใหสมาชิกมีการออมโดยจัดตั้งกองทุนสัจจะ (๒.๗๓) และผลประกอบการ
ของกองทุนที่มีกําไร (๒.๖๐) สําหรับศักยภาพในระดับปานกลางคอนขางสูงไดแกการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (๒.๔๗) และศักยภาพในระดับต่ําไดแก ทรัพยากร ตางๆที่ใชในการบริหารจัดการ (๑.๙๓) และการ
สนับสนุนกิจกรรมดานสังคม (๑.๘๗)
๒. ปญหาและสาเหตุดานโครงสรางการบริหาร
๒.๑ ดานกฎหมายและกฎระเบียบ
ปญหาดานกฎหมายและกฎระเบียบ ทําใหกองทุนหมูบานขาดการพัฒนาศักยภาพอยางเปน
ระบบ และไมไดรับการแกไขปญหาหรือการสนับสนุนอยางเต็มที่ สาเหตุเกิดจากในการจัดตั้งกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ โดยพรบ.กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบที่ประกาศใช
ของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จํานวน ๑๗ ฉบับ รวมประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเปนตนสังกัดของกองทุนหมูบาน จํานวน ๕ ฉบับ โดยกําหนดบทบาทหนาที่ โครงสรางการบริหารที่ใหญและ
ซับซอนและมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจํานวนมาก โดยหนวยงานตาง ๆ เหลานั้นสํานักงานกองทุนหมูบาน

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๕๗

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

และชุมชนเมืองแหงชาติไมมีอํานาจในการสั่งการ และไมเกี่ยวของกับภารกิจของกองทุนหมูบานแตอยางใด ดัง
การสรุปในภาพที่ ๒ ภาพที่ ๓ และตารางที่ ๓

ที่มา:สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ภาพที่ ๒ โครงสรางและระดับการบังคับบัญชาการบริหารจัดการกองทุนหมูบานระดับจังหวัดและระดับอําเภอ

ที่มา:ธนาคารแหงประเทศไทย
ภาพที่ ๓ โครงสรางองคกรเครือขายกองทุนหมูบานทั้งประเทศ
มีอํานาจกํากับดูแล
สํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติและศูนย
ประสานงานประจําจังหวัด

มีหนาที่แตไมมีอํานาจ
-คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองทุนระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ
-กรมพัฒนาชุมชนและสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดและอําเภอ

ไมมีหนาที่และไมมีอํานาจ
เครือขายกองทุนหมูบานแตละ
จังหวัดและระดับภาค

ตารางที่ ๓ อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๕๘

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

จากภาพที่ ๒ เปนโครงสรางคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดําเนินการของกองทุนหมูบานในระดับ
จังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ซึ่งไมมีอํานาจในการสั่งการ แตกฎหมายระบุใหมีหนาที่ในการดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํา และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมบางอยาง เชน การพัฒนาบุคลากร เปนตน จัดทํา
งบประมาณ รวบรวมรายงาน รวมถึงกรมพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอําเภอไมมีอํานาจสั่ง
การ แตมีหนาที่ตองคอยใหความชวยเหลือตามที่กองทุนหมูบานรองขอและงานที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
เพราะชวงเริ่มตนไมมีหนวยงานดูแลเปนการเฉพาะ จึงมอบหมายใหกรมพัฒนาชุมชนดูแลกองทุนหมูบานทั่ว
ประเทศ และตั้งสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติขึ้นมาดูแลในภายหลัง แตไมไดมีการปรับปรุง
โครงสรางตามที่ไดแสดงในภาพที่ ๒ แตอยางใด ทําใหเมื่อกองทุนมีปญหาหรือตองการพัฒนาจึงไมมีหนวยงานที่
เขามาดูแลเปนการเฉพาะ ถึงแมตอมาจะมีสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีสถานะเป น
องคกรมหาชน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ไดแตเพียงดูแล ใหการสนับสนุน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปน
ระยะๆตามมติคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว ทั้งนี้เพราะกฎหมายกําหนดใหกองทุนหมูบานทุกกองทุนมีสถานะเปน
นิ ติบุ คคล มีกฎระเบียบของแตละกองทุ นที่ จัดทําขึ้นโดยสมาชิ กกองทุ นนั้น ๆ เมื่อมีป ญหาใด ๆ สามารถ
ดําเนินการแกไขภายใตมติของสมาชิกกองทุนนั้นๆตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด สําหรับเครือขายกองทุนหมูบาน
แตละจังหวัดและแตละภาค ตามโครงสรางที่แสดงในภาพที่ ๓ ไมมีอํานาจและบทบาทใด ๆ ไมสามารถสั่งการ
ตอกองทุนหมูบานได ทําไดเพียงเปนผูประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในประโยชนโดยรวมของ
จังหวัดเทานั้น ดังการสรุปบทบาทหนาที่ของหนวยงานและองคกรเหลานี้ในตารางที่ ๓
๒.๒ ดานบุคลากร
ดานบุคลลากรที่ใชในการบริหารกองทุนหมูบาน พบวาจะใหกรรมการที่ไดรับการคัดเลือก
ปฏิบัติหนาที่ทั้งหมดโดยเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงเหรัญญิก ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการดานการฝาก-ถอน-กู
และธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการเงินของกองทุนทั้งหมด รองลงมาคือเลขานุการทําหนาที่ดานอื่น ๆ ที่เหลือของ
กองทุนและเปนผูชวยเหรัญญิกในบางโอกาส โดยไมมีการจางบุคคลภายนอกแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากแตละ
กองทุนมีจํานวนสมาชิกไมมาก มากที่สุ ดของกลุ มตัวอย าง ๒๑๒ ราย นอยสุ ด ๑๒๔ ราย บางกองทุนเป ด
ใหบริการธุร กรรมตาง ๆ เดือนละครั้ง อีกประการหนึ่งกองทุนไมมีรายไดจากภายนอกและกําไรที่เกิ ดจาก
ดอกเบี้ยไมเพียงพอที่จะจัดจางพนักงานเพิ่มเติมได เพราะรายไดหลักมาจากเงินสนับสนุนที่รัฐจายใหเปนครั้ง
คราวและเปนการจายครั้งเดียว เมื่อเงินจํานวนดังกลาวถูกกูไปแลว ธุรกรรมที่เหลือจะเปนเรื่องการจายคืนเงินกู
เปนหลัก ถึงแมจะมีธุรกรรมดานอื่น เชน กองทุนสัจจะ กองทุนฌาปนกิจ ก็มีความถี่ไมมาก ปญหาดานบุคลากร
คือการขาดความรูความชํานาญในทุกดานโดยเฉพาะดานการเงินการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ กอใหเกิด
ความบกพรองในการปฏิบัติงานเนื่อง ๆ เชน สัญญาการกูเงินไมสมบูรณ จัดทําบัญชีตามหลักบัญชีไมได ใชการ
บันทึกบัญชีอยางงาย บางกองทุนมีสมุดคูฝาก บางกองทุนใชเพียงการจดบันทึกและเซ็นรับ -จายในสมุดบันทึก
เทานั้น สาเหตุมาจากการขาดการฝกอบรมอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ถึงแมจะมี
ธนาคารออกสินและธนาคารเกษตรและสหกรณเขามาแนะนําความรูดานการเงินการคลังใหแกบางกองทุนแตไม

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๕๙

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตอเนื่อง อีกประการผูที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกองทุนทุกคนมีอาชีพประจําของตนเองดวย ทําใหมีขอจํากัด
ดานเวลารวมดวย
๒.๓ ดานสถานที่และโครงสรางพื้นฐาน
ดานอาคารสถานที่ พบวา กองทุนหมูบาน ๑๑ ใน ๑๕ กองทุนของกลุมตัวอยาง ไมมีสํานักงาน
ของกองทุนเปนการเฉพาะ แตใชอาคารสถานที่ส วนกลางของหมูบ านเป นครั้ งคราว เชน ศาลาประชาคม
ของหมูบาน สถานที่ของกลุมแมบานหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ หรือใชพื้นที่ประกอบอาชีพของกรรมการคนใด
คนหนึ่งเปนสถานที่ทําการของกองทุนหมูบานนั้น ๆ สําหรับกองทุนที่เหลือไมมีเปนสํานักงานอยางเปนรูปธรรม
แตจะจัดใหมีหองทํางานที่รวมงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหมูบานทั้งหมดไวดวยกัน ในสวนของโครงสรางพื้นฐาน
ของกองทุนหมูบานทั้งหมดไมมีการนําอุปกรณ โปรแกรมดานบั ญชีแบบสถาบันการเงินมาใชแตอยางใด มีบาง
กองทุนเท านั้ นที่ มีชุ ดคอมพิวเตอร แบบทั่ว ไปไว ใช ในการพิ มพ เอกสารทั่ ว ไปเทานั้ น และไมมี อิ นเตอร เ น็ ต
ของกองทุนโดยเฉพาะจะใชการพวงสัญญาณจากบานกรรมการคนใดคนหนึ่งในการใชงาน
๒.๔ ดานธรรมาภิบาลในการบริหาร
ในการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และการสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และสมาชิกกองทุนที่มาใชบริการ พบวา ตําแหนงคณะกรรมการในตําแหนงสําคัญทุกตําแหนง เชน ประธาน
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก เปนตน จะหมุนเวียนในกลุมผูนําหมูบาน หรือผูที่ทํางานราชการในหมูบาน
เนื่องจากในหมูบานสมาชิกสวนใหญไมมีความรูในดานเอกสาร การบริหารจัดการ และเกรงมีปญหาในการ
ดําเนินธุรกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบในกรณีกองทุนมีปญหา เชน ปญหาหนี้คางชําระ และปญหาหนี้
เสีย เปนตน อยางไรก็ตามพบวาในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อสวนใหญประธานจะทําหนาที่อนุมัติแตเพียงผูเดียว
กองทุนหมูบานกลุมตัวอยางพบวามี ๒ กองทุน ที่ใหอํานาจเหรัญญิกในการอนุมัติ กองทุนหมูบานกลุมตัวอยาง
มากกวารอยละ ๕๐ จัดทําเอกสารประกอบการกูยืมไมสมบูรณ เชน ผูกูไมลงลายมือชื่อ ผูอนุมัติไมลงลายมือชื่อ
และที่พบมากคือการไมมีเอกสารผูค้ําประกันการกูยืมตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดไว เมื่อสอบถามเหตุผล
ของขอบกพรองดังกลาวพบวาเนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนคนในหมูบาน รูจักกันหมด และคาดวาไมนามีปญหา
การชําระคืน
๒.๕ ดานสังคม
ถึงแมระเบียบของกองทุนหมูบานทุกกองทุน ไดกําหนดวัตถุประสงคตามเจตนารมณในการจัด
ใหมีกองทุนหมูบาน คือ สงเสริมในดานอาชีพและการลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดของครัวเรือน และนําไปสูการเพิ่มทุน
ดานสวัสดิการแกประชาชนในหมูบานก็ตาม แตเนื่องจากรายไดของกองทุนมาจากดอกเบี้ยซึ่งคิดในอัตราต่ํามาก
ทําใหไมมีงบประมาณมากเพียงพอที่จะนําไปสงเสริมการพัฒนาดานสวัสดิการใด ๆ ประกอบกับยังมีสมาชิกอีก
จํ า นวนหนึ่ งที่ มี ความต องการที่ จะกู ยื มจากกองทุ นเพราะดอกเบี้ ยต่ํ า ทํ าให ไม สามารถนํ าไปส ง เสริ มดาน
สวัสดิการของประชาชนในหมูบานได ที่ผานมาสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดจั ดสรร
งบประมาณ เพื่อนําไปพัฒนาในดานอื่น ๆ ทดแทนเปนครั้งคราว เชน โครงการประชารัฐ เปนตน เพื่อนําไปพัฒนา
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ดานสวัสดิการ ของหมูบานดวยแลว จากขอมูลเอกสารการกูยืมสามารถจําแนกเหตุผลที่สมาชิกกูยืมเงินกองทุน
ไปใชในดานตาง ๆ ไดแก ดานการเกษตรรอยละ ๖๒.๖๗ อุตสาหกรรมในครัวเรือนรอยละ ๖.๖๓ คาขายรอยละ
๑๘.๗๙ รานซอมตาง ๆ รอยละ ๒.๕๔ และอื่น ๆ รอยละ ๙.๓๗
๓. ปญหาและสาเหตุดานการคลัง
ในดานการคลัง จากการศึกษาพบวาโครงสรางรายไดของกองทุนหมูบานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
มี ลั กษณะการพึ่ งพางบประมาณจากรั ฐ บาลเต็ มจํ านวนของรายได ทั้ งหมด ถึ งแม จะมี ส ว นที่ เป น เงิ น ฝาก
จากสมาชิกกองทุน ไดแก เงินฝากกองทุนสัจจะและเงินฌาปนกิจ ในสวนนี้ไมสามารถนับรวมเปนรายได เพราะ
มีวัตถุประสงคการใชเงินที่ชัดเจน เพื่อใหสมาชิกและประชาชนในพื้ นที่สรางนิสัยการออมหรือใชกูยืมเปนเงิน
หมุนเวียนระยะสั้น และชวยเหลือคาใชจายในดานพิธีการเมื่อมีผูเสียชีวิต ในดานรายจายจะเปนรายจายประจํา
ทั้งจํานวน และเนื่องจากรายไดทั้งหมดของกองทุนหมูบานจะมาจากดอกเบี้ยเงินกู สวนใหญเปนดอกเบี้ยเงินกู
ในสวนของเงินกองทุนซึ่งจัดเก็บในอัตราต่ํา ต่ําสุดรอยละ ๓ สูงสุดรอยละ ๗ ทําใหมีรายไดจากดอกเบี้ยของแต
ละกองทุนจํานวนไมมากนัก แตเพียงพอในการชําระคาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคเฉพาะที่กองทุน
ใชงาน ในสวนของคาจาง เงินเดือนและคาตอบแทน ไมมีการเบิกจายในสวนนี้เพราะผูทําหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ของกองทุนคือคณะกรรมการกองทุน ทุกกองทุนจะมี ๓ ตําแหน ง คือ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก
ชวยกันปฏิบัติหนาที่ในการใหฝาก-ถอน-กู-ชําระคืนเงินกู และเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนโดยไมมีคาตอบแทน
แตอยางใด
ดานการจัดทําบัญชี ทุกกองทุนหมูบานจะมีบัญชี ๒ ประเภท บัญชีท่ี ๑ เปนบัญชีเงินกองทุนที่รับ
จากรัฐบาลโดยเฉพาะ บัญชีที่ ๒ เปนเงินในสวนอื่นๆที่ไมเกี่ยวกับกองทุน เปนเงินออมในสวนของสมาชิกหรือคน
ในชุมชนสําหรับกิจกรรมประเภทอื่น เชน กองทุนสั จจะ ฌาปนกิจ โดยแยกแตล ะบั ญชี ในการจัดทําบั ญชี
ของกองทุนหมูบ านใชวิธีการบันทึกดวยมือ โดยใชรู ปแบบระบบบั ญชีแบบงายคล ายบั ญชีครัวเรื อน โดยมี
ศูนย ประสานงานสํ านั กงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแห งชาติ ประจํ าจังหวัดภูเก็ต เป นผู กํากับดูแล
และตรวจสอบ และสงเปนเอกสารทางบัญชีและงบดุลใหตรวจสอบรายป โดยมีผูตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียน
กับสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เปนผูดําเนินการและตรวจสอบอีกครั้ง
ในกรณีที่มีหนี้คางชําระ ศูนยประสานงานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ประจํา
จั งหวัดภูเก็ต จะเปนผู ให คําปรึกษาแนะนํา โดยกองทุนหมูบ านแตละกองทุนต องไปดําเนิน การปฏิบั ติ เ อง
เนื่ องจากกองทุนหมูบานมีสถานะเป นนิติบุคคลตามที่ กฎหมายไดกําหนดไว และกฎหมายไดกําหนดไว ว า
การกระทําใดๆถาไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการกองทุนหมูบ าน หรื อโดยมติส วนใหญของสมาชิก
กองทุนหมูบานนั้นๆไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกที่มารวมประชุม จะสามารถดําเนินการไดถูกตอง
ตามกฎหมายโดยไมมีความผิดแตอยางใด ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีหนี้ที่ชําระไมตรงเวลาบาง แตมีสวนนอย
และไมมีหนี้คางชําระเกิน ๙๐ วันแตอยางใด
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การที่กองทุนมีรายไดหลั กจากรัฐบาลในสั ดส วนที่สู ง เพราะวัตถุประสงคหลั กของกองทุนหมูบ าน
คือเพื่อการกูยืม ไมไดกําหนดในเรื่องการจัดหารายไดแตอยางใด ทําใหกองทุนหมูบานมีศักยภาพในการจัดหา
รายไดต่ํา นอกจากนี้ยังพบปญหาในดานบุคลากรและวิธีการปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิผลรวมดวย
สรุปผลการศึกษา
กองทุนหมูบานทุกกองทุน มีการจัดโครงสรางและการบริหารเหมือนกันทุกประการ จะตางกันเล็กนอย
เพียงจํานวนคณะกรรมการเทานั้นเพราะมีกฎหมายกํากับ โดยกําหนดโครงสรางคณะกรรมการตองมีตําแหนง
อะไรบาง มีจํานวนอยางนอยกี่คน มากสุดกี่คน มีวิธีการคัดเลือกอยางไร จะตองสรางกฎระเบียบของกองทุน
อยางไร การขึ้นทะเบียนเพื่อใหกองทุนหมูบานมีสถานะเปนนิติบุคคลตองทําอยางไรและมีขอบเขตของอํานาจ
อยางไรบาง และกําหนดใหมีศูนยประสานงานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแห งชาติประจําจังหวัด
ภูเก็ต เปนพี่เลี้ยง
ผลการศึกษาในดานศักยภาพในภาพรวมมีคอนขางสูง คือบรรลุตามเจตนารมณและวัตถุประสงคในการ
จัดใหมีกองทุนหมูบาน กลาวคือเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานเพื่อการลงทุน พัฒนาอาชีพ และสรางงาน
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการหมุนเวียนของเงินในหมูบานเพิ่มมากขึ้น ลดการกูยืมจากภายนอกหมูบาน เสริมสราง
กระบวนการพึ่งพาตนเองของประชาชนในหมูบาน ชวยกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ถึงแมศักยภาพ
ในการสร างสวัสดิการจะต่ําแตเนื่ องจากจุดประสงคของกองทุนหมูบานเพื่อให เกิดการสร างงาน ยกระดับ
เศรษฐกิจของหมูบานเปนสําคัญ อยางไรก็ตามพบวางานดานสวัสดิการมีงบประมาณและหนวยงานอื่นสนับสนุน
ประจําปอยูแลว
ในดานปญหาและสาเหตุ กองทุนหมูบานมีโครงสรางการบริหารงานที่ใหญ ระดับการบังคับบั ญชา
ซับซอน และหนวยงานสวนใหญมีหนาที่ที่ตองปฏิ บัติแตไมมีอํานาจสั่งการ เพราะกฎหมายกําหนดใหกองทุน
หมูบานแตละกองทุนมีสถานะเปนนิติบุคคล มีระเบียบของตนเองที่กําหนดโดยสมาชิกของกองทุนของแตละ
หมูบาน อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ของแตละกองทุนมีจํากัด เพราะมีภาระหนาที่อื่นในหมูบานรว มดวย
บุคลากรทั้งหมดจะหมุนเวียนในกลุมผูนําชุมชนของแตละหมูบาน ทําใหมีขอจํากัดในการใหบริการ บางกองทุน
หมูบานใหบริการ เดือนละครั้ง บางกองทุนหมูบานใหบริการปละครั้ง การที่มีขอจํากัดในดานเวลาของบุคลากร
ที่ปฏิบัติหนาที่สงผลใหความเปนธรรมาภิบาล ความเสมอภาค และความเปน ธรรมลดลง รวมกับการขาดการ
สนับสนุนการใหความรูและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทําใหศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของกองทุนหมูบานลดลง ในดานการบริหารการเงินการคลังยังมีขอจํากัด เพราะรายไดของกองทุนหมูบานเกือบ
ทั้งหมดมาจากการสนับสนุนดวยงบประมาณที่ใหครั้งเดียว รายไดที่มีเกิดจากดอกเบี้ยของผูกูยืมเพียงอยางเดียว
กอใหเกิดผลกระทบในการจางงานและดําเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ทําใหวัตถุประสงคในการพัฒนาสวัสดิการ
ของหมูบานเปนไปไดยาก

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๖๒

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ขอเสนอแนะ
๑. ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่ องจากกลุ มตัวอย างที่ใชในการศึกษาครั้ งนี้ สุ มจากกองทุนหมูบ านที่ไดรั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเทานั้น ไมนับรวมการสนับสนุน
ทั้งดานการเงิน อุปกรณและอื่น ๆ จากหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะบางกองทุนหมูบานอาจไดรับ
การสนับสนุนจากหนว ยงานอื่ นเพื่ อวั ตถุ ประสงค อื่น แต มอบหมายให คณะกรรมการกองทุน หมู บ านนั้ น ๆ
เปนผูบริหาร จึงมีการบริหารจัดการที่แตกตางจากภารกิจของกองทุนหมูบานที่กําหนดไว
๒. ในเชิงนโยบาย เพื่อใหบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงคของการจัดใหมีกองทุนหมูบานการจัดสรร
งบประมาณแบบเสมอภาคทุกหมูบานเทากันหมด โดยไมไดทําการสํารวจความตองการของหมูบานที่มีมากนอย
แตกตางกัน อาจทําใหการใชงบประมาณดังกลาวไมมีประสิทธิผลตามที่ประสงค ถึงแมผลการศึกษาจะพบวา
มีผลกระทบทําใหมีการหมุนเวียนเงินในระบบและเศรษฐกิจของหมูบานดีขึ้นก็ตาม หากมีการอุดหนุนโดยตรง
ตอครัวเรือนตามสภาพความจําเปนพื้นฐาน และใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูบริหารจัดการ นาจะทํา
ใหเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนมากกวาในปจจุบัน
๓. ในการบริหารกองทุนหมูบานใหเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุดรัฐควรสนั บสนุนคาใชจ ายดานบุคลากร
เครื่องมือและอุ ปกรณ พื้น ฐานเท าที่จํ าเปน ในเบื้ องตน เพื่อชวยเหลื อดานงบประมาณของกองทุน หมู บ าน
ที่มีขอจํากัดในดานการจัดหารายไดดวยตนเองอยางมาก รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมแกบุคลากรของกองทุน
หมูบานอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวย
๔. เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของกองทุนหมูบานดวยตนเองในอนาคต รัฐควรกําหนดนโยบายโดยปรับ
เปาหมายที่พึงปรารถนาเพื่อใหมีการพัฒนากองทุนหมูบานไปสูสถาบันการเงินขนาดเล็ ก (Micro Finance)
อาจเริ่มจากสถาบันการเงินชุมชน แลวพัฒนาเปนสถาบันการเงินขนาดเล็ก ตามลําดับ โดยจัดใหมีหนวยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการดังกลาวทําหนาที่ฝกสอน กํากับดูแลอยางเปนระบบ จะทําใหหมูบานสามารถ
ตอยอดและพัฒนาตนเองไดอยางยั่ง ยืนโดยไมตองพึงพางบประมาณจากรัฐ และสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในหมูบาน ตามวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจตองแกไข พรบ.ตางๆที่เกี่ยวของรวมดวย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๖๓

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

บรรณานุกรม
ณัฐิกานต วรสงาศิลป และรัญชนา พงศาปาน. (๒๕๕๐). การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกับความ
ยั่งยืนในอนาคต. กรุงเทพฯ : ธนาคารแหงประเทศไทย.
นพดล เหลากอ. (๒๕๔๙). นโยบายกองทุนหมูบาน. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙. สืบคนจาก http://www.prachachat.net
/local-economy/news-๔๐๘๗๘๘. (สืบคนเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๓).
ปยธิดา โคกโพธิ์. (๒๕๕๖). ปญหาการคลังทองถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลนิคมคําสรอย. วิทยานิพนธ.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ปแยร บูรดิเยอ. (๒๕๕๔). ความรูสิทธิมนุษยชน โลกาภิวัตน และทฤษฎีหลังสมัยใหม.สืบคนจาก http://midnightuniv.org
/midnight๒๕๔๔/.html. (สืบคนเมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒)
พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งกองทุ นหมู บ านและชุ มชนเมื องแห งชาติ (องค การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔.(๒๕๔๔).
ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๕๕ ก. น. ๑-๑๒.
พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๗.(๒๕๔๗). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ ๑๒๑
ตอนพิเศษ ๘๕ ก. น.๑-๑๓.
พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑. (๒๕๖๑). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ ๑๓๕ ตอนที่
๒๗ ก. น. ๑-๒๓.
เพ็ชรัตน พงษสวัสดิ์. (๒๕๕๗). ผลการดําเนินงานหมูบานตนแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อําเภอเวียงสระ. สุราษฎรธานี:สํานักงานพัฒนาชุมชนสุราษฎรธานี.
ไพรินทร พฤตินอก. (๒๕๕๕). กองทุนหมูบาน: ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนกองทุนหมูบานโนน
สังข. Veridian E-Journal, SU Vol.๕ No. ๓ September-December ๒๐๑๒. p.๑๒๖-๑๔๘.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒. (๒๕๔๒).ราช
กิจจานุเบกษา. เลมที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๖๓ ง. น. ๒๙-๓๑.
วิทยา จิตนุพงศ. (๒๕๕๙). ปญหาการบริหารการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย. สถาบันรัชต
ภาคย. วารสารรัชตภาคย. ฉบับพิเศษครบรอบ ๒๓ป. น. ๓๒๐-๓๓๑.
ศิริขวัญ วิเชียนเพลิ ศ. (๒๕๕๘). กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแห งชาติ. รายงานการวิเคราะห . กรุงเทพฯ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ. (๒๕๕๒). องคประกอบทุนทางสังคม สืบคนจาก http://www๒.
nesac.go.th/office. (สืบคนเมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒).
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (องคการมหาชน). (๒๕๕๕). คูมือดําเนินงานการเพิ่มทุนกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองระยะที่ ๓. กรุงเทพฯ:สนง.กองทุนหมูบานฯ
สุวพัชร เอื้อสินธ, (๒๕๔๕). การประเมินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บานดอนมะนาว หมู๗ ตําบลกุดนอย อําเภอ
สี่คิ้ว นครราชสีมา. วิทยานิพนธหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ ป.บัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Kaboski, Joseph P. and Robert M. Townsend. 2 0 1 2 . "The Impact of Credit on Village
Economies." American Economic Journal: Applied Economics, 4(2):98-133.
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๖๔

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา
ในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
Loem Maryneth, นริศรา บุญจรัส และ ระชานนท ทวีผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email address: maryneth_l@silpakorn.edu
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพื่อศึกษาระดับปจจัยและระดับทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการ
ชาวกั ม พู ช าในโรงแรมเขตกรุ ง เทพมหานคร และ (๒) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกของ
กลุ มผู รั บ บริ การชาวกั ม พู ชาในโรงแรมเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็ บ ข อมู ล ด วยการใช แ บบสอบถามกั บ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา คํานวณดวยโปรแกรม G*power จํานวน ๑๗๒ คน
วิ เคราะห ข อมู ล ด ว ยสถิ ติ ร อยละ ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห การถดถอยเชิ ง พหุ
ผลการศึ กษาพบว า (๑) ระดั บป จจั ย ด านพนั กงานมี ค าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด านความปลอดภัย
ดานทําเลที่ตั้ง ดานคุณภาพของหองพัก ดานภาพลักษณของโรงแรม ดานการตอบสนอง ดานการสํารองหองพัก
ดานสิ่งแวดลอม ดานอาหารและเครื่องดื่ม และดานราคาและการตลาด ตามลําดับ และ (๒) ตัวแปรอิสระจํานวน
๔ ดาน ไดแก ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานทําเลที่ตั้ง ดานภาพลักษณของโรงแรม และดานการตอบสนอง
สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ : ปจจัย, ทัศนคติ, กลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา
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THE FACORS THAT AFFECTED TO POSITIVE ATTITUDE OF CAMBODIAN
CUSTONER IN BANGKOK’S HOTEL.
Loem Maryneth Narissara Boonjarat and Rachanon Taweephol
Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
Faculty of Management Science, Silpakorn University
Email address: maryneth_l@silpakorn.edu
Abstract
The objectives of this research aimed (1) to study the levels of factors and positive
attitude of Cambodian customer who use the service in Bangkok’s Hotel and (2) to study the
factors that affect the attitude of Cambodian customer who use the services in Bangkok’s Hotel.
Collecting data by used questionnaires from ๑๗๒ samples which came from G*power Program.
Statistics for data analysis was the percentage, mean, standard deviation and single regression
analysis. The result showed that (1) the levels of factors and positive attitude of Cambodian
Customers who use the service in Bangkok’s Hotel was the hotel’s stuff which is in the highest
level, followed by security, location, quality of room, hotel’s image, response, reservation,
environment, food and beverage, and price and marketing. (2) There are 4 independent variables
shown that factors of food and beverage, location, hotel’s image and response were affected
the positive attitude of Cambodian Customers who use the service in Bangkok’s Hotel.
Keywords: Factors, Attitude, Cambodian Customer.
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บทนํา
Introduction
กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึง ป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ ๑๑ มีมูลคาอยูที่ ๒.๕๑ ลานลานบาท สูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยู ๒.๔ ลานลานบาท รวมทั้งการออกมาตราการยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการตรวจลงตราของ
คนตางดาว (Visa on arrival) จํานวน ๒๑ ประเทศพยากรณไดวา การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ไมนอยกวารอยละ ๓๐ สงผลใหรายไดตลอดทั้งปขยายตัวไดตามเปาหมาย
อยู ที่ร อยละ ๑๐ คิดเปนรายไดรวมอยูที่ ๓.๐ ล านล านบาท (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธนาคารออมสิ น , ๒๕๖๒)
จากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเปนเครื่องมือกระจายรายไดเขาสูชนบทไดอยางทั่วถึง โดยชุมชนมีสวนรวมใน
การสืบสานวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค ทําใหสามารถเลี้ยงชีพดวยรายไดจากการทองเที่ยว รวมทั้งการ
เขารวมโครงการการพัฒนาอยางยั่งยืน ในแตละชุมชนนั้นมีผลิตภัณฑแตละประเภท ที่เปนจุดดึงดูดใจใหเกิดการ
เดิ นทางมาท องเที่ ยวและซื้ อผลิ ตภั ณฑ ของแต ล ะท องถิ่ น หากทุ กตํ าบลสามารถปรั บ ปรุ งแหล งท องเที่ยว
ที่ มี คุ ณภาพได สามารถแก ไ ขป ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยได รวมทั้ งการพิ จ ารณาจากสถิ ติ
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยจําแนกเปนรายเดือนยังพบวา มีจํานวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อนบานจาก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (Cambodia, Lao,
Myanmar, Vietnam: CLMV) จํ านวนมากกว า ๓.๘ ล านคนได เข ามาท องเที่ ยวในประเทศไทย ทํ า รายได
มากกวาปละหมื่นลานบาท โดยนักทองเที่ยวกลุม CLMV ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยไดมีการใชเงิน
เพื่อซื้อผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาซื้อสินคาที่ระลึก คาใชจายบันเทิง
เปนตน ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ปฐมาภรณ พงษไพบูลย, พิษณุ สันทรานันท,
และปริญ ลักษิตามาศ, ๒๕๖๑)
สภาพการณของประเทศไทยสู ญเสียรายไดจากนั กทองเที่ยวตางชาติ ประมาณ ๑.๕ ลานลานบาท
จากป พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ เคยได รั บในมู ล ค า ๑.๙ ล านล านบาท ธุ รกิ จโรงแรมได รั บ ผลกระทบรุ น แรงสู ง สุ ด
เปนประวัติการณ อัตราการเขาพักเฉลี่ยทั่วประเทศในชวงระหวางเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อยูที่
รอยละ ๒๙.๓ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป พ.ศ. ๒๕๖๒ อยูที่รอยละ ๖๙.๗ ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอหองพัก
ทั่ ว ประเทศลดลงอยู ที่ ร อ ยละ ๗๓.๖ เนื่ อ งจากในเดื อ นมี น าคมป เ ดี ย วกั น ประเทศไทยได ป ระกาศใช
พระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉินออกมาตรการหามทาอากาศยานทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ในชวงสภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สงผลใหไมมีกลุมชาวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทย
แต ห ลั ง จากเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่ ม มี ก ารกลั บ มาของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ใ นจํ า นวนจํ า กั ด
ตามมาตรการเป ดรั บนั กท องเที่ยวต า งชาติ พิ เศษ (Special Tourist Visa: STV) โดยมีขอปฏิ บั ติ ที่ เคร ง ครั ด
มากขึ้น สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติลดลงรอยละ ๘๑.๔ โดยเฉพาะกลุมชาวจีนและอินเดีย ติดลบรอย
ละ ๘๗.๗ และลบรอยละ ๘๕.๕ ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาความนิยมของนักทองเที่ยวผานระบบ
จําลองแรงโนมถวงของ ๔๘ ประเทศ พบวา ประเทศไทยเปนจุดหมายสําคัญ ๑๐ อันดับแรก โดยมีปจจัยสําคัญ
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ในการตัดสินใจออกเดินทางเพื่ อทองเที่ยว อาทิ สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และความเหมาะสมของราคา (วิจัยกรุงศรี, ๒๕๖๔)
ในขณะที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (๒๕๖๔) ไดนําเสนอสถิตินักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทาง
เขามาในประเทศไทยในเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา มีนักทองเที่ยวชาวกัมพูชา
เขามาทองเที่ยวจํานวนมากถึง ๑๖๕,๗๑๘ คน สะทอนใหเห็นความนิยมของประเทศไทยยังคงถูกเลือกใหเปน
จุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยว ถึงแมจะเปนชวงการแพรระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-๑๙ ก็ตาม นอกจากนี้
สัดสวนของชาวกัมพูชาคิดเปนรอยละ ๔๐ มีพฤติกรรมการใชสิทธิ์การรักษาพยาบาลแบบจายเงินสดเปนหลัก
เนื่องจากมีคาใชจายที่ถูกกวาประเทศของตนเอง คบคูกับการเลือกดําเนินกิจจกรรมการทองเที่ยวและพักผอน
ในเขตกรุ งเทพมหานครอยางตอเนื่ อง อีกทั้งผลการศึกษายังพบวา ความคาดหวังและการรั บรู ในกิจกรรม
การทองเที่ยวมีความเกี่ยงของกับความสะดวกสบาย คุณภาพบริการ การสื่อสาร คาใชจาย ความเปนมิตร
ของผู ให บ ริ การ ทํ าให ช าวกั ม พู ช ามี ความพึ ง พอใจในระดั บ มาก ตลอดจนข อเสนอแนะที่ ผู ป ระกอบการ
ควรใหความสําคัญกับการออกแบบการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกลุมตลาดใหมที่มีความสนใจ
ในประเทศไทย (ธนกฤต ดงบัง และคณะ, ๒๕๖๒)
เนื่องจากมีการเดินทางเขามาทองเที่ยวของชาวกัมพูชาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่น าสนใจ
จึ งทํ าให มี การศึ กษาเกี่ ย วกั บป จจั ยที่ ส งผลต อทั ศนคติ เชิงบวกของกลุ มผู รั บบริ การชาวกั มพู ชาในโรงแรม
กรุ ง เทพมหานคร ไม ว า จะเป น ด า นทํ า เลที่ ตั้ ง ด า นพนั ก งาน ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ด า นคุ ณ ภาพของห อ งพั ก
ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานราคาและการตลาด ดานการสํารองหองพัก ดานภาพลักษณของโรงแรม ดานการ
ตอบสนอง และดานความปลอดภัย เพื่อใหทราบถึงมุมมองและความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่ใชบริการโรงแรม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานะเปนเมืองหลวงและยังเปนเขตพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ทานผูประกอบการ
และกลุมผูใหบริการสามารถนําขอมูลที่คนพบจากผลการศึกษานํากลับไปปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับระดับความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่กลายเปนกลุมเปาหมายใหมหลังสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสสิ้นสุดลง
วัตถุประสงคการวิจัย
Objective
1. เพื่ อศึ กษาระดั บป จจั ยและระดั บ ทั ศนคติ เชิ งบวกของกลุ มผู รั บ บริ การชาวกั มพู ช าในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกของกลุ ม ผู รั บ บริ ก ารชาวกั ม พู ช าในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
Literature review
1. ธุรกิจโรงแรม
พระราชบัญญัติ โรงแรม ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใหความหมาย "โรงแรม" หมายถึง สถานที่ที่พัก ที่จัดขึ้น
เพื่อให บริ การที่พักชั่วคราวแกคนเดินทาง มีวัตถุประสงคดานธุรกิจโดยคิดคาตอบแทนของที่พักเป นรายวัน
และไม คิ ดเป นรายเดื อ น ไม รวมถึ งกรณี เฉพาะดั งนี้ (๑) สถานที่ พั กที่ จั ดตั้ งขึ้ นเพื่ อให บริ การที่ พั กชั่ วคราว
ซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือเพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใชการแสวงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน (๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อให บริ การที่ พั กอาศั ยโดยคิ ดค าบริ การเป นรายเดื อนขึ้ นไปเท านั้ น (๓) สถานที่ พั กอื่ นใดตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐) ซึ่งสอดคลองกับ นภาพร หงสภักดี และสืบพงศ
หงส ภักดี (๒๕๖๔) ไดให ความหมายวา ธุรกิจโรงแรม (Hotel business) หมายถึง ธุรกิจการให บริการที่ พั ก
ชั่วคราวไมเกิน ๑ เดือน สําหรับกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการหาที่พักแรม และทางผูประกอบการไดรับผลตอบแทน
เปนรายไดจากคาห องพัก คาอาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนรายไดอื่น ๆ ที่ไดจากการให บริ การของโรงแรม
ซึ่งกลุมธุรกิจที่ตรงตามลักษณะของกิจการโรงแรมตามประมวลรัษฎากร ไดแก โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ
สถานที่พักและบริการสุขภาพ บานพักชั่วคราวหรือบังกะโล แพพักตากอากาศ โฮมสเตย นอกจากนี้ยั งมีธุรกิจ
อื่ น ที่ ส ร า งรายได แ ละเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม ได แ ก การบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร า นค า และ
ห างสรรพสิ นค าจํ า หน ายสิ น ค า ศู น ย บริ การสุ ขภาพ สถานบั นเทิ ง งานนิ ทรรศการ งานจั ดเลี้ ยง การจั ด
ประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเงินระหวางประเทศ และศูนยรับฝากของ ตลอดจนการบริการอื่น ๆ เชน บริการ
จัดนําเที่ยว การใหบริการอินเทอรเน็ต การใหบริการเชาพื้นที่ การบริการซักอบรีด เปนตน
2. พฤติกรรมนักทองเที่ยว
United Nations (๑๙๙๔) ได ให ความหมาย คํ าว า “ผู เยี่ ยมเยื อนต างประเทศ” หรื อ “Foreign
Visitor” หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งไมใชที่อยูอาศัยถาวรของตนเองดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ที่ไมใชไปเพื่ อการหารายไดหรื อประกอบอาชีพ ในส วนของนั กท องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic
Tourist) หมายถึง นักทองเที่ยวที่เดินทองเที่ยวในประเทศของตน โดยการออกไปนอกเขตจั งหวัดภูมิลํ าเนา
หรือใชเสนทางที่ไมไดใชเดินทางอยูเปนประจํา ในสวนของประเทศไทยไดให ความหมายของนั กทองเที่ยวไว
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๒๒ วา นักทองเที่ยว หมายถึง บุคคล
ที่เดินทางจากถิ่นที่อยูของตนไปยังทองถิ่นอื่นดวยความเต็มใจเปนการชั่วคราว และวัตถุประสงคในการไปไมใช
เพื่อการประกอบอาชีพหรือสรางรายได (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๒๒)
สํ าหรั บพฤติ กรรมของนั กท องเที่ ยวโดยส วนใหญ แล วได รับอิ ทธิ พลจากทั ศนคติที่ มี ต อจุ ด หมาย
ปลายทาง ซึ่งทัศนคติเชิงบวกส งผลให นั กท องเที่ยวเกิดความตั้งใจกลั บมาท องเที่ยวซ้ํา โดยทัศนคติเหล านี้
กอใหเกิดจากความพึงพอใจจากประสบการณการทองเที่ยว การคลอยตามกลุมอางอิงแบบปากตอปาก (Word of
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Mouth) และการรั บรู ภาพลั กษณ (พิ ชชานั นท ช องรั กษ และเจริ ญ ชั ย เอกมาไพศาล, ๒๕๖๑) นอกจากนี้
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวยังเปนสวนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของการทองเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมที่
สามารถเขาถึงชองทางของการทองเที่ยวไดอยางสะดวกสบาย และการใหบริการในระยะเวลาที่มีความเหมาะสม
อีกทั้งพฤติกรรมที่ใหความใสใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่ทองเที่ยว เชน ความสะอาด ความ
สวยงาม ความเปนระเบียบ เปนตน และสุดทายเปนพฤติกรรมที่มีตอการเลือกสถานที่ทองเที่ยวตองมีทัศนียภาพ
และความอุดมสมบูรณของภูมิทัศนที่มีเอกลักษณโดดเดน รวมทั้งตองมีพื้นที่กวางขวางเพี ยงพอสําหรับรองรั บ
นักทองเที่ยว (สุวัฒนา ตุงสวัสดิ์, ๒๕๖๒)
3. ทัศนคติของนักทองเที่ยว
ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกทางอารมณในเชิงบวกหรืออาจเชิงลบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่ งใด
สิ่ ง หนึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การพยากรณ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลโดยตรง เนื่ อ งด ว ยทั ศ นคติ มี องค ป ระกอบ
๓ องคประกอบ ไดแก ดานอารมณ (Emotional) ความรูสึก (Affective) ดานพฤติกรรม (Behavior) และดาน
ความรูและความเขาใจ (Cognitive) (Kraus, ๑๙๙๕) ซึ่งหากบุคคลมีทัศคติที่ดีมากเทาใด บุคคลนั้นจะกระทํา
พฤติกรรมดวยความตั้งใจมาก ดังนั้นหากทักทองเที่ยวมีทัศนคติเชิงบวกตอแหลงทองเที่ยวในลักษณะของความ
เพลิดเพลินของแหลงทองเที่ยว ความคุมคา การรับรูถึงประโยชน ยอมสงผลใหนักทองเที่ยวไดเดินทางไปยั ง
สถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ ดวยความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตามทฤษฎีแบบแผน (Theory of Planned Behavior)
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยดานสังคม รวมทั้งกลุมอางอิง และสามารถควบคุมพฤติกรรมใหบรรลุผลได ซึ่งยังสงผลตอ
ทัศนคติเชิงบวกของนักทองเที่ยวไดเชนกัน (Ajzen, ๒๐๐๑) สําหรับณพรรณ สินธุศิริ และคณะ (๒๐๑๘) พบวา
ความตั้งใจในการเลื อกใชโรงแรมไดรับอิทธิพลมาจากทัศนคติมากกวาการคล อยตามกลุ มอางอิงและเจตคติ
เชิงพฤติกรรม อยางไรก็ตามทัศนคติยังมีสวนที่ทําใหกลุมอางอิงเกิดการคลอยตามในการตั้งใจใชบริการโรงแรม
รวมทั้งทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงยังสงผลเชิงบวกตอการรับรูในการควบคุมพฤติกรรมของผูรับบริการ
การตอบสนองโรงแรม การรับรูคุณคาดานความสุข และประโยชนลวนสงผลเชิงบวกตอการตอบสนองการบริการ
ของโรงแรม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอทัศคติในการรับบริการโรงแรม
ตรีภัต บุญทม และคณะ (๒๕๖๓) พบวา ปจจัยดานการตอบสนองของโรงแรม ดานกระบวนการจอง
หองพัก ดานสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัย และดานพนักงาน ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวไดใหความสําคัญมากที่สุด
รองลงมาเปนปจจัยดานทําเลที่ตั้ง ดานคุณภาพหองพัก และดานอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งงานวิจัยขางตน
ยังมีความสอดคลองกับกิตติยา ขวัญใจ (๒๕๖๐) พบวา การจองหองพักของโรงแรมผานชองทางออนไลนในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ความเกี่ ยวข องการให ความสํ าคั ญด านความปลอดภั ยมากที่ สุ ด เนื่ องจากผู รั บบริ การ
มี ค วามเชื่ อ ว า การจองผ า นช อ งทางออนไลน มี ค วามปลอดภั ย ในการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น สู ง ป จ จั ย
ดานกระบวนการมี ความสํ าคัญรองลงมา โดยการจองห องพั กโรงแรมผ านช องทางออนไลน มีคาเฉลี่ ยสู งสุ ด
เนื่องจากระบบมีความสะดวกในการติดตามเปนระยะ นอกจากนี้ งานวิจัยที่มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับ
ของอนุพงศ สงวนนาม และอริสรา เสยานนท (๒๕๖๑) พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ตัดสินใจใชบริ การ
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โรงแรมไดใหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดแตละดานมีความสําคัญตางกัน สามารถเรียงลําดับ
จากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานขั้นตอนกระบวนการใหบริการ
ด านราคา ด านช องทางจั ดจํ า หน าย และด านการส ง เสริ มการตลาด นอกจากนี้ ความพึ งพอใจที่ เ ป น ไป
ตามความหวังหลังไดรับบริการมีผลตอการบอกตอผูอื่นและการใชบริการซ้ํา ขณะที่ระดับการจัดอันดับในเว็บไซต
ทองเที่ยวตาง ๆ และสื่อสังคมออนไลนจากผูที่เคยไดรับบริการ มีผลตอความตั้งใจและตัดสินใจในการแนะนํ า
หรือแสดงความคิดเห็ นออนไลนหลังจากไดรับบริ การ เชน การอานคําแนะนํ าของผูรั บบริ การรายอื่นที่เคยมี
ประสบการณในการใชบริ การ มีอิทธิพลตอการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การแสดงความคิ ดเห็ น
และการอ านสื่ อออนไลน มี อิ ทธิ พลต อการตั ดสิ นใจจองห องพั กเปนอย างมาก และผู รั บบริ การสามารถอ าน
ความคิดเห็นออนไลนมากขึ้นในการจองหองพักในครั้งตอไป
๕. ขอบเขตตัวแปร
๕.๑ ตั วแปรอิ สระ (Independent Variables) ได แก ทํ าเลที่ ตั้ ง พนั กงาน สิ่ งแวดล อม คุ ณภาพ
ของหองพัก อาหารและเครื่องดื่ม ราคาและการตลาด การสํารองหองพัก ภาพลักษณของโรงแรม การตอบสนอง
และความปลอดภัย
๕.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทัศนคติเชิงบวกของกลุ มผู รับบริ การชาวกั มพู ชา
ในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ (X)
ตัวแปรตาม (Y)
ปจจัยรายดาน
1. ทําเลที่ตั้ง
2. พนักงาน
3. สิ่งแวดลอม
4. คุณภาพของหองพัก
5. อาหารและเครื่องดื่ม
6. ราคาและการตลาด
7. การสํารองหองพัก
8. ภาพลักษณของโรงแรม
9. การตอบสนอง
10. ความปลอดภัย

ทั ศ น ค ติ เ ชิ ง บ ว ก ข อ ง ก ลุ ม
ผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร

๖. สมมติฐานการวิจัย
ทางผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสิ้น ๑๐ ดาน
ไดแก (๑) ดานทําเลที่ตั้ง (๒) ดานพนักงาน (๓) ดานสิ่งแวดลอม (๔) ดานคุณภาพของหองพัก (๕) ดานอาหาร
และเครื่ องดื่ม (๖) ดานราคาและการตลาด (๗) ดานการสํ ารองห องพัก (๘) ดานภาพลั กษณของโรงแรม (๙)
ดานการตอบสนอง และ (๑๐) ดานความปลอดภัย สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาใน
โรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบวิธีวิจัย
Methodology
๑. การวิจัยนี้เปนการวิจั ยเชิงปริ มาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปจจัยที่ส งผลตอทั ศนคติ
เชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
๒. การกําหนดประชากรของการวิจัยนี้ คือ กลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยจํานวน ๑๖๕,๗๑๘ คน
เนื่องจากผูวิจัยไดทราบจํานวนประชากรที่แนนอน และไดเลือกขนาดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ ๐.๐๕ ตามสูตร
การคํานวณกลุมตัวอยางของ Yamane (๑๙๗๓) ไดผลวากลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน จากนั้นผูวิจัยไดนําตัว
แปรอิสระทั้ง ๑๐ ดาน มาลดขนาดกลุมตัวอยางผานโปรแกรม G*power (Faul, ๒๐๑๗) จะเหลือตัวอยาง ๑๗๒
คนเทานั้น โดยใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดระบุเอาไวโดยไมมี
การนัดหมายลวงหนา
๓. เครื่องมือที่ใชในการวิจั ยเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended questionnaire) จํานวน
ทั้ งหมด ๓๔ ข อ แบ งเป น ๔ ส วน ประกอบด วย ส วนที่ ๑ หนั งสื อนํ าหรื อคํ าชี้ แจงเกี่ ยวกั บ แบบสอบถาม
ของงานวิจัย สวนที่ ๒ ขอมูลดานประชากรศาสตร ของผูรับบริการชาวกัมพูชา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ส ว นที่ ๓ ความคิ ดเห็ น ที่ เกี่ ย วกั บ ป จ จั ยที่ ส ง ผลต อทั ศนคติ เชิ งบวกของผู รั บ บริ ก าร
ชาวกัมพูชาที่มีตอโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และสวนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวกของกลุม
ผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนแบบประเมินคา (Rating
scales) จํานวน ๕ ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
๔. การทดสอบความสมบูรณของเนื้อหา (Context validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นจาก
แนวคิ ดทฤษฎี ตามด วยคํ าเที่ ยงตรง IOC (Index of item Objective Congruence) ซึ่ งได รั บ การตรวจสอบ
จากผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการโรงแรม จํานวน ๓ ทาน พบวา ขอคําถามแตละขอมีคามากกวา ๐.๕๐ (พิศิษฐ
ตัณฑวณิช และพนา จินดาศร, ๒๕๖๑)
๕. การตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในกลุมอาสาสมัครที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษา
จํานวน ๓๐ ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบความเขาใจในขอคําถามของกลุมตัวอยาง รวมถึงการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการนําขอมูลมาหาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยใชคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach's AIpha) (Gosset, ๑๙๐๘) พบวา คาความสัมพันธของแบบสอบถามทั้งชุดอยูที่
๐.๘๘ ซึ่งมีคาทราบเชื่อมั่นที่มากกวา ๐.๗๐ ระดับปานกลางสามารถนําแบบสอบถามไปใชในขั้นตอนตอไปได
๖. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อพยากรณ
ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก (๑) ดานทําเล
ที่ตั้ง (๒) ดานพนักงาน (๓) ดานสิ่งแวดลอม (๔) ดานคุณภาพของห องพัก (๕) ดานอาหารและเครื่ องดื่ม (๖)
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ดานราคาและการตลาด (๗) ดานการสํารองหองพัก (๘) ดานภาพลักษณของโรงแรม (๙) ดานการตอบสนอง และ
(๑๐) ดานความปลอดภัย
บทสรุป
Conclusion
กลุมตัวอยางเปนเพศชาย (รอยละ ๕๑.๒) และเพศหญิง (รอยละ ๔๘.๘) สวนใหญมีอายุระหวาง ๒๐ –
๓๐ ป (รอยละ ๘๗.๘) มีอาชีพเปนนั กเรียน/นักศึกษา (รอยละ ๖๔.๕) รองลงมาเป นพนั กงานบริ ษัทเอกชน
(รอยละ ๒๑.๕) รายไดประมาณไม เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอเดื อน (ร อยละ ๖๒.๘) รองลงมารายได ประมาณ
๑๐,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน (รอยละ ๓๐.๒) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ ๘๒) สวนใหญเดินทาง
มาโดยรถบัสโดยสาร (รอยละ ๗๒.๑) รองลงมาเปนเครื่องบินโดยสาร (รอยละ ๒๕.๖) โดยมีวัตถุประสงคการ
เดินทางทองเที่ยวเพื่อการพักผอน (รอยละ ๕๙.๙) รองงมาเปนการเดินทางทองเที่ยวเพื่อการศึกษา (รอยละ
๒๘.๕) และมีลักษณะการสํารองหองพักในรูปแบบ Walk In (รอยละ ๓๗.๒) เว็บไซตของโรงแรม (รอยละ ๓๖.๐)
เว็บไซตของกลุม OTA (รอยละ ๑๔.๕) และหมายเลขโทรศัพทของโรงแรม (รอยละ ๑๒.๒) ตามลําดับ สําหรับ
ระดับปจจัยดานทําเลที่ตั้งของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ ๑
ตาราที่ ๑ ระดับปจจัยดานทําเลที่ตั้งของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานทําเลที่ตั้ง
โรงแรมมีทําเลที่ตั้งอยูใจกลางเมือง และยานการคาสําคัญ
โรงแรมมีที่จอดรถยนตที่เพียงพอ
โรงแรมมีสภาพแวดลอมอยูใกลกับแหลงทองเที่ยว
รวม



๔.๐๘
๓.๘๒
๔.๑๒
๔.๐๑

S.D.
๐.๖๑
๐.๘๕
๐.๗๑
๐.๕๔

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๑ แสดงคาระดั บป จจั ยด านทําเลที่ ตั้งของกลุ มผู รั บบริ การชาวกัมพู ชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๕๔) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรมมี
สภาพแวดลอมอยูใกลกับแหลงทองเที่ยว อยูในระดับมาก ( = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๑) รองลงมา คือ โรงแรมมี
ทําเลที่ตั้งอยูใจกลางเมือง และยานการคาสําคัญ อยูในระดับมาก ( = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๖๑) และโรงแรมมีที่จอด
รถยนตที่เพียงพอ อยู ในระดับมาก ( = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๘๕) ตามลํ าดับ สํ าหรั บระดับปจจั ยดานพนั กงาน
ของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๒

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๗๓

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตาราที่ ๒ ระดับปจจัยดานพนักงานในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานพนักงาน
โรงแรมมีพนักงานที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ
โรงแรมมีพนักงานที่แตงกายเรียบรอยและมีบุคลิกภาพที่ดี
โรงแรมมีพนักงานที่แสดงถึงมารยาทที่สุภาพและออนโยน
รวม



๔.๑๓
๓.๑๘
๔.๑๙
๔.๑๗

S.D.
๐.๖๕
๐.๖๕
๐.๖๒
๐.๕๕

แปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ ๒ แสดงค าระดั บป จจั ยด านพนั กงานของกลุ มผู รั บบริ การชาวกั มพู ชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๕๕) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรมมี
พนักงานที่แสดงถึงมารยาทที่สุภาพและออนโยน อยูในระดับมาก ( = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๖๒) รองลงมา คือ โรงแรม
มีพนักงานที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ อยูในระดับมาก ( = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๖๕) และโรงแรมมี
พนักงานที่แตงกายเรียบร อยและมีบุคลิกภาพที่ดี อยูในระดับปานกลาง ( = ๓.๑๘, S.D. = ๐.๖๕) ตามลําดับ
สําหรับระดับปจจัยที่ดานสิ่งแวดลอมของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด
ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ระดับปจจัยดานสิ่งแวดลอมของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานสิ่งแวดลอม
โรงแรมมีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
โรงแรมมีมาตรการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากร
โรงแรมมีระบบการคัดแยกขยะและสิ่งปฏิกูลอยางเครงครัด
รวม



๓.๙๗
๓.๘๕
๓.๘๘
๓.๙๐

S.D.
๐.๖๙
๐.๗๖
๐.๘๓
๐.๖๕

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๓ แสดงคาระดับปจจัยที่ดานสิ่งแวดล อมของกลุมผูรั บบริ การชาวกัมพูชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๖๕) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรมมีการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๙) รองลงมา คือ โรงแรมมีระบบการ
คัดแยกขยะและสิ่งปฏิกูลอยางเครงครัด อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๘๓) และโรงแรมมีมาตรการอนุรักษ
พลังงานและการจัดการทรัพยากร อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๖) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัยที่ดาน
คุณภาพหองพักของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ระดับปจจัยทีด่ านคุณภาพหองพักของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานคุณภาพหองพัก



หองพักมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางครบครันและอยูในสภาพพรอมใชงาน

หองพักมีการออกแบบที่สวยงาม
หองพักมีการออกแบบที่มีมาตรฐาน ปองกันเสียงรบกวน
รวม

๔.๐๔
๓.๙๓
๓.๘๗
๓.๙๕

S.D.
๐.๖๕
๐.๗๐
๐.๗๘
๐.๖๒

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

๑๗๔

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

จากตารางที่ ๔ แสดงคาระดับปจจัยที่ดานคุณภาพหองพักในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (= ๓.๙๕, S.D. = ๐.๖๒) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา หองพักมีการจัดเตรียมสิ่งอํา นวยความ
สะดวกไดอยางครบครันและอยูในสภาพพรอมใชงาน อยูในระดับมาก (= ๔.๐๔, S.D. = ๐.๖๕) รองลงมา คือ
ห องพักมีการออกแบบที่สวยงาม อยูในระดับมาก (= ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๐) และห องพักมีการออกแบบที่ มี
มาตรฐาน ปองกันเสียงรบกวน อยูในระดับมาก (= ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๘) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัยดาน
อาหารและเครื่องดื่มของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ระดับปจจัยที่ดานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีความเอาใจใสรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มใหเปนสิ่งที่นาจดจํา
โรงแรมมีการออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่มใหมีความหลากหลาย
โรงแรมมีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มแตละ
ประเภท
รวม

๓.๙๐
๓.๘๐
๓.๙๘

S.D.
๐.๗๕
๐.๗๔
๐.๗๕

แปลผล
มาก
มาก
มาก

๓.๘๙

๐.๖๗

มาก



จากตารางที่ ๕ แสดงคาระดับปจจัยดานอาหารและเครื่องดื่มของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๖๗) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรม
มีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มแตละประเภท อยูในระดับมาก (= ๓.๙๘,
S.D. = ๐.๗๕) รองลงมา คือ โรงแรมมีความเอาใจใสรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มใหเปนสิ่งที่นาจดจํา อยูใน
ระดั บมาก ( = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๕) และโรงแรมมี การออกแบบรายการอาหารและเครื่ องดื่ มให มี ความ
หลากหลาย อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๔) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัยดานราคาและการตลาด
ของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ระดับปจจัยที่ดานราคาและการตลาดของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานราคาและการตลาด
โรงแรมมีการกําหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสม
โรงแรมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในชวงเทศกาล
โรงแรมมีการโฆษณาและประชาสัมพันธเชิญชวนเขาใจงาย
รวม



๓.๘๖
๓.๘๒
๓.๗๕
๓.๘๑

S.D.
๐.๗๔
๐.๘๖
๐.๗๙
๐.๖๘

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๖ แสดงคาระดับปจจัยดานราคาและการตลาดของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๖๘) เมื่อมีการจําแนกรายตานพบวา โรงแรม
มีการกําหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสม อยูในระดับมาก (= ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๔) รองลงมา คือ โรงแรมมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายในชวงเทศกาล อยูในระดับมาก (= ๓.๘๒, S.D. = ๐.๘๖) และโรงแรมมีการโฆษณา
และประชาสัมพันธเชิญชวนเขาใจงาย อยูในระดับมาก (= ๓.๗๕, S.D. = ๐.๗๙) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัย
ดานการสํารองหองพักของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๗
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๗๕

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๗ ระดับปจจัยดานการสํารองหองพักของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานการสํารองหองพัก
โรงแรมมีการเปดโอกาสใหผูรับบริการไดตรวจสอบขอมูลและติดตอผูดูแลระบบได
ตลอดเวลา
โรงแรมมีกระบวนการสํารองหองพักไมซับซอนใชงานงาย
โรงแรมมี ช อ งทางหลากหลายในการสํ า รองห อ งพั ก รงแรมมี ก ารโฆษณาและ
ประชาสัมพันธเชิญชวนเขาใจงาย
รวม

๓.๘๖

S.D.
๐.๗๓

แปลผล
มาก

๓.๙๓
๓.๙๔

๐.๖๙
๐.๖๘

มาก
มาก

๓.๙๑

๐.๖๐

มาก



จากตารางที่ ๗ แสดงคาระดับปจจัยดานการสํารองหองพักของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๖๐) เมื่อมีการจําแนกรายตานพบวา โรงแรมมี
ชองทางหลากหลายในการสํารองหองพักโรงแรมมีการโฆษณาและประชาสัมพันธเชิญชวนเขาใจงาย อยูในระดับ
มาก ( = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๖๘) รองลงมา คือ โรงแรมมีกระบวนการสํารองหองพักไมซับซอน ใชงานงาย อยูใน
ระดับมาก ( = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๖๙) และการเปดโอกาสใหผูรับบริการไดตรวจสอบขอมูลและติดตอผูดูแลระบบ
ไดตลอดเวลา อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๓) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัยดานภาพลักษณของ
โรงแรมของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ ระดับปจจัยดานภาพลักษณของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานภาพลักษณ
โรงแรมมีชื่อเสียงที่ดี และมีตราสินคาที่ไดรับการยอมรับ
โรงแรมมีมาตรฐานการใหบริการ และมีความนาเชื่อถือจากคําวิจารณผานสื่อสังคม
ออนไลนในทางที่ดี
โรงแรมมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
รวม

๓.๘๘
๓.๘๘

S.D.
๐.๖๙
๐.๖๗

แปลผล
มาก
มาก

๓.๙๗
๓.๙๑

๐.๖๔
๐.๕๖

มาก
มาก



จากตารางที่ ๘ แสดงคาระดับปจจัยดานภาพลั กษณ ของกลุ มผูรั บบริ การชาวกัมพูชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรม
มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๔) รองลงมา คือ
โรงแรมมีมาตรฐานการใหบริการ และมีความนาเชื่อถือจากคําวิจารณผานสื่อสังคมออนไลนในทางที่ดี อยูในระดับ
มาก ( = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๖๗) และโรงแรมมีชื่อเสียงที่ดีและมีตราสินคาที่ไดรับการยอมรับ อยูในระดับมาก (=
๓.๘๘, S.D. = ๐.๖๙) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัยดานการตอบสนองของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๙

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๗๖

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๙ ระดับปจจัยดานการตอบสนองของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานการตอบสนอง
โรงแรมมีการใหบริการอยางรวดเร็ว
โรงแรมมีการใหขอมูลลวงหนาที่ผูรับบริการตองทราบ เชน ระยะเวลาการเปดปด
กฎระเบียบ เปนตน
โรงแรมมีการติดตามปญหาหรือคํารองทุกขของผูรับบริการ
รวม

๓.๙๗
๓.๙๑

S.D.
๐.๖๘
๐.๖๗

แปลผล
มาก
มาก

๓.๘๔
๓.๙๑

๐.๗๙
๐.๖๐

มาก
มาก



จากตารางที่ ๙ แสดงคาระดับปจจัยดานการตอบสนองของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๖๐) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรม
มีการใหบริการอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๘) รองลงมา คือ โรงแรมมีการให ขอมูล
ลวงหนาที่ผูรับบริการตองทราบ อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๑, S.D. = ๐.๖๗) และโรงแรมมีการติดตามปญหาหรือ
คํารองทุกขของผูรับบริการ อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๙) ตามลําดับ สําหรับระดับปจจัยดานความ
ปลอดภัยของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๐ ระดับปจจัยดานความปลอดภัยของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรดานความปลอดภัย
โรงแรมมีการออกแบบโครงสรางของอาคารที่ไดมาตรฐานและมีแผนผังหนีเพลิงไหม
โรงแรมมีการใชมาตรการความปลอดภัยดานสุขอนามัย เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
โรงแรมมีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณชวยเหลือแกผูรับบริการ เชน กลองปฐม
พยาบาล กลองวงจรปด ถังดับเพลิง ฯลฯ
รวม

๔.๐๑
๔.๐๕

S.D.
๐.๗๕
๐.๗๐

แปลผล
มาก
มาก

๔.๑๒

๐.๗๐

มาก

๔.๐๖

๐.๖๓

มาก



จากตารางที่ ๑๐ แสดงคาระดับปจจัยดานความปลอดภัยของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก (= ๔.๐๖, S.D. = ๐.๖๓) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา โรงแรม
มี การจั ดเตรี ยมเครื่ องมื อและอุ ป กรณ ช วยเหลื อแก ผู รั บบริ การ อยู ในระดั บมาก (= ๔.๑๒, S.D. = ๐.๗๐)
รองลงมา คือ โรงแรมมีการใชมาตรการความปลอดภัยดานสุขอนามัย เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ อยู ในระดับมาก (= ๔.๐๕, S.D. = ๐.๗๐) และโรงแรมมี การออกแบบโครงสร างของอาคารที่ ได
มาตรฐานและมีแผนผังหนีเพลิงไหม อยูในระดับมาก (= ๔.๐๑, S.D. = ๐.๗๕) ตามลําดับ สําหรับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ ๑๑

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๗๗

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๑๑ ระดั บความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บทั ศนคติ เ ชิ งบวกของกลุ มผู รั บ บริ การชาวกั มพู ชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา
ทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจของทานหลังไดรับบริการ
โอกาสในการกลับมาใชบริการซ้ํา
การแนะนําโรงแรมใหแกบุคคลอื่น (WOM/EWOM)
การไดรับความตอบสนองจากการบริการที่เกินความคาดหมาย
รวม



S.D.

แปลผล

๓.๙๘
๓.๙๓
๓.๙๓
๓.๙๘
๓.๙๕

๐.๖๓
๐.๗๒
๐.๗๐
๐.๗๔
๐.๕๙

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ ๑๑ แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรม
เขตกรุงเทพมหานคร (Y) โดยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๕๙) เมื่อมีการจําแนกรายดานพบวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
พึงพอใจของทานหลังไดรับบริการ อยูในระดับมาก (= ๓.๙๘, S.D. = ๐.๖๓) รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโอกาสในการกลับมาใช
บริการซ้ํา อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๔) การแนะนําโรงแรมใหแกบุคคลอื่น (WOM/EWOM) อยูใน
ระดับมาก ( = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๗๐) และโอกาสในการกลับมาใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก (= ๓.๗๒, S.D. =
๐.๗๒) ตามลําดับ จากนั้นผูวิจัยไดนําตัวแปรระดับปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุ มผูรับบริ การชาว
กัมพูชาในโรงแรมเขตกรุ งเทพมหานคร ดวยการวิเคราะห การถดถอยเชิง (Regression Analysis) ดวยการใช
เทคนิ ควิธีการเลื อกตัวแปรอิสระ โดยวิธีคัดเลื อกตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise) ซึ่งสามารถนํ าเสนอ
ขอคนพบ ดังตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ การทดสอบตัวแปรระดับที่เปนปจจัยทั้ง ๑๐ ดานที่สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาว
กัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
(Constant)
ดานอาหารและเครื่องดื่ม
ดานทําเลที่ตั้ง
ดานภาพลักษณของโรงแรม
ดานการตอบสนอง

b
๐.๒๔
๐.๑๖
๐.๒๐
๐.๑๑
๐.๑๓

S.D.
๐.๒๖
๐.๗๔
๐.๐๗
๐.๑๐
๐.๐๘

Beta
๐.๒๕
๐.๒๔
๐.๒๑
๐.๑๗

t
๐.๙๑
๒.๑๖
๒.๕๗
๑.๑๑
๑.๕๔

Sigma.
๐.๓๖
๐.๐๓
๐.๐๑
๐.๒๖
๐.๑๒

Adjusted ܴ๒ = ๐.๕๕; Durbin-Watson = ๑.๙๓; สมการถดถอยเชิงเดี่ยว: = ๐.๒๔ + ๐.๒๕ (ดานอาหารและ
เครื่องดื่ม) + ๐.๒๔ (ดานทําเลที่ตั้ง) + ๐.๒๑ (ดานภาพลักษณของโรงแรม) + ๐.๑๗ (ดานการตอบสนอง) [Y =
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร, = ตัวทํานาย]

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๑๗๘

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

จากตารางที่ ๑๒ แสดงการทดสอบตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยแตละดาน ประกอบดวย ดานภาพลักษณ
ของโรงแรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานทําเลที่ตั้ง และดานการตอบสนอง สามารถพยากรณทัศนคติเชิงบวก
ของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ ๕๕ (Adjusted ܴ๒ = ๐.๕๕) โดยมีตัว
พยากรณที่สําคัญที่สุด คือ ดานอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา คือ ดานทําเลที่ตั้ง ดานภาพลักษณ และดานการ
ตอบสนอง มีคาเบตาเทากั บ ๐.๒๕, ๐.๒๔, ๐.๒๑ และ ๐.๑๗ ตามลํ าดับ แสดงให เห็ นวาป จจั ยทั้ ง ๔ ดาน
จากทั้งหมด ๑๐ ดานสงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
Discussion
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระทั้ง ๔ ดาน สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาว
กัมพูชาในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายไดดังนี้
๑. ปจจัยดานอาหารและเครื่องดื่ม สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา สามารถ
อธิบายไดวา ผูรับบริการชาวกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการบริการที่ไดรับจากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จึงเปนตัวกําหนดแนวโนมทางทัศนคติที่ดี อีกทั้งยังสามารถสั มผั สไดถึงความเอาใจใส รสชาติของอาหารและ
เครื่องดื่ม ความหลากหลายของรายการอาหารและเครื่องดื่ม และความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารและ
เครื่องดื่มแตละประเภท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยนันต ไชยเสน (๒๕๖๐) พบวา ผูรับบริการมีความพึง
พอใจกับคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ดานความสะอาด ความปลอดภัย ความรวดเร็วในการบริการ และรสชาติ
ของอาหารที่มีความสม่ําเสมอ ตามลําดับ และยังคนพบขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มความหลากหลาย
ของรายการอาหารและเครื่องดื่ม ควรใหความสม่ําเสมอในรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งมีความรวดเร็ว
ในการใหบริการ ความหลากหลายและสม่ําเสมอของรูปแบบสงเสริมการขาย และการสรางมาตรฐานการใหบริการ
ของพนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
๒. ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา สามารถอธิบายไดวา
ผูรับบริการชาวกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการบริการที่ไดรับจากทําเลที่ตั้งของโรงแรมอยูใจกลางเมืองและยาน
การคาสําคัญ มีที่จอดรถยนตที่เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวสําคัญของ
เมืองจึงปนตัวกําหนดแนวโนมทางทัศนคติที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ อภิญญา นวลใย (๒๕๖๔) พบวา ปจจัยดานทําเล
ที่ตั้งที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก โดยมีการพิจารณาจากสถานที่ตั้งของที่พักมีความสะดวกในการเดินทาง
บรรยากาศของที่พักมีความเหมาะสมสําหรับการพักผอนประกอบกับทําเลที่ตั้งของที่พักมีสภาพแวดลอมอยูใกล
แหลงทองเที่ยวและมีความปลอดภัย รวมทั้งผูประกอบการตองคํานึงการเขาถึงไดงายของที่พัก สามารถเดินทาง
มาไดโดยสะดวก และตองมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน (กฤติกา สายณะรัตรชัย และคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา,
๒๕๖๒)
๓. ปจจัยดานภาพลักษณของโรงแรม สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา สามารถ
อธิบายไดวาผูรับบริการชาวกัมพูชาความคิดเห็นที่ดีตอการบริการที่ไดรับจากการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณของ
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โรงแรม จึงเปนตัวกําหนดแนวโนมทางทัศนคติที่ดี อีกทั้งยังสามารถรับรูไดวาโรงแรมมีชื่อเสียง มีตราสินคาที่ไดรับ
การยอมรับผานมาตรฐานการใหบริการ รวมทั้งยังมีความนาเชื่อถือจากคําวิจารณผานสื่อสังคมออนไลนในทางที่ดี
และมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม สมบูรณผล (๒๕๖๔)
พบวา ภาพลักษณโรงแรม และภาพลักษณของสินคาและบริการ มีผลตอการตั้งใจรับบริการซ้ําของผูรับบริการ
ทั้งนี้ภาพลักษณที่ดีไดถูกจัดลําดับความสําคัญในการรับรูของผูรับบริการ ซึ่งสะทอนไดจากการดําเนินงานของ
โรงแรมในภาพรวม รวมถึงการคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูรับบริการเปนหลัก รวมถึงการให
ความสําคัญกับการติดปายคําเตือนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการระมัดระวัง มีสวนชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีในสายตา
ของผูรับบริการ เกิดความพึงพอใจ และประทับใจในการใชบริการมากที่สุด ตลอดจนยังสงผลตอการกลับมาใช
บริการอยางตอเนื่อง อีกยังทั้งตองมีการดู แลรักษา ปรับปรุง และการพัฒนามาตรฐานของภาพลักษณโรงแรม
โดยเฉพาะคุณภาพการบริการ และชื่อเสียงของโรงแรม ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยใหความสําคัญตอ
ความรูสึก การรับรู และทัศนคติของผูรับบริการ สงผลใหเกิดความสําคัญตอความพึงพอใจของผูรับบริการรายใหม
ที่เลื อกเขาใชบริ การโรงแรม และยั งสอดคล องกับงานวิจั ยของ จั กรพันธ กิตตินรรั ตน และอรณัฏฐ นครศรี
(๒๕๖๑) พบวา ภาพลักษณโรงแรม ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธแตละประเภทที่เปนปจจัยที่สงผลตอความภักดี
ของผูรับบริการ และการยินดีที่จะกลับมาอีกในครั้งตอไป
๔. ปจจัยดานการตอบสนอง สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชา สามารถอธิบายได
วาผูรับบริการชาวกัมพูชามีความคิดเห็นที่ดีตอการบริการที่ไดรับจากการตอบสนองของโรงแรม จึงเปนตัวกําหนด
แนวโนมทางทัศนคติที่ดี รวมทั้งยังสามารถสัมผัสไดวาโรงแรมมีการใหบริการอยางรวดเร็ว พรอมกับการใหขอมูล
ลวงหนาที่ผูรับบริการตองรับทราบ และมีการติดตามปญหาหรือคํารองทุกขของผูรับบริการ ซึ่งสอดคล องกับ
งานวิจัยของ โสรยา สุภาผล และคณะ (๒๕๖๔) พบวา ดานการตอบสนองตอลูกคาสงผลตอการตัดสินใจเขาใช
บริการโรงแรม เนื่องจากโรงแรมมีชองทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของทางโรงแรมผานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ตลอดจนทางโรงแรมยังมีพนักงานในอัตรากําลังที่เพียงพอตอการใหบริการ มีความ
กระตือรือรน และมีใจรักในการบริการ สามารถตอบสนองตอความตองการและขอสงสัยของผูรับบริการได รวมถึง
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของอนิรุทธิ์ ผองแผว และคณะ (๒๕๖๓) พบวา พนักงานใหบริการไดตรงตามความ
ตองการดวยความรวดเร็ว และมีความพรอมที่จะใหบริการ เมื่อผูรับบริการมีปญหาและเกิดขอสงสัยในขณะที่เขา
รับบริการอยูตลอดระยะเวลาที่เขาใชบริการ
ขอเสนอแนะ
Recommendation
จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุ มผูรับบริ การชาวกัมพูชาในโรงแรมเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดจําแนกขอเสนอแนะจากการวิจัย ๒ ประเด็นดังนี้
๑. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑.๑ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพของหองพัก ดานราคาและ
การตลาด ดานการสํารองหองพัก และดานความปลอดภัย ไมสงผลตอทัศนคติเชิงบวกของกลุมผูรับบริการชาว
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กัมพูชา ทางโรงแรมจําเปนตองมีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมผูรับบริการ เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางการวิเคราะหและการปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการของพนักงานใหดียิ่งขึ้น
๑.๒ ผลการวิจั ยพบวา ทางโรงแรมควรตองมีการจั ดสร างสรรคสื่ อประชาสั มพันธ กิจกรรมเพื่ อ
สงเสริมการขาย และกลยุทธการตั้งราคาที่สามารถเชิญชวนกลุมผูรับบริการชาวกัมพูชาใหมาเขาใชบริการกับทาง
โรงแรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังตองมีความเอาใจใสและคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูรับบริการ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหแกผูรับบริการที่เขามาใชบริการในโรงแรม
๒. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๒.๑ ผูที่สนใจควรศึกษาประเด็นปญหาการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอความตองการใชบริการของกลุ ม
ผูรับบริการชาวกัมพูชา เพื่อเรียนรูถึงรายละเอียดและความตองการของผูรับบริการใหมีความแมนยําเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เปนการสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการที่ตรงตามความคาดหวังของผูรับบริการ
๒.๒ ผูที่สนใจควรศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับรูปแบบการบริ การของทางโรงแรมที่ส งผลต อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใชบริการโรงแรมของกลุ มผู รับบริการชาวกัมพูชาที่ เปนตลาดเฉพาะ เชน ผู สู งอายุ คนพิการ
นักเรียนหรือนักศึกษา เปนตน รวมทั้งยังสามารถศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก
ลักษณะทางกายภาพ เพื่อรองรับกลุมผูรับบริการกลุมนี้โดยเฉพาะ
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ปญหาและการจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลนในชวงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของอาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
ทิพวรรณ กําศิริมงคล ๑ และ รุงนภา ชีวรัศมี๒
Email address: tippawan@ms.su.ac.th
Email address: rungnapha@ms.su.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปญหาการจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลนและศึกษา
วิธีการจัดการปญหาที่พบของอาจารยในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่สอนระหวางเดือน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๔ ดวยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
และคาสถิติ เชิ งพรรณนา กลุ มตัวอย างจํ านวน ๒๒ คน เป นชาวไทย ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๘ และเป น
ชาวตางชาติ ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๒ ชวงอายุอยูระหวาง ๒๕-๕๘ ป ประสบการณการสอนอยูระหวาง ๒ – ๒๐
ป ผลการศึกษาพบปญหาและแนวทางการแกปญหาดังนี้ ๑) ปญหาที่พบมากสุดคือ ปญหาดานพฤติกรรมของ
ผูเรียน คิดเปนรอยละรอย อาจารยไดแกปญหาโดยนําแอปพลิเคชันตาง ๆ มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และใชแนวคิดแบบไมทิ้งใครไวขางหลั ง ๒) ปญหาดานอินเทอรเน็ตและไฟฟาของผูเรียน คิดเปนรอยละ ๘๐
อาจารยรับมือกับปญหานี้โดยบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะจัดการสอน เพื่อสงใหผูเรียนสามารถติดตามยอนหลังได
๓) ปญหาขอจํากัดดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ ๖๘ อาจารยเลือกใชอุปกรณพื้นฐานและสํารวจ
ความเป นไปได ก อนจั ดกิ จกรรมการสอน และ ๔) ป ญหาอื่ น ๆ คิ ดเป นร อยละ ๔๗ ซึ่ งอาจารย ใช วิ ธี การที่
หลากหลายในการแกปญหาตามแตละสถานการณ
คําสําคัญ : ปญหาการจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลน , การจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบ
ออนไลน, การจัดการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาด covid-19

๑

อาจารยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒ อาจารยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
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PROBLEMS AND MANAGEMENT OF ONLINE FOREIGN LANGUAGE
TEACHING DURING THE COVID-19๑๙ PANDEMIC OF LECTURERS OF
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE IN A UNIVERSITY
Tippawan Kamsirimongkol and Rungnapha Chewarussamee
Email address: tippawan@ms.su.ac.th
Email address: rungnapha@ms.su.ac.th
Abstract
This qualitative research aims to study problems of online foreign language teaching
during the Covid-19 pandemic and problem management of the lecturers during the COVID-19
Pandemic of Faculty of Management Science in a university. Data collected from Thai and nonThai native lecturers who teach English, Chinese and Japanese languages between July - October
๒๐๒๑. Semi-structured interview, content analysis and descriptive statistics were conducted.
The participants consisted of 22 lecturers, 15 were Thais, representing ๖๘ percent, and
๗ were foreigners, accounting for 32 percent. The age range was between 25-58 years and their
teaching experience was between 2 - 2 1 years. The results reveled the problems and
management as follows: 1) The most common problem in online foreign language teaching was
learners’ behavioral problem which accounted for a hundred percent. The problem was
managed by employing various kinds of applications and no one left behind concept; 2) The
learners’ availability of internet and electricity problems while teaching accounted for 8 0
percent. The lecturers handled with this problem by recording the teaching videos and send
them to learners so that they can follow up later; 3 ) Electronic device limitation problem
accounted for ๖๘ percent. Selecting of the common devices and possibility survey before
teaching can help resolve the problem; and 4) Other problems accounted for 47 percent and
the lectures used different ways and methods solving each one case by case.
Keywords: Problems of Online Foreign Language Teaching, Management of Online Foreign
Language Teaching, Management of Teaching During COVID-19
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บทนํา
ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลให การจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบออนไลน มีบทบาท
เพิ่มขึ้นอยางมาก ผนวกกับสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปรับรูปแบบการ
จัดการสอนในสถาบันการศึกษาของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงเปนไปอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดดไมวาจะเปนที่
ตองการหรือไมก็ตาม ขอมูลจากธนาคารโลก World Bank (๒๐๒๑) ระบุวา หลังเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ มีการบังคับใชมาตรการปดสถานศึกษาทั่วประเทศ หรือปดเพียงบางสวน และถึงแมวาสถานการณเริ่ ม
คลี่คลายมีการเปดเรียนแลว แตดวยมาตรการดานสาธารณสุขและขอจํากัดหลายประการเปนอุปสรรคตอการ
จัดการเรียนการสอนแบบในที่ตั้ง ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน
สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลกระทบทุกภาคสวนของประเทศไทยไมตางจาก
ประเทศอื่นทั่วโลก ณิชา พิทยาพงศกร (๒๐๒๐) ไดกลาวไววา การเรงปฏิกิริยาและการหนวงปฏิกิริยาของโควิด๑๙ สงผลใหผูเกี่ยวของบางสวนตองปรับตัวดวยความจําเปน เชนเดียวกับแรงดึงและแรงผลักของปจจัยขับเคลื่อน
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการศึกษาไทยมาโดยตลอด หากขาดการออกแบบเชิงรุกและการตั้งรับปรับตัวของผูมีสวน
ไดสวนเสียในภาคการศึกษา ก็เปนไปไดสูงมากวาอนาคตของการศึกษาไทยจะเคลื่อนคลอยไปตามแรงเหลานี้จนไม
สามารถควบคุมทิศทางไปสูจุดหมายที่ตองการได
จากข อมู ล ขององค การอนามั ยโลก (World Health Organization [WHO], ๒๐๒๐) และ การสรุ ป
มาตรการและการดําเนินงานของไทยตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกลุม
งานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟก (๒๕๖๔) ไดประกาศให การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข ทําใหสถาบันการศึกษาไมสามารถจัดการสอนไดตามปกติ ดวยมาตรการดังกลาว
และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน โดยเฉพาะการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) สงผลใหการ
จัดการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับชั้น และเกือบทุกสาขาวิชาตองปรับเปลี่ยนเปนการจัดการสอนแบบออนไลน
การปรับเปลี่ยนอยางปจจุบันทันดวนโดยที่มิไดมีการเตรียมความพรอมหรือวางแผนลวงหนา ย อมนํามา
ซึ่งปญหา เชนเดียวกับการปรับเปลี่ยนการจัดการสอนจากแบบในชั้นเรียนไปเปนการสอนแบบออนไลนในชวงการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็สงผลใหเกิดปญหาเชนกัน คณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาปญหาการจัดการสอน
ภาษาตางประเทศแบบออนไลนและศึกษาวิธีการจัดการปญหาที่พบของอาจารยในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อเป นแนวทางสํ าหรั บการจั ดการสอนออนไลน อันจะเปนประโยชน ต อวงการศึ กษา
เปนอยางสูงในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
๓. ศึกษาปญหาการจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลน
๔. ศึกษาวิธีการจัดการปญหาที่พบของอาจารยในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการจัดการสอนแบบออนไลน
แนวคิดการจัดการสอนแบบออนไลน เปนการสอนที่อิงทฤษฎี โครงสรางนิยม (Constructivism) คือเปน
ลักษณะการสรางองคความรูใหมรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน โดยบทบาทผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก
(facilitator) เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาความเขาใจในเนื้อหา ใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธแบบพลวัติ
(Dynamic) ระหวางผูสอนกับผู เรียนเป นรายบุ คคลและรายกลุ ม เชื่อมโยงวัฒนธรรมและภูมิหลังของผู เรี ยน
ประเมินความสําเร็จจากกิจกรรมที่หลากหลายมิใชจากการทดสอบเพียงอยางเดียว (Duffy and Cunningham,
๑๙๙๖, ทิศนา แขมมณี, ๒๕๔๕)
การเรียนการสอนออนไลนมีการถูกเรียกดวยคําที่แตกตางกัน ไดแก อีเลิรนนิง (e-learning) การเรียน
ผานอินเตอรเน็ต (Internet learning) การเรียนรูแบบกระจาย (distributed learning),การเรียนรูผานระบบ
เครือขาย (networked learning) การเรียนรูเสมือนจริง (virtual learning) การเรียนรูผานคอมพิวเตอรชวยสอน
(computer-assisted learning), การเรียนรูผานเว็บ (web-based learning) และการศึกษาทางไกล (distance
learning) (Alley, ๒๐๐๘,p.๒)
การจัดการสอนแบบออนไลนเปนส วนหนึ่งของแนวคิดการสอนทางไกล (Distance Learning) ที่มี
พัฒนาการมากว า ๑๐๐ ป เริ่มจาการเรี ยนทางไปรษณีย เพื่อขยายโอกาสทางการศึ กษาให ผู ที่ อยู ห า งไกล
(เจริญ ภูวิจิตร, ๒๕๖๔) และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาดานการศึกษา เปาหมายที่ ๔ ของ เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) คือ สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพ อยางครอบคลุมและเทาเทียม ไมทิ้งใครไวขางหลัง (No one left behind) กลาวคือ การศึกษาที่ทุกคน
สามารถเขาถึงองคความรูที่มีอยูในตนเอง คนพบศักยภาพและมีโอกาสพัฒนาไดเต็มความสามารถ พัฒนาจิตใจ
ของตนใหสูงสุดและนํามาใชไดอยางไรขีดจํากัด และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต (The Global Goals
for Sustainable Development, 2015)
องคประกอบการจัดการสอนแบบออนไลน
การจัดการสอนแบบออนไลน เปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานองคความรูรวมกับนวัตกรรมการเรียนรู
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย นักวิชาการดานการศึกษา กลาวถึงองคประกอบของการ
จัดการสอนแบบออนไลนไวคอนขางสอดคลองกันโดยมี องคประกอบหลักไดแก ๑) เนื้อหา และสื่อการเรียน
๒) ระบบสงสารสนเทศและการสื่อสาร ๓) ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธทางการเรียน ๔) ระบบการวัดและการ
ประเมินผล ๕) ระบบสนับสนุนการเรียน และ ๖) ผูสอนและผูเรียน (ฐาปนีย ธรรมเมธา, ๒๕๕๗) (วิทยา วาโย
และคณะ, ๒๕๖๓) ทําใหการเรียนออนไลนเปนการชวยทําใหผูสอนและผูเรียนสามารถผนวกเวลาและสถานที่เขา
ดวยกัน (cole, ๒๐๒๐, p.๖) กอใหเกิดการเรียนรูท่ีไมมีขอจํากัดดานสถานที่และเวลา
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องคประกอบขางตนนั้นมีความแตกตางกันไปตามแตละบริบท ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูนั้นกลาววาการ
เรียนรูเกิดขึ้นในตัวบุ คคล (Siemens, ๒๐๐๔, p.๓) ดังนั้นการจั ดการสอนแบบออนไลน ให เกิดประสิ ทธิภาพ
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูจัดการสอนจะตองเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล (Differentiated Instruction)
ยึดหลักความแตกตางและมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและตระหนักวาไมมีรูปแบบการสอนใด
รู ปแบบหนึ่ งที่ ดี ที่ สุ ด (One Size Does Not Fit All) ป จจั ยสํ าคั ญคื อการออกแบบการสอนและรู ป แบบ
ใหเหมาะสมกับบริบทและสอดคลองกับสถานการณจริง (Poth, ๒๐๑๙)
การจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลน
การจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลนมีความแตกตางจากการสอนออนไลนสําหรับบางรายวิชา
ที่เนนเฉพาะเนื้อหาและความเขาใจ ดวยการสอนภาษาตางประเทศนั้นจําเปนตองสอนใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา หลัก
ไวยากรณ วัฒนธรรม รวมถึงการฝกทักษะทั้ง ๔ ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเหมาะสมตามสถานการณ
รูปแบบการจัดการสอนภาษาตางประเทศมีความแตกตางกันไปตามแตละบริบทและระดับชั้น สําหรับ
ประเทศไทยนั้นเดิมทีเริ่มตนการจัดการสอนภาษาตางประเทศดวยการสอนแบบไวยากรณแปล (GrammarTranslation Method) และปรับเปลี่ยนเรื่อยมาเปน การสอนแบบตรง (Direct Method) การสอนแบบฟง-พูด
(Audio Lingual Method) จนกระทั่งปจจุบันมุงเนนไปที่การสื่อสารเปนหลัก (Communicative Approach)
หนึ่งในรูปแบบการจัดการสอนที่ถูกนํามาใช เพื่อใหผูเรียนสื่อสารได คือ การจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active
Learning) ซึ่ งเป นกระบวนการจั ดการเรี ยนรู ตามแนวคิ ดการสร างสรรค ทางป ญญา (Constructivism)
เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา ชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อ
หรือกิจกรรมการเรียนรู โดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู กลาวคือ มีการวิเคราะห
สังเคราะห และประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรม ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและนําไปใช
ในสถานการณอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, ๒๕๕๘)
ในประเทศไทย การประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับการสอนภาษาตางประเทศนั้นมิใชเรื่องใหม ผูสอน
ภาษาตางประเทศตางคุนเคยกับการใชสื่อผสมมาตั้งแตอดีตไมวาจะเปน แถบบันทึกเสียง (Audio tape) แถบ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video Tape) แผนเก็บเสียงดิจิทัล (Compact disc) หรือแผนดีวีดี (DVD) จนกระทั่ง
ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด มีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปและแอพพลิเคชั่น (Application)
ตาง ๆ มาใชในการสอน ทําใหการจัดการสอนมีความนาสนใจขึ้น (ชัยวัฒน แกวพันงาม, ๒๕๖๑) หลังการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) สงผลใหเทคโนโลยี
และเครื่องมือในการจัดดานการจัดการสอนมีบทบาทมากขึ้น
แพลตฟอรมการเรียนออนไลนมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องมีการทํานายวาตลาด e-learning ของโลก
จะมีอัตราการเติบโตรอยละ ๘ มูลคาตลาดจะเพิ่มขั้นจาก ๒ แสนลานเหรียญสหรัฐ ในป ๒๕๖๒ ไปเปน ๓.๗ แสนลาน
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เหรียญสหรัฐในป ๒๕๖๙ การแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในป ๒๕๖๓ ยิ่งเปนปจจัยเรงใหภาคการศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับสถานการณ โดยการนําเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งของผูเรียน
หรือผูสอน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการดําเนินงาน และเสริมเนื้อหาใหม ๆ ใหกับการเรียนรูผ าน
ระบบดิจิทัล (สถาบันอุทยานการเรียนรู, ๒๕๖๔)
การปรับเปลี่ยนอยางปจจุบันทันดวนโดยที่มิไดมีการเตรียมความพรอมหรือวางแผนลวงหนา ยอมนํามา
ซึ่งปญหา เชนเดียวกับการปรับเปลี่ยนการจัดการสอนจากแบบในชั้นเรียนไปเปนการสอนแบบออนไลนในชวงการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก็สงผลใหเกิดปญหาเชนกัน คณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาปญหาการจัดการสอน
ภาษาตางประเทศแบบออนไลนและศึกษาวิธีการจัดการปญหาที่พบของอาจารยในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ การจั ด การสอนออนไลน แ ละพั ฒ นาการจั ด การสอนให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือโรคทางเดินหายใจที่ชื่อวา Coronavirus Disease
๒๐๑๙ (Covid-19) นี้ไดถูกพบเมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๑๙ และถูกประกาศจากองคการอนามัยโลก (WHO, ๒๐๒๐)
วาเปนไวรัสตัวใหมเมื่อเดือนมกราคม ๒๐๒๐ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสและทําใหเกิดอาการที่เกี่ยวของกับระบบ
ทางเดินหายใจ จัดอยูในกลุมของโรค ซาร ส ซึ่งระบาดชวงป ๒๐๐๒ และ ๒๐๐๓ และโรค Mers ซึ่งระบาดใน
ตะวันออกกลางตั้งแตชวงป ๒๐๑๒ จนถึงปจจุบัน ปจจุบันการระบาดของโรค Coronavirus Disease ๒๐๑๙
(Covid-19) ที่ ร ะบาดรุ น แรงและต อ เนื่ อ งอี ก ทั้ ง ยั ง ไม ส ามารถคาดเดาถึ ง จุ ด จบของการระบาดได ทํ า ให
Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-19) ได ก ลายเป น ภั ย คุ ก คามสุ ข ภาพของประชากรทั่ ว โลก(Fauci &
Redfield, ๒๐๒๐)
วิธีดําเนินการวิจัย
๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใชในการวิจั ยครั้ งนี้คื อ อาจารยผู สอนภาษาต างประเทศคณะวิ ทยาการจั ดการของ
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน ๒๒ คน เปนชาวไทย ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๘ และเปนชาวตางชาติ ๗ คน คิดเปน
รอยละ ๓๒ โดยกลุมประชากรมีชวงอายุอยูระหวาง ๒๕-๕๘ ป และมีประสบการณการสอนอยูระหวาง ๒ – ๒๐ ป
๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางปลายเป ดโดยผูวิจัยไดขอคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน ๓ ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ โดยโครงสรางของแบบสําภาษณ
ประกอบดวยคําถามปลายเปดที่นํามาเก็บขอมูลเพื่อตอบจุดประสงคในการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
สอนภาษาตางประเทศแบบออนไลนและแนวทางที่ใชในการจัดการกับปญหาที่พบ
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๓. การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่สอนระหวางเดื อน
กรกฎาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยการสัมภาษณทั้งโดยการสั มภาษณแบบรายบุ คคล แบบโฟกัสกรุป โดยใช
รูปแบบการพบปะโดยตรงและการสัมภาษณแบบออนไลน
๔. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปบทสัมภาษณมาสรุปแบบ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา และคาสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการสั มภาษณซึ่งมีผูเขารวมสั มภาษณจํานวน ๒๒ คน เปนชาวไทย ๑๕ คนและเปน
ชาวตางชาติ ๗ คน ซึ่งมีชวงอายุอยูระหวาง ๒๕-๕๘ ป และมีประสบการณการสอนอยูระหวาง ๒ – ๒๐ ปพบวา
ทั้งอาจารย ชาวไทยและชาวตางชาติพบปญหาจํานวน รอยละร อย คือ ๑) ป ญหาดานพฤติกรรมของผู เรี ยน
แบงออกเปน ปญหาดานการขาดเรียน ปญหาความไมตรงตอเวลาในการเขาเรียน ผูเรียนไมเปดกลองขณะเรียน
ผูเรียนไมตอบสนองขณะเรียน รวมถึงขาดการสงงานที่ไดรับมอบหมายหลังจบการเรียน ปญหาดานการเรียนรู
พบวาผูเรียนที่เรียนในรูปแบบออนไลนมีความสนใจในการเรียนระยะสั้นๆ สังเกตจากพฤติกรรมระหวางเรียนและ
การไมตอบสนองเมื่อมีการซักถามหรือเรียกชื่อ ผูสอนใชวิธีการแกปญหา โดยสรางแรงจูงใจเชิงบวกและเชิงลบ
การสรางแรงจูงใจเชิงบวก เชน การเพิ่มกิจกรรม เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่นและเกมตาง ๆ มาใชประกอบการ
จัดการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู เรียนและสรางบรรยากาศไมให เครงเครี ยดจนเกินไป สวนการสร าง
แรงจูงใจเชิงลบ เชน การวางขอตกลงรวมกัน กรณีที่ผูเรียนไมปฎิบัติตามหรือละเมิดขอตกลงจะมีบทลงโทษตาม
ขอตกลงที่รับรูรวมกัน ๒) ปญหาดานสัญญาณอินเตอรเน็ตและไฟฟา คิดเปนรอยละ ๘๐ ของผูใหขอมูล ผูสอนให
ขอมูลวาขณะจัดการสอนออนไลนมักพบปญ หาความไมเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ ตและบ อยครั้งป ญหา
ที่เกิดคูกันคือระบบไฟฟาขัดของโดยเฉพาะชวงฝนตกหนักและฤดูมรสุม เปนอุปสรรคตอการจัดการสอน ในกรณีนี้
ผูสอนจะทําการบันทึกการสอนในแตละครั้งเพื่อใหผูเรียนที่ประสบปญหาขางตนสามารถติดตามเนื้อหาย อนหลัง
ได ขณะเดียวกันการบันทึกการสอนนี้ถือเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง
๓) ปญหาดานอุปกรณอิเล็คโทรนิกส คิดเปนรอยละ ๖๘ ของผูใหขอมูล จากการศึกษาพบวา ผูเรียนบางรายมี
ขอจํากัดดานอุปกรณอิเล็คโทรนิกสที่เหมาะสมสําหรับการเรียนออนไลน เชน ตองใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในการเรียน
ออนไลน อุปกรณคอมพิวเตอรไมสมบูรณหรือขัดของ สงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรม การสํารวจความเปนไป
ไดกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผูสอนไดรับทราบสภาวการณและขอจํากัดของนักศึกษา ชวยให
ผูสอนออกแบบและวางแผนการจัดการสอนและเลือกกิจกรรมไดเหมาะสมกับสภาพการณที่แทจริงของผูเรียน
เทาที่เปนไปได ๔) ปญหาอื่น ๆ คิดเปนรอยละ ๔๗ ของผูใหขอมูล ไดแก ปญหาสวนตัวของนักศึกษา เชน ปญหา
ครอบครัว สุขภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงปญหาดานการเงิน หากผูเรียนไมสามารถจัดการปญหาเหลานี้ไดอยาง
เหมาะสมยอมกระทบตอการจัดการสอนอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้แนวทางการแกปญหา ผูสอนใชวิธีการพูดคุย
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เปนรายกรณี ในสวนของปญหาครอบครัวและปญหาที่เกี่ยวของกับสภาพจิตใจของผูเรียน ผูสอนใชวิธีการพูดคุย
แนะนําใหผูเรียนเขาใจตนเหตุแหงปญหา วิธีการแกปญหาที่เหมาะสม และใหกําลังใจในการเผชิญหนากับปญหา
และอุปสรรคตางๆ สวนปญหาสุขภาพรางกายและจิตใจ ผูสอนมักแนะนําใหพักรักษาตัวหรือสงตอผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง หากเปนปญหาดานการเงิน ผูสอนมักแนะนําแหลงทุนหรือชองทางการหารายไดพิเศษเพื่อแบงเบา
ภาระครอบครัว เปนตน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาปญหาการจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลน พบวาปญหาสํ าคัญ
ที่ผู สอนพบในการจัดการสอนออนไลน มากที่สุ ดคื อ ป ญหาที่เกี่ยวของกับองคประกอบการจั ดการสอนแบบ
ออนไลนซึ่งประกอบไปดวย ๑) เนื้อหา และสื่อการเรียน ๒) ระบบสงสารสนเทศและการสื่อสาร ๓) ระบบการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธทางการเรียน ๔) ระบบการวัดและการประเมินผล ๕) ระบบสนับสนุนการเรียน และ ๖)
ผูสอนและผูเรียน ผูเรียน (ฐาปนีย ธรรมเมธา, ๒๕๕๗) (วิทยา วาโย และคณะ, ๒๕๖๓) โดยปญหาที่พบมากที่สุด
คือ องคประกอบที่เกิดจากตัวผูเรียน ปญหาที่พบบอยที่สุดคือปญหาดานพฤติกรรมของผูเรียน แบงออกเปน การ
ขาดเรียน ความไมตรงตอเวลารวมถึงขาดการสงงานที่ไดรับมอบหมายหลังจบการเรียนซึ่งเปนปญหาสําคัญในการ
เรียนออนไลนที่ตองอาศัยความมีวินัยของผูเรียนเปนสําคัญ (Golladay, et al., ๒๐๐๐) ผูเรียนไมเปดกลองขณะ
เรียนและไมตอบสนองขณะเรียน อีกทั้งในดานการเรียนรูพบวาผูเรียนมีความความสนใจในการเรียนระยะสั้น ๆ
สังเกตจากพฤติกรรมระหวางเรียนและการไมตอบสนองเมื่อมีการซักถามหรือเรียกชื่อ ซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญ
ที่สุดในการจัดการสอนออนไลน สวนปญหาที่พบนอยสุดคือ ปญหาสวนตัวของนักศึกษา เชน ปญหาครอบครัว
สุขภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงปญหาดานการเงิน ปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียนมีสวนสัมพันธกับการจัดการสอน
ออนไลนมากที่สุดเพราะตามหลักทฤษฎีการเรียนรูของ (Siemens,๒๐๐๔) การเรียนรูเกิดขึ้นในตัวบุคคล ผูเรียน
จึงนับเปนองคประกอบหลักในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดการสอนออนไลน
ปญหาถัดมาคือปญหาดานองคประกอบของระบบสนับสนุนการเรียน ที่ผานมาการจัดการสอนออนไลน
มักพบปญหาดานไฟฟาขัดของและสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรโดยเฉพาะชวงฝนตกหนักและฤดูมรสุม รวมถึง
ปญหาดานการขาดแคลนอุปกรณอิเล็คโทรนิกสเนื่องจากผูเรียนบางรายมีขอจํากัดทางการเงินและไมสามารถ
จัดหาอุปกรณอิเล็คโทรนิกสที่เหมาะสมสําหรับการเรียนออนไลน ซึ่งเปนอุปสรรคโดยตรงตอการจัดการสอน
ออนไลน
จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ผลการวิจัยพบวาวิธีการจัดการปญหาที่พบของอาจารยในชวงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความแตกตางกันดังนี้ ปญหาดานพฤติกรรมของผูเรียน ผูสอนเนนการ
แกปญหาโดยการสรางแรงจูงใจเชิงบวกและเชิงลบ มีการปรับเพิ่มกิจกรรมในชั้นเรี ยน ผสานการสอนโด ยใช
เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่นและเกมตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศการสอนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน อีกทั้งผูสอน
ทําการวางขอตกลงรวมกัน หากพบกรณีที่ผูเรียนไมปฎิบัติตามหรือละเมิดขอตกลงจะมีบทลงโทษตามขอตกลง
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ที่รับรูรวมกันเพื่อสรางแรงจูงใจเชิงลบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพอธ Poth (๒๐๑๙) ที่กลาววา ไมมีรูปแบบ
การสอนใดดีที่สุ ด แตขึ้นอยูกับการปรับรูปแบบที่เหมาะสมกับบริ บทและสอดคล องกับสถานการณที่แทจริ ง
สวนปญหาอื่น ๆ ที่เปนปญหาสวนตัวของผูเรียน ผูสอนใชวิธีการพูดคุยเปนรายกรณี แนะนํา ใหผูเรียนเขาใจ
ตนเหตุแหงปญหา วิธีการแกปญหาที่เหมาะสม และใหกําลังใจในการเผชิญหนากับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ซึ่งแนวทางการแกปญหาดังกลาวสอดคลองกับ ทิศนา แขมณี (๒๕๔๕) ที่กลาววาบทบาทของผูสอนเปนผูอํานวย
ความสะดวกและเปนผูสรางปฎิสัมพันธระหวางกันกับผูเรียนแบบพลวัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิผล
สําหรับปญหาดานระบบสนับสนุนการเรียน ไดแก ปญหาไฟฟาและสัญญาณอินเตอรเน็ต รวมถึงการ
ที่นักศึกษาบางรายขาดอุปกรณอิเลคโทรนิคที่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน ในกรณีนี้ผูสอนการสํารวจความ
เปนไปไดกอนการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผูสอนไดรับทราบสภาวการณและขอจํากัดของนั กศึ กษา
รายบุคคล ชวยใหผูสอนออกแบบและวางแผนการจัดการสอนและเลือกกิจกรรมไดเหมาะสมกับสภาพการณ
ที่แทจริงของผูเรียนเทาที่เปนไป อีกทั้งผูสอนจะทําการบันทึกการสอนในแตละครั้งเพื่อใหผูเรียนที่ประสบปญหา
ไฟฟาดับขณะจัดการสอนสามารถติดตามเนื้อหายอนหลังได ขณะเดียวกันการบันทึกการสอนนี้ถือเปนเครื่องมือ
ที่ชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับหลักการดั้งเดิ มของการเรียนทางไกลซึ่ง
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนที่มีขอจํ ากัดดานการเรียน (เจริญ ภูวิจิตร , ๒๕๖๔) และสนับสนุนตอ
แนวคิดการศึกษาที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกันสูเปาหมาย ไมทิ้งใครไวขางหลัง (No one left
behind) (The Global Goals for Sustainable Development, ๒๐๑๕)
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการจัดการสอนภาษาตางประเทศแบบออนไลนในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ของอาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ถือเปนการจัดการสอนที่จําเปนและเปน
สถานการณที่เรงดวน ทําใหตองมีการปรับตัวทั้งผูเรียนและผูสอนในรูปแบบการเรียนการสอนที่ตางไปจากเดิม
ปญหาที่พบจากงานวิจัยชิ้นนี้สวนใหญจะเปนปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียนเนื่องจากชวงสถาณการณการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลกระทบเปนวงกวางและยาวนาน ทําใหผูเรียนมีความกดดันตอสภาวการณปกติใหม
ผูเรียนบางสวนตองเผชิญปญหาของครอบครัว ทําใหเกิดความกดดันเพิ่มมากขึ้น ลวนแลวแตสงผลและเป น
อุปสรรคตอการจัดการสอนทั้งสิ้น ผลการวิจัยชิ้นนี้พบแนวทางการแกปญหาที่เกิดจากการจัดการสอนโดยการ
ใชผูสอนเปนตัวแสดงหลักในการทําความเขาใจและสรางสภาพแวดลอมและบรรรยากาศเพื่อแกไขปญหาและ
สงเสริมใหผูเรียนสามารถกาวผานอุปสรรคครั้งนี้ไปดวยกัน นอกจากนี้แลว การสรางใหผูเรียนเปนผูคนควาและ
นําความรูที่ไดมาอภิปรายก็จะชวงสงเสริมใหองคความรูเกิดขึ้นในตัวผูเรียน (Siemens, ๒๐๐๔) ไดอีกดวย
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เปนการศึกษากระบวนการปรับตัวและแนวทางการปรับตัวขามวัฒนธรรมของ
ชาวตางชาติที่ทํางานรวมกับคนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี การรวบรวมขอมูลไดมาจากการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-Depth Interview) โดยวิเคราะหขอมูลเนื้อหาจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จากกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) และการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) จํานวนทั้งสิ้น
๒๖ คน ซึ่งเปนชาวตางชาติจากประเทศทางยุโรป อเมริกาและเอเชีย โดยมีอายุการทํางานในประเทศไทยตั้งแต
๑ ปขึ้นไป ผลการศึกษาพบวา กระบวนการปรับตัวของชาวตางชาติแบงออกเปน ๒ ชวง โดยชวงแรกกอนการ
เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย มีการเตรียมความพรอมของตนเองและหนวยงานตนสังกัด และชวงที่สอง
ขณะปฏิบัติงานในประเทศไทย การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวตางชาติแบงเปน ๔ ขั้น ขั้นที่ ๑ ขั้นตื่นตาตื่น
ใจกับวัฒนธรรมใหม (Honeymoon Stage) มีความสนใจและอยากเรียนรูวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ขั้นที่ ๒ ขั้น
หงุดหงิดใจ (Frustration Stage) ที่เกิดจากความรูสึกถูกแบงแยก รูปแบบการทํางานที่แตกตาง รวมไปถึง
ความตระหนกทางวัฒนธรรม ขั้นที่ ๓ ขั้นหาหนทางในการปรับตัว (Readjustment Stage) โดยการมีสวนรวม
และการเขารวมทํากิจกรรมทางสังคม ไดรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจากผูอื่นในการปรับตัว และขั้นที่
๔ ขั้น ที่สามารถหาทางออกให กับการปรั บตัว ได (Resolution Stage) ซึ่ง ชาวตางชาติป รั บ ตัวและยอมรับ
วัฒนธรรมไทยมากขึ้น สรุปไดวาไมมีชาวตางชาติที่ไมสามารถอาศัยอยูในวัฒนธรรมไทยหรือมีความคิดที่จะ
ออกจากประเทศไทยทั้งที่คนแตละประเทศมีแนวทางการปรับตัวมากนอยแตกตางกัน รวมถึงการพบปญหา
เรื่องอุปสรรคทางดานภาษาที่ใชในการสื่อสารและการประชาสัมพันธชวงสถานการณโควิด ๑๙ ที่เกิดขึ้นก็ตาม
คําสําคัญ: กระบวนการปรับตัวขามวัฒนธรรม การปรับตัวของชาวตางชาติที่ทํางานกับคนไทย
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CROSS-CULTURAL ADJUSTMENT OF EXPATRIATES WORKING
WITH THAIS IN PHETCHABURI PROVINCE
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Lertlak Jaroensombut, Supalux Sri-sumang
Silpakorn University
Email address: ake-krit@ms.su.ac.th
ABSTRACT
This qualitative research investigated the cross-cultural adjustment and directions of
expatriates working with Thais in Phetchaburi province. The Purposive sampling and Snowball
sampling methods were employed to collect data by adapting In-Depth Interview with ๒๖ key
informants. There were Europeans, Americans and Asians expatriates who have been working
in Thailand after a year. The content analysis method was adopted to analyze the data. The
results disclosed that the cross-cultural adjustment process can be divided into ๒ periods: 1)
Pre-arrival Preparation 2) Working Period. The four stages of cross-cultural adjustment of
expatriates were illustrated in the study: Honeymoon Stage, Frustration Stage, Readjustment
Stage and Resolution Stage. Regarding the Honeymoon Stage, the expatriates expressed an
excitement and interest of Thai culture. For the Frustration Stage, the feeling of separation
from locals, working styles and culture shock were proposed. Social activity participations and
adjustment supports from others were appearing in the Readjustment Stage. The final stage,
Resolution Stage, the consequence showed more acceptance and adaptation of Thai culture.
It can be concluded that the expatriates in Thailand were assimilated into Thai culture without
the idea of leaving Thailand even though they confronted language barriers of communication
from public relations during Covid 19 situations.
Keywords: Cross-cultural adjustment process, Adjustment of expatriates working with Thais
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บทนํา
การขยายโอกาสทางดานการคาและการลงทุนของแตละประเทศและการพัฒนาทางเทคโนโลยี สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน
และการโยกยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศ รวมถึงการเคลื่อนยายแรงงานไปยังตางประเทศเพิ่มมา กขึ้น
ประเทศไทยก็อยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้เชนกัน จึงสงผลใหจํานวนแรงงานขามชาติในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จากขอมูลสถิติในป ๒๕๖๒ ของสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน เดือนธันวาคม
๒๕๖๒ คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร จํานวนทั้ งสิ้น ๓,๐๐๕,๓๗๖ คน ซึ่งเปนขอมูลกอน
เกิดสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ระลอกที่ ๑ ในประเทศไทย ขณะที่ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักรมี ๒,๓๕๐,๖๗๗ คน
แรงงานตางดาวเมื่อมาจากตางวัฒนธรรมจะพบการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล อมรอบตัว ตองมี
การปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ วัฒ นธรรมนั้ น ๆ เพื่ อ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ให อ ยู ร อดอย า งเหมาะสมกั บ สั ง คมตามบริ บ ททาง
วัฒนธรรมในประเทศนั้น ๆ ได ไมวาจะเปนเรื่องอาหาร สภาพภูมิอากาศ ภาษา วิถีชีวิต ประเพณีของคนไทย
ซึ่งอาจจะใกลเคียงหรือมีความแตกตางจากวัฒนธรรมเดิมของตนเอง ระยะเวลาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ
ชาวตางชาติขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง อาทิ ทัศนคติและการยอมรับความแตกตาง พฤติกรรมของปจเจก
บุคคล รวมถึงการสื่อสารที่นับไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญทําใหเกิดความแตกตาง เนื่องจากการสื่อสารภาษา
เปนชองทางการเรียนรู อยา งหนึ่ ง อีกทั้งเปนสวนหนึ่งในการปรับตัว ทางวัฒนธรรม ซึ่งผูที่ยายเขาไปอยู ใน
สภาพแวดลอมใหมจะตองทําความเขาใจ เรียนรูรูปแบบการสื่ อสาร ความเขาใจในภาษา และอยูรวมกับ
เจาของวัฒนธรรมในประเทศดังกลาวนั้น
จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวตางชาติเพื่อใหอาศัยและทํางานอยูใน
ประเทศไทยไดมีความสําคัญอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการและ
แนวทางการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวตางชาติที่ทํางานกับคนไทยในจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงคงานวิจัย
๑. เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวขามวัฒนธรรมของชาวตางชาติที่ทํางานรวมกับคนไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวขามวัฒนธรรมของชาวตางชาติที่ทํางานรวมกับคนไทยในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การปรับตัวทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อเขาสูวัฒนธรรมใหม เปนการเรียนรูวิธีคิด รูสึก
และวิ ธี แ สดงพฤติ ก รรมในแบบแผนใหม เ พื่ อ ให เ ข า กั บ วั ฒ นธรรมของเจ า บ า น ทั้ ง นี้ เ ป น กระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งปจเจกบุคคลและพฤติกรรมทางสังคม (เมตตา วิวัฒนานุกูล , ๒๕๔๘) รวมถึงปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปรับตัวทางวัฒนธรรม เชน การเกิดความวิตกกังวลและความเครียด ความไมแนใจ ลังเล
สงสัย มีสวนกระตุนใหเกิดการปรับตัวไดดีขึ้น (Gudykunst & Hammer, ๑๙๘๘)
ทฤษฎีลําดับขั้นการปรับตัวของผูที่ไปอยูตางวัฒนธรรม
Kim (๑๙๙๔) พบวาการปรับตัวของบุคคลจากวัฒนธรรมหนึ่งเขาไปอยูในสังคมที่มีวัฒนธรรมใหมที่มี
ความแตกตางจากวัฒนธรรมของตน ทําใหตองเผชิญหนากับสิ่งที่แตกตางและความไมคุนเคย สงผลใหเกิด
ความเครียด ซึ่งสงผลใหผูที่เขามาอยูใหมพยายามหาทางออกเพื่อนําไปสูการปรับตัว จึงตองมีการปรับความคิด
และพฤติกรรมการเปดรับการเรียนรูใหม ๆ ซึ่งการปรับตัวนี้สงผลใหผูที่เขามาใหมสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรม
เจาบานและสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตนตองการออกมาได
Black, Mendenhall, & Oddou (๑๙๙๑) กลาววา ผูที่สามารถผานระยะการปรับตัวไปได ไมวาจะ
เปนทางกายภาพหรือดานจิตใจ ผูนั้นก็จะมีสภาวะทางอารมณที่มั่นคง รูสึกสะดวกสบายในการดํารงชีวิต และ
สามารถใชชีวิตไดอยางกลมกลืนในสภาพแวดลอมวัฒนธรรมใหมได
ในขั้นตอนการปรับตัวนั้น มีนกั วิชาการไดพูดถึงและระบุระดับของการปรับตัวทางวัฒนธรรม (Stages
of cultural adaptation) ทั้ง ๔ ขั้นแตกตางกันไป โดย Ruben & Steward (๑๙๙๘) ไดปรับแนวคิดในลําดับ
ขั้นของการปรับตัวทางวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนการปรับตัวทั้ง ๔ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมใหม (Honeymoon Stage) เปนชวงที่ผูแปลกหนาจะรูสึกตื่นเตน
ถึงความแปลกใหมของวัฒนธรรมเจาบาน สิ่งแวดลอมและสถานการณใหม ๆ
ขั้ น ที่ ๒ ขั้ น หงุ ด หงิ ด ใจ (Frustration Stage) เป น ช ว งที่ ค วามน า สนใจและความแปลกใหม ข อง
วัฒนธรรมเจาบานกลายเปนสิ่งที่สรางความหงุดหงิดและความกังวลใจใหแกผูแปลกหนา ความไมคุนเคยกับ
สิ่งแวดลอมใหมเริ่มเดนชัดขึ้น
ขั้นที่ ๓ ขั้นหาหนทางในการปรับตัว (Readjustment Stage) เปนชวงที่เริ่มปรับตัว ผูแปลกหนาจะ
พัฒนาวิธีการจัดการกับความหงุดหงิดในใจ และเผชิญความทาทายในสถานการณใหม
ขั้นที่ ๔ ขั้นที่สามารถหาทางออกใหกับการปรับตัวไดแลว (Resolution Stage) เปนชวงที่การปรับตัว
ยังคงคําเนินตอไป โดยผูแปลกหนาแตละคนจะมีอาการแตกตางกัน
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- Full participation เปนการที่ผูแปลกหนาคุนเคยกับสภาพแวดลอมใหม เขาใจวัฒนธรรมเจาบาน
มากขึ้น สามารถปรับตัวอยูในวัฒนธรรมของเจาบานไดอยางสมดุล
- Accommodation เปนการที่ผูแปลกหนาไมสามารถยอมรับวัฒนธรรมใหมไดทั้งหมดแตก็สามารถที่
จะจัดการกับชีวิตตัวเองใหอยูไดอยางมีความสุขในสวนที่จะตองเผชิญกับวัฒนธรรมใหมได
- Fight เปนการที่ผูแปลกหนาพยายามหาหนทางที่จะอยูรอดในวัฒนธรรมใหม แมจะตองอยูอยางไม
สบายใจก็ตาม
- Flight เปนการที่ผูแปลกหนาไมสามารถที่จะปรับตัวอยูในวัฒนธรรมใหมไดเลยและตองยายออกไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมุงเนนการศึกษากระบวนการปรับตัวและแนวทางการปรับตัว
ขามวัฒนธรรมของชาวตางชาติที่ทํางานรวมกับคนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดคัดเลือกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเปนพื้นที่ในการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาจาก
การ ที่มีแหลงทองเที่ยวอยูเปนจํานวนมากมีการกําหนดนโยบายจังหวัดเพชรบุรีในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ที่มุงเนนใหจังหวัดเพชรบุรีมีบทบาทสําคัญดานการเปนศูนยกลางที่พักและบริการดานการทองเที่ยวในภาค
ตะวันตกเปนเมืองทองเที่ยวในระดับประเทศ จนถึงระดับตางประเทศที่มีความพรอมและความสมบูรณของ
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายทุกประเภท จึงทําใหชาวตางชาติมีความสนใจที่จะยายถิ่นเขามาทํางาน
ในจังหวัดเพชรบุรีเปนจํานวนมากอีกทั้งยังมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น โดยมีชวงเวลาของการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
กลุมผูใหขอมูลหลัก
คณะผู วิ จั ย คั ด เลื อ กผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก (Key informant) ด ว ยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และแบบลูกโซ (Snowball Sampling) โดยการกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลหลัก ดังนี้ ๑) เปน
ชาวตางชาติ ๒) ทํางานในจังหวัดเพชรบุรี ๓) มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทยไมต่ํากวา ๑ป (พิจารณา
จากระยะเวลาตามการเซ็นสัญญาจางงานและระยะเวลาของบุคคลที่เขาสูขั้นการปรับตัวตามทฤษฎีลําดับขั้น
การปรับตัวของผูที่ไปอยูตางวัฒนธรรม) ๔) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากเกณฑขางตน ได
กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาจํานวน ๒๖ คน สามารถจําแนกเปนผูใหขอมูลหลักชาวตางชาติที่เปนชาว
เอเชีย ๑๔ คน ชาวยุโรป ๑๐ คน ชาวอเมริกา ๒ คน
คณะผูวิจัยไดอธิบายถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนแกผูใหขอมูลหลักและใหคําสัญญาวาขอมูลที่ไดรับจะไม
ถูกนําไปเปดเผยในที่สาธารณะกอนไดรับการอนุญาตจากผูใหสัมภาษณและจะไมมีขอมูลใด ๆ ที่จะเปนการ
บงชี้หรือเปดเผยถึงลักษณะเฉพาะใหสามารถอางอิงผูใหสัมภาษณไดอยางชัดเจน เพื่อใหผูถูกสัมภาษณรูสึก
ผอนคลายในการพูดคุยและมีปฏิกิริยาตอบสนองในการใหสัมภาษณ
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นอกจากนี้คณะผูวิจัยไดใชเทคนิคลูกโซ (Snowball technique) ในการหาผูใหขอมูลหลักโดยเริ่ มตน
จากการที่ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด แลวทําการสัมภาษณแตละคน แลวขอใหแตละคน
แนะนํารายชื่อคนอื่น ๆ ที่มีลักษณะตามคุณสมบัติที่กําหนดไว แลวทําการสัมภาษณตอไปและทําซ้ําโดยการขอ
รายชื่อคนอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดไว คณะผูวิจัยทําเชนนี้เรื่อย ๆ จนขอมูลเกิดการอิ่มตัว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คณะผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณโดยกําหนดประเด็นคําถาม
ในการสัมภาษณ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก และแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ในประเด็น ดังตอไปนี้
- สําหรับประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวตางชาติ ไดแบงประเด็นคําถาม
แบงเปน ๒ ชวงเวลาคือ ๑) ชวงกอนการเดินทาง ตัวอยางคําถามเชน ทานมีการเตรียมตัว อย างไรในการ
เดินทาง ๒) ชวงเวลาที่อยูในประเทศไทย ตัวอยางคําถาม เชน เมื่อมาถึงที่ประเทศไทย มีการปรับตัวการดําเนิน
ชีวิตอยางไร และปรับตัวในการทํางานอยางไร
- ขอคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมที่จะสงผลใหประสบความสําเร็จในการปรับตัวขามวัฒนธรรม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เริ่มตนจากการออกแบบแนว
คําถามเพื่อทําการสัมภาษณกับชาวตางชาติภายใตกรอบทฤษฎี แนวคิดการปรับตัว และทําการทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของขอคําถามกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง โดยไดนําขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณไป
ปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญจํ านวน ๓ ท า น เป น ผู ต รวจสอบความสมบู ร ณ แ ละครอบคลุ ม ในประเด็ น ที่ วิจั ย เพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอคําถามใหมีความครบถวน เหมาะสม หลังจากนั้นไดทําการแปลแนวคําถามทั้งหมด
เปนภาษาอังกฤษ และนําไปใหเจาของภาษา (Native Speaker) ปรับแตงขอคําถามใหถูกตองสมบูรณอีกครั้ง
จากนั้นทดลองใชแนวคําถามในการสัมภาษณกับผูที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับผูใหขอมูลหลักเพื่อพิจารณาความ
สมบู ร ณ ความออนไหวของภาษาและความถูกตองดานความเขาใจในภาษาที่ใช แล ว ปรั บ แนวคําถามให
เหมาะสมกอนที่จะนําไปใชจริง
การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต มาทําการแยกหมวดหมู จําแนกขอมูลตาม
วัตถุประสงค และนํามาการวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) สําหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม และแบบ
สัมภาษณ โดยมีหลักการสําคัญดังนี้
๑. เครื่ องมือที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก คือ การสั มภาษณแบบกึ่งโครงสร าง (Semi-structured
Interview) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลตามประเด็นคําถาม และเครื่องมือที่ใชในการบันทึกรวบรวมขอมูล
๒. การสังเกต ผูวิจัยไดมีการสังเกตการณสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงการใชชีวิตประจําวัน
และพฤติกรรมในการแสดงออกของผูใหขอมูลหลัก
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๓. นําผลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกผูใหขอมูลหลักมาวิเคราะหและสังเคราะหตรวจสอบยื นยันจาก
ขอมูลเอกสาร (Documentary Data) และการสังเกตเพื่อสรางแนวทางการปรับตัวของชาวตางชาติ
ผลการวิจัย
การปรับตัวกอนเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย
ผลการวิจัยพบวา กอนการเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทยแบงชาวตางชาติไดเปน ๒ กลุมตาม
ลักษณะการเตรียมความพรอม ดังนี้
๑) การเตรียมความพรอมกลุมชาวตางชาติที่เคยมีประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทยมากอน
ไมวาจะเปนการเดินทางทองเที่ยวระยะสั้นหรือเคยทํางานในประเทศไทย
ประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทยมีสวนสําคัญที่ชวยในการเตรียมตัวและชวยใหสามารถ
ปรับตัวในการทํางานที่ประเทศไทยไดดีขึ้น ดังคํากลาวของชาวญี่ปุนที่วา “ชวงซัมเมอรมีโอกาสมาฝกสอน
ภาษาญี่ปุนที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนาน ถึงแมวาเปนการเดินทางมาเมืองไทยครั้ งแรกและเปนตางจังหวัด
แตไดพักอาศัยที่บานอาจารยชาวไทย ไดรับการตอนรับอยางอบอุน ” (JP๑) และ “เมื่อ ๑๐ ปกอนไดมาอยู
เมืองไทยประมาณ ๑ ปครึ่ง ตอนแรกไมสามารถสื่อสารภาษาไทยไดเลย” (JP๓) เชนเดียวกันกับชาวยุโรปและ
ชาวอเมริ กัน ที่กล า ววา “เคยมีประสบการณ การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยว ครั้ งแรกรู สึ ก
ประทับใจมากเพราะเปนประเทศที่ผูคนมีน้ําใจและอัธยาศัยดี สถานที่ทองเที่ยวสวยงาม มีรานสะดวกซื้ออยู
ทั่วไป รานอาหารจํานวนมากและหลากหลาย จึงไดตัดสินใจมาทํางานที่ประเทศไทยในภายหลัง” (EU๑, EU๒)
และ “การเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนั้นมีสวนชวยในการสรางความเขาใจภาพรวมของคนไทยอยางมาก
แตก็ยังอยากเรียนรูภาษาไทยเพื่อใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารมากขึ้น” (Am๒)
จะเห็นไดวาชาวตางชาติที่มีประสบการณในการเดินทางมาประเทศไทยกอนมาปฏิบัติงานจะไม
คอยมีความกังวลเรื่องการปรับตัว
๒) การเตรียมความพรอมกลุมชาวตางชาติที่ไมเคยมีประสบการณเดินทางมาทองเที่ยวหรือมาทํางาน
ที่ประเทศไทยมากอน
ชาวตางชาติมีการเตรียมความพรอมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
๒.๑ การสืบคนและการหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตและสื่อรูปแบบตาง ๆ
เนื่องจากในปจจุบัน การเขาถึงอินเตอรเน็ตและการคนควาหาขอมูลตาง ๆ ทั้งรูปแบบออนไลน
และสื่ออื่น ๆ มีสวนชวยในการเตรียมความพรอมกอนการเดินทางเขามาปฏิบัติติงานในประเทศไทย ทั้งในเรื่อง
การหาขอมูลโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร การดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ จากสื่อตาง ๆ ดังคํากลาวชาว
ญี่ปุนที่วา “กอนมาเมืองไทย ดิฉันซื้อหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทยในชีวิตประจําวันที่มีเสียงอานภาษาญี่ปุนและ
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CD มาฝกฝน และดูรายการแนะนําการใชชีวิต และขอควรระวังในการปฏิบัติตัว ความเชื่อตาง ๆ ที่เมืองไทย
จากยูทูปเบอรชาวญี่ปุนที่อยูในเมืองไทย ซึ่งเปนการแชรประสบการณจากชาวญี่ปุนโดยตรง” (JP4) สอดคลอง
กับการใหขอมูลของชาวยุโรป ชาวอเมริกัน และชาวอินโดนีเซีย ที่กลาววา ไดมีการสืบคนขอมูลตาง ๆ กอน
การเดินทางเขามาประเทศไทยตามสื่อออนไลน ดูรายการเกี่ยวของกับชาวตางชาติ พูดถึงประเทศไทย รายการ
ทองเที่ยว รายการอาหาร ชอง YouTube และ Facebook ที่สอนภาษาไทยใหชาวตางชาติ (EU4, Am1) การ
สืบคนขอมูลตางๆ ในปจจุบันสะดวกมาก และมีสวนในการชวยเตรียมตัวอยางมาก (In1) อีกทั้งชาวจีนมีการ
สืบคนขอมูลผานออนไลนเพื่อทําความรูจักประเทศไทยในมุมมองที่ตนเองสนใจ ทั้งในเรื่อง ประวัติศาสตร
ความเกี่ยวพันของชนชาติที่ดํารงอยูของตนกับประเทศไทย (Chi1)
๒.๒ การปรึกษากับผูที่มีประสบการณการทํางานในประเทศไทย
มีช าวตางชาติบางคนรู สึ ก กัง วลในการมาทํา งานที่ประเทศไทย จึ งมีความพยายามเสาะ
แสวงหาเพื่อสอบถาม ขอคําปรึกษาผูที่มีประสบการณการทํางานในประเทศไทย ผูที่เคยทํางานรวมกับคนไทย
คนที่รูจัก คนที่เคยเดินทางมาใชชีวิตและทองเที่ยวในเมืองไทย โดยชาวยุโรปราหนึ่งไดใหขอมูลวา “มีญาติ
ที่สอนหนังสืออยูที่เมืองไทยหลายป ชวยใหคําแนะนําวาควรเตรียมตัวอยางไรบาง เอกสารสําคัญตาง ๆ ที่ตอง
เตรียม ของใชสวนตัวที่ควรนํามา สิ่งที่ควรรูและมารยาทพื้นฐาน เชน การทักทาย การยิ้ม การไหว มารยาท
ของการทํางาน อะไรที่ ไมเขาใจใหสอบถามกับหัวหนางานหรื อผูเกี่ยวของกอน รวมถึงขอควรระวัง และ
สิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไปในจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมตาง ๆ ทําใหกังวลใจนอยลง” (EU3)
สวนชาวญี่ปุนกลาววา “สวนตัวไมเคยมาทํางานที่ตางประเทศมากอน บริษัทสงมาใหรับตําแหนงผูจัดการทั่วไป
ซึ่งตองดูแลฝายบุคคล การติดตอเอกสารตาง ๆ กับราชการเมืองไทย ซึ่งมีรุนพี่บอกวา การทํางานกับคนไทย
คอนขางตางกับคนญี่ปุน เลยรูสึกกังวล” (JP5) ขณะที่อาจารยสอนหนังสือชาวจีนรายหนึ่งกลาววา “มีคนจีนที่
เคยมาทํางานในประเทศไทยมาใหความรูเกี่ยวกับมารยาท วัฒนธรรมไทยกอนเดินทาง รวมถึงไดรับความรู
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ (Chi1)
๒.๓ การเตรียมความพรอมจากหนวยงานตนสังกัดหรือผูจางงาน
หนวยงานตนสังกัดและผูจางงานไดมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนที่จะออก
เดินทางจริงในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ จากการสัมภาษณชาวญี่ปุ น
พบวาจะมีรูปแบบที่ชัดเจนและเปนทางการที่มากกวาชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย
มากกวา “ทางบริษัทสงใหไปอบรมคอรสการทํางานรวมกับชาวไทย จัดโดยบริษัท Cicom Brains มีสํานักงาน
ทีโตเกียวทําใหมีความรูเกี่ยวกับการทํางานรวมกับคนไทยและวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้นกอนมาทํางานจริง ”
(JP5) “ถึงแมวาจะไมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมอยางเปนทางการ แตมีการใหขอมูลดาน
การทํางาน การแนะนําสถานที่ การติดตอกับบุคลากรภายในองคกร เอกสารสัญญาจาง วีซาและใบอนุญาต
ทํางานและขอมูลพื้นฐานดานอื่นๆที่เกี่ ยวของกับงานจากผูประสานงานคนไทย จึงชวยใหเขาใจระบบตาง ๆ
ของการทํางาน” (EU1, EU4, Am2, In1, In2) กลาวไดวา ชาวตางชาติที่เดินทางมาทํางานครั้งแรกจะรูสึก
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ตื่นเตนและกังวลในการทํางานและใชชีวิตที่ประเทศไทย ซึ่งสวนใหญจะเตรียมความพรอมโดยการศึกษาดวย
ตนเองผานชางทางอินเตอรเน็ต หนังสือสอนภาษา และมีบางสวนที่ทางบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการ
ปรับตัวขามวัฒนธรรม มีเงินสนับสนุนใหอบรมหรือลงเรียนภาษาไทยเพิ่มเติม เพื่อใหการทํางานรวมกับคนไทย
ราบรื่นขึ้น
การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวตางชาติในชวงเวลาการปฏิบัติงานในประเทศไทย แบงเปน ๔ ขั้น
ขั้นที่ ๑ ขั้นตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมใหม (Honeymoon Stage)
ผลการวิจัยพบวา ในชวงแรกของชาวตางชาติที่ไมเคยมีประสบการณการเดินทางมาประเทศไทย
แสดงการตื่นตัว อยากรูอยากเห็นวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของไทยมากกวาผูที่เคยมีประสบการณการเดิน
ทางเขามาประเทศไทย “รูสึกวามันคือความทาทาย มันตางจากครั้งแรกที่เปนนักทองเที่ยว แตพอเริ่มตน
ทํางานก็พบถึงความแตกตางในการทํางาน ความไมเขาใจกันทั้งทางการสื่อสาร ทั้งทางภาษาพูด และภาษากาย
ถึงแมวาจะมีการเตรียมตัวมาเปนอยางดี แตก็มีหลายสิ่งที่ตองเรียนรูอีกมาก” (Am1) ชาวตางชาติทั้งหมดมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา อยากเรียนรูวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น มีความตั้งใจจะศึกษาภาษาไทย
เพื่อจะไดสื่อสารกับคนไทยใหมากขึ้น (EU1, EU2, EU7, EU9) ถึงแมวาจะเปนประเทศใกลๆกัน แตยังมีหลาย
เรื่องที่ตองปรับตัวและเรียนรูแตก็ไมถึงกับตองปรับตัวทุกอยาง เชน เรื่องอาหารการกิน (In1, In4)
การที่มีหนวยงานหรือคนรูจักชาวไทยคอยชวยเหลือชวยใหการปรับตัวในระยะนี้ราบรื่นขึ้น ดังคํา
กลาวของชาวญี่ปุน “ตั้งแตมาถึงที่เมืองไทยมีอาจารยชาวไทยคอยซัพพอรตตั้งแตไปรับที่สนามบิน หาที่พัก
เซ็นสัญญาซึ่งเอกสารเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีคนคอยอธิบายทําใหสบายใจมากขึ้น ” (JP1) อีกทั้ง
พบวาชวงแรกในการเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ชาวตางชาติมักจะตื่นตาตื่นใจกับ วัฒนธรรมใหม
โดยเฉพาะอาหารการกิน การสื่อสารกับคนไทย ดังคํากลาวชาวญี่ปุนที่วา “ลองใชภาษาไทยที่อานจากหนังสือ
สั่งอาหาร” (JP4) นอกจากนี้จะมีชาวตางชาติที่จะใชเวลาวางจากการทํางาน สํารวจสถานที่ตาง ๆ ใกล ๆ ที่พัก
ดังคํากลาวชาวญี่ปุน ที่วา “ปกติเปนคนชอบขับรถ วันเสารอาทิตยขับรถไปสถานที่ทองเที่ยวใกล ๆ” (JP6)
ขณะที่ช าวจี นกล า ววา “เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยก็จะไดรับการอบรมและแนะนํ าเกี่ย วกับ มารยาท
วัฒนธรรม และสังคมไทยอีกครั้งจากที่ทํางาน ทําใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น” (Chi1)
ขั้นที่ ๒ ขั้นหงุดหงิดใจ (Frustration Stage)
ผลการวิจัยพบวา ชาวตางชาติรูสึกสับสนและเกิดความไมเขาใจในรายละเอียดบางอยางที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมไทย ไดแก
- ทัศนคติในเรื่องการใชเวลา (Time management)
ชาวตางชาติมักจะประสบปญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกตางทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องการ
ทํางาน คนไทยมักจะไมตรงตอเวลา ดังคํากลาวของชาวญี่ปุนที่วา “เมื่อถึงเวลาประชุมตองรอเพื่อนรวมงานคน
ไทยที่มักจะมาประชุมสายเปนประจํา” (JP2) และมักจะประสบปญหาในการทํางานกลุมรวมกับคนไทย “รูสึก
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วาการทํางานกลุมกับคนไทย แคแบงหนาที่กันทํา ไมคอยมีการปรึกษาหารือกัน” (JP3) “มีการติดตองานหลาย
ชองทางทั้งชองทางเพื่อการทํางานและชองทางสวนตัว ปญหาที่พบมากที่สุดคือ แนวคิดเรื่องการใชเวลาที่
ตางกัน การติดตองานในชวงวันหยุดและนอกเวลางาน เปนสิ่งที่ทําใหแปลกใจและอึดอัดใจในระยะแรก ๆ ตอง
ใชเวลาเพื่อทําความเขาใจ” (EU3, EU5, EU10, In2, In3)
- ปญหาในการสื่อสารระหวางชาวตางชาติกับคนไทยประสบปญหาการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสาร
ในองคกรที่ขาดประสิทธิภาพ
ชวงสถานการณโควิดที่มีประกาศจากทางราชการ ไมวาจะเปนการหามออกนอกเคหะสถานตาม
เวลาที่กําหนด การประกาศลงทะเบียนใหฉีดวัคซีน ที่เปนภาษาอังกฤษที่สื่อสารคอนขางจะมีนอยและออกมา
ชา ทําใหชาวตางชาติรูสึกสับสน ดังคํากลาวของชาวญี่ปุน “ไมมีเอกสารประกาศภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การ
ประกาศเคอร ฟ ว ส ใ นพื้ น ที่ ที่ ต นเองอาศั ย อยู แต ท ราบจากเพื่ อ นร ว มงานชาวไทย” (JP6) “ขั้ น ตอนการ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนคอนขางซับซอน มีแอพพลิเคชั่นตองใหโหลดหลายแอพเลย ดีที่มีลูกนองชาวไทยคอย
ชวยเหลือ” (JP5) “ไดรับขอมูลขาวสารลาชากวาคนทองถิ่น เนื่องจากไมสามารถอานขอมูลภาษาไทยไดจึงต อง
รอการแปลภาษาจากผูประสานงาน และบางครั้งไมแนใจใครขาวสารเนื่องจากมีการสงผานขอมูล และการรับ
ขอมูลจากชองทางอื่นที่ไมเปนทางการ ทําใหเกิดความไมเขาใจ และความสับสน” (EU4, EU9, Am3, In1, In3)

- ระบบการทํางานที่ตางกัน
ชาวตางชาติพบระบบการทํางานของราชการไทยที่คอนขางจะชาและมีขั้นตอนมากมาย โดยเฉพาะ
การติดตอเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางาน ดังคํากลาวชาวญี่ปุน “สัปดาหแรกวุนวายเรื่องเอกสารสําหรับการ
ขออนุญาตทํางาน เอกสารประกันสังคม ตองเดินทางไปหลายที่ทั้งสํานักงานตรวจคนเขาเมื องและสํานักงาน
แรงงานจังหวัด” (JP2) สอดคลองกับคํากลาวชาวญี่ปุนอีกคนที่วา “ทุก ๓ เดือน ตองไปรายงานตัวที่สํานักงาน
ตรวจคนเข า เมื อ งซึ่ ง อยู ห า งจากที่ ทํ า งานประมาณ ๔๐ นาที อยากให ส ามารถรายงานตั ว ผ า นช อ งทาง
อินเตอรเน็ตได โดยเฉพาะในชวงสถานการณโควิด สํานักงานตรวจคนเขาเมืองมีคนเยอะ” (JP4) ชาวตางชาติ
ที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดกลาวเพิ่มเติมวา วิธีการสื่อสารในปจจุบันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตระบบ
การทํางานในประเทศไทยยังมีขั้นตอนการทํางานที่ซับซอนโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับเอกสาร ขอมูลตาง ๆ
ทั้งขอมูลสวนบุคคล และขอมูลในการทํางาน ยังไมสามารถเชื่อมโยงกับระบบออนไลนทั้งหมดไดทําใหงานมี
ขั้นตอนและความลาชา และมีโครงสรางหนวยงานที่เปนขั้นบันได จึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ อีกทั้ง
มี เ รื่ อ งของบทบาทและความสั ม พั น ธ ข องผู ร ว มงานตามตํ า แหน ง งานอย างชัด เจน รวมถึ ง ระบบอุ ป ถัมภ
ความรูสึก ความเปนครอบครัวในการทํางาน (EU3, EU8, Am2)
ขณะที่บางคนมี ความรู สึ กประหลาดใจและอึด อัด ในการทํางานบ าง เชน “ระบบการศึกษาและ
การคัดเลือกเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแตกตางจากประเทศจีน วินัยและความตั้งใจเรียนของคนไทยที่นอยกวา
คนจีน และกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่มีมากกวาจีน เปนตน” (Chi3)
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- สิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
ชาวตางชาติบางคนมีความผิดหวังจากสิ่งที่คาดคิดไว “รูสึกตกใจที่เมืองที่อยูเล็กกวาที่เคยคิดไวแตก็
ไมใชวาจะใชชีวิตอยูไมได” (Chi2) “มีความยากลําบากในการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ” (Am2) และ
“คิดถึงอาหารจีนที่ไมมีในจังหวัดเพชรบุรี” (Chi4)
ขั้นที่ ๓ ขั้นหาหนทางในการปรับตัว (Readjustment Stage)
ชาวตางชาติมีความสนใจที่จะปรับตัวและหาขอมูลที่ตนเองไมทราบแนชัดจากการปฏิสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน คนไทยที่อยูรอบขาง ครอบครัว รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลน เชน Line และ Facebook ในการ
เขาถึงขอมูลขาวสาร ชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ จากกลุมกอนของคนในชาติเดียวกันและใกลเคียงกัน
เพื่อสอบถามความไมเขาใจ ปญหาการสื่อสาร และการปรับตัว และยังเขารวมทํากิจกรรมอื่น ๆ นอกเวลางาน
รวมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
ในชวงแรกชาวตางชาติจะปรับตัวดานการดําเนิน ชีวิตเปนส วนใหญ ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยชวยใหชาวตางชาติสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวันไดดีขึ้น “ชวงแรกพูดภาษาไทยไมคอย
ได เวลาสั่งอาหารลําบากมาก พอเริ่มถามเพื่อนทํางานชาวไทย และลองไปพูดกับแมคา แมคาเขาใจ และ
รับประทานอาหารไทยไดอรอยขึ้น....”(JP6) “ภาษาไทยยังไมดี ทําใหสื่อสารไมคอยได เวลาสั่งอาหารก็จะใช
วิธีการดูและชี้นิ้วเปนหลัก ยังไมกลาสั่งอาหารที่ไมรูจักหรือไมรูวามันคืออะไร และเดินทางเฉพาะในสถานที่ใกล
ๆ เทานั้น สวนดานสถานที่ทํางาน ผูใหขอมูลไดรับความชวยเหลือและคําแนะนําจากเพื่อนรวมงานที่เปนไทย
เปนอยางดี เกิดความประทับใจตอนิสัยโอบออมอารีของคนไทย” (Chi3) เชนเดียวกับชาวญี่ปุนที่กลาวถึงการ
สนับสนุนดานตาง ๆ ของคนไทยที่ชวยใหชาวตางชาติปรับตัวไดเร็วขึ้น และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
“ชวงสถานการณโควิดที่ทํางานให Work from Home ไมคอยไดเจอเพื่อนรวมงานเทาไหร รูสึกเครียดกับการ
ที่ตองเริ่มใชโปรแกรมออนไลนในการสอนชวงแรก ๆ แตมีเจ าหนาที่ไอทีคอยแนะนําวิธีการใชงานทําใหคลาย
กังวล พอใชไปสักระยะก็สะดวกดี” (JP3)
สวนความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานชาวไทยนอกเหนือเวลางาน เชน การรับประทานอาหารรวมกัน
การทํากิจกรรมบริษัทรวมกัน จะสงผลตอความเขาใจ ความรูสึก ทัศนคติที่มีตอคนไทยได ดังตัวอยา งคํากลาว
ชาวญี่ปุนที่วา “หลังจากเลิกงานคนไทยในแผนกชวนไปทานขาว ซื้อของใชประจําวัน ทําใหฉันเขาใจวิธีคิดของ
คนไทยมากขึ้น” (JP4) นอกจากนี้พบวาชาวตางชาติจะหากลยุทธในการแกปญหาที่เหมาะสมกับบริบทองคกร
ดังคํากลาวของชาวญี่ปุนที่วา “ชวงแรกรูสึกวาการสื่อสารภายในบริษัทขาดประสิทธิภาพ ตอนแรกรูสึกลําบาก
ใจที่จะเลาประเด็นปญหานี้ใหเพื่อนรวมงานคนไทยฟง แตเมื่อมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รูสึก
สบายใจมากขึ้นที่เพื่อนรวมงานเขาใจและเปดรับฟงปญหา” (JP5) ขณะที่บางคนกอรางสรางครอบครัวกับคน
ไทย “การไดแตงงานกับภรรยาชาวไทยภายหลังจากเขามาทํางานในระยะเวลาหนึ่งก็มีสวนชวยในการปรับตัวที่
ทําใหเรียนรูวัฒนธรรม ความแตกตาง การใชชีวิตที่มากขึ้น ทําใหเขาใจความเปนไทยและปรับใชในที่ทํางานได
ดียิ่งขึ้น” (EU6) รวมถึงมีการสรางชุมชนของตนเอง “ภายหลังจากที่เดินทางมาไดระยะเวลาหนึ่งไดทราบมาวา
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มีกลุมไลนชาวตางชาติในอําเภอชะอําเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ในพื้นที่ จึงเปนประโยชนมากในการ
สอบถามเรื่องราวตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัว (EU7)
- ขั้นที่ ๔ ขั้นที่สามารถหาทางออกใหกับการปรับตัวไดแลว (Resolution Stage)
เปนจุดที่ชาวตางชาติสามารถปรับตัวและเกิดปญหาในการสื่อสารนอยลง โดยมีขั้นการปรับตัว ๓
ลั กษณะ ไดแก ๑) Full participation พบวาคนเอเชียอยู ในกลุ มนี้ ม ากที่สุ ดเนื่ องจากมาจากพื้น ฐานทาง
วั ฒ นธรรมบางอย า งใกล เ คี ย งกั น จึ ง ใช เ วลาไม น านมากในการปรั บ ตั ว ๒) Accommodation ส ว นมาก
ชาวตางชาติอยูในขั้นนี้มากที่สุด เนื่องจากมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ตางกัน ๓) Fight ไมพบชาวตางชาติท่ีมา
ทํางานแลวอยูอยางไมสบายใจ หรือตองการยายออกไป
ชาวตางชาติรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกรที่ทํางาน และรูสึกสบายใจในการทํางานมากขึ้น
ดังคํากลาวชาวญี่ปุนที่วา “ตอนนี้เริ่มคุนเคยกับการทํางานกับคนไทย มีปญหาทุกวันแตก็ชวยๆกัน รูวาอะไร
ควรที่จะพูด ไมควรพูดจะไดไมมีปญหากับเพื่อนรวมงาน ไปสังสรรครวมกันคนไทยในวันหยุด” (JP1) ดานการ
ดําเนินชีวิตประจําวันพบวา การทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนรวมงานหรือการมีเพื่อนชาวไทย ทําใหชาวตางชาติ
ปรับตัวไดงายขึ้นและมีความสุข ดังคํากลาวที่วา “เสารอาทิตย ก็จะไปบานเพื่อนคนไทย ทําอาหารอีสานดื่ม
เบียรรวมกัน สนุกดี” (EU10) “รักเมืองไทย อาหารอรอย คาครองชีพไมแพง มีเพื่อนคนไทยที่นารัก และเพื่อน
ที่มาจากภูมิภาคเดียวกันจํานวนมาก ทําใหเกิดการชวยเหลือกัน” (EU7)
อภิปรายผล
๑) กระบวนการปรับตัวขามวัฒนธรรมของชาวตางชาติที่ทํางานรวมกับคนไทยในเขตพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการปรับตัวของชาวตางชาติแบงออกเปน ๒ ชวง โดยชวงแรก
กอนการเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย มีการเตรียมความพรอมของตนเองและหนวยงานตนสังกัด และ
ชวงที่สองขณะปฏิบัติงานในประเทศไทย การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวตางชาติแบงเปน ๔ ขั้น ขั้นที่ ๑
ขั้นตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมใหม (Honeymoon Stage) มีความสนใจและอยากเรียนรูวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
ขั้นที่ ๒ ขั้นหงุดหงิดใจ (Frustration Stage) ที่เกิดจากความรูสึกถูกแบงแยก รูปแบบการทํางานที่แตกตาง
รวมไปถึงความตระหนกทางวัฒนธรรม ขั้นที่ ๓ ขั้นหาหนทางในการปรับตัว (Readjustment Stage) โดยการ
มีสวนรวมและการเขารวมทํากิจกรรมทางสังคม ไดรับการสนับสนุนและการชวยเหลือจากผูอื่นในการปรับตัว
และขั้นที่ ๔ ขั้นที่สามารถหาทางออกใหกับการปรับตัวได (Resolution Stage) ซึ่งชาวตางชาติปรับตัวและ
ยอมรับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น สอดคลองกับ Black, Mendenhall, and Oddou (๑๙๙๑) ที่กลาวไววา ขอมูล
จากชาวตางชาติแสดงใหเห็นวากระบวนการปรับตัวขามวัฒนธรรมธรรมที่มีประสิทธิภาพจะตองเริ่มตนตั้งแต
การวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงกอนจะเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
เรียนรูเกี่ยวกับภาษา มารยาททางสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปนตน ทั้งนี้ การเตรียมความพรอมสามารถ
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เกิดขึ้นไดจากการศึกษาคนควาและประสบการณในอดีตของตนเอง รวมถึงการไดรับความรู สรางความเขาใจ
และการอบรมจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ผลการวิจัย สรุปไดวายังไมเคยมีหรือพบชาวตางชาติที่ไ มสามารถอาศัยอยูในวัฒนธรรม
ไทยหรือมีความคิดที่จะออกจากประเทศไทยทั้งที่คนแตละประเทศมีแนวทางการปรับตัวมากนอยแตกตางกัน
แมวาจะพบปญหาเรื่องอุปสรรคทางดานภาษาที่ใชในการสื่อสารและการประชาสัมพันธชวงสถานการณโควิด ๑๙
ที่เกิดขึ้นก็ตาม สอดคลองกับ เมตตา วิวัฒนานุกูล (๒๕๔๘) ที่กลาวไววาชาวตางชาติสามารถที่จะเรียนรูในการ
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหมของเจาบานได โดยการเรียนรูวิธีคิด รูสึก และการแสดงพฤติกรรมอยางเปน
กระบวนการ เพื่อจัดการความวิตกกังวล ความเครียด และความไมแนใจที่มีอยูในสิ่ งแวดล อมใหมอย า งมี
ประสิทธิภาพ (Gudykunst & Hammer, ๑๙๘๘) จนนําไปสูการปรับความคิดและปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสม
กับวัฒนธรรมใหมในที่สุด (Kim, ๑๙๙๔) โดยผูที่ผานประสบการณในตางประเทศและผูที่เตรียมความพรอมจะ
มีความวิตกกังวลนอยอีกทั้งสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว แตชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร
ไทยในชวงของการแพรระบาดโควิด -๑๙ จะตองมีการเตรียมความพรอม และศึกษาขอปฏิบัติ กฎเกณฑตาง ๆ
เพิ่มมากขึ้น เพราะสถานการณการแพรระบาดโควิด -๑๙ ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของประเทศเจาบานดังกลาว
เมื่อเริ่มปฏิบัติงานในประเทศไทย ผูใหขอมูลทุกคนจะเขาสูลําดับขั้นของการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ซึ่งมีความสอดคลองกับ แนวคิดของ Ruben และ Steward (๑๙๙๘) ดังนี้
ขั้ น ที่ ๑ ขั้ น ตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ วั ฒ นธรรมใหม (Honeymoon Stage) ชาวต า งชาติ ที่ ไ ม เ คยมี
ประสบการณการเดินทางมาประเทศไทย มักจะแสดงการตื่นตัวออกมา มีความอยากรูอยากเห็นวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมของไทยมากกวาผูที่เคยมีประสบการณการเดินทางเขามาประเทศไทย สภาวะดังกลาวเชนนี้เกิด
ขึ้นกับผูใหขอมูลทุกคน ทั้งผูที่ไมเคยมารวมทั้งผูที่เคยมาประเทศไทย ดวยวัตถุประสงคของการเดินทางเขามา
เพื่อทํางานในประเทศไทยซึ่งมีระยะเวลานานกวาการเดินทางทองเที่ยวจึงทําใหตองมีการปรับตัวและเรียนรู
วัฒนธรรมไทยในอีกหลากหลายมิติและหลายแงมุมตาง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคมไทยที่
แตกตางไปจากเดิมจึงทําใหเกิดความรูสึกตื่นตาตื่นใจ
ขั้นที่ ๒ ขั้นหงุดหงิดใจ (Frustration Stage) ชาวตางชาติจะรูสึกสับสนและเกิดความไมเขาใจใน
รายละเอียดบางอยางที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย อาทิเชน ทัศนคติในเรื่องการใชเวลา (Time Management)
ปญหาในการสื่อสาร และระบบการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดขึ้นกับชาวตางชาติทุกคน แตจะมากหรือนอย
นั้ น ขึ้ น อยู กั บ การเตรี ย มความพร อ มของแต ล ะบุ ค คล จึ ง สอดคล อ งกั บ Black, Mendenhall, & Oddou
(๑๙๙๑) ที่กลาวไววาปญหาที่เกิดขึ้นสวนมากมักเกิดจากความแตกตางทางวัฒนธรรม เชน ทัศนคติเรื่องเวลา
ระบบการทํา งาน โดยรูปแบบการทํ า งานในประเทศไทย จะมีลั กษณะวัฒ นธรรมองค ก รแบบครอบครั ว
(Family) ที่ใหความสําคัญแกพนักงานมากกวางาน องคกรเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ ผูนําคอยให
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คําแนะนําปรึกษา ชวยเหลือ สงเสริมและอํานวยความสะดวกแกผู ใตบังคับบัญชา จึงเห็นไดวา วัฒนธรรม
องคกรที่ตางกันจําเปนตองมีการปรับตัวในการทํางานที่แตกตางกันมากขึ้น
ขั้นที่ ๓ ขั้นหาหนทางในการปรับตัว (Readjustment Stage) พบวา ผูใหขอมูลแตละคนมีวีการ
ปรับตัวที่แตกตางกันออกไป มีการหาขอมูลที่ตนเองไมทราบแนชัดจากการปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน คน
ไทยที่อยูรอบขาง ครอบครัว รวมถึงการใชสื่อสังคมออนไลน เชน Line และ Facebook ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ จากกลุมกอนของคนในชาติเดียวกันและใกลเคียงกันเพื่อสอบถามความ
ไมเขาใจ ปญหาการสื่อสาร และการปรับตัว และยังเขารวมทํากิจกรรมอื่น ๆ นอกเวลางานรวมกัน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ เมตตา วิวัฒนานุกูล (๒๕๔๘) ที่กลาวไววา การทํา
กิจกรรมรวมกับคนไทยทําใหเขาใจวิธีคิด ความรูสึก และแนวปฏิบัติของคนไทยและเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ
ขั้นที่ ๔ ขั้นที่สามารถหาทางออกใหกับการปรับตัวไดแลว (Resolution Stage) ผูใหขอมูลทั้งหมด
จัดอยูในขั้น Full participation (เขาใจวัฒนธรรมเจาบานและสามารถที่จะปรับตัวอยูไดอยางสมดุล) และ
Accommodation (ไมสามารถยอมรับวัฒนธรรมใหมไดทั้งหมดแต ก็สามารถที่จะจัดการกับชีวิตตัวเองใหอยู
อยางมีความสุขได) ทั้งนี้ไมพบขั้น Fight (แตพยายามที่จะอยูรอดแมวาจะตองอยูอยางไมสบายใจ) และขั้น
Flight (ไมสามารถปรับตัวอยูไดและตองการที่จะยายออกไป) โดยสังเกตไดจากสีหนา กริยาอาการ และคําพูด
ที่แสดงออกมาขณะใหสัมภาษณ ที่สามารถสื่อไดวามีความสุขกับการทํางานและใชชีวิตในประเทศไทย แมจะมี
อุปสรรคในการปรับตัวอยูบางก็ตาม แตระยะเวลาที่ผูใหขอมูลอยูในประเทศไทยเกินกวาหนึ่งปซึ่งสอดคลองกับ
Black & Mendenhall (๑๙๙๑) ที่ระบุวาหลังผานไป ๑๒ เดือนชาวตางชาติจะเริ่มเขาสูการหาทางออกใหกับการ
ปรับตัวไดแลว
๒) แนวทางการปรั บตัวขามวัฒนธรรมของชาวตางชาติทํางานร วมกับคนไทยในเขตพื้นที่จั งหวัด
เพชรบุรี
- การเรียนรูดวยตนเอง (Self-learning)
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ชาวตางชาติมีการเตรียมตัวกอนการเดินทางเขามาในประเทศไทย
ดวยการเรียนรูศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรม ระบบขั้นตอนการทํางาน การดําเนินชีวิต ความเชื่อตาง ๆ ผานการ
สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และการสอบถามจากผูที่มีประสบการณการที่เคยทํางานในประเทศไทยมากอน
ผูที่เคยทํางานรวมกันกับคนไทย คนรูจัก ญาติพี่นอง และผูที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อลด
ความกังวลใจ ความไมแนใจ ซึ่งจะชวยสรางประสิทธิภาพในการปรับตัวในการทํางานและการดําเนินชีวิตไดดี
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับ Gudykunst (๑๙๙๕) ที่กลาวถึง ความกังวลใจ และความไมแนใจในการสื่ อสารต าง
วัฒนธรรมสามารถนําไปสูการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งคนในแตละวัฒนธรรมจะมีวิธีการในการลดความไมแนใจ
ความกังวลใจที่แตกตางกันไป
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- การชวยเหลือจากองคกรและสนับสนุนจากกลุมคนในสังคม (Group Support)
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การชวยเหลือและสนับสนุนจากกลุมคนในสังคม ทั้งจากองคกร เพื่อน
บาน ครอบครัว เพื่อนรวมงาน และกลุมคนในชาติเดียวกันที่เดินทางมาทํางานในประเทศไทย แหลงขอมูล
ประชาสัมพันธตาง รวมถึงเครือขายการติดตอสื่ อสารออนไลน อาทิ Line และ Facebook เปนตน ทําให
ชาวตางชาติมีชองทางในการสื่อสาร สอบถามเพื่อลดความวิตกกังวล ความไมแนใจในการปฏิบัติตัวในการ
ทํางาน การดําเนินชีวิต ทําใหชาวตางชาติมีการปรับตัวที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Wu & Ang (๒๐๑๑)
พบวา การสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการปรับตัวขามวัฒนธรรมของพนักงาน
- ทัศนคติและการรับรูของชาวตางชาติ
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึง ความคิดเห็นของชาวตางชาติที่มีตอประเทศไทย มีการเปดใจในการ
รับรูและเรียนรูมิติทางความแตกตางดานวัฒนธรรมในทิศทางทั้งทางลบและทางบวกมากขึ้น หากเปนไปใน
ทิศทางใดก็ตาม ยอมแสดงใหเห็นถึ งการตอบสนองตอความคิด ทัศนคติ และความพรอมในการเรียนรู ซึ่งหาก
เป นในทิศทางบวกก็จะแสดงใหเห็น ถึงความพร อมในการปรั บตัวไดดีในการทํางานและการใชชีวิต การมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับแนวคิดทางวิชาการของ เมตตา วิวัฒนานุกูล (๒๕๔๘) ที่กลาวไววา
ชาวตางชาติสามารถเรียนรูและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมใหมของเจาบานได โดยการเรียนรูวิธีคิด รูสึก และการ
แสดงพฤติกรรมอยางเปนกระบวนการ เพื่อจัดการความวิตกกังวล ความเครียด และความไมแนใจที่มีอยูใน
สิ่งแวดลอมใหมอยางมีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารขามวัฒนธรรม
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การสื่อสารเปนปจจัยหลักที่สําคัญในลําดับตนๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง
แนวทางของการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ แมวาในปจจุบันคนไทยจะมีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่งแลวก็ตาม แตการที่ชาวตางชาติสามารถเรียนรูภาษาของเจาของประเทศก็จะชวย
เสริมการเรียนรู สรางความเขาใจทางดานวัฒนธรรมชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธกับคนในที่ทํางานและสังคมไดดี
ยิ่งขึ้น และชวยปรับตัวทางวัฒนธรรรมไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ เมตตา วิวัฒนานุกูล (๒๕๔๘) ที่กลาววา
ประสิทธิผลของการสื่อสารตางวัฒนธรรมมักเชื่อมโยงกับความสามารถในการปรับตัวระหวางวัฒนธรรมดวย
ขอเสนอแนะ
ควรนําขอคนพบในงานวิจัยครั้งนี้ไปใชเพื่อสรางสรรคงานวิจัยในอนาคตและควรมีการทําวิจัยเชิง
ปริมาณเพิ่มเติมซึ่งจะชวยใหทราบวาแนวทาง และคนหาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปรับตัวขามวัฒนธรรมของ
ชาวตางชาติที่ทํางานกับคนไทยมากนอยเพียงใด และมี ปจจัยใดบางที่สามารถรวมกันทํานายการปรับตัวขาม
วัฒนธรรมของชาวตางชาติที่ทํางานกับคนไทย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๑๐

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

เอกสารอางอิง
เมตตา วิ วั ฒนานุ กู ล. (๒๕๔๘). การสื่ อสารต างวั ฒนธรรม. กรุ งเทพมหานคร : สํ านั กพิ มพ แห งจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Black, J. & Mendenhall, M. 1 9 9 1 . The U-curve adjustment hypothesis revisited: A review and
theoretical framework, Journal of International Business Studies, 22(2): 225–247.
Black, J. S., Mendenhall, M., & Oddou, G. (1991). Toward a comprehensive model of international
adjustment: An integration of multiple theoretical perspectives. The Academy of
Management Review, 16(2), 291–371.
Gudykunst, W.B. (1995). Anxiety/uncertainty management theory. In R. Wiseman (Ed.), Intercultural
communication theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
Kim, Y. Y. (1994). Adapting to a new culture. In L. Samovar & R. Porter (RE. Eds.), Intercultural
communication: A reader. California: Wadsworth.
Ruben, B.D. & Steward, L.P. (1998). Communication and human behavior. Boston: Allyn and Bacon
Trompenaars, F., & Hampden-Turner, C. (2 0 0 4 ). Managing People across Cultures. Chichester:
Capstone Publishing Ltd.
Wu, P., & Ang, S. H. (2011). The impact of expatriate supporting practices and cultural intelligence
on cross-cultural adjustment and performance of expatriates in Singapore. The International
Human Resources Management, 22(13). 26983-2702.

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๑๑

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัท:
กรณีศึกษา บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ, ชลธิชา โตวงค, ธนาภา ชูรัตน และ รักษิณา รอดเที่ยง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
nattana@ms.su.ac.th, towong_c@su.ac.th, churat_t@su.ac.th, rodthiang_r@su.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารของพนั ก งานแผนกนํ าเข าและส ง ออก และแนวทางการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ โดยเก็ บ ข อมู ล จาก
แบบสอบถามและการสั มภาษณ แบบกึ่ งโครงสร างกั บ พนั กงานแผนกนํ าเข า และส งออกของบริ ษั ท เอกชน
ที่ประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามถูกวิเคราะหทาง
สถิติโดยใชโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบวาป ญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของ
พนักงานแผนกนําเขาและสงออกอยูในระดับปานกลาง สวนใหญจะเปนปญหาทักษะการพูดและการฟง ไดแก
การไมสามารถออกเสียงใหใกลเคียงกับเจาของภาษา การไมสามารถเขาใจบทสนทนาไดเมื่อผูสนทนาใชคําศัพท
ระดั บ สู ง การไม มี ทั กษะในการจํ า แนกเสี ย งหรื อ การออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ และการไม สามารถคิ ด เป น
ภาษาอังกฤษไดทันทีเมื่อสนทนากั บชาวตางชาติ ตามลําดับ แนวทางการแกไขปญหาที่พบมากที่สุด คือการ
พยายามสื่อสารกับลูกคาหรือเพื่อนรวมงานชาวตางชาติโดยใชภาษาอังกฤษใหบอยครั้งขึ้น สวนวิธีการอื่น ไดแก
การพยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรดหรือเดาบริบทโดยรอบประโยคหากตัวเนื้อหาในเอกสารตาง ๆ ยากเกิน
ที่สามารถเขาใจได และใชการฝกฝนภาษาอังกฤษผานสื่อชองทางตาง ๆ และสื่อออนไลน เชน พอดแคสต ยูทูบ
เปนตน เพื่อคุนชินกับภาษาอังกฤษ ตามลําดับ
คําสําคัญ : ปญหาการใชภาษาอังกฤษ, พนักงานบริษัท, ธุรกิจการขนสง, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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PROBLEMS AND OBSTACLES OF USING ENGLISH FOR COMMUNICATION: A
CASE STUDY OF EMPLOYEES OF A LOGISTIC COMPANY IN PHRA NAKHON
SI AYUTTHAYA PROVINCE
Nattana Leelaharattanarak, Chonthicha Towong,
Thanapa Churat and Raksina Rodthiang
Faculty of Management Science, Silpakorn University
nattana@ms.su.ac.th, towong_c@su.ac.th, churat_t@su.ac.th, rodthiang_r@su.ac.th
Abstract
This study aims to investigate problems and solutions of using English for communication
of company employees working at the import and export department, as well as to study the
way in which are sued to enhance English. Data were collected through questionnaires given to
and semi-structured interviews done with employees working in the import and export
department of a private logistics company in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Quantitative
data were statistically analyzed using the SPSS program. The results showed that the overall
problems of using English for communication among the logistics company employees are
considered as moderate ones. Most of the common problems are related to listening and
speaking skills. Those problems include inability of producing sounds close to native speakers,
difficulties of understanding meanings when interlocutors use advance vocabulary, the lack of
skills in distinguishing English sounds or pronunciation, and inability of giving spontaneous
responses in English respectively. In addition, the most common solution found includes to try
to find more chances to talk to foreign customers and colleague in English. Other solutions are
trying to find key words or to guess meaning by using contexts in case contents in the documents
are too difficult to understand, and practising English through a variety of media, including online
one such as Podcast and YouTube in order to be familiar with English.
Keywords: Problems of using English, company employees, logistics business, English for
communication
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บทนํา
ในปจจุบันการขนสงสินคาทั้งในและตางประเทศเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก
การแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัส สงผลใหธุรกิจการขนสงสินคาและโลจิสติกสมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางกาว
กระโดด แนวโนมผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางมาก เชน ธุรกิจรับสงเอกสารและสิ่งของ มีรายไดตลอดป ๒๕๖๒
เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๑ ถึงรอยละ ๕๗% และธุรกิจขนสงโลจิสติกส มีกําไรตลอดป ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๑ ถึง
รอยละ ๑๑๖% (ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๔) นอกจากนี้ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการทําคาขายกับตางประเทศ
มาโดยตลอด จึงตองพัฒนาประชากรภายในประเทศใหมีประสิทธิภาพเพียงพอในตลาดโลก (Wannapok, ๒๐๐๔)
สงผลใหธุรกิจตาง ๆ จึงมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดวยเหตุนี้ ภาษาอังกฤษ จึงถูก
บรรจุเปนสวนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับในระบบการศึกษาไทยในทุกระดับ อยางไรก็ตาม คนไทยยังคงประสบ
ปญหากับการใชภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง VOA (๒๕๖๔) ไดรายงานผลการจัดอันดับระดับความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษจากทั่วโลกโดย EF Education First ประจําป ค.ศ.๒๐๒๑ พบวา ประเทศไทยตกลงมาอยูลําดับที่
๗๔ ในป ๒๐๑๙ ซึ่งเลื่ อนลงมาจากกลุ ม “ความสามารถทางภาษาอั งกฤษต่ํ า ” สู กลุ ม “ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษต่ํามาก” นอกจากนี้ประเทศไทยยังถูกจัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูในอันดับที่ ๗ จาก ๘
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
การศึกษาปญหาภาษาอังกฤษที่ไดรับความสนใจศึกษามักจะเปนการศึกษาในห องเรี ยนทั้งไทยและ
ตางประเทศเปนสวนใหญ เชน งานวิจัยของญาณิศา สูทรงดี และสุชาดา รัตนวาณิชยพันธ (๒๕๕๕); นทีธร
นาคพรหม และคณะ (๒๕๕๘); ปยวรรณ รุงวรพงศ (๒๕๕๗); ฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย (๒๕๖๑); สินินาฎ มีศรี
(๒๕๕๙); Kasim & Raisha (๒๐๑๗) และงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ ก็มักพบในกลุม
ของพนักงานบริการ เชน งานวิจัยของมินตรา ไชยชนะ, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน ทองเณร (๒๕๖๐);
ณัฐญา หุนนอย (๒๕๖๑) และในกลุมวิศวกร เชน งานวิจัยของ กฤษณะ โฆษชุณหนันท (๒๕๕๙) เปนตน แต
งานวิจัยและการศึกษาปญหาภาษาอังกฤษในบริบทพนักงานสายโลจิสติกสกลับมีจํานวนนอย
ดวยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษและแนวทางแกไขปญหา
ของพนักงานแผนกโลจิสติกส เพื่อเปนแนวทางประยุกตใชแกปญหา และพัฒนาบุคลากรใหกับบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจดานการขนสงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เปนแหลงเก็บขอมูล หรือบริษัทที่มีลักษณะคลายคลึง
กัน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนกําลังสําคัญใหกับองคกรตอไป นอกจากนี้ ในแงของการ
พัฒนาการศึกษา ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังสามารถนําไปตอยอดในการเรียนการสอนเพื่อเปนประโยชนดานการศึกษา
เพื่อเตรียมการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบัน
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ปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แมวาในประเทศตาง ๆ ที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ มีการบรรจุภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ตอง
เรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ แตกลับพบปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในทุกทักษะ ดังนี้
ปญหาด านการพูดภาษาอั งกฤษ จากการศึกษาปญหาในดานการพูดภาษาอังกฤษหลากหลายชิ้ น
สามารถประมวลไดวา ปญหาดานการพูดภาษาอังกฤษมี ๔ ประเด็นหลัก ๆ ไดแก ประการแรก คือการขาดความ
มั่นใจในตนเอง เพราะตนเองมีความรูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ (นงสมร พงษพานิช , ๒๕๕๔) ขาดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในสภาพจริง และขาดทักษะความรู พนฐานที่เป นองคประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ (ธัญทิพ
บุญเยี่ยม, ๒๕๖๒) เชน การไมรูโครงสรางไวยากรณอยางเพียงพอ เปนตน ประการที่สอง ผูพูดมีจํานวนคําศัพท
และสํานวนภาษาอังกฤษไมเพียงพอที่จะนําไปสรางเปนประโยคที่สมบูรณได เปนลักษณะพูดเปนคํา ๆ แทน ทํา
ใหผูพูดไมมีความมั่นใจและอาจไมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางตรงประเด็น ซึ่งสถานการณนี้มักเกิดได
บอยครั้ งในการสนทนากับคูสนทนาทางโทรศั พทหรือการให ข อมูลเบื้ องตนกับลู กคาแบบตัวต อตัว (มินตรา
ไชยชนะ, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน ทองเณร, ๒๕๖๐) ประการที่สาม คือ การขาดแรงจูงใจในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ กลาวคือ ภาษาอังกฤษไมใชภาษาราชการของประเทศไทย จึงขาดบริบทในชีวิตประจําวันที่จะ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดความสนใจหรือแรงกระตุนในการพูดภาษาอังกฤษนอย สงผลใหคน
ไทยพูดภาษาอังกฤษไมไดหรือพูดไมคล อง (เนตรปรียา ชุมไขโย, ๒๕๔๕) ปญหานี้ยังพบในชาวอุซเบกิสถาน
จากงานวิจัยของ Oybekovna (๒๐๒๐) พบวา ผูเรียนชาวอุซเบกิสถานประสบปญหาเรื่องขาดแรงจูงใจในการใช
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการพูดภาษาอังกฤษจะมีเพียงในหองเรียนเทานั้น สภาพแวดลอมนอกหองเรียนของผูเรียน
ไมบังคับใหมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ประการสุดทาย คือ การขาดการสนับสนุนจากองคกรที่มีผล
ตอการพัฒนาบุคลากรดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทํางาน (ทิยาพร ศิลป, ๒๕๕๙)
ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษ ปญหาหลักๆ ดานการฟงภาษาอังกฤษมี ๕ ประการ กลาวคือ ประการ
แรกเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนที่ ให ความสํ าคัญกับทั กษะการฟงน อยกวาทักษะอื่น ๆ
การขาดโอกาสการฝ กฝนทักษะการฟงภาษาอังกฤษบ อยๆ ทําใหผูเรียนมีปญหาในการเขาใจเนื้ อาหาเมื่ อฟ ง
ภาษาอังกฤษ (ญาณิศา สูทรงดี และสุ ชาดา รัตนวาณิชยพันธ, ๒๕๕๕) ประการถัดมา เนื่องจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่ถูกใชเปนภาษาราชการในหลายประเทศทั่วโลก ทําใหมีสําเนียงที่หลากหลาย เชน สําเนียงอินเดีย
สํ าเนี ยงออสเตรเลี ย สํ าเนี ยงสิ งคโปร เปนตน ส งผลให เกิ ดป ญหาความเข าใจเมื่ อฟ งภาษาอั งกฤษสํ าเนี ย ง
หลากหลายของแตละชนชาติที่แตกตางกัน เชน คนไทยมักประสบปญหาไมเขาใจสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษของ
คนอินเดีย เปนตน (Khamprated, ๒๐๑๒; ฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย, ๒๕๖๑) ประเด็นนี้สอดคลองกับวิจัยของ
Zulfikar, Aulia & Akmal (๒๐๒๐) พบวาผูเรียนชาวอินโดนีเซียที่ศึกษาภาษาอังกฤษ มีปญหาดานการฟงสําเนียง
ภาษาอังกฤษของคูสนทนา เนื่องจากไมคุนชินกับสํ าเนียงภาษาอังกฤษของคูสนทนา ประการที่สามเกี่ ยวกั บ
ความเร็วในการพูดภาษาอังกฤษ กลาวคือ หากคูสนทนาพูดเร็วเกินไปหรือพูดดวยระดับความเร็วปกติของเจาของ
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ภาษาอังกฤษผูฟงคนไทยไมสามารถจับใจความสิ่งที่ผูพูดสื่อสารได (ฤทัยรัตน ศรีพวงมาลัย, ๒๕๖๑) ซึ่งงานวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ Zulfikar, Aulia & Akmal (๒๐๒๐) ที่พบวา ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
ต่ํามักจะประสบปญหากับสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่มีความเร็วระดับปกติที่พบจริงในชีวิตประจําวัน ประการที่สี่
พบวาคนไทยมีปญหาในการฟงเพื่อการวิเคราะห โดยเฉพาะกรณีที่ตองวิเคราะหปญหาใหกับชาวตางประเทศ โดย
ปญหาดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการฟงไมทันหรือไมไดตั้งใจฟง ขาดสมาธิ และอาจมีขอมูลขององคกรไมเพียง
พอที่จะตอบคําถามได (มินตรา ไชยชนะ, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน ทองเณร, ๒๕๖๐) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Thai & Nguyen (๒๐๑๘) พบวา ปญหาความไมคุนเคยกับประเด็นหัวขอที่แปลกใหม และการขาด
สมาธิระหวางฟงคูสนทนาของผูเรียนภาษาอังกฤษในเวียดนาม เปนอีกปจจัยที่ทําใหผูฟงไมสามารถวิเคราะห
ประเด็ นของคู สนทนาได อย างถู กต อง ประการที่ ห า ป ญหาในการฟ งประโยคภาษาอั งกฤษที่ ซั บซ อน เช น
ประกอบดวยคําศัพท สํานวน วลีที่ยาก รวมถึงไวยากรณระดับสูง อาจทําใหผูฟงสับสนและไมสามารถสรุปใจความ
สําคัญที่ผูพูดสื่อได (ญาณิศา สูทรงดี และสุชาดา รัตนวาณิชยพันธ , ๒๕๕๕; Khamprated, ๒๐๑๒) ประการ
สุดทาย ความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนอุปสรรคหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาในการฟงและไมเขาใจสิ่งที่ผูพูด เชน
เรื่องขบขัน (jokes) เปนตน (Khamprated, ๒๐๑๒)
ปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ มีการศึกษาปญหาดานการอานภาษาอังกฤษจํานวนมาก สามารถ
แบงปญหาดังกลาวออกไดเปน ๓ ประเด็นหลัก ๆ ไดแก ประการแรก การรูคําศัพทจํานวนจํากัด เนื้อหาในบท
อานประกอบดวยคําศัพทที่ยาก เชน คําศัพทเฉพาะทาง คําศัพทพองความหมาย หรือศัพทพองรูปที่ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไดตามบริบท เปนตน สงผลใหผูอานไมเขาใจเนื้อหาที่อาน (Dara, ๒๐๑๙) ดังที่ Kasim & Raisha
(๒๐๑๗) กลาววา ผูเรียนชาวอินโดนีเซียที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมักจะมีปญหาในเรื่องของ
Homonyms เนื่องจากการออกเสียงและการสะกดคํานั้นเหมือนกัน แตความหมายตางกันไปตามบริบท ประการ
ที่สอง เปนปญหาดานโครงสรางไวยากรณ กลาวคือ ผูอานไมเขาใจโครงสรางไวยากรณที่ซับซอนบางเรื่องอยาง
แทจริง (Dara, ๒๐๑๙) ทั้งๆ ที่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมุงเนนไปที่การสอนไวยากรณ
ถาผูอานมีความเขาใจโครงสรางไวยากรณเปนอยางดี จะสามารถถอดความและเขาใจสิ่งที่อานไดอยางรวดเร็ว
Nuttal (๒๐๐๐) กลาววา โครงสรางอยาง complex noun groups, nominalizations, coordinating conjunctions,
participial phrases, prepositional phrases มักทําใหผูอานทําความเขาใจไดคอนข างยาก เนื่องจากมีความ
ซับซอน ประการที่สาม ปญหาการอานที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสม สงผลใหการอานของผู เรี ยน
ลมเหลว โดยไมไดเนนให นักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานอยางแทจริง งานวิจัยนี้สอดคล องกับงานวิจั ยของ
Ganie, Deliana & Rangkuti (๒๐๑๙) ที่ พบว า ส ว นหนึ่ งของป ญหาการอ า นภาษาอั ง กฤษของผู เรี ย นชาว
อินโดนีเซีย คือ การที่ผูสอนไมใชเทคนิคการสอนใดๆ นอกเหนือจากอานใหผูเรียนฟง และกระบวนการเรียนการ
สอนอยูที่ครูถึง ๗๐% มักเผชิญกับปญหาการอานภาษาอังกฤษจากครูผูสอนเอง ไมสอนวิธีการอานจับใจความแต
มักสอนใหอานตามที่ผูสอนพูด นอกจากนี้ยังไมสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวประโยคไดและใชวิธีการสอน
ที่ไมเหมาะสม
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ปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยในอดีต พบปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษหลัก ๆ
๓ ประเด็น คือ ประการแรก คือ การเขียนไมถูกตองตามหลักไวยากรณ (สินีนาฏ มีศรี และภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล,
๒๕๕๙) โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากการที่ผูเขียนตองคํานึงถึงความถูกตองของโครงสรางทางภาษาเปนอยางแรก แต
โครงสร างทางไวยากรณ ข องภาษาไทยบางส ว นไม เหมื อนกั น กั บ ไวยากรณ ภ าษาอั ง กฤษ และไวยากรณ
ภาษาอังกฤษบางเรื่องไมพบในภาษาไทย เชน กาล (Tenses) เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuations) คํานําหนา
คํานาม (Determiners) เปนตน ดั้งนั้นหากเขียนไมถูกตองตามหลักโครงสรางของภาษา จะทําใหผูอานไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดในสิ่งที่ตองการสื่อ หรืออาจจะเกิดการสื่อสารไปในทางลบไดเชนเดียวกัน กฤษณะ โฆษชุณหนันท
(๒๕๕๙) ไดกลาววาปญหาและอุปสรรคการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบวา การรูคําศัพท ไวยากรณนอย
เปนปญหามากตอทักษะการเขียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ประการที่สอง อิทธิพลของภาษาแม (mother
tongue) แทรกแซงในการเขียนภาษาอั งกฤษ ทําให เกิดจากการนํ ากฎเกณฑ ของภาษาแมมาใชในการเขี ยน
ภาษาอังกฤษโดยมิ ได ตระหนั กถึ งข อจํ ากั ดและความแตกต างของกฎเกณฑ ทางภาษาระหวางภาษาแม และ
ภาษาอังกฤษ (Bhela, ๑๙๙๙; ปยวรรณ รุงวรพงศ, ๒๕๕๗) Bhela (๑๙๙๙) กลาววา หากโครงสรางทางภาษา
ระหวางสองภาษามีความแตกตางกันมาก โอกาสที่จะเขียนผิดพลาดก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Cho (๒๐๐๔) ที่พบวา ปญหาการเขียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนสํ าหรั บผูเรียนชาวเกาหลีเกิดจากพื้นฐานความ
แตกตางระหวางสองภาษา ภาษาอังกฤษจะอยูในกลุมอินโด-ยูโรเปยน ในขณะที่ภาษาเกาหลีใชหลักในตระกูล
ภาษาอุราลอัลไต ทําใหทั้งสองภาษามีความตางกันทางโครงสรางวากยสั มพันธอย างสิ้นเชิง ยกตัวอยางเชน
รูปแบบโครงสรางของภาษาอังกฤษคือ SVO (ประธาน-กริยา-กรรม) ในขณะที่รูปแบบโครงสรางพื้นฐานของภาษา
เกาหลี คือ SOV (ประธาน-กรรม-กริ ยา) ประการที่ สาม การไมสามารถเลื อกใช คําให เหมาะสมกับบริ บทได
แยกแยะความแตกต างของคํ าชนิ ดตางๆ ไมได รวมทั้งมักเทียบคํ าแปลของภาษาแมเป นหลั ก เชน คําพ อง
ความหมาย ทําใหผูเขียนไมสามารถใชคําใหสอดคลองกับความหมายหรือบริบทที่ตองการสื่อได และไมทราบ
ความหมายของคําศัพท (ปยวรรณ รุงวรพงศ, ๒๕๕๗)
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป น รู ป แบบการวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด ว ย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) กลุ ม
ตัวอยางซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) ไดแก พนักงานแผนก
การนําเขาและสงออกของบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
จํานวน ๓๕ คน เปนพนักงานที่มีการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทํางาน จากจํานวนพนักงานในแผนก
ทั้งหมด จํา นวน ๕๐ คน เครื่ องมือที่ใชในการเก็บ ข อมูล ประกอบดว ย แบบสอบถามออนไลน และการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เครื่องมือดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถาม เป น แบบสอบถามออนไลน (Google Form) โดยมี ขั้ น ตอนการหาคุ ณ ภาพและ
การรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ดังนี้ เริ่มตนจากการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีองคความรู เรื่องปญหา
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามา
สรางเปนแบบสอบถาม (Google Form) จํานวน ๕๓ ขอ หลังจากนั้นไดสงใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ
ด า นภาษาอั ง กฤษ จํ า นวน ๓ ท า น (Face Validity) ตรวจสอบและประเมิ น ความสอดคล อ งของเนื้ อ หา
(Content Validity) และการใช ภ าษา นํ า ผลการประเมิ น มาหาค า ดั ช นี IOC ซี่ ง ได ค า IOC มากกว า ๐.๕
นั่นหมายความวา ขอคําถามในแบบสอบถามวัดไดสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ สามารถนําไปใชได (ลัดดา
วัล ย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน , ๒๕๔๗) หลั งจากนั้นไดนําขอเสนอแนะจากผู ทรงคุณวุฒิมา
ปรั บ แก ไ ขแบบสอบถามให มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า ไปใช จ ริ ง กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง หลั ง จ ากการปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามเสร็จสิ้น ก็สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางจํานวน ๒๕ คน พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค ของ
การทําวิจัย และลักษณะของแบบสอบถาม เพื่อใหผูกรอกแบบสอบถามทราบ และใหเกิดความเขาใจตรงกัน
การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนลักษณะแบบการถามคําถามปลายเป ด ที่ใชสัมภาษณพนักงาน
กลุมตัวอยางเปนรายบุคคล จํานวน ๑๐ คนซึ่งไมซ้ํากับพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสร า งนี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การตรวจสอบแบบสามเส า (Triangulation Technique) ด า นข อ มู ล (Data
Triangulation) โดยเน นการตรวจสอบขอมูล ที่ไดวามี ความเหมือนกันหรือไม ในส ว นป ญหาและอุปสรรค
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงาน พบวา มีชุดขอมูลที่สอดคลองกัน ถึง ๖๐% และในสวนของ
แนวทางการแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงาน พบวา มีชุดขอมูลที่สอดคลองกัน
ถึง ๕๐% ส ว นสุ ดทา ยบทบาทขององค กรที่ มีผ ลต อ การใชภ าษาอั ง กฤษของพนั ก งาน พบวา มีชุดข อ มู ล
ที่สอดคลองกันถึง ๗๐% จึงสามารถตีความไดวาชุดขอมูลมีความอิ่มตัว
ขอมูล เชิงปริ มาณที่ไดจากแบบสอบถามจะถูกวิเคราะห ดวยโปรแกรมสํ าเร็จ รู ปทางสถิติ เพื่อหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรม SPSS สวนขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณก็จ ะถูก
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา แบงออกเปน ๒ สวน คือ ผลการศึกษาที่ไดจากแบบสอบถามและที่ไดจากการสัมภาษณ
โดยจะขอกลาวถึงผลการศึกษาที่ไดจากแบบสอบถามกอน ดังตอไปนี้
ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางเปนหญิง
จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๖ และชายจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๔ ซึ่งอยูในชวงอายุอยูระหวาง ๔๖
ปขึ้นไป มีประสบการณการทํางาน ๒๑ ปขึ้นไปมากที่สุดจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๔ สวนใหญมีความถี่
ในการใชภาษาอังกฤษในการทํางานทุกวัน จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๘๔ สวนขอมูลการเดินทางไป
ตางประเทศของผูตอบแบบสอบถาม มีผูที่เคยเดินทางไปตางประเทศ จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๐ โดย
มีจดุ ประสงคเพื่อการทํางาน จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕ มีจุดประสงคเพื่อการทองเที่ยว จํานวน ๘ คน
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๒๑๘

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

คิดเปนรอยละ ๔๐ และมีจุดประสงคเพื่อการศึกษา จํานวน ๑ คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ ไดเดินทางไปยัง
ประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ฮองกง สิงคโปร ไตหวัน มาเลเซีย กัมพูชา จีน ฟลิปปนส
ในการวิเคราะหระดับปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูบนเกณฑการแปล
ความขอมูลดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, ๒๕๓๘) หากไดคะแนนเฉลี่ย
๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหานอยที่สุด
๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหาปานกลาง
๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง มีระดับปญหามากที่สุด

๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหานอย
๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง มีระดับปญหามาก

ผลการศึกษาเปดเผยปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษของพนักงานแผนกการนําเขาและ
สงออกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังที่ปรากฏในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษในภาพรวม
ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ

คาเฉลี่ย
คา SD
(x )

ระดับ
ปญหา

๑. ขาพเจาขาดความมั่นใจในการพูดสื่อสาร

๒.๗๖

๑.๐๗

ปานกลาง

๒. ขาพเจามีปญหาในการออกเสียงใหใกลเคียงกับเจาของภาษา

๓.๒๐

๐.๘๙

ปานกลาง

๑.๐๓

ปานกลาง

๑.๐๐

นอย

๐.๙๕

ปานกลาง

๓. ข า พเจ า ไม ส ามารถคิ ด เป น ภาษาอั ง กฤษได ทั น ที เ มื่ อ สนทนากั บ ชาวต า งชาติ ที่ ใ ช
๒.๘๘
ภาษาอังกฤษ
๔. ขาพเจาใชภาษาไทยรวมกับภาษาอังกฤษโดยสวนมาก เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใช
๒.๒๘
ภาษาอังกฤษ
๕. ขาพเจาไมสามารถใชคําศัพทหรือสํานวนสื่อสารไดทันที เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่
๒.๗๖
ใชภาษาอังกฤษ
๖. ขาพเจาไมสามารถเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมกับคูสนทนาได

๒.๖๘

๐.๙๓

ปานกลาง

๗. ขาพเจาไมสามารถพูดประโยคที่ขาพเจาตองการได

๒.๓๖

๐.๘๙

นอย

๘. ขาพเจาไมสามารถเรียบเรียงความคิดหรือประโยคภาษาอังกฤษกอนเริ่มการสนทนาได ๒.๕๒

๑.๐๖

ปานกลาง

๙. ขาพเจาไมสามารถสนทนาในประเด็นอื่นใดนอกเหนือจากประเด็นที่พบบอย

๒.๘๐

๑.๐๖

ปานกลาง

๑๐. ขาพเจาขาดทักษะในการจําแนกสําเนียงหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษ

๒.๙๒

๐.๙๘

ปานกลาง

๑๑. ขาพเจาไมสามารถจับใจความสําคัญของคูสนทนาได หากคูสนทนาพูดดวยความเร็ว
๒.๖๐
ปกติ

๐.๙๐

ปานกลาง

๑๒. ขาพเจาไมสามารถเขาใจบทสนทนาได เมื่อคูสนทนาใชคําศัพทระดับสูง

๓.๐๘

๑.๐๔

ปานกลาง

๑๓. ขาพเจาไมสามารถเขาใจความหมายของคําศัพทในเนื้อหาที่อาน

๒.๕๒

๐.๘๑

ปานกลาง

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๑๙

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

คาเฉลี่ย
คา SD
(x )

ปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ

๑๔. ขาพเจาไมสามารถเขาใจลักษณะโครงสรางไวยากรณของภาษาอังกฤษ ทําใหไม
๒.๓๒
สามารถเขาใจความหมายในเอกสารที่ขาพเจาอานได
๑๕. ขาพเจาไมสามารถเขาใจในเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวของและไมสามารถจับประเด็น
๒.๓๒
สําคัญได

ระดับ
ปญหา

๐.๘๔

นอย

๐.๘๔

นอย

๑๖. ขาพเจามีปญหาในการเลือกใชคําศัพทหรือสํานวนใหเหมาะสมตามบริบท

๒.๖๐

๐.๘๙

ปานกลาง

๑๗. ขาพเจาไมสามารถเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ ได

๒.๕๒

๐.๘๑

ปานกลาง

๑๘. ขาพเจาไมมีความมั่นใจในทักษะไวยากรณและคําศัพททําใหไมสามารถเรียบเรียง
๒.๕๒
ประโยคในการเขียนใหผูอานเขาใจในประเด็นที่ขาพเจาจะสื่อสารได

๑.๐๒

ปานกลาง

จากตารางที่ ๑ ผลการศึกษาระดับปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษในภาพรวมของพนักงาน
บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีระดับปญหา
อยูในระดับปานกลาง ( x = ๒.๖๔) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ปญหาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก
มีปญหาในการออกเสียงใหใกลเคียงกับเจาของภาษา ( x = ๓.๒๐; SD = ๐.๘๙) รองลงมาคือ ไมสามารถเขาใจ
บทสนทนาได เมื่อคูสนทนาใชคําศัพทระดับสูง ( x = ๓.๐๘; SD = ๑.๐๔) ขาดทักษะในการจําแนกสําเนีย ง
หรือการออกเสียงภาษาอังกฤษ ( x = ๒.๙๒; SD = ๐.๙๘) ไมสามารถคิดเปนภาษาอังกฤษไดทันทีเมื่อสนทนา
กั บ ชาวต า งชาติ ที่ ใ ช ภ าษาอั ง กฤษ ( x = ๒.๘๘; SD = ๑.๐๓) และไม ส ามารถสนทนาในประเด็ น อื่ น ใด
นอกเหนือจากประเด็นที่พบบอย ( x = ๒.๘๐; SD = ๑.๐๖) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ปญหาที่กลาวมานั้นอยู
ในระดับปานกลาง ในทางตรงกันขาม ปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดและอยูในระดับนอย ไดแก การใชภาษาไทย
รวมกับภาษาอังกฤษโดยสวนมาก เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ ( x = ๒.๒๘; SD = ๑.๐๐)
รองลงมาคือ ไมสามารถเขาใจลักษณะโครงสรางไวยากรณของภาษาอังกฤษ ทําใหไมสามารถเขาใจความหมาย
ในเอกสารที่อานได ( x = ๒.๓๒; SD = ๐.๘๔) และไมสามารถเขาใจในเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวของ และ
ไมสามารถจับประเด็นสําคัญได ( x = ๒.๓๒; SD = ๐.๘๔) ตามลําดับ
นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ และแนวทาง
การพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานแผนกการนําเขาและสงออกนั้น ซึ่งใชเกณฑการแปลผลเชนเดียวกันกับ
เกณฑระดับปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษขางตน ปรากฏผลตามตารางที่ ๒ ดังนี้
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ตารางที่ ๒ ระดับความถี่ในการแกไขปญหาและอุปสรรคของพนักงานแผนกการนําเขาและสงออกของบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชภาษาอังกฤษ และแนวทางการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
๑. ขาพเจาพยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรดหรือเดาบริบทโดยรอบประโยค หากตัวเนื้อหา
ในเอกสารตางๆ ยากเกินที่ขาพเจาสามารถเขาใจได
๒. ขาพเจาหมั่นศึกษาการเดาคําศัพทจากบริบทโดยรอบในภาษาอังกฤษ

คาเฉลี่ย
คา SD
(x )

ระดับ
ความถี่

๔.๐๐

๐.๘๙

มาก

๓.๕๖

๐.๗๙

มาก

๓. ขาพเจาหมั่นสะสมคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบใหมากขึ้น

๓.๖๘

๐.๘๖

มาก

๐.๙๐

ปานกลาง

๐.๘๙

มาก

๔. ขาพเจาหมั่นฝกอานหนังสือ หรือบทความภาษาอังกฤษอยูบอยครั้ง และจดจําการใช
๓.๔๐
ภาษา เพื่อนํามาประยุกตใช
๕. ขาพเจาหมั่นศึกษาเพิ่มเติมในหัวขอภาษาอังกฤษที่จําเปนตองใช และมักเจอบอยในการ
๓.๕๖
ทํางาน หรือประเด็นที่เกี่ยวของ
๖. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการอานจับใจความสําคัญในบทอานภาษาอังกฤษ

๓.๓๖

๐.๘๐

ปานกลาง

๗. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการสรุปองคความรูในบทอานภาษาอังกฤษ

๓.๓๒

๐.๘๕

ปานกลาง

๘. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการออกเสียงพยัญชนะ และสระภาษาอังกฤษที่ถูกตอง

๓.๑๒

๐.๘๖

ปานกลาง

๙. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง

๓.๑๒

๐.๘๖

ปานกลาง

๑๐. ขาพเจาฝกฝนการเวนจังหวะในขณะฝกพูดภาษาอังกฤษ

๓.๐๘

๐.๘๘

ปานกลาง

๑๑. ขาพเจาศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชบอยในสํานักงานหรือประเด็นที่เกี่ยวของ

๓.๕๒

๐.๙๐

มาก

๔.๘๐

๐.๙๘

มากที่สุด

๒.๘๐

๑.๐๖

ปานกลาง

๓.๑๒

๐.๙๑

ปานกลาง

๓.๗๒

๐.๙๘

มาก

๑๖. ขาพเจาศึกษาวัฒนธรรมของชาติที่ใชภาษาอังกฤษ เพื่อความเปนธรรมชาติมากขึ้น

๒.๘๔

๑.๐๘

ปานกลาง

๑๗. ขาพเจาหมั่นฝกใชไวยากรณภาษาอังกฤษบอยๆในชีวิตประจําวันเทาที่ทําได

๓.๒๐

๐.๙๘

ปานกลาง

๑๘. ขาพเจาหมั่นฝกฝนการวิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณในภาษาอังกฤษ

๓.๑๒

๐.๘๖

ปานกลาง

๑๒. ขาพเจาพยายามสื่อสารกับลูกคา หรือเพื่อนรวมงานชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษให
บอยครั้งขึ้น
๑๓. ขาพเจาลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเขาอบรมภาษาอังกฤษนอกเวลา
งาน
๑๔. ขาพเจาหมั่นฝกฟงบทสนทนาที่ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร เพื่อความคุนชินกับการออก
เสียง และระดับความเร็วของคูสนทนา
๑๕. ขาพเจาฝกฝนภาษาอังกฤษผานสื่อชองทางตางๆ และสื่อออนไลน เชน พอดแคสต ยู
ทูบ เปนตน เพื่อเพิ่มความเคยชินกับภาษาอังกฤษ

จากตารางที่ ๒ พบว า ผลการศึ ก ษาระดั บ ความถี่ ใ นการแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรคในการใช
ภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยภาพรวมมีระดับความถี่อยูใ นระดับปานกลาง ( x = ๓.๔๐) เมื่อพิจารณาเปนรายขอแล ว พบวา แนว
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ทางการแกไขปญหาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พยายามสื่อสารกับลูกคา หรือเพื่อนรวมงานชาวตางชาติที่ใช
ภาษาอังกฤษใหบอยครั้งขึ้น ( x = ๔.๘๐; SD = ๐.๙๘) รองลงมาคือ พยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรด หรือ
เดาบริบทโดยรอบประโยค หากตัวเนื้ อหาในเอกสารตางๆ ยากเกินที่สามารถเขาใจได ( x = ๔.๐๐; SD =
๐.๘๙) ฝกฝนภาษาอังกฤษผานสื่อชองทางตางๆ และสื่อออนไลน เชน พอดแคสต ยูทูบ เปนตน เพื่อเพิ่มความ
คุนชินกับภาษาอังกฤษ ( x = ๓.๗๒; SD = ๐.๙๘) หมั่นสะสมคําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบให ม ากขึ้ น ( x = ๓.๖๘; SD = ๐.๘๖) และหมั่ น ศึ ก ษาการเดาคํ า ศั พ ท จ ากบริ บ ทโดยรอบใน
ภาษาอังกฤษ ( x = ๓.๕๖; SD = ๐.๗๙) ตามลําดับ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก
ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเขาอบรมภาษาอังกฤษนอกเวลางาน ( x = ๒.๘๐; SD = ๑.๐๖)
รองลงมาคือ ศึกษาวัฒนธรรมของชาติที่ใชภาษาอังกฤษเพื่อความเปนธรรมชาติมากขึ้น ( x = ๒.๘๔; SD =
๑.๐๘) และฝกฝนการเวนจังหวะในขณะฝกพูดภาษาอังกฤษ ( x = ๓.๐๘; SD = ๐.๘๘) ตามลําดับ นอกจากนี้
ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการใชภาษาอังกฤษวาการหมั่นอาน
ภาษาอังกฤษและสนทนากับเพื่อนตางชาติ เปนอีกวิธีการหนึ่งในการฝกฝนภาษาอังกฤษ
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับบทบาทขององคกรที่มีผลตอการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน ก็พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามคิดวา บริษัทเปดโอกาสใหทํางานรวมกับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ (รอยละ ๑๐๐) บริษัทจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทํางาน (รอยละ ๖๔) บริษัทจัดอบรม
สัมมนาดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้ งในประเทศและนอกประเทศเพื่อ
เสริมสรางความชํานาญในการทํางาน (รอยละ ๕๖) บริษัทสนับสนุนหรือจางผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาให
คําปรึกษาแนะนําตอบขอซักถามและแกไขปญหาที่เกิดจากการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางาน (รอยละ ๒๘)
บริษัทใหทุนการศึกษาในการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่ มเติม (รอยละ ๒๘) ทั้งนี้ ผูตอบแบบบสอบถามไดใหขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทขององคกรตอการใชภาษาอังกฤษอื่น ๆ วามีการเพิ่มเงินเดือนใหพนักงานที่มีผลสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษไดดี นอกจากนี้ ผูตอบแบบบสอบถามไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสวนชวยขององคกรใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอื่น ๆ วามีความประสงคใหองคกรมีการสนับสนุนคาใชจายในการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ กลุมตัวอยางคือพนักงานบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการขนสง
แหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใหสัมภาษณ มีอายุระหวาง ๒๐-๓๐ ป มีประสบการณการทํางาน
นอยกวา ๑-๖ ป และมีการใชภาษาอังกฤษในที่ทํางานเปนประจําทุกวัน เชน การเขียนอีเมลโตตอบกับลูกคา
และเพื่อนรวมงาน การสนทนาผานโทรศัพท เปนตน กลุมตัวอยางไดใหขอมูล ดังนี้
๑. ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางไดใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานการฟง คิดเปนรอย
ละ ๕๐ ซึ่งเปนปญหาที่กลุมตัวอยางประสบมากที่สุด ปญหาดังกลาว ไดแก พนักงานสวนมากไมไดใชทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษบอยมากนัก จึงขาดทักษะดานการฟงภาษาอังกฤษ ดังเชน ผูใหสัม ภาษณคนที่ ๑ ตอบวา
“การสื่อสารกับพนักงานขายคนมาเลเซีย เขาพูดไมคอยชัด พูดเร็ว เขามีสําเนียงแขก ก็อาจจะฟงยากหนอย
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แลวเราไมคอยไดคุยกับพนักงานขายทางโทรศัพท เพราะสวนใหญจะใชอีเมล” นอกจากนี้พนักงานยังประสบ
ปญหาการฟงสําเนียงของชาวตางชาติ เชน ผูใหสัม ภาษณคนที่ ๑๐ พูดวา “การฟงพนักงานขายคนอินเดีย
จะฟงไมคอยรูเรื่อง เพราะเขาพูดรัว ก็จะบอกใหเขาพูดชา ๆ หนอย” สวนใหญแลวเมื่อพนักงานประสบปญหา
ดานการฟงภาษาอังกฤษดังที่กลาวไป ก็มักแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารโตตอบกับลูกคาเปนการเขียน
อีเมลแทน เนื่องจากตองการความชัดเจน ความครบถวนของขอมูล และเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
ที่อาจจะสงผลกระทบตองาน
๒. ปญหาดานการการพูดภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ ๔๐ โดยพนักงานไดใหขอมูลวา สวนมาก
ไมไดใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษบอยมากนัก ทําใหขาดทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษ เชน ผูใหสัมภาษณ
คนที่ ๗ ไดให ขอมูล วา “เนื่ องจากไมไดใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษเปนประจํ า ทําให ทักษะดานการพูด
นอยลง” นอกจากนี้พนั กงานมักจะไมมีค วามมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ รูสึกกังวล และตื่นเตนเมื่ อ พูด
ภาษาอังกฤษ เกรงวาจะพูดผิดหลักไวยากรณ อาจจะทําใหคูสนทนาเกิดความเขาใจผิด และไมมีความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษสําเนียงไทย เชน ผูใหสัมภาษณคนที่ ๔ กลาววา “ ไมถนัดที่สุดจะเปนการพูด เพราะไมมี
ความมั่นใจ กลัววาพูดออกไปกลัวจะผิด กลัวสื่อความหมายผิด”
๓. ปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ มีเพียงรอยละ ๒๐ ที่ประสบปญหาดานการเขียน เนื่องจาก
พนักงานไดใหเหตุผลวา มีความเคยชินจากการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมประสบปญหาดานการเขียน
มากนัก ผูใหสัมภาษณคนที่ ๗ กลาววา “การเขียนไมคอยมีปญหา เพราะเราเขียนอีเมลอยูทุกวันเปนประจําอยู
แล ว ” อย างไรก็ตาม พนั กงานกลั บมีความกังวลในเรื่ องความถู กต องของคํ าศั พ ทร ะดับทางการ คําศั พ ท
เชิงธุรกิจ และใชโครงสรางผิดหลักไวยากรณ เชน เขียนประโยคตามโครงสรางไวยากรณของภาษาไทย เปนตน
ผู ให สั มภาษณ คนที่ ๓ กล า ววา “เนื่องจากเราเป น คนไทย โครงสร างไวยากรณ ข องไทยจะแตกต า งจาก
ภาษาอังกฤษ เวลาเขียนก็จะเขียนโครงสรางไวยากรณของไทย” นอกจากนี้ยังมีคลังคําศัพทนอย ทําใหมีการ
เลือกใชคําศัพทที่จํากัด ใชคําศัพทไมเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เชน ผูใหสมั ภาษณคนที่ ๖ กลาววา “สาเหตุ
มาจากมีคําศัพทในหัวนอย ทําใหใชคําศัพทไดอยางจํากัด สวนเรื่องแกรมมา มักจะเรียงประโยคผิด”
๔. ปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ ๑๐ เนื่องจากทักษะการอานภาษาอังกฤษมักใช
ควบคูกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความถี่ในการใชเชนเดียวกับการเขียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
จึงมักไมคอยพบปญหาในดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเทาไหรนัก อยางไรก็ตาม พนักงานพบปญหาดาน
คําศัพท และการแปลความหมายผิด เนื่องจากไมรูคําศัพทที่ยาก และมีคลังคําศัพทนอย ทําใหหาความหมาย
และเสียเวลาอยูบาง เชน คําศัพทระดับทางการ และคําศัพทในเชิงธุรกิจ เปนตน ผูใหสัมภาษณคนที่ ๙ กลาว
วา “การอานไมคอยเจอปญหานะ จะมีแคคําศัพทบางคํา คําที่ไมเคยเห็นมากอนก็จะไม รูความหมาย หรือ
บางคําที่มันทางการมาก ๆ ก็ตองหาความหมายกอน ทําใหเสียเวลานิดหนอย”
นอกจากนี้ บทบาทขององคกรในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงาน พบวาองคกรไดมีการจัดอบรม
สัมมนาการใชภาษาอังกฤษในที่ทํางานใหแกพนักงานปละ ๑-๒ ครั้ง และมีการจัดการเรี ยนการสอนการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเลิกงานที่สอนโดยอาจารยชาวตางชาติ แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด -๑๙
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ทําใหองคกรจําเปนตองยุติกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ องคกรไดจัดสนาม
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ที่โรงงาน และพนักงานไดรั บสวนลดคาสมัครสอบ และหากพนักงานที่มี
คะแนนสอบตามที่องคกรกําหนดจะไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ดังนั้นในสวนของบทบาทองคกร ไดมีการสนับสนุน
และสงเสริมการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน เพื่อเปนการยกระดับความสามารถของพนักงานภายในองคกร
นอกจากนี้ พนักงานสวนมากเสนอแนะให องคกรกลับมาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเนน
ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมแลว พนักงานในธุรกิจการขนสงมีปญหาและอุปสรรคในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหลงไป พบวา พนักงานมักจะประสบ
ปญหาทักษะที่เปนการสื่อสารโตตอบแบบฉับพลัน (spontaneous responses) ไดแก ทักษะการฟงและการ
พูด ตามลําดับ เนื่องจากการสื่อสารและรับสารดวยทักษะทั้งสองนั้นไดใหชวงเวลากับผูพูดและผูฟงนอยในการ
รับรูและตอบโต
ผลการศึกษาทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ชี้วา ปญหาดานการฟงภาษาอังกฤษเปนปญหา
สําคัญที่พบบอยมากที่สุด พนักงานมีปญหากับการฟงสําเนียงหรือออกเสียงภาษาอังกฤษที่หลากหลายของ
ชาวตางชาติ เชน สําเนียงภาษาอังกฤษของชาวญี่ปุนและชาวอินเดีย เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยข อง
กนตธร อรุณไชย (๒๕๖๒) ที่พบวา ปญหาที่พนักงานพบเจอคือปญหาดานสําเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของลูกคาชาวตางชาติ เนื่องจากลูกคาที่มาเขาพัก เดินทางมาจากทุกทวีปทั่วโลก ทําใหเกิดการสั บ สนใน
สํ า เนี ย งการพู ด นอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Chamnankit (๒๐๑๕) ที่ พ บว า ป ญ หาการฟ ง
ภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครสวนใหญฟงภาษาอังกฤษสําเนียงอินเดียไมคอยออก
เนื่องมาจากสาเหตุความหลากหลายของชนชาติ ทําใหเกิดความหลากหลายของสําเนียง ดังที่ ปยนุช แกวกสิ
และรภัสศักย เหตุทอง (๒๕๖๓) ไดกลาววา พนักงานมีปญหาในดานทักษะการฟงอยูในระดับมาก เปนเพราะ
ฟงสําเนียงนักทองเที่ยวชาวตางประเทศไมเขาใจ เปนไปไดวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร จึงมีความหลากหลายของสําเนียง โดยแนวทาง
การแกไขปญหาดังกลาวของพนักงาน คือ การหมั่นฝกฟงบทสนทนาที่ใชภาษาอังกฤษสื่อสาร เพื่อความคุนชิน
กับการออกเสียง และระดับความเร็วของคูสนทนา
ปญหารองลงมา คือ ปญหาดานการพูดภาษาอังกฤษดวย ผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ชี้วา
พนักงานมักเกิดความวิตกกังวลและไมมีความมั่น ใจในการพู ด กลัวออกเสียงไมเหมือนเจาของภาษา กลัว
สื่อสารผิดพลาด ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐญา หุนนอย (๒๕๖๑) ที่พบวา พนักงานกลัวที่
จะพูด ภาษาอัง กฤษ กลั ว พูดผิ ด ออกเสี ยงผิ ด กลั ว วาใชไวยากรณ ไ มถู ก ต อ ง กลั วคนอื่น จะไดยิ น การพู ด
ภาษาอังกฤษของตัวเอง อายที่จะพูดภาษาอังกฤษ ไมมีความมั่นใจ ไมเชื่อมั่นตัวเองวาจะพูดภาษาอังกฤษหรือ

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๒๔

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

สามารถสื่อสารและใหขอมูลที่ถูกตองกับชาวตางชาติได เนื่องมาจากสาเหตุที่ไมมีความมั่นใจในสําเนียงการพูด
ภาษาอังกฤษของตนเอง ดังที่ เพ็ชรี รูปะวิเชตร และ Rich (๒๕๕๒) ไดกลาววา บางครั้งการที่คนไทยพูด
ภาษาอังกฤษไมไดนั้น อาจเกิดจากความไมกลาที่จะพูดกับชาวตางชาติ การพูดผิด ๆ ถูก ๆ พอเห็นชาวตางชาติ
ก็เดินหนีไมกลาที่จะพูดดวย การไมกลาออกเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ เหมือนที่ฝรั่งพูด เพราะอายที่จะออกเสียงแตกตาง
จากคนไทยดวยกัน อยางไรก็ตาม แนวทางการแกไขปญหาในขอคําถามดังกลาวนั้น คือ การพยายามสื่อสารกับ
ลูกคา หรือเพื่อนรวมงานชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษใหบอยครั้งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ใชใน
บริ บ ททางธุ ร กิ จ การขนส งสิ น ค า นั้ น ประกอบไปด ว ยคํ าศั พ ท เ ฉพาะทาง และคํ า ศั พ ท ร ะดั บ สู ง จึ ง พบวา
พนักงานไมส ามารถสนทนาในประเด็น อื่นใดนอกเหนือจากประเด็น ที่พบบอย รวมทั้ง ไมสามารถคิ ดเป น
ภาษาอังกฤษได ทั น ที เมื่ อ สนทนากั บ ชาวต างชาติ สอดคล องกับ ที่ป ยนุ ช แกวกสิ และรภัส ศักย เหตุท อง
(๒๕๖๓) และ ณัฐญา หุนนอย (๒๕๖๑) ไดกลาววา พนักงานมักไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่นอกเหนือจาก
การพูดคุย และซักถามในหนาที่หลักได และไมสามารถคิดเปนภาษาอังกฤษไดทันที ตองคิดเปนภาษาไทยกอน
เมื่อสนทนากับชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนที่นาสังเกตวา พนักงานไมคอยประสบปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ เชน ไมมีปญหาเรื่องการ
เขาใจเนื้อหาในเอกสารที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจความหมายในเอกสารที่อานได เปนตน นอกจากนี้ เนื่องดวย
มีความชํานาญในทักษะการอาน พนักงานจึงใชทักษะการอานเปนแนวทางในการแกปญหาเมื่อสนทนากับ
ชาวตางชาติและไมเขาใจสิ่งที่สื่อสาร
ในสวนของปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา พนักงานในธุรกิจการขนสงบางครั้งไมมั่ นใจ
ในทักษะไวยากรณและคําศัพท ทําใหไมสามารถเรียบเรียงประโยคในการเขียนใหผูอานเขาใจในประเด็นที่จะ
สื่อสารได ประเด็นนี้อาจสืบเนื่องมาจากเปนการใชภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน คําศัพทและภาษาที่ใชเปน
เฉพาะทางและขั้นสูง อยางไรก็ตาม พนักงานก็มีแนวทางในการแกปญหาดังกลาว โดยการหมั่นฝกใชไวยากรณ
ภาษาอังกฤษบอยๆในชีวิตประจําวันเทาที่ทําได
แนวทางการแกปญหาและพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักๆ แบงออกเปน ๒ แบบ ไดแก การแกปญหา
เฉพาะหนา เชน การพยายามหาคําศัพทที่เปนคียเวิรดหรือเดาจากบริบท เปนตน และการแกปญหาระยะยาว
หรือแบบยั่งยืน เชน การพยายามใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับลูกคาและเพื่อนรวมงานชาวตางชาติ รวมทั้งการ
ฝกฝนภาษาอังกฤษโดยใชสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ เปนตน
ในแงของการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา การที่องคกรมีนโยบายพัฒนาและคงสภาพศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของพนักงานในบริษัทธุรกิจการขนสงเปนสิ่งหนึ่งที่พนักงานตองการ เชน การสนับสนุนคาใชจาย
ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เปนตน
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ความเปนไทย อํานาจละมุนสําหรับการทองเที่ยวไทย
ภิญญาพัชญ มุณีแกว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email address: MUNEEKAEW_P@silpakorn.edu
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องความเปนไทย อํานาจละมุนสําหรับการทองเที่ยวไทยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
เปนไทยในการทองเที่ยว และศึกษารูปแบบของอํานาจละมุนสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยการนําทฤษฎี
อํานาจละมุนของ Walter Russell Mead (๒๐๐๔) มาเปนฐานความคิดในการศึกษาโดย อํานาจละมุนมี ๓ คํา
คือ ๑) ความงาม ตัวแทนของอุดมคติ คานิยม ความมุงหมายและวิสัยทัศน ๒) ความรุงเรือง ความชื่นชม
ในความสํ าเร็จ การปลุ กระดม เรียนรู และคัดลอก และ ๓) ความออนโยน การแสดงออกทางมารยาทที่ ดี
ความภาคภูมิใจและความเห็ นอกเห็ นใจ การชวยเหลื อหรื อสนั บสนุ นปกป องผู อื่น ซึ่ งเป นอํานาจดึงดูดที่มี
ความสอดคลอง เขาใจงายนํามาวิเคราะหกับนโยบายสงเสริมความเปนไทยที่ปรากฏขึ้นในวรรณกรรมของไทย
และตางประเทศ เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของไทยไดดียิ่งขึ้น การผลิตอํานาจละมุนผานความเปนไทย
นั้นมีนโยบาย “๒๐๑๕ Discover Thainess ” ไดนําเสนอความเปนไทยสูสายตาชาวโลกทั้งเรื่องของอาหารไทย
ศิลปะไทยวิถีชีวิตแบบไทย การดูแลสุขภาพแบบไทย เทศกาลไทย ภูมิปญญาไทย และความสนุกสนานแบบไทย
ซึ่งยังถือเปนอํานาจละมุนที่จะชวยสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวของไทยใหเติบโตอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : ความเปนไทย, อํานาจละมุน, การทองเที่ยวไทย
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THAINESS : THE SOFT POWER FOR THAI TOURISM
Pinyapat Muneekaew
Silpakorn University
Email address: MUNEEKAEW_P@silpakorn.edu
Abstract
This study is Thainess The Soft Power for Thai Tourism. The objective is to study Thainess
in tourism and the form of soft power for promotion Thai tourism. By applying Walter Russell
Mead’ s theory of Soft Power (2004) as a base of idea in the study. There are ๓ words of soft
power are 1) beauty: represents ideals, values, goals and visions. 2) brilliance: appreciation for
success, motivation, learn and copy. and ๓) benignity: it’s an expression of good manners, pride
and compassion helping or supporting protecting others. Which is the power of attraction that
is consistent, easy to understand and analyzed with the policy to promote Thainess that appears
in Thai and foreign literature in order to better promote Thailand’s tourism. Producing Soft
Power through Thainess has policy of “2015 Discover Thainess” . Presenting Thainess to the
world’s eyes which can be characterized in seven unique aspect Thai Food, Thai Arts, The Thai
Way of Life, Thai Wellness, Thai Festivals, Thai Wisdoms and Thai Fun, these are also considered
Soft Power that will help promote the potential of Thailand’s Tourism to grow continuously.
Keywords:

Thainess, Soft Power, Thai Tourism
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บทนํา
Introduction
จุดแข็งของประเทศไทยคือการมีตนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย เปาหมายคือ
การเพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถของ
การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, ๒๕๖๑) การพัฒนาทองเที่ยวใหสอดคล อง
กับอัตลักษณและวิถีไทย ตามยุทธศาสตรที่ ๔ เรื่องการสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทย ผานการตลาด
เฉพาะกลุม การสงเสริมวิถีไทย และการสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ , ๒๕๖๒) ความเปนไทยมีลักษณะคลายคลึงกับ โอโมเตนาชิของประเทศญี่ปุน ที่หมายถึง
จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุน จึงเปนสิ่งที่ชวยเสริมเสนหดานการทองเที่ยวใหกับญี่ปุน ทําใหนึกยอนไปถึง
การสงเสริมการทองเที่ยวดวยความเปนไทย หรือ Thainess ที่ไดมีการพูดถึงกันอยางตอเนื่อง แมวาชวงนี้จะดู
แผวไปตามกระแสการทองเที่ยวของโลกไปบาง (กฤตินี พงษธนเลิศ, ๒๕๖๔)
ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความสรางสรรค อาศัยความเชี่ยวชาญและความรูเชิงลึกในเรื่อง
เอกลัษณทองถิ่นจากศิลปวัฒนธรรม องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชนสังคม เอกลักษณที่มีความโดด
เดนแยกออกเปน ๒ ประเภท ไดแก เอกลักษณเชิงรูปธรรม การแสดงออกที่ชัดเจนของเอกลักษณสถาปตยกรรม
รูปแบบศิลปกรรมที่ใชตกแตง เอกลักษณเชิงนามธรรม การแสดงออกดานความเชื่อ แบบแผนปฏิบัติที่สืบทอด
เปนประเพณี (เกษมรั สมิ์ วิวิตรกุลเกษม และสุ รเชษฐ ไชยอุปละ, ๒๕๖๐) การศึกษาวงจรแห งวัฒนธรรม
เปนกระบวนการภายใตกระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม ทําใหเชื่อมโยงความสัมพันธของการคัดเลือกคัดสรร
การผลิต การกําหนดกฎเกณฑการนําเสนอภาพตัวแทน การบริโภคความเปนอัตลักษณ โดยมีการสะทอนถึงภาพ
ตัวทําหนาที่สื่อทางวัฒนธรรม (ณัฐพงษ คงประเสริฐ และพองาม วิรุธรรมเสน, ๒๕๕๘)
อัตลักษณเปนเอกลักษณเฉพาะที่มีความโดดเดนของแตละยาน ที่รูจักลักษณะเฉพาะถิ่นที่ดีที่สุดคือ
คนในยานนั้น ๆ การใหชุมชนไดมีสวนรวมในการบอกเลาเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นจึงเปนแนวทางหนึ่งที่
ชวยให ไดขอมูลเชิงลึ กของแตล ะชุมชน (คณิศร สิ นธุบุ ญ , ๒๕๖๑) คุณลั กษณะที่สํ าคั ญทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมการบอกเลาเรื่องราวพัฒนาการทางสังคมและมนุษย ผานทางประวัติศาสตร มีสถาปตยกรรม
ที่ มี คุ ณ ค า สะท อ นให เ ห็ น สภาพชี วิ ต ความเป น อยู ข องคนในแต ล ะยุ ค แต ล ะภู มิ ภ าคมี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะ
การแสดงออกดานรู ปธรรมที่แสดงลั กษณะความเปนอยูของผู คน ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรม และ
นามธรรมที่สะทอนความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ภูมิปญญาชาวบาน ลวนเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่
สามารถตอบสนองความตองการในการอยากรูอยากเห็นของนักทองเที่ยวได (ไกรฤกษ ปนแกว, ๒๕๕๖)
การทองเที่ยวไทยที่เปน Soft Power หลักของประเทศ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวชั้นนําระดับโลก ภายใตแนวคิด (SMART Destination) มุงกําหนดภาพลักษณ
ทางการทองเที่ยวความเปนไทย (Thainess) ที่นําเสนออัตลักษณตาง ๆ ผานเรื่องราวสินคาและบริการ รวมถึง
คนไทยที่มีความเปน มิตรไมตรีที่ดี พร อมตอนรั บนักท องเที่ ยวและผู เยี่ ยมเยื อนดวยความเป นไทย รวมถึ ง
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การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนและวิถีชีวิตที่สอดลองกับอัตลักษณพื้นที่ การสงเสริมการทองเที่ยวดวยความ
เปนไทย หรือ Thainess โดยการสรางคุณคาความเปนไทยในสินคาและบริการตาง ๆ ผานสัญลักษณ Thainess
บนสิ นคาและบริ การที่ คงอัตลั กษณ ความเป นไทย การสื่ อสารเอกลั กษณความเปนไทยผ านสื่ อสร างสรรค
และนวัตกรรมทางสื่อตาง ๆ (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ๒๕๖๐)
อํานาจละมุน หรือ soft power ถือเปนการขยายอิทธิพล การเปลี่ยนความคิด การทําใหผูคนมีสวนรวม
หรื อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผู อื่นโดยไม ได ใช อํานาจบั งคั บขู เข็ ญ หรื อ Hard Power อย างอํ านาจ
เศรษฐกิจ อํานาจทางการทหาร เพื่อบับบังคับใหตองยอมปฏิบัติตาม ในแตละประเทศจะมี soft powerในแบบ
ฉบั บของตนเอง (ชัยยะ ฤดีนิ ยมวุฒิ , ๒๕๖๔) โดยการศึกษาครั้ งนี้ นํ าแนวคิ ดของ Walter Russell Mead
(๒๐๐๔) ไดกลาวถึงอํานาจละมุน หรือ soft power เพื่อใหคนเขาใจงาย ๓ ประการคือ ความงาม ความรุงเรือง
และความออนโยน เปนการศึกษาโดยนําความเปนไทยมาวิเคราะหเพื่อรูปแบบของอํานาจละมุนสําหรับการ
สงเสริมการทองเที่ยว
เนื้อหา
ความเปนไทย (Thainess)
วรรณกรรมไทย มีการกําหนดความหมายของความเปนไทยวาหมายถึง ผลรวมขององคประกอบ ๔
อยาง ที่แสดงถึงลักษณะเดนของไทย คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม (วีระ อําพันสุข, ๒๕๒๐)
การเห็นคุณคา ภาคภูมิใจ และสํานึกในความเปนไทย ที่มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง พรอมที่จะปฏิบัติ ปกปอง
อนุรักษ และสืบทอด อีกทั้งเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ, มปป.) วิถีแหงความยั่งยืนของชีวิต คนไทยอยูรวมกันอยางมีความสุข มีจิตใจดี มีความเมตตา มีความ
เอื้ออาทร และชวยเหลือผูอื่น เปนชีวิตที่เรียบงาย สงบ ไมเบียดเบียนใคร การที่คนไทยมีความกตัญูกตเวที
ซื่อสัตย จริงใจ เสียสละ สามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผ โดยรวมคือคนไทยมีคุณธรรมในจิตใจ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๕๓) วัฒนธรรมไทย ทุกสิ่งที่มีในประเทศไทย ไมวาจะเปนคน ประเพณี วิถี
ชีวิต สถาปตยกรรม ชาติ ภาษา การแตงกาย เปนตน ที่ถูกสงมอบจากรุนสูรุน หรือถูกปรับปรุงใหสอดคลองกับ
การดํารงชีวิตในปจจุบัน ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่เปนแบบดั้งเดิม และแบบรวมสมัย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,
๒๕๕๘)
ความเปนไทยเปนสิ่งที่สรางขึ้นจากหลายมิติจากกลุมคนไทย โดยมีแกนแทของความเปนไทย สามารถ
แสดงออกไดผานสามวัฒนธรรมที่มีอยูในสังคมไทย ไดแก ศาสนาที่รวมถึงคําสอนของผูใหญ ความเชื่อเกิดจาก
ศาสนา ภูมิปญญาของกษัตริยไทยและหนาที่ที่เกิดตอกษัตริย ครอบครัวและเพื่อน (หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี,
๒๕๕๔) กระทรวงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (๒๕๕๘) ไดใหความหมายความเปนไทย โดย คือแกนแทของ
ความเปนไทยคนไทยมีความยืดหยุนในวิถีชีวิตอยางนาทึ่ง ภายใตทัศนคติ “sanook” (สนุก) และ “mai pen
Rai (ไมตองหวง)” เพื่อไมใหเครียด และมีนํา้ ใจและมีน้ําใจตอผูอื่นนี้ ลักษณะเฉพาะทําใหวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิต
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แบบไทยและประสบการณแบบไทยมีเอกลักษณเฉพาะตัวและทําใหประเทศไทยแตกตางจากประเทศอื่น ๆ
ดังนั้น จิตวิญญาณของความเปนไทยคือการผสมผสานระหวางประเพณีและความเชื่อทุกอยางเชื่อมโยงกัน
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ๒๕๕๘)
มุมมองของวรรณกรรมตางประเทศความหมายเรื่องความเปนไทยใหไววาสรางขึ้นจากหลายมิติจากกลุม
คนไทย คุณคาทางวัฒนธรรม คานิยมหลัก ไดแก การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา การรักษาหนาตา ความเห็นใจ
ไมเปนไร ความเชื่อในประชาธิปไตย และมูลคาการรวมกลุม (Ovatsatit, ๒๐๐๗ อางอิงในหญิงฤดี ภูมิศิรัตนาวดี
, ๒๕๕๔) อีกทั้งยังเปนสํานวนภาษาที่งายที่สุดที่ทําใหเขาใจวาประเทศไทยเปนดินแดนของความมีอิสระ ความ
เปนไทยมีลักษณะที่เดนเฉพาะของตนเอง ความเปนไทยรุงเรืองในรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ เปนอยางมาก (Farrelly,
๒๐๑๖) ความเปนไทยนี้ ยังถือรวมถึงการเปนประเทศที่สามารถผลิตอาหารไดปริมาณมากกวาความตองการของ
คนในประเทศ มีศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเปนศาสนาที่ออนโยนมีกฎเกณฑที่ยืดหยุน มีราชสํานักที่พัฒนา
ประเทศใหทันสมัย พระมหากษัตริยเปนศูนยกลางของสังคม อุปนิสัยคนไทยมีทัศนคติไมกาวราว มีความสุภาพ
มีเสนหและมีความสุข นิสัย มีใจรักงานบริการและมีความประนีประนอม (Rolf, ๒๐๑๘)
ความสําคัญของความเปนไทยเกิดขึ้นจากกรอบคุณคา ถือเปนองคประกอบหลักทางวัฒนธรรมที่ใหญ
และมี อิ ทธิ พล ไม ว าจะเป น ต อประชาชนทั่ ว ไป ต อยอดผลงานออกแบบหรื อต อวิ ถี ชี วิ ตของนั ก ออกแบบ
ความเปนไทยในกระบวนการสรางชาติของรัฐไทย ไมวาจะยุคของกลุมเจานาย ในราชสํานักหรือยุคของระบบ
ราชการสมัยใหม ตางก็ถือวาความเปนไทย เปนมรดกชาติ มีฐานะที่สูงสง ศักดิ์สิทธิ์ และสะทอนเนื้อแทของชาว
ไทย (นิพัทธชนก นาจพินิจ , ๒๕๕๔) มูลคาความเปนไทยที่นําเสนอสถาปตยกรรม ประเพณีไปจนถึงอาหาร
และเสื้อผา ความเปนไทยที่ปรากฏมีการแสดงออกบางอยางที่หามทําซึ่งหมายถึงความเปนไทยที่เปนศิลปะชั้นสูง
และประเพณีที่แตะตองไมไดหรื อความเปนไทยอาจแสดงออกในชีวิตประจําวันได (The Nation Thailand,
๒๐๑๗) คุณภาพของคนที่ภูมิใจในรากเหงา และยังคงเปดรับหลักการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล (Bangkok,
๒๐๑๘) ความเปนไทยคือสิ่งหลักในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยโดยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไทย
การวิจัยและพัฒนาความคิดสรางสรรค และการสรางตราสินคาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการของไทย
การรักษาเอกลักษณไทยในโลกสมัยใหม การสัมผัสถึงมรดกของทองถิ่น กระบวนการคิด การออกแบบยั งคง
เคารพในความรู ของบรรพบุรุษ การเรียนรูความเปนไทยจากวัดวาอาราม หรือพระพุทธรู ป ปจจุบันเรียนรู
จากงานรวมสมัย ผลิตภัณฑหัตกรรม เครื่องจักสาน และผาไหมไทย (คฑาทอง ทองใหญ, ๒๕๖๑)
ความเปนไทยที่แสดงออกผ านสื่ อแสดงให เห็ นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ ความเป นไทยถูกแปรสภาพ
เปนพาหนะของเอกลักษณประจําชาติชุดอํานาจรัฐที่ควบคุมชีวิตประจําวันของพลเมืองจากของกิน ซื้ออะไร
และการแตงกาย พยายามทําใหเปนเนื้อเดียวกัน ความเปนไทยภายใตอัตลักษณไทยเดียวพยายามขจัดความคิด
ที่มีไทยเหนือ ใตไทย อีสานไทย แนวคิดของอารยธรรมไทยศิวิไล การสรางภาพในพื้นที่ใหนักทองเที่ยวเปน
สมาชิกชั่วคราวของวัฒนธรรมทองถิ่น ในแงนี้ ความเปนไทยอาจเปนนามธรรมโดยการแสดงสีหนา (รอยยิ้มไทย)
ลักษณะนิสัย (ความสามัคคี) หรือทาทาง (การไหว) ความเปนไทยคือสิ่งกอสรางทางอุดมการณที่หลอหลอม
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วาทกรรมในชีวิตประจําวันของคนไทย แตลดเหลือเพียงภาพและการกระทําที่เปนสื่อกลาง มีการใชภาษาไทย
ในการตอบสนองตอวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยขอใหคนไทยซื้อสินคาไทยโดยหวังวาจะชวยใหเศรษฐกิจ
ฟนตัว โดยผานแคมเปญชื่อวา “ไทยชวยไทย” และ “ไทยซื้อไทย” (รวิพรรณ สาลีผล, ๒๕๕๕)
การโฆษณาความเป น ไทยผ า นวิ ดี ทั ศ น ที่ Andrew Jocuns (๒๐๒๐) ได ศึ ก ษา“อร อ ยไหม?
ความหลากหลายทางความเปนไทยในวีดิทัศนการทองเที่ยวไทย” บทวิเคราะหวาทะกรรมตอเนื่องหลายรูปแบบ
ของการโฆษณาการทองเที่ยวผานสื่อวิดีโอ ประการแรกแสดงใหเห็นวาความเปนไทยไดถูกจําลองใหมเพื่อใหคน
ที่ไมใชชาวไทยไดอยางไร ประการที่สองแสดงใหเห็นวาการดําเนินการที่สื่อกลางสามารถใชเปนหนวยวิเคราะห
สื่อวิดีโอเพื่อการโฆษณาไดอยางไร โดยที่ความเปนไทยเปนยุทธศาสตรเอกลักษณประจําชาติที่พัฒนาเปนพหุ
นามหลายอยาง ทาทีในการวิพากษวิจารณความเปนไทย ไดแก ความเปนไทยเปนอัตลักษณของชาติ ความเปน
ไทยในรูปแบบอื่น ๆ ความเปนไทยของคนไทย ความเปนไทยในฐานะวัฒนธรรมสมัยนิยมและความเป นไทย
ในฐานการบริโภคสินคาโภคภัณฑ แนวคิดของความเปนไทยที่เกิดขึ้นในชุดโฆษณาสําหรับประเทศไทยที่ออก
โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในชวงแคมโฆษณา “Discover Thainess ๒๐๑๕” บทวิเคราะหเนนวาการ
แสดงความเปนไทยยังไมเพียงพอตอกระบวนการจําลองซ้ํา แตผานชุดของรูปแบบการมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น
ความเปนไทยที่อยูในตัวพวกเขาสามารถเขาถึงไดสําหรับผูที่นักทองเที่ยวตางชาติ สิ่งที่ยึดมั่นในความหมาย
ชาตินิยมของความเปนไทยอาจไมอรอย นอกจากนี้ความเปนไทยยังสะทอนอยูในระดับแนวคิดภาษาศาสตร
สังคม วาทาทีของความเป นไทยที่แตกตางกันยอมมีมาตราสวนตางกัน ซึ่งรวมถึงประวัติศาสตร ตาง ๆ กัน
การโฆษณาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ถูกทําเครื่องหมายดวยการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ เปนเนื้อเดียวกัน
และจําลองความเปนไทยเพื่อการบริโภคสําหรับนักทองเที่ยวที่ไมใชชาวไทย
ประวัติการส งเสริ มความเป นไทยเกิ ดขึ้นจากการท องเที่ ยวแห งประเทศไทยมี นโยบายด า นการ
ทองเที่ยวเกี่ยวกับความเปนไทยเริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนการมุงเนนการสรางคุณคาตอความรูสึก
และจิตวิญญาณของนักทองเที่ยว ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการเนนการสื่อสารเอกลักษณความเปนไทย การสราง
ความประทับใจผานประสบการณที่นาจดจํา เพื่อกระตุนการออกเดินทาง ในปพ.ศ. ๒๕๕๘ การทองเที่ยว
แห งประเทศไทย (๒๕๕๘) มีแคมเปญความเป นไทยออกจากนํ าเสนอสู สายตานั กทองเที่ยว ประกอบดวย
๗ ความเปนไทย ไดแก อาหารไทย ศิลปะไทย วิถีชีวิตไทย การดูแลสุขภาพแบบไทย เทศกาลไทย ภูมิปญญาไทย
และ ความสนุกแบบไทย จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการมุงเนนการสรางความแตกตางดานการทองเที่ยวโดยการ
ผานการสงมอบประสบการณและแบงปนความสุขดวยวิถีทองถิ่น ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยนํ าเสนอนโยบายการท องเที่ ย วภายใต แคมเปญ “Amazing ไทยเท ” เพื่ อนํ าเสนอภาพลั กษณ วิ ถี ไทย
“เท ” ในมิ ติ ร ว มสมั ย ให เ กิ ด การรั บรู แ ละสร า งมุ ม มองใหม ต อ การเดิ น ทางการท อ งเที่ ยวภายในประเทศ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชนและเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง อันจะกอใหเกิดความรั ก
และความภาคภูมิใจในความเปนไทย นําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Thaihotel Business, ๒๐๑๘)
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ความเปนไทย สรางผานลักษณะ ๓ ประการ (นิพัทธชนก นาจพินิจ, ๒๕๕๔) ไดแก ๑) ลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่และบรรรยากาศที่นําเสนอดวยศิลปะสถาปตยกรรมแบบไทย ๒) ลักษณะการบริการ
แบบไทยที่ใชบุคลากรที่ให การตอนรั บดวยกิริยา มารยาทแบบไทย เชนเดียวกับที่ หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
(๒๕๕๔) การจัดการความประทับใจแรกพบในการพัฒนาทุนของกระบวนการใหบริ การ พรอมทั้งไดยืนยั น
ความสําคัญและอิทธิพลของทุนความเปนไทยโดยตรงตอการพัฒนาทุนทางปญญา ทุนทางปญญาไดกลับมา
มีบทบาทที่สําคัญในการสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การจัดการความรูและการพัฒนาทุนทางปญญาโดยแผน
ที่ความคิดของการสื่อสารในการบริการดวยความเปนไทย ๓) วิธีการผลิตอาหารไทย : คานิยม ภูมิปญญาไทย
และวิถีความเปนไทย ภัตตาคารไทยแตละแหงในโรงแรมหาดาวมีวิธีการเลือกนําเสนออัตลักษณของอาหารไทย
และความเปนไทย ผานองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารไทยที่ตางกัน การผลิตและการบริโภค
อาหารไทยดําเนินไปตามความสัมพันธ ความคาดหวัง คานิยม และมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับระหวางเจาของ
และลูกคา
ความเปนไทยที่แสดงออกจากคุณลักษณะที่เปนเอกลั กษณ ของคนไทยไดรับการบรรจุ ไวในตลาด
นักทองเที่ยวทั่วโลกในฐานะที่เปนสาระสําคัญของประเทศ ความสุภาพ ความเคารพตอผูสูงอายุ หลีกเลี่ยงความ
ขัดแยง ทุกคนไดรับการดูแลอยางระมัดระวังเพื่อสรางความประทับใจวาประเทศไทยเปนสถานที่เงียบสงบ
และเปนมิตร รอยยิ้มที่มีชื่อเสียงของไทย พรอมดวยสิ่งที่นาจดจําไดงายคือคําทักทายที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
การทําใหผูคนรูสึกเหมือนอยูบาน เปนการผสมผสานพิธีกรรมที่แปลกใหมกับการตอนรับแบบคลาสสิกและ
สงางาม การคงไวซึ่งเอกลักษณเหมาะสําหรับทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง (Nicholas Farrelly,
๒๐๑๖)
อํานาจละมุน (Soft Power)
อํ า นาจละมุ น (Soft Power) เกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ของ Joseph S.Nye (๒๐๐๔) นั ก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยฮารวารด คือแนวคิดที่พัฒนามาตั้งแต ซึ่งมีความสามารถในการดึงดูดและการสรางการมีสวนรวม
มากกวาบังหรือใหเงิน ในปจจุบันใชในการเปลี่ยนแปลงและสรางอิทธิพลตอความคิดของสังคมและประชากร
ในประเทศอื่น โดยอาศัยทรั พยากรพื้นฐาน ๓ ประการ ไดแก วัฒนธรรม (Culture) คานิ ยมทางการเมื อง
(Political values) และนโยบายการตางประเทศ (Foreign policies) โดยตางจากอํานาจที่คนคุนเคยคืออํานาจ
ทางเศรษฐกิจและการทหารที่เปนอํานาจแข็งเปนเหมือนการบั งคับทางร างกายและจิ ตใจ ซึ่งอํานาจละมุน
เปนความสามารถทําใหผูอื่นตองการในสิ่งที่เราตองการ สามารถดึงดูดใจและนําไปสูการยอมรับ
อํานาจทําใหนึกถึงการใชอํานาจทางเศรษฐกิจหรือทางทหาร เพื่อบังคับรางกายหรือจิตใจผูอื่นใหทําตาม
สิ่ ง ที่ ผู มี อํ า นาจต อ งการ ซึ่ ง ถื อ เป น อํ า นาจในรู ป แบบเดิ ม ที่ ค นคุ น เคย แต ใ นระยะหลั ง ซอฟท พ าวเวอร
(Soft Power) หรือ “อํานาจละมุน” มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับหลายประเทศ แทน
อํานาจเดิมๆ แนวคิดของอํานาจละมุนถือเปนอิทธิพลที่ไมไดมาจากการบังคับ หรือใชความรุนแรง แตเปนการนํา
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จุดเดนที่แตละประเทศตางมี เชน วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา มาโนมนาวชักจูงและดึ งดูดความสนใจใหผู อื่น
เปลี่ยนแปลงคลอยตามความคิดโดยไมใชการบังคับขมขูใหตองชอบหรือตองทําตาม (ธนันธร มหาพรประจักษ,
๒๕๖๔)
บั น คี มุ น (๒๐๐๘ อ างอิ งใน ธนั น ธร มหาพรประจั กษ , ๒๕๖๔) อดี ตเลขาธิ การสหประชาชาติ
เคยกลาวถึงซอฟตพาวเวอรวา กาวขามพรมแดน สรางสะพานเชื่อมนําโลกมาไวดวยการสื่อสารและความเขาใจ
เปนหนึ่งเดียว ตัวอยางกรณีของเกาหลีใต ที่ไดสัมผัสจากวัฒนธรรมเกาหลีที่มีบทบาทในสังคมไทยและทั่วโลก
มากขึ้น ทั้งเรื่องอาหาร มาตรฐานความงามหรือโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิง หรืออีกหนึ่งตัวอยางคือญี่ปุน
ที่ใชนโยบาย Cool Japan ตั้งแตป ๒๕๕๕ เพื่อนําจุดแข็งดานวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณทั้งแฟชั่น เกม การตูน
อาหารหรื อ ที่ เ รี ย กว า อุ ต สาหกรรมสร า งสรรค (Creative industry) ไปใช ใ นการสร า งฐานการตลาด
ในตางประเทศ โดยคํานึ งถึงการสร างสรรคในส วนของธุรกิจ ชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีเอกลั กษณ
ใหถายทอดสูผลิตภัณฑอยางลงตัว ทําใหผลิตภัณฑนั้น ๆ มีคุณคาตอความรูสึกของผูบริโภค
Walter Russell Mead, ๒๐๐๔ อางถึงใน สุรชาติ บํารุงสุข (๒๕๕๗) พูดถึง Soft power เปนอํานาจ
ที่มาจากการดึงดูด จึงมีคําถามถึงที่มาของ Soft power และสิ่งใดที่ทําใหเกิดการดึงดูด ในการที่จะเขาใจเรื่องนี้
ให ล องนึ ก ถึ ง กระแสอํ า นาจ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การดึ ง ดู ด ใจ ทั้ ง นี้ มี ก ระแสอํ า นาจอย า งน อ ยสามประการที่ ทํ า
ใหเกิดอํานาจและความนุมเพื่อใหจํา ไดงาย ๆ จึงขอใชคําวา ความงาม (Beauty) ความรุงเรอง (Brilliance)
และความออนโยน (Benignity) การผลิตอํานาจละมุนผานความเปนไทย มีทัศนะดังนี้
๑) อํานาจละมุนดานความงาม เปนลักษณะความสัมพันธของผูแสดงกับอุดมคติ คานิยม ความมุงหมาย
และวิสัยทัศน ซึ่งหมายถึงเสียงสะทอนที่ดี
ประเทศไทยเองมึอํานาจละมุนที่แสดงออกถึงความงาม ไทยมีคานิยมในการเปนประเทศเสรีนิยม
คานิยมของไทยสามาถสงเสริมความสัมพันธและสถานะของประเทศสงตอการจัดวางตําแหนงประเทศไทยใหม :
สู Brand Thailand และ Soft Power” การสราง Brand Thailand คือความเปนองครวมของสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมตลอดจนสินคาอุปโภคบริโภคที่สื่ อถึงประเทศ ซึ่งจะชวยสงเสริ มผลประโยชน ทางเศรษฐกิจ
ชื่อเสียง ความนิยมและบารมี อํานาจในการโนมนาว สรางเสนหและภาพลักษณ โดยอํานาจลักษณะนี้จะขึ้นอยู
กับวัฒนธรรม คานิยม และนโยบายการตางประเทศ จุดแข็งอํานาจละมุนของไทยไดแก ๑) ไทยมีอัตลักษณที่โดด
เดน ๒) ไทยมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีสีสัน ๓) ไทยมีบทบาทเชิงสรางสรรคในภูมิภาคทั้งในดานเศรษฐกิจ
และการเมือง ๔) ไทยไดรับมุมมองในแงดีจากนานาชาติ ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและใหข อเสนอเกี่ยวกับ
การสรางอํานาจละมุนในเรื่องการสรางความโดดเดนดานสินคาและบริการใหมีความคิดสรางสรรคและเปน
เอกลักษณ โดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนความรูอันจะเปนการสรางมาตรฐานให แก
เอกลั กษณ ของความเป นไทย การเพิ่ มมู ล ค าทางสิ น ค าการเกษตร โดยสร างให ประเทศเป นที่ รู จั กในนาม
“Organic Land” ซึ่งจะสอดคลองกับครัวไทยสู ครัวโลก ความเปนพหุวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถกระตุนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได ทั้งนี้ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานที่เชื่อมตอทางกายภาพที่ดีอยูแลว และขอเสนอ
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ที่นาสนใจคือการเชื่อมโยงกีฬาใหสอดคลองกับการกระตุนเศรษฐกิจไทย โดยการสงออกชุดกีฬาที่ทําจากผาไทย
ตางๆ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล สําหรับการแขงขันในสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยผาไหมไทยมีคุณสมบัติในการ
เก็บความอบอุนไดดี การสราง Brand Thailand ยังสามารถทําผานการเปน Medical HUB หรือศูนยกลางทาง
การแพทยซึ่งตองมีการปรับแกขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหสามารถใชประโยชนจากสมุนไพรไทยใหเกิดประโยชน
สูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), ๒๕๖๓) ความพรอมดานทุน
วัฒนธรรม เชน อาหาร ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม และการนําทุนวัฒนธรรมเหลานี้มาตอยอด ก็อยูภายใต
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ ที่นําการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคมาเปนแนวทางหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สามารถนําทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาตอยอดดวยความคิดสรางสรรค บูรณา
การอยางครบวงจร ซอฟตพาวเวอรไทยจะเปนสวนสําคัญยิ่งตอการสรางรายได สรางมูลคาเพิ่ม และจะเปนผลดี
ตอระบบเศรษฐกิจไทย (ธนันธร มหาพรประจักษ, ๒๕๖๔)
อีกสิ่ งที่แสดงถึงอํานาจละมุนดานความงามคือการกําหนดวิสั ยทัศน สํ านั กงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๒๕๖๔) เสนอขอมูลภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป พ.ศ. ๒๕๖๔ วา มรดกทาง
วัฒนธรรมโอกาสของอํานาจละมุนกับการยกระดับเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย จากโมเดลไทยแลนด ๔.๐ และ
เศรษฐกิจสรางสรรคของไทยพบวา เปนการนําวัฒนธรรมมาตอยอดในการผลิ ตสินคาและบริ การเพื่อสร าง
มูลคาเพิ่ม ซึ่งประเทศไทยสามารถผลักดันโมเดลไทยแลนด ๔.๐ ดวยการยกระดับเศรษฐกิจสรางสรรคได โดยมี
องคประกอบ ๓ สวน คือ วัฒนธรรม คานิยมทางการเมือง และนโยบายตางประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สงผลตอความชอบและพฤติกรรมของคนในประเทศและคนตางชาติ
ดวยการโน มน าวและไมมีการบั งคับ สิ่งที่ตองดําเนิ นการควบคูกันในทุกดาน ซึ่งครอบคลุ มทั้งประเด็นทาง
วัฒนธรรม ธุรกิจและการคา การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ สื่อและการสื่อสาร การศึกษาและ
วิทยาศาสตร และบุคคล ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ (๒๕๖๔) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนกรอบนโยบายตางประเทศ ที่สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเด็ น การต า งประเทศ หรื อ การต า งประเทศ ๕S ความมั่ น คง (Security) ความมั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
(Sustainability) มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหวางประเทศ (Standard) สถานะและบทบาทของประเทศ
ไทยในประชาคมโลกมีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ การตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ มีพลัง
ในการขับเคลื่อน (Synergy) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับความเปนไทยและอํานาจละมุนในเรื่องการ
สงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก เพื่อใหมีสถานะและเกียติภูมิ เรื่องการสงเสริม
เอกลักษณ อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึงความรูและงานสรางสรรคของไทย เพื่อมุง
สรางความนิยมไทยในตางประเทศและสรางมูงคาใหแกแบรนดประเทศไทย และเสริมสรางอํานาจแบบนุ มนวล
ของไทยอยางเปนระบบ การรักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนยกลางการทองเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก
และสงเสริมใหไทยเปนที่หมายของการจัดประชุม/ กิจกรรมระหวางประเทศที่สําคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสราง
ความนิยมและภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในหมูชาวตางชาติ
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อํานาจละมุนดานความงามเปนตัวแทนของอุดมคติ คานิยม ความมุงหมายและวิสัยทัศน กระแส
อํานาจใชไดกับผู ที่มีจิตใจเดียวกัน และเมื่อใดที่ผู มีจิ ตใจเดียวกันมารวมตัวเพื่อเป าหมายเดียวกัน เมื่อนั้ น
กลุมดังกลาวตองการการสนับสนุนดานกําลังใจ คําแนะนํา และตองการประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร
ความงามไดผลิต อํานาจละมุนผานแรงบันดาลใจในโลกของการเมือง ความงามไมไดหมายถึงการดึงดูดทางเพศ
แตเปนการสะทอนภาพที่แสดงใหเห็นวาผู กระทํามีความใกลชิดกับเป าหมายตาง ๆ มากขึ้น ทั้งในดานการ
แลกเปลี่ยนความเห็น คานิยม ความมุ งหมาย และวิสัยทัศน ทั้งยังทําใหผูกระทํามีความรูสึกอบอุนและมั่นคง
มีความหวังและความภูมิใจในตนเอง อัตลักษณและประชาคม การพิสูจนตนเอง และการยกย องสรรเสริ ม
ผูกระทําควรคนหาความงามนี้ดวยการแลกดปลี่ยนอุดมการณ คานิยม ความมุงหมายและวิสัยทัศนร วมกัน
การปลูกฝงคานิยมและความมุงหมายที่ตรงขามกันจะทําใหรัฐบาลหนึ่งมองเห็นวารัฐบาลอื่นนารังเกียจ แตการ
แลกเปลี่ยนคานิยมและความมุงหมายที่อยูบนพื้นฐานการสรางความเขาใจจะทําใหมองเห็นความงามของอีกฝาย
หนึ่งและทําใหเกิดความกระตือรือรนในการสรางมิตรภาพ ความเชื่อมั่นและความรวมมือ
๒) อํานาจละมุนดวยความรุงเรือง เปนลักษณะความสัมพันธของผูกระทํากับการงานซึ่งหมายถึงการ
มีประสิทธิภาพ ความรุงเรืองปรากฏตัวในรูปแบบตาง ๆ นําไปสูความรูสึกชื่นชม ซึ่งจะนําไปสูการเลียนแบบการ
แขงขัน ความเคารพนับถือ ความหวาดกลัวหรือยําเกรง ความรุงเรืองสามารถแปรไปสูอํานาจละมุนไดหลายวิธี
วิธีการหนึ่งคือการใชวิธีการเดียวกับการปลุกระดม เพื่อสรางตํานานหรือเรื่องราวที่ไมอาจทําลายได ประเทศไทย
สามารถใชแหลงอํานาจละมุนนี้ในการพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบ าน การใชแหลงทรัพยากรเพื่อให
เกิดอํานาจละมุนและเกิดการผูกพันทางเศรษฐกิจ
อํานาจละมุนดานความรุงเรืองแสดงออกไดถึงความชื่นชมในศักยภาพของไทย ที่เปนที่รูจักและชื่น
ชมของตางประเทศ โดย รุยาภรณ สุคนธทรัพย (๒๕๖๑) กลาวถึง ทรัพยากรในอํานาจละมุนของประเทศไทย
๒ สวนที่มี คือ ๑) วัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยมีความทรงพลังทางวัฒนธรรมอยูในลําดับที่ ๑๗ ของโลก จากการ
จัดอันดับของ US News โดยทัศนะเชิงบวกของตางชาติที่มีตอวัฒนธรรมไทยคือเรื่องความบันเทิงใจ สิ่งที่ควรทํา
คือเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรอํานาจละมุน เชน การแสดงโขนที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญของไทย
สิ่งตอมาคืออาหารไทย ที่ไดรับการจัดอันดับจากสํานักขาว CNN จัดอันดับใหกรุงเทพมหานครเปน “สวรรค
แหงอาหารริมทาง” (Street Food) ทั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รวม ๒ ปซอน นอกจากนี้ยังมีกีฬามวยไทย
ที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก ๒) การทองเที่ยว ไทยมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ในปพ.ศ. ๒๕๕๙ รายไดจากอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณถึง ๑.๖๕ ลานลานบาท มีนักทองเที่ยวถึง ๓๒.๖ ลานคน (สิริทิพย
ฉลอง , ๒๕๖๐ อางถึงใน รุยาภรณ สุคนธทรัพย, ๒๕๖๑) แมประเทศไทยจะไมใชหนึ่งในประเทศมหาอํานาจแต
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะกาวขึ้นเปนผูนํ าดาน Soft power ระดับภูมิภาคและของโลกได ความโดดเดน
ดานวัฒนธรรมที่เกาแก สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม อาหารและผลไม หรื อแมกระทั่งความนอบน อมและ
ความเปนมิตรของคนไทย ซึ่งเปนลักษณะความเปนไทยแทที่ไมจําเปนตองลอกเลียนแบบประเทศใดในโลก
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อํานาจละมุนดานความรุ งเรื อง ยั งแสดงออกถึงการสร างความภาคภูมิ ใจ โดย Brand Finance
(๒๐๒๐) อางถึงใน กําธรพล บัวเพชร (๒๕๖๓) ไดจําแนกกิจกรรมหรือแหลงกําเนิดอํานาจละมุน ใหละเอียดขึ้น
ตามสภาวะสั ง คมในป จ จุ บั น โดยแบ ง เป น ๗ หมวด ดั ง นี้ ๑) ธุ ร กิ จ และการค า (Business & Trade) ๒)
การบริหารจัดการ (Governance) ๓) ความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations) เดิมอํานาจ
ละมุนหมวดนี้เนนความสัมพันธทางการทูตเปนหลัก แตปจจุบันมีการพัฒนาจนครอบคลุมความสัมพันธในหลาย
มิติ รวมถึงการรวมกลุมเปนองคกรระหวางประเทศทั้งเพื่อสรางผลประโยชนรวมกันและแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในโลกรวมกัน เชนปญหาสภาพภูมิอากาศ ปญหาขยะพลาสติก หรือปญหาการยายถิ่นของประชากรทั่วโลก
๔) ศิลปะและวัฒนธรรม (Culture & Heritage) หมวดนี้มีการใชอยางแพรหลายและยาวนาน เชน การทองเที่ยว
อาหาร กี ฬ า ศิ ล ปะ วรรณกรรม เพลง ภาพยนตร ๕) สื่ อ และการสื่ อ สาร (Media & Communication)
๖) การศึกษาและวิทยาศาสตร (Education & Science) ๗) บุคคลและการสรางคุณคา (People & Value)
ประเทศไทยมีอํานาจละมุนที่สําคัญคือ ศิลปะและวัฒนธรรม อันสะทอนมาสูการทองเที่ยวซึ่งเปนเครื่องยนต
หลักตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลเล็งเห็นถึงจุดนี้และพยายามสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสราง
อํานาจละมุนใหแกประเทศไทย
อํานาจละมุนดานความรุงเรือง ยังสามารถนําตนแบบของอํานาจละมุนที่ประสบความสําเร็จมา
วางแผนในการพัฒนาสงตออํานาจละมุนได แนวโนมจะเรียนรูจากผูที่ประสบความสําเร็จ และจะคัดลอกบางสิ่ง
บางอยางที่คิดวาเปนรากฐานของความสําเร็จ หรือขีดความสามารถของผูที่ประสบความสําเร็จไปใช ประเทศที่
ประสบความสําเร็จในการใชอํานาจละมุน แลวสามารถนําตนแบบมาใชไดคือ โดยประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ในการใชแนวคิดอํานาจละมุน อยางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือประเทศเกาหลีใต (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ๒๕๖๔) ที่นําอํานาจละมุนมาใชทั้งในดานวัฒนธรรม ดานคานิยมและนโยบายตางประเทศ
รวมทั้งยังมีการกําหนดเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงมีหนวยงานที่รับผิดชอบและมีโยบายสนับสนุนที่
หลากหลายตลอดหวงโซอุปทาน ซึ่งชวยใหกระแสความนิยมตอสินคาและบริการของเกาหลีใตเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มาก โดยธุรกิจเชิงวัฒนธรรมของเกาหลีใตเปนที่รูจักไปทั่วโลก และมีการสงออกเนื้อหาทางวัฒนธรรมถึง ๑.๐๒
หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ในป ๒๕๖๒ จากป ๒๕๕๗ และเกิดกระแสความนิยมเกาหลีที่สงผลตอกิจกรรมอื่น
อาทิ การทองเที่ยว โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นอยางมากจากจํานวน ๕.๓ ลานคนในป ๒๕๔๓
เปน ๑๗.๕ ลานคนในป ๒๕๖๒ สําหรับประเทศไทย ที่ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจเชิงสร างสรรคโดยการนํา
วัฒนธรรมมาตอยอดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ สามารถนําแนวทางดังกลาวมาประยุกตใชได โดยมี
ปจจัยที่ตองคํานึงถึง ดังนี้ ๑) เปาหมายและการมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนดวยอํานาจละมุน
๒) กําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขัมุมเคลื่ อนแผนการดําเนินงาน และ ๓) ตองมีการสงเสริมและ
สนั บสนุนทั้งจากภาครั ฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่ อนการใช อํ านาจละมุนเพื่ อยกระดั บเศรษฐกิ จ และ
ภาพลักษณประเทศ
ประเทศจีน ก็มีการนํ าอํานาจละมุนส งตอผ านสื่ อ (ธนาภา รั ตนวรรณและ เวฬุรี ย เมธาวีวินิจ,
๒๕๖๔) อิทธิพลของวัฒนธรรมกระแสนิยมผานอํานาจละมุนในซีรีสจีนยอนยุค ศึกษาวัฒนธรรมจีนในซีรีสจีน
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ประเภทยอนยุค โดยมีวัฒนธรรมกระแสนิยมเปนสื่อกลางในการเผยแพรวัฒนธรรม และศึกษากลไกของอํานาจ
ละมุนของจีนที่อยู ในซีรีสจีนประเภทย อนยุ ค โดยใชทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา (Culture Theory), วัฒนธรรม
กระแสนิ ยม (Popular Culture), และอํานาจละมุน (Soft Power) มาศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ ผลการศึกษาพบวา
วัฒนธรรมที่พบในซี รี ส จีน ประเภทย อนยุ คมี ทั้งวั ฒนธรรมที่จั บต องได และวัฒนธรรมที่จั บต องไม ได อาทิ
เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย สถานที่ถายทําซีรีส ศาสนา ความเชื่อแบบจีนโบราณ ที่มีความดั้งเดิม สวนกลไกใน
การใชอํานาจละมุน (Soft power) ของจีนคือนโยบายดานการสงเสริมวัฒนธรรมจีนที่มีการลงทุนสรางสถานที่
ถายทําซีรีสโดยสถานที่อางอิงจากประวัติศาสตรจีน ถือเปนนโยบายที่ใหมและประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ทําใหมีผูบริโภคซีรีสจีนประเภทยอนยุคจํานวนมาก สงผลใหเกิดวัฒนธรรมกระแสนิยม คือผูบริโภคติดตามศึกษา
วัฒนธรรมจีนมากขึ้น มีการทองเที่ยวตามสถานที่ถานทําซีรีส หรือแมกระทั่งซื้อเครื่องแตงกาย เครื่องดนตรี และ
ที่สําคัญคือ จีนสามารถนําวัฒนธรรมจีนโบราณมาปรับใชใหเขากับยุคสมัย ตลอดจนสรางความตระหนักตอคน
จีนในการอนุรักษวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมในคงอยูสืบทอดตอไป
ประเทศญี่ปุนมีอํานาจละมุนที่สงผานสิ่งที่เรียกวา โอโมเตนาชิคือการบริการที่ยอดเยี่ยม ความใสใจ
และพิถีพิถันของผูใหบริการสามารถสรางความประทับใจใหผูมาเยือน โอโมเตนาชิอ ยูในวิถีชีวิตของคนญี่ปุน
ดวยการคิดถึงผูอื่นอยางละเอียดลออ การนึกถึงผูอื่นซึ่งหมายถึงนักทองเที่ยวและทุมเทชวยเหลือคนตรงหนาทั้ง
ลูกคาและคนแปลกหนา คําพูดที่พนักงานญี่ปุนมักใช น้ําเสียง การยืน การรับโทรศัพท ตลอดจนสิ่งของตาง
ๆ ที่สามารถเตรียมไวใหลูกคาได รวมถึงการบริหารงาน องคกรทั้งองคกรตองรวมการสรางโอโมเตนาชิใหเกิดขึ้น
ทั้งนี้การใหบริการของคนไทยอาจเรียนไดวาความเปนไทยซึ่งญี่ปุนก็มองเห็นวาคนไทยมีรอยยิ้มที่เปนธรรมชาติ
และจริงใจ รวมถึงการยิ้มไดตลอดเวลาสมกับ The Land of Smile นี่คือเสนหของไทย การบริการระดับดีเยี่ยม
ของไทยก็มีเสนหและงดงาม (กฤตินี พงษธนเลิศ, ๒๕๖๔)
๓) อํานาจละมุนดานความออนโยน เปนลักษณะความสัมพันธของผูกระทําที่แสดงตอผูอื่นเมื่อตองการ
ใช อํานาจละมุนซึ่งอาจหมายถึงมารยาทที่ดีที่แสดงตออีกฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูนั้นเปนเปาหมาย
ความออนโยนทําใหเกิดอํานาจละมุนจากความภาคภูมิใจ ความเห็นอกเห็นใจ การชวยเหลือและสนับสนุ น
ปกปองผูอื่น ความออนโยนเปนกระแสอํานาจที่ใชรวมกับความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันเปนสวนใหญสํ าหรับ
มนุษย อํานาจละมุนดานความออ นโยนนี้ยังเปนการเฝาดูพฤติกรรม และตัดสินวาเปนเรื่องที่ดี ซึ่งเพิ่มโอกาส
ในการยอมรับมากยิ่งขึ้น กลไกความออนโยนนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ ความออนโยนนี้
ในทางการทูตสาธารณะ ตอเติมเสริมสรางความสัมพันธทางการทูตกับทุกประเทศ
อํานาจละมุนดานความออนโยน แสดงออกถึงความภาคภูมิใจดังเชนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม (ไทยรัฐออนไลน, ๒๕๖๔) ไดกลาวขอบคุณ รัสเซล โครว ที่ถายทอดความประทับใจเกี่ยวกับอํานาจ
ละมุนและความเปนไทย นับเปนเรื่องนายินดีที่นักแสดงระดับโลกชื่นชมความเป นไทยทั้งในด านวัฒนธรรม
ศิลปะ แหลงทางวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ อาหารไทย และภาพยนตร ไทย ทําใหแหล ง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและอาหารไทยไดรับการเผยแพรไปสูนานาชาติมาก
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ยิ่ งขึ้น กระทรวงวั ฒนธรรมจะนํ าข อคิ ดเห็ นที่ ไดรั บมาปรั บใชในการขับเคลื่ อนนโยบายรั ฐบาลและนโยบาย
นายกรัฐมนตรีที่มุงผลักดันการใช อํานาจละมุน หรือ“Soft Power” ความเปนไทยและอุตสาหกรรมสรางสรรค
(Creative Economy) ของไทยใน ๑๕ สาขา เช น ภาพยนตร ศิ ลปะการแสดง แฟชั่ น อาหารไทยและการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงนโยบายกระทรวงในการนําคุณคาของวัฒนธรรมมาตอยอดสรางสรรคสินคาและ
บริการ (Creative Culture) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ๕F ไดแก อาหาร (Food) ภาพยนตร
และวีดิทัศน (Film) ผาไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษและขับเคลื่อน
เทศกาล ประเพณีสูระดับโลก (Festival) รวมถึงยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมใหตางชาติเขามาผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน
ในประเทศไทยโดยรวมกับกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมใหกองถายทําภาพยนตรตางชาติเขามาถาย
ทําในไทยอยางตอเนื่อง เพื่อสรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชนและประเทศอยางยั่งยืน
อํานาจละมุนด านความอ อนโยน ที่แสดงออกถึ งความภาคภูมิ ใจ คือการนํ าเสนอนโยบายการ
ทองเที่ยว ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท, ๒๕๕๘) “๒๐๑๕ Discovery Thainess ๒๐๑๕” ความ
เปนไทย ๑. อาหารไทย (Thai Food) เปนที่รูจักและชื่นชอบไปทั่วโลกในเรื่องของรสชาติที่เขมขนเผ็ดรอนสไตล
การปรุงอาหารที่เปนเอกลักษณและวิธีการถนอมอาหารแบบเกาแกและนําเสนอคุณคาทางโภชนาการ ๒. ศิลปะ
ไทย (Thailand Art) ประวัติศาสตรอันยาวนานและการผสมผสานระหวางประเพณีศาสนาและผูคนหมายความ
วาประเทศนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในดานศิลปะงานฝมือและวรรณกรรมตัวอยางที่ดีที่สุดของ
ศิลปะไทยที่เปนเอกลักษณพบไดใน วัด วัง และอุทยานประวัติศาสตร และไปทั่วประเทศ ๓. วิถีชีวิตไทย (Thai
Life) ประเทศไทยเปนดินแดนที่มีความแตกตางและภูมิประเทศที่แตกตางกันมากตั้งแตปาฝนที่รอนแรงไปจนถึง
นาขาวเกาะเขตร อนและภูเขาที่เต็มไปดวยหมอกลวนอุดมสมบู รณไปดวยทรั พยากรธรรมชาติ ๔. การดูแล
สุขภาพแบบไทย (Thai Health) การนวดแผนไทยและการแพทยแผนไทยซึ่งใชวิธีการแบบองครวมและการใช
ยาสมุนไพรเปนที่รูจักไปทั่วโลกและยอมรั บ วาเป นเอกลั กษณของประเทศไทย นักทองเที่ยวจะไดสั มผั ส กับ
เทคนิคการรักษาและการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมในสปาทั้งในและตางประเทศ ๕. เทศกาลไทย (Thai Festival)
ประเทศไทยเปนดินแดนแหงเทศกาลที่สะทอนถึงประเพณีและความเชื่อในทองถิ่นโดยมีกิจกรรมทางศาสนา
ที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายขอแนะนําใหนักทองเที่ยวเขารวมชมการเฉลิมฉลองทางศาสนาที่เปนเอกลักษณอยางนอย
หนึ่งงาน ๖. ภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom) ประเทศไทยและประชาชนเปนคลังแหงความรูและภูมิปญญาที่มี
ประวัติศาสตรศาสนาปรัชญาอันยาวนานของประเทศ ภูมิปญญาชาวบานและประเพณีการสอนปากเปลาที่สืบ
ทอดกันมาในครอบครัวและในวัด ๗. ความสนุกแบบไทย (Thai Fun) เสียงหัวเราะแบบไทย ๆ สนุก ๆ และ
ทัศนคติที่เรียบงายเปนเอกลักษณของคนไทยซึ่งเปนสาเหตุที่ประเทศไทยไดรับการขนานนามวาเปน “ดินแดน
แหงรอยยิ้ม” เพียงแคพบปะกับคนไทยและแบงปนความสนุกสนานนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับความเปนไทย
ที่เปนเอกลักษณที่สุดในทุกหนทุกแหง
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บทสรุป
Conclusion
การผลิ ตอํ านาจละมุ น ผ านความเป นไทย โดยอํ านาจละมุ นของ Walter Russell Mead (๒๐๐๔)
ผานอํานาจละมุน ๓ ดาน คือ
ความงาม การสรางวิสัยทัศนประเทศไทย มีจุดแข็งของอํานาจละมุนเรื่ องของอัตลั กษณที่โ ดดเดน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีสี สั น และมรดกทางวัฒนธรรมถือเป นโอกาสของอํานาจละมุนเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจสรางสรรคของไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตางประเทศใหมีเอกภาพและบูรณาการกับสวนตาง ๆ
ความรุงเรือง แสดงออกโดยการชื่นชมในศักยภาพของไทยที่มีทรั พยากรสํ าหรับอํานาจละมุน เรื่ อง
วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ต า งชาติ มี ทั ศ นะเชิ ง บวกต อ วั ฒ นธรรมเรื่ อ งของความบั น เทิ ง เริ ง ใจ รวมถึ ง อาหารไทยซึ่ ง
กรุงเทพมหานครไดรับการขนานนามวาเปนสวรรคแหงอาหารริมทาง และทรัพยากรสําหรับอํานาจละมุนอีกสิ่งที่
สําคัญคือ การทองเที่ยวที่ประเทศไทยมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย
ความออนโยน คือความภาคภูมิใจที่มีทั่วโลกประทับใจความเป นไทยทั้งในดานวัฒนธรรม ศิลปะ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทางวัฒนธรรม อาหารไทยและภาพยนตรไทย สงผลใหเกิดการผลักดันดาน
นโยบายตอยอดสร างสรรคสิ น คาและบริการ ทั้งอาหาร ภาพยนตร ผ าไทย มวยไทยและการอนุ รั ก ษ และ
ขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสูเวทีระดับโลก
วัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตแบบไทยและประสบการณแบบไทยมีเอกลักษณเฉพาะตัวและทําใหประเทศไทย
แตกตางจากประเทศอื่น ๆ จิตวิญญาณของความเปนไทยคือการผสมผสานระหวางประเพณีและความเชื่ อ
ทุกอยางเชื่อมโยงกัน ชีวิตประจําวันของคนไทยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีที่คลายคลึ งกัน
ซึ่งแสดงถึง “ความเปนไทย” และทําใหประเทศโดดเดนดวยการนําเสนอประสบการณที่ไ มเหมือนใครให กับ
นักทองเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมชมเมืองไทย
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ผูเขารวมกิจกรรมวายน้ําในโลงที่เปนชาวไทย จํานวน ๑๖ คน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจประกอบดวย ๖ ประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือแรงจูงใจดานรางกาย
ประเด็นที่สองแรงจู งใจดานจิ ตใจ ประเด็นที่สามแรงจู งใจดานการบรรลุ เปาหมายส วนบุ คคล ประเด็นที่สี่
แรงจูงใจดานการพัฒนาตนเอง ประเด็นที่หาแรงจูงใจดานสังคม และประเด็นสุดทายแรงจูงใจดานการดื่มด่ํากับ
ธรรมชาติ ผลการศึกษานี้แสดงถึงโครงสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมกีฬาดังกลาวและสามารถนําไป
พัฒนามาตรวัดแรงจูงใจและการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ซึ่งเปนประโยชนเชิงวิชาการดานการจัดการ
กีฬาในโอกาสตอไปและการประยุกตใชสําหรับผูจัดงานแขงขันกีฬาวายน้ําในที่โลง
คําสําคัญ : การวายน้ําในที่โลง, แรงจูงใจ, นักวายน้ําชาวไทย
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MOTIVATION FOR PARTICIPATING IN OPEN WATER SWIMMING EVENT:
A PERSPECTIVE OF THAI SWIMMERS
Thanakrit Sangchoey & Supalux Sri-sumang
Silpakorn University
Email address: thanakrit@ms.su.ac.th
Abstract
Open Water Swimming or outdoor swimming is a swimming form which exists in natural
bodies of water. Open Water Swimming is becoming popular these days because people intend
to change health behaviors through forms of exercises. This study aimed at investigating
motivation of swimmers participating in Open Water Swimming events. Semi-structured interview
was used as a tool for collecting data from 16 Thai swimmers. Content analysis and qualitative
data analysis software were used to analyze data. The six different motivational factors were
indicated in this study. Those included physical motivation, mental motivation, personal
achievement goals, self-development, social motivation, and nature immersion. The results of
this study revealed the structure of such motivations and can be used to develop motivation
scales for measurement and exploratory factor analysis. This could be useful in terms of
academic application for sports and recreation management in the future and for Open Water
swimming event organizers.
Keywords:

Open Water Swimming, Motivation, Thai swimmers
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บทนํา
การวายน้ําในที่โลง (Open Water Swimming) ซึ่งเรียกอีกอยางวาการวายน้ําระยะไกลเปนการแขงขัน
วายน้ําในพื้นที่เปดโลงตามแหลงน้ําธรรมชาติ ชน ทะเลสาบ แมน้ํา ลําคลอง และทะเล สหพันธวายน้ํานานาชาติ
(Fédération internationale de natation) หรือ FINA เริ่ มจั ดงานแขงขันวายน้ํ าในที่โลงเปนครั้ งแรกในป
๑๙๙๒ ณ นครบารเซโลนา สาธารณรัฐสเปน และในป ๒๐๐๐ การวายน้ําในที่โลงก็บรรจุในการแขงขันกีฬา
โอลิมปกในรูปแบบไตรกีฬาครั้งแรก ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ การวายน้ําในที่โลงมีระยะทาง
ที่คอนขางยืดหยุนขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและผูจัดงาน ทั้งนี้ FINA จึงใหความหมายของการวายน้ําในที่โลง
(OWS) ในระยะทาง ๑๐ กม. เปนคําวา Marathon Swimming หรือวายน้ํามาราธอน เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งเปนระยะทางที่มีการจัดแขงขันในมหกรรมกีฬานานาชาติ เชน Olympic Games, Asian Games
และ SEA Games เปนตน (Kruger, Saayman & Ellis, ๒๐๑๑)
ป จ จุ บั น การว า ยน้ํ า ในที่ โ ล ง มั ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของไตรกี ฬ า (triathlon) หรื อ ว า ยน้ํ า มาราธอน
(swimathon) เนื่องจากการเปนการแขงขันที่เนนความอดทนคลายกับการวิ่งมาราธอนหรือการปนจักรยาน
ทางไกล การวายน้ําในที่โลงดึงดูดนักวายน้ําหลายประเภทตั้งแตมือมือสมัครเลนไปจนถึงนักวายน้ํามืออาชีพหรือ
ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความหลากหลายของกลุมอายุ (Kruger, Saayman & Ellis, ๒๐๑๑) การวายน้ําในที่โลง
ไมไดมีไวสําหรับนักกีฬามืออาชีพเทานั้น แตยังเปนวิธีออกกําลังกายที่ดีเยี่ยม สงผลใหกีฬาประเภทดังกล าว
ขยายตัวและมีผูสนใจเขารวมเพิ่มขึ้นอยางมากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล (VanHeest et al., ๒๐๐๔)
ความนิยมของกีฬานี้เห็นไดชัดจากการแขงขันวายน้ําในที่โลงที่มีการแขงขันมากกวา ๑,๔๐๐ รายการที่จัดขึ้นทั่ว
โลก (Kruger, Saayman & Ellis, ๒๐๑๑) สําหรับประเทศไทยการวายน้ําในที่โลงที่จัดงานอยางเปนทางการ
เชน การแขงขันที่จัดโดยสมาคมกีฬาวายน้ําแห งประเทศไทยหรื อภาคเอกชน เชน Thailand Swimathon,
Oceanman, MJ Race เป น ต น มี ระยะทางตั้ งแต ๑ กิ โ ลเมตร ๒ กิ โ ลเมตร สํ าหรั บเยาวชนและผู ที่ สนใจ
ระยะทางตั้งแต ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร และระยะทางตั้งแตระยะ ๑๐ กิโลเมตรเปนตนไปถือเปนระยะ
ของการวายน้ํามาราธอน โดยสวนใหญจะจัดขึ้นในจังหวัดชายฝงหรือเกาะ เชน ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี
และจังหวัดระยอง เปนตน
แรงจูงใจเปนแรงกระตุน แรงผลักดัน และ/หรือเหตุผลในการมีสวนรวมดานกีฬา กลาวไดวาแรงจูงใจ
เปนตัวกําหนดหลั กของพฤติกรรมการกีฬา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมทางจิ ตวิทยาการกีฬาทั้งในและ
ตางประเทศพบวาแรงจูงใจเปนประเด็นที่แพรหลายในการศึกษาวิจัยกับกีฬาหลากหลายประเภท ในขณะที่กีฬา
วายน้ําในที่โลงกลับไดรับความสนใจคอนขางจํากัดแมกระทั่งในตางประเทศ สําหรับประเทศไทยยังไมปรากฎ
ผลการวิจัยในกีฬาประเภทดังกลาวแตอยางใด ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว ใชการวิจัย
เชิงคุณภาพเปนแนวทาง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อวิเคราะหแรงจูงใจของการเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง
ในบริบทของนักวายน้ําชาวไทยและเพื่อจําแนกประเภทของแรงจูงใจดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนเชิงวิชาการ
ดานจิตวิทยาการกีฬาและผูจัดงานแขงขันกีฬาวายน้ําในที่โลง
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มโนทัศนพื้นฐานของแรงจูงใจทางการกีฬา
แรงจูงใจมีอิทธิพลตอรูปแบบความคิดและผลักดันใหเกิดพฤติกรรมของมนุษย หรือกลาวไดวาแรงจูงใจ
เปนกลไกกระตุนความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ (Ryan & Deci, ๒๐๐๐) แนวคิด
ทางจิตวิทยาการกีฬาระบุวาแรงจูงใจเปนปจจัย สําคัญที่กําหนดพฤติกรรมของนักกี ฬา และเปนหัวขอวิจัยที่
แพร หลายในทางจิ ตวิ ทยาการกี ฬา (Sheehan, Herring & Campbell, ๒๐๑๘) แรงจู งใจเป น โครงสร างที่
ซับซอนนักกีฬาอาจมีแรงจูงใจที่ หลากหลายทั้งแรงจูงใจจากภายใน (intrinsic motivation) และแรงจูงใจจาก
ภายนอก (extrinsic motivation) (Sharpley ๒๐๐๓; Legault, ๒๐๑๖) ซึ่งนักกีฬาอาจจะมีเกิดแรงจูงใจจาก
ภายในหรือภายนอกหรือทั้งสองอยางรวมกัน แตอาจแตกตางกันตามบริบทและชวงเวลา (Vallerand, Deci, &
Ryan, ๑๙๘๗; Sun, Li, & Shen, ๒๐๑๗; Karaoglanidis et. al., ๒๐๒๐) นอกจากนี้ แรงจูงใจยังมีความเปน
พลวัตกับนักกีฬาทั้งในชวงของการเริ่มตน (initiating) การกํากับ (directing) การประคับประคอง (sustaining)
และการยุ ติความพยายาม (terminating effort) ระหวางการฝ กซอมและการแขงขัน (Wilson & Rodgers,
๒๐๐๔, Vallerand, ๒๐๐๗, Sheehan, Herring & Campbell, ๒๐๑๘) อยางไรก็ตาม แนวคิดทางจิตวิทยา
การกีฬาระบุไวชัดเจนวาแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จดานกีฬา (Gould, Dieffenbach, &
Moffett, ๒๐๐๒) กลาวสรุปไดวา แรงจูงใจเปนปจจัยที่กําหนดทิศทางและความตั้งใจที่กระทําพฤติกรรมใด ๆ
ของมนุษย รวมถึงการคงไวซึ่งพฤติกรรม แรงจูงใจยังสงผลโดยตรงกับการแสดงศักยภาพหรือความสามารถสูงสุด
ของนักกีฬาดวยเชนกัน
ดังที่นําเสนอไปขางตนวาแรงจูงใจแบงเปน ๒ รูปแบบ รูปแบบแรกคือแรงจูงใจภายในซึ่งเกิดขึ้นจาก
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความตั้งใจ การใหคุณคา ความพึงพอใจ หรือความตองการ เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร ทั้งนี้ แรงจูงใจภายในเปนเปนสิ่งที่นักกีฬาหรือผูเขารวมกิจกรรมกําหนดขึ้น
เองไดมากที่สุด เชน ความรูสึกภูมิใจในตนเอง การรับรูความสามารถตนเอง ความกาวหนาจาการเลนกีฬา ความ
พยายามที่จะเอาชนะกีฬาที่ทาทายความสามารถหรือบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว สิ่งที่ไดรับคือความสุข ความ
เพลิดเพลินและความพึงพอใจจากการเขารวม กลาวไดวาการแรงจูงใจประเภทนี้เกี่ยวของกับทัศนคติ ความรูสึก
และการรับรู ซึ่งสรางไดจากตัวนักกีฬา รูปแบบที่สองคือแรงจูงใจจากภายนอก เปนปจจัยจากภายนอกตัวบุคคล
ที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนเงินรางวัล ชื่อเสียง คําชมเชย การยอมรับ การยกยอง เปนตน ในทาง
จิตวิทยาการกีฬาแรงจูงใจจากภายนอกมักจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมและสิ่งกระตุนภายนอก เชน การไดรับ
เงินรางวัล วัตถุสิ่งของ ตําแหนง การไดรับแรงเสริมจากผูฝกสอน คนใกลชิด ผลยอนกลับ ชื่อเสียง และการ
ยอมรับจากผูอื่น จึงทําใหตองการที่จะประสบผลสําเร็จจากการเขารวมกีฬานั้น ๆ
ทฤษฎีการกําหนดตนเอง: การวิเคราะหแรงจูงใจทางการกีฬา
ทฤษฎี ก ารกํ า หนดตนเอง (self-determination theory: SDT) เป น ทฤษฎี ม หภาคของการศึ ก ษา
แรงจูงใจและบุคลิกภาพของมนุษย (Deci & Ryan, ๒๐๐๐) ผูวิจัยจึงใชทฤษฎีการกําหนดตนเองมาประยุกตกับ
บริบทของกีฬาเพื่อเปนกรอบทฤษฎีสําหรับการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักกีฬาในการเขารวมกิจกรรม
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วายน้ําที่โลงสําหรับการวิจัยนี้ ทฤษฎีดังกลาวจําแนกความแตกตางระหวางแรงจูงใจตามความแตกตางของ
เหตุผลและเปาหมายที่กอใหเกิดการกระทํา ความแตกตางโดยพื้นฐานสวนใหญคือ แรงจูงใจภายใน หมายถึง
การกระทําบางสิ่งบางอยางอันเนื่องมาจากความสนใจหรือความพึงพอใจในการกระทําสิ่งนั้น และแรงจูงใจ
ภายนอก หมายถึง การกระทําบางสิ่งเพื่อนําไปสูผลลัพธบางอยาง (Deci & Ryan, ๒๐๐๐) ทฤษฎีนี้จัดจําแนก
พฤติกรรมเปนสองประเภท ประเภทแรกคือ พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของบุคคล และประเภทที่สอง
คือพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก พฤติกรรมประเภทนี้เกี่ยวของกับสิ่งกระตุนภายนอกเพื่อกอใหเกิด
พฤติกรรม ทฤษฎีการกําหนดตนเองเนนย้ําวาแรงจูงใจภายนอกวามีหลายประเภท บางประเภทเปนรูปแบบการ
ทําใหเกิดแรงผลักดันไปสูเปาหมายที่ตองการ กรณีที่บุคคลไมสามารถสรางแรงจูงใจจากภายในไดตลอดเวลา
ตัวอยางเชน เมื่องานหรือภารกิจบางอยางที่บุคคลกระทําอยูนั้นขาดความนาสนใจ อาจสงผลใหแรงจูงใจจาก
ภายในไมสามารถเปนแรงขับใหภารกิจนั้น ๆ บรรลุเปาหมาย
บทบาทของแรงจูงใจภายนอกสะทอนใหเห็นวาบุคคลเรียนรูที่จะแสวงหาสิ่งจูงใจจากภายนอกเพื่อจูงใจ
ตนเองให เกิดพฤติกรรมบางอย าง อยางไรก็ตามในเชิงทฤษฎีระบุ วากระบวนการกําหนดตนเองที่เกิ ดจาก
แรงจูงใจภายใน หากมีความสมบูรณมากเพียงใดยิ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกสมรรถนะทางจิตใจของบุคคล
(psychological capacities) มากเทานั้น ทั้งนี้ แรงจูงใจจากภายนอกสามารถกําหนดกลยุทธเพื่อกระตุนให
บุคคลเกิดแรงจู งใจตอภารกิจหรื อกิจกรรมใด ๆ วาเปนเรื่องสํ าคัญและมีประโยชน กลยุทธที่นํามาใช เชน
การเสริมแรง การใหรางวัล การชี้นําหรือการวางเงื่อนไข เปนตน กลาวไดวาแรงจูงใจภายนอกมีความจําเปน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจูงใจของบุคคล ดังนั้น แรงจูงใจจากภายนอกจึงเปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจมองขาม จาก
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงจูงใจของนักกีฬามักมีการกลาวถึงแรงจูงใจหลักสองประเภท
คือแรงจูงใจภายในหรือสวนบุคคล และแรงจูงใจภายนอกหรื อสิ่งจูงใจ (Vallerand, Deci, & Ryan, ๑๙๘๗;
Sun, Li, & Shen, ๒๐๑๗, Karaoglanidis et. al, ๒๐๒๐) ขอคนพบจากผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลอง
กันคือ นั กกีฬาที่เขาร วมกิจกรรมกี ฬาที่ เกิดจากแรงจู งใจภายในจะรู สึ กสนุ กสนานกับเกมกี ฬาและผลงาน
ของตนเอง และนี่คือสิ่งที่ทําใหพวกเขาพึงพอใจและมีความสุข สําหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นคือการมีสวนรวม
ในกิ จ กรรมกี ฬาที่ ถู กกํ าหนดโดยการได มาซึ่ ง ผลประโยชน ที่ เ ป น เงิ นรางวั ล หรื อสถานะทางสั ง คม กรณี
ของแรงจูงใจภายนอกหากทิศทางของผลลัพธจากการเขารวมมีความโดดเดนและจูงใจอยางมาก ประกอบกับ
ความสามารถของนักกีฬาที่อยูระดับแถวหนา กรณีนี้ แรงจูงใจภายนอกมักจะมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจ
ภายใน (Walling, Duda, & Chi, ๑๙๙๓; Frederick & Ryan, ๑๙๙๕; Cox, ๒๐๑๒)
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผูใหขอมูลหลักคือนักวายน้ําชาวไทย
ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลงทั้งในประเทศและตางประเทศ การเลือกผูใหขอมูลใช
เทคนิคแบบลูกโซ (snowball technique) เริ่มจากการสัมภาษณนักวายน้ําที่เขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง
(open water swimathon) ณ สนามแขงขันแหงหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสมัครใจที่จะขอมูลในการ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ภาษณ จากนั้นผูใหขอมูลรายแรกไดแ นะนําผูใหขอมูลรายถัดไปที่มีคุณลักษณะดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนัดหมาย
เพื่อทําการสัมภาษณแบบออนไลนตามขั้นตอน การสัมภาษณผูใหขอมูลแตละรายใชเวลาประมาณ ๔๐-๕๐ นาที
ชวงเวลาดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ อยูใน
ภาวะอิ่มตัวที่จํานวน ๑๖ ราย ผานเกณฑขั้นต่ําของขนาดตัวอยางที่ไดจากผูใหขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งควรมีอยางนอย ๑๒ ราย (Guest et al., ๒๐๐๖)
เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ ประกอบดวยแนวคําถามแบบกึ่งโครงสราง (semi-structure
interview) จํานวน ๓ ขอ ไดแก โปรดเลาถึงแรงจูงใจที่เปนจุดเริ่มตนในการเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลงของ
ท า น โปรดเล า ถึ ง แรงจู ง ใจของท า นในป จ จุ บั น ต อ การเข า ร ว มกิ จ กรรมว า ยน้ํ า ในที่ โ ล ง และโปรดเล า ถึ ง
ประสบการณที่ทานไดรับหลังจากการเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง วัตถุประสงคของคําถามเพื่อตองการ
การอธิบายเชิงการเลาเรื่อง (narrative) โดยผูใหขอมูลเปนผูเลาเรื่องดวยตนเองประกอบกับการสนทนาแบบ
ไมเคร งครั ดและใชแนวคําถามเป ดกวางเพื่อกระตุนผู ให ข อมูลเป นผู เล าเรื่ อง คําถามที่ใชในการสั มภาษณ
เปนเพียงคําถามนํา (guide question) คําถามสวนทายเปนคําถามลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําชุดขอมูลที่ไดจากการบันทึกวีดีโอมาทําการถอดเทปและบันทึกเปนบท
สัมภาษณ จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองของชุดขอมูลและสุ มบทสั มภาษณส งกลั บไปยังผู ให ข อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ขั้นตอนถัดไปจึงวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อสะทอนประเด็นจากขอ
คนพบตามกรอบคําถามการวิจัยที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป NVivo ในการจัดการขอมูดวยวิธีการ
coding และ theming วิเคราะหความความถี่ในการรายงานขอมูลของผูใหสัมภาษณเพื่อแสดงใหเห็นถึงลําดับ
ความสําคัญของแรงจูงใจ สําหรับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูลวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่
การตรวจสอบความเชื่ อมั่ นของข อมูล ไดแก ๑) การพิจารณาความถูกต องข อคําถามสํ าหรั บ การ
สัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบจากกลุมเปาหมายที่ไมใชผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคลองกับ
บริบทของผูใหขอมูล ๒) การสัมภาษณผูใหขอมูลผูวิจัยปฏิบัติตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพปรากฏการณ
วิทยาเชิงตีความ (Smith, Flowers & Larkin, ๒๐๐๙) และ ๓) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการ
สัมภาษณ โดยสุมบทสัมภาษณเพื่อสงกลับไปยังกลุมผูใหขอมูล จํานวน ๘ ราย ทําการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ
ถูกตองของขอมูล ซึ่งไดรั บการตอบกลั บมาครบทุกราย กระบวนการที่กล าวมาขางตนเปนเครื่ อ งยืนยั นถึง
กระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูล
ผลการวิจัย
๑) คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๖ ราย จําแนกตามปจจัยดานสังคมและประชากร ดังนี้
เพศชาย จํานวน ๙ ราย เพศหญิง จํานวน ๖ ราย และไมประสงคระบุเพศสภาพ จํานวน ๑ ราย สวนใหญอายุ
ระหวาง ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๘ ราย รองลงมาอายุ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๕ ราย (อายุเฉลี่ย ๔๐.๖๕ ป) สําเร็จการศึกษา
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๕๑

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐ ราย และสูงกกวาปริญญาตรี จํานวน ๑ ราย สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว
จํานวน ๔ ราย และรับราชการ จํานวน ๔ ราย รองลงมาเปนพนักงานบริษัท จํานวน ๓ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลจําแนกตามปจจัยทางสังคมและประชากร
ลักษณะของผูใหขอมูล

จํานวน (ราย)

เพศ
ชาย
หญิง
ไมประสงคระบุเพศ
อายุ (เฉลี่ย ๔๐.๖๕ ป)
๒๐ – ๓๐ ป
๓๑ – ๔๐ ป
๔๑ – ๕๐ ป
๕๑ ป ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานหนวยงานรัฐ
ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัท
อาชีพอิสระ (freelance)
พิธีกร/ผูประกาศขาว
นักการตลาดดิจิทัล

๙
๖
๑
๒
๕
๘
๑
๑๐
๖
๔
๑
๔
๓
๒
๑
๑

ประสบการณเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง
ข อมู ล ด านประสบการณ เข าร ว มกิ จกรรมว ายน้ํ าในที่ โ ล งของนั กว ายน้ํ าที่ เป น ผู ให ข อมู ล จากการ
สัมภาษณในครั้งนี้ พบวาผูใหขอมูลที่มีประสบการณเขารวม ๒ ครั้ง มีจํานวน ๒ ราย มีประสบการณเขารวม
๓ ครั้งมีจํานวน ๓ ราย มีประสบการณเขารวม ๔ ครั้ง มีจํานวน ๓ ราย มีประสบการณเขารวม ๕ ครั้งมีจํานวน
๒ ราย มีประสบการณ เขาร ว ม ๖ ครั้ ง มีจํานวน ๒ ราย มีประสบการณ เข าร ว ม ๗ ครั้งมีจํ านวน ๑ ราย
และมีประสบการณเขารวมมากกวา ๑๐ ครั้งมีจํานวน ๓ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๒

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ตารางที่ ๒ ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลจําแนกตามประสบการณเขารวมกิจกรรมวายน้ําที่โลง
ประสบการณเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง
๒ ครั้ง
๓ ครั้ง
๔ ครั้ง
๕ ครั้ง
๖ ครั้ง
๗ ครั้ง
มากกวา ๑๐ ครั้ง

จํานวน (ราย)
๒
๓
๓
๒
๒
๑
๓

แรงูจูงในการเขารวมกิจกรรมวายน้ําที่โลง
ผลการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) พบวาผูใหขอมูลรายงานถึงแรงจูงใจในการเขารวมกีฬา
วายน้ําในที่โลง สามารถวิเคราะหได ๖ ประเด็นหลักดังรายละเอียดตอไปนี้
๑) แรงจูงใจดานรางกาย เปนแรงจูงใจมาจากความตองการสมรรถภาพของรางกายที่แข็งแรง ประเด็น
รอง ไดแก ความตองการมีรางกายแข็งแรง เพิ่มมวลกลามเนื้อ หัวใจและปอดที่แข็งแรง และควบคุมน้ําหนั ก
๒) แรงจูงใจดานจิตใจ เปนความตองการที่ เกี่ยวของกับความตองการพัฒนาความคิด จิตใจ สติและ
สมาธิ ประเด็นรอง ไดแก ความตองการฝกสมาธิ สติ ความอดทน ฝกจิตใจใหเขมแข็ง และลดความเครียด
๓) แรงจู ง ใจด า นการบรรลุ เ ป า หมาย เป น แรงจู ง ใจที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความต อ งการความสํ า เร็ จ
ตามตั้งเปาหมายของตนเอง ประเด็นรอง ไดแก ตองการพิสูจนความสามารถตนเอง สรางความเชื่อมั่นใหตนเอง
และควารางวัลการกิจกรรม
๔) แรงจูงใจดานการพัฒนาตนเอง เปนแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับการความตองการเสริ มสรางทั กษะ
และความสามารถใหแกตนเอง ประเด็นรอง ไดแก ความตองการพัฒนาทักษะการวายน้ํา ความเปนผูเชี่ยวชาญ
และความตองการทําลายสถิติของตนเอง
๕) แรงจู งใจดานสั งคม เป นแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับความตองการเขาสั งคมและสร างสั มพั น ธภาพ
ประเด็นรอง ไดแก ตองการรูจักเพื่อนใหม โอกาสพบปะสังสรรคในหมูเพื่อน การสรางเครือขาย และสราง
สัมพันธภาพในครอบครัว
๖) แรงจู ง ใจด า นการดื่ ม ด่ํ า กั บ ธรรมชาติ เป น แรงจู ง ใจที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความต อ งการสั ม ผั ส และ
อยูทามกลางธรรมชาติ ประเด็นรอง ไดแก การไดอยูทามกลางธรรมชาติ สัมผัสความงามของธรรมชาติ

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ตารางที่ ๑ แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลงจําแนกตามประเด็นหลักและประเด็นรอง
ประเด็นหลัก
๑) การพัฒนารางกาย

๒) การพัฒนาจิตใจ

๓) การบรรลุเปาหมายสวนบุคคล

๔) การพัฒนาตนเอง

๕) การเขาสังคม

๖) การดื่มด่ํากับธรรมชาติ

ประเด็นรอง
- การมีรางกายแข็งแรง
- เพิ่มมวลกลามเนื้อ
- หัวใจและปอดที่แข็งแรง
- ควบคุมน้ําหนัก
- ฝกความอดทน
- ฝกสติ
- ฝกสมาธิ
- ฝกจิตใจใหเขมแข็ง
- ลดความเครียด
- พิสูจนความสามารถตนเอง
- สรางความเชื่อมั่นใหตนเอง
- ควารางวัล
- พัฒนาทักษะ
- พัฒนาความเชี่ยวชาญ
- ทําลายสถิติตนเอง
- รูจักเพื่อนใหม
- พบปะสังสรรคในหมูเพื่อน
- สรางเครือขาย
- สัมพันธภาพในครอบครัว
- อยูทามกลางธรรมชาติ
- สัมผัสความงามของธรรมชาติ

ความถี่*
๑๓
๘
๖
๕
๑๕
๑๒
๙
๗
๔
๑๒
๑๐
๔
๑๔
๙
๗
๑๑
๑๐
๘
๕
๖
๕

หมายเหตุ จํานวนความถี่ในกลาวถึงแรงจูงใจของผูใหขอมูลจากการวิเคราะหดวยโปรแกรม NVivo Pro ๑๒
อภิปราย สรุป และขอแสนอแนะ
อภิปราย
ผลการศึกษาพบวาแรงจู งใจของนั กวายน้ําที่เขาร วมกิจ กรรมกี ฬาวายน้ํ าในที่โล งประกอบดวย ๖
ประเด็นครอบคลุมทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ไดแก แรงจูงใจดานรางกาย ดานจิตใจ การบรรลุ
เปาหมายสวนบุคคล การพัฒนาตนเอง การเขาสังคม และการดื่มด่ํากับธรรมชาติ สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจ
ที่ระบุวาพฤติกรรมมนุษยสวนใหญเกิดจากแรงจูงใจภายในซึ่งเกิดจากความตองการทางดานรางกายและจิตใจ
เปนสําคัญ (Sharpley, ๒๐๐๓) หลักสําคัญของแรงจูงใจภายในมองวามนุษยทุกคนมีความตองการภายในเปน
พื้นฐาน ซึ่งความตองการดังกลาวจะผลักดันหรือเปนแรงจูงใจใหกระทําพฤติกรรมบางอยาง ทฤษฎีการกําหนด
ตนเองระบุ วาพฤติกรรมที่ถูกกําหนดจากแรงจูงใจภายใน หากมีความสมบู รณมากเพียงใดยิ่ ง จะกอให เ กิ ด
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ประโยชนแกศักยภาพของบุคคลมากเทานั้น กลาวไดวาแรงจูงใจจากภายในเปนปจจัยผลักดัน ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาแรงจูงใจในกีฬาประเภทอื่น ๆ เชน แรงจูงใจของนักฟุตซอล พบวาความรักในกีฬา
ความสนใจและความถนัด ความกาวหนาในอนาคต รายไดและผลประโยชน ชื่อเสียงและเกียรติยศ เปนแรงจูงใจ
ของบรรดานักกีฬาฟุตซอลอาชีพ (จาตุรนต ลิ่มหัน และภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, ๒๕๖๒) และกีฬาวิ่งมาราธอน
พบวาการมีสุขภาพที่ดีการแสวงหาความหมายของชีวิต การบรรลุเปาหมายตนเอง การควบคุมน้ําหนัก การลด
ความเครียด และการเปนที่ยอมรับเปนแรงจูงใจพื้นฐานของนักวิ่งมาราธอน (ธนกฤต สังขเฉย, พรหมมาตร
จินดาโชติ, และรสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒน, ๒๕๖๔)
ผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยในตางประเทศ เชน งานวิจัยของ Murray & Fox (๒๐๐๐)
ได ทํ าการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพเรื่ อ งการให ความหมายของของการว ายน้ํ าในที่ โ ล ง ของนั กว ายชาวไอร แ ลนด
ผลการศึกษาดังกลาวไดขอคนพบวาการวายน้ําในที่โลงมีสวนทําใหเกิดความหมายกับนักวายน้ําใน ๒ ประเด็น
หลัก ประเด็นแรกคือเพื่อรักษาความผาสุกทางใจและอารมณ ไดแก การหลีกหนี การมี สติ ความแข็งแกรงของ
จิตใจ การชําระลางอารมณ และประเด็นที่สองคือการสรางความสัมพันธ ไดแก การแบงปนประสบการณ การ
ดื่ มด่ํ ากั บ ธรรมชาติ และแสดงตั ว ตนที่ แท จ ริ ง และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kruger, Saayman & Ellis
(๒๐๑๑) ไดทําการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูเขารวมงานวายน้ําในที่โลงที่ Midmar Mile ในประเทศ
แอฟริกาใต ซึ่งเปนการจัดงานวายน้ําในที่โลงที่ใหญที่สุดในโลก นักวิจัยดังกลาวไดสํารวจผูเขารวมงานกลุม
ตัวอย างจํ านวน ๔๑๖ คน เมื่อป ๒๐๑๐ ผลการวิเคราะห พบว าแรงจู งใจของผู เข าร วมงานประกอบด ว ย
๓ องคประกอบ ไดแก การเขาสั งคมและการหลี กหนีจากงานประจํ า (socialization and escape) ความ
สนุ กสนานและบันเทิง (fun and entertainment) และการบรรลุผลสําเร็จของตนเอง (intrinsic achievement)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการวิจั ยครั้งนี้ พบว ามีความหลากหลายของแรงจู งใจมากกวาผลการศึ กษา
ในตางประเทศ อาจเปนเพราะผูใหขอมูลบางรายเปนนักกีฬาวายน้ําอาชีพและบางรายเปนผูฝกสอนกีฬา ดังนั้น
จึงมีความเปนไปไดอยางมากที่จะปรากฎแรงจูงใจเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายสวนบุคคลและการพัฒนาตนเอง
ขอจํากัดของการวิจัยคือการลงพื้นที่เก็บขอมูล เนื่องจากกผูวิจั ยใชวิธีการสั มภาษณผู ให ขอมู ลแบบ
ออนไลน เลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงโดยเทคนิคแบบลูกโซ (snowball technique) อีกทั้งมีการสงแนวคําถาม
การสัมภาษณไปยังผูใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมการวิ จัยของผูใหขอมูล ดังนั้น ผูใหขอมูลอาจ
มีเวลาเตรียมการขอมูลเปนพิเศษสํ าหรั บการสั มภาษณ เมื่อสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) คลี่คลายลง ผูวิจัยวางแผนดําเนินการลงพื้นที่ภาคสนามในสถานที่ที่มีการแข งขัน
วายน้ําในที่โลงเพื่อสังเกตการณและสั มภาษณขอมูลเพิ่มเติมกับผูเขารวมกิจกรรมซึ่งจะเป นการยื นยันข อมูล
เมื่อเวลาผานไป
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สรุป
การศึกษานี้เปนการศึกษาแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง มุมมองจากนักวายน้ําชาวไทย
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการเปนครั้งแรกสําหรับประเภทกีฬาวายน้ําในที่โลงของประเทศไทย ผูวิจัยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพเปนแนวทางการวิจัย ผลการวิจัยเผยใหเห็นแรงจูงใจพื้นฐาน ๖ ประเด็น ไดแก แรงจูงใจดานรางกาย
แรงจูงใจดานจิตใจ แรงจูงใจดานการบรรลุเปาหมายสวนบุคคล แรงจูงใจดานการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจดาน
สังคม และแรงจูงใจดานการดื่มด่ํากับธรรมชาติ แรงจูงใจหลายประเด็นสอดคลองกับผลการวิจัยของตางประเทศ
(Murray & Fox, ๒๐๐๐, Kruger, Saayman & Ellis, ๒๐๑๑) สวนประเด็นที่แตกตางคือ แรงจูงใจดานการ
พัฒนาตนเอง ขอคนพบนี้สะทอนใหเห็นวาแรงจูงใจดังกลาวเกี่ยวของกับการใชเวลาวางอยางจริงจัง (serious
leisure) ซึ่งหมายถึงการประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางจริงจังจนเกิดความเชี่ยวชาญ กระทั่ งพัฒนาไปเปน
นักกีฬาอาชีพ การศึกษาครั้งนี้ยืนยันถึงความหลากหลายของเหตุผลซึ่งเปนแรงจูงใจของบุคคลที่ตัดสินใจเขารวม
กิจกรรมวายน้ําในที่โลง สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจทางการกีฬาที่ระบุวาแรงจูงใจในการเลนกีฬาเกิดขึ้นจาก
หลายสาเหตุ (สุพัชริน เขมรัตน, ๒๕๖๓) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอนักการตลาดและผูจัดกีฬาที่
จําเปนตองเขาใจความหลากหลายของแรงจูงใจของผูเขารวมกิจกรรมกีฬา
ขอเสนอแนะ
๑. ควรนําผลการวิจัยที่เปนโครงสรางของแรงจูงใจในครั้งนี้ไปทําการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจ
ในการเขารวมกิจกรรมวายน้ําในที่โลง และการวิจัยระยะหลังจากนี้ควรทําวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
๒. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแรงจูงใจของผูที่เริ่มเลนกีฬาและแรงจูงใจของผูที่ยังลงเลนกีฬา จะทําให
เห็นรูปแบบของแรงจูงใจ ซึ่งจะเปนประโยชนในมุมมองของนักการตลาดในการแบงสวนตลาดเปาหมายโดยใช
แรงจูงใจ
๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจกับลักษณะทางประชากรและสังคม เพื่อที่จะไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความแตกตางของแรงจูงใจ เพื่อที่จะนําขอมูลไปใชประโยชนสําหรับนักการตลาดและผูจัดกีฬาดังกลาว
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ เปนการศึกษาเรื่องเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
ไทย ในลักษณะของการวิเคราะหบทบั ญญัติตามรัฐธรรมนูญกับความมุงหมายที่เปนไปตามเจตนารมณ ที่มี
ผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางออมตอการปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่รัฐธรรมนูญนั้นไดสงผลตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตอบทบาท อํานาจหนา หรือการจัดทําภารกิจบริการสาธารณะใหกับประชาชนในพื้นที่
นับแตที่ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ หรือที่นิยมเรียกวา” รัฐธรรมนุญฉบับ
ประชาชน” ไดนําแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทภารกิจหนาที่ที่
สอดคลองและสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพ ทั้งบริบทเชิงพื้นที่หรือ วัฒนธรรมหรืออัตลักษณของทองถิ่น ซึ่ง
เปนรากฐานสําคัญ ตอการจัดการปกครองสวนทองถิ่นใหมีลักษณะเฉพาะ ตามแตละทองถิ่น โดยเจตนารมณ
และบทบัญญัติแหงลายลักษณอักษรที่มีในรัฐธรรมนูญซึ่งถือวาเปนกฏหมายสูงสุดกฎหมายอื่นใดจะขัดหรื อ
แยงไมไดเปนฐานแหงอํานาจในทางกฎหมายเพื่อใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นนําไปฏิบัติไดรวมถึง
ยั งเป นหลั กประกันพื้นฐานในการสร างคุณคาให แกป ระชาชนที่อยูภายในท องถิ่น ไดเห็ นวาตนนั้ นสามารถ
ดําเนินการหรือปกปองผลประโยชนหรือการเขาไปมีสวนรวมหรือการจัดการเลือกตั้งที่คนในทองถิ่นสามารถ
เลื อกผู นํ าของตนเองไดและรวมถึงการปกปองทรั พยากรทางธรรมชาติในทองถิ่นให ยั่งยืนอันเป นสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญที่ประกาศรับรองไวให
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะมีความเปนอิสระไดก็เทาที่ไดเทาทีกฎหมายกําหนดหรือตอง
อยูภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจไว การจัดทําภารกิจตาง ๆ ในการจัดทําบริการสาธารณะให แก
ประชาชนในพื้นที่จะทําโดยตามอําเภอใจมิได ดังนี้การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีอิสระในการบริหาร
ปกครองในพื้นที่ของตนก็เปนเพียงแตการจัดทําภารกิจเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ หรือความกินดี
อยูดีใหกับประชาชนในทองถิ่นพื้นที่ หรือเปนไปตามบทบาทอํา นาจหนาที่ในภารกิจที่กฎหมายไดกําหนดให
เพราะจะตองถูกควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบจากสวนกลางและองคกรของรัฐอื่นอยูเสมอเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําภารกิจ บทบาท อํานาจหนาที่เปนไปตามเจตนารมณตามที่กฎหมายกําหนดหรือ
ผูบริหารหนวยงานทางปกครองสวนทองถิ่ นจะใชอํานาจในการออกกฏหมายใหอํานาจของตนในการ จัดการ
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามความต อ งการของตนไม ได ก็ เพื่ อป อ งกั น ความเสี ยหายที่ อ าจส งผลกระทบต อ
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ประเทศชาติสวนรวมใหญหรืออาจทําใหเกิดผลเสียหายตอความมั่นคงของชาติไดในอนาคต นั่นเปนสิ่งที่หลักการ
เบื้องตนของการใหเกิดแนวคิดการกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอมาเมื่อประเทศไทยไดมีเหตุการณทางการเมืองอันเปนเหตุใหจะตองมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับ ๒๕๕๐ และฉบับ ๒๕๖๐ การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ ก็ยังมิไดจาง
หายไปนั่นเปนเพราะวาเจตนารมยเบื้องตนอันเปนฐานแหงอํานาจตามรัฐธรรมมนูญไดมีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู
บอยครั้งเสมอมาเปนเหตุใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไมสามารถสงผานไปยัง ผูที่ตองตกอยูภายใตอํานาจ
ในทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับองค กรปกครองส วนท องถิ่นหรื อประชาชนในท องถิ่ นพื้ น ที่ ทําให ขาดความ
ตระหนักรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนอีกทั้งตัวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง เริ่มเขาใจในบทบาทอํานาจ
หนาที่ภารกิจที่ ของตนเองเปนไปในทิศทางที่ตองพึ่งพิงหนวยงานราชการสวนกลางหรื อสวนภูมิภาคโดยมิ
สามารถดําเนิ นการจั ดทํ าบริ การสาธารณะให แกประชาชนตามความต องการที่ตอบสนองลั กษณะเฉพาะ
ของทองถิ่นตนเองไดเพราะคุณคาในหลักการเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในระบอบประชาธิปไตย นั้นได
เลือนลางและเกิดความสับสนจากการที่ราชการสวนกลางเขามามีบทบาทอํานาจผานไปยังหนวยงานในทาง
ปกครองสวนภูมิภาคที่เขาไปควบคุมและกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในระหวางที่ใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ก็ตามเปนเพียงสิ่งที่ถูกกําหนดไวตามเจตนารมยที่มีในรัฐธรรมนูญแตมิ
สามารถทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มที่เพราะถูก กฎหมายใน
ลําดับรองที่เขาไปบังคับใชแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจนทําใหเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญนั้นมีสามารถ
ปรากฏออกมาใหเปนที่ประจักษแกพี่นองประชาชนในทองถิ่นไดสัมผัสถึงความเปนอิสระตอการจัดทําบริการ
สาธารณะอันเปนบทบาทภารกิจหนาที่ตามเจตนารมยที่มีมาแตเดิมอันเปนคุณคาสูงสุดตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ
ใหแกพี่นองประชาชนได
ผูเขียนจึงมีความตองการที่จะนําเสนอมุมมองในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในฉบับปจจุบัน ๒๕๖๐ โดยใช
เครื่องมือที่นํามาเปรียบเทียบเพื่อหาความมุงหมายตามเจตนารมย ก็คือเอกสารความมุงหมาย และคําอธิบาย
ประกอบเรียงตามมาตราของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่จัดทําโดยสํานักเลขาธิการผูแทนราษฎร เพื่อสกัด
สาระสําคัญแหงความมุงหมายในหมวดที่ ๑๔ วาดวยการปกครองสวนทองถิ่นโดยมีทั้งหมด๖มาตรา นํามา
วิเคราะหและหา ความหมายที่แทจริงในการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชเปนฐานอํา นาจในการออก
กฏหมายหรือนําไปปฏิบัติ และนําแนวคิดหลักการเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ในการจัดทําภารกิจบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาวิเคราะหเปรียบเทียบรวมเพื่อจะดูวาเจตนารมยที่รัฐธรรมนู น
กําหนดนั้นสามารถเกิดผลเปนอยางไรในทางปฏิบัติโดยดูจากผลลัพธทางวิชาที่เกิดขึ้นที่ผานมา ทั้งเครื่องมือ
ที่เปนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ คําพิพากษาของศาลปกครองตาง ๆ กฎหมาย
ลําดับรองที่เกี่ยวของหรื อสัมพันธที่ไดอธิบายในเรื่องที่สอดคล องหรือขัดแย งกับมาตราในแตละมาตราที่ถู ก
กํ าหนดไว ในรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ๒๕๖๐ เรี ยงลํ าดั บตามมาตรา เพื่ อให ผู อ านได มี มุ มมองที่ ผู เขี ยนพยายาม
สังเคราะหใหเห็นถึงเจตนารมณและบทบัญญัติวาสอดคลองหรือยอนแยงกับหลักการในทางปกครองสวนทองถิ่น
เปนอยางไรโดยมีผลลั พธที่เกิดจากงานวิจั ยตาง ๆ มาสนับสนุนความคิดอันเปนการสร างความทาทายใหม
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ของการศึกษาบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยในปจจุบันวาในทางปฏิบัติแลว
สามารถตอบสนองตอความตองการสูงสุดดังที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดเจตนารมยไว หรือไมอยางไร จะทําใหเรา
สามารถเห็นมุมมองตอการพัฒนาหลั กการเรื่ องการปกครองสวนทองถิ่นใหสอดรับกับเจตนารมณตามแล ว
ธรรมนูญอันเปนหัวใจสําคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยและหลั กการเรื่ องการกระจายอํานาจ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะเปนในอนาคต
โดยผูเขียนไดใชหลักการในทางวิชาการที่เกี่ยวของกับกฎหมายมหาชนและหลักการในการปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาอธิบายวิเคราะห สังเคราะห เพื่อทําใหเกิด “การฉุกคิดเพื่อตั้งขอสังเกตในทางวิชาการ” อันจะเปน
ขอสังเกตุที่ทําใหนักวิชาการทั้งทางรัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตรหรือนักกฎหมายมหาชนหรือนักวิชาการ
ทางสังคมศาสตรนําไปวิพากษวิจารณและหาแนวทางตอการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยตอไป
คําสําคัญ : รั ฐธรรมนู ญและเจตนารมยตามความมุงหมาย, การปกครองส วนทองถิ่น , การกระจายอํ านาจ
บทบาทหนาที่ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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THE SPIRIT OF CONSTITUTION ACCORDING TO THE PURPOSE TOWARDS
LOCAL GOVERNMENT: CHALLENGES, ROLES AND RESPONSIBILITIES
CURRENT MISSION
Abstract
Article aims to study and survey the scope of the Local Government in respect of the
powers and the role the local authority and the provision in the Constitution related to past
books and articles, textbooks effect. The research covers associated with decentralized local
governance Thailand. The author tries to reflect the decentralization of government. Or from
national policymakers. Leading up to the decentralized local government official. Also known
as the central authority. Trying to build a model of local government to a virtual mini central
government rule. Or national level Used to keep people in the local community or local. The
model for such use. It turns out that "I do not think People do not take" a form of administrative
decentralization that does not respond to the local people themselves. But back to meet the
needs of policymakers to the political center in the local legislation. Or other issues it is the lack
of sincerity in power distribution to the public. Truly local citizen without cause power to
mobilize the masses. The housing is an important mechanism to drive. There is a mechanism
used by local governments. Local Leaders Provincial is important not acting in action without
pulling the people to participate expression. The power of local residents to address the
concerns of local resources or take part in the political process after local elections, local leaders
when completed.
The author is interested in a context that reflects the educational future. References to
Thailand By emphasizing the existence of local government in nature. "The local government
to local citizens truly" emphasized driven by the local people into active participation always
synonymous. Local government agencies, as Anek Laothamatas says "The ruling regime to build
a democracy at the heart of the matter is the need to have self-government" (Self-Government
Democracy), so it can lead to the development of local democracy is good for the future.
Keywords:

Constitution and intent, Local Government, Decentralization, Roles and Duties Public
Service Local Government
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บทนําและความมุงหมายจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่การปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตหลักการของการเปนรัฐเดี่ยวตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐หมวดนี้บัญญัติขึ้นเพื่อใหสามารถจัดการปกครองสวนทองถิ่นไดโดยกําหนดใหการปกครอง
สวนทองถิ่นตองเปนไปตามหลักแหงการปกครองตนเองมีความโปรงใสและเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่นและใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นกําหนดกล
ไกใหประชาชนเสนอความตองการและตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพรอมทั้งกําหนด
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจในการใหบริการประชาชนและจัดกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ
มีรายไดเปนของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานตางๆโดยจะตองรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ
พรอมทั้งกําหนดใหการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามระบบคุณธรรม
ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและเจตนารมยตามความมุงหมาย
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑
ใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเ
จตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้
ตามวิธีการและรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดใหคํานึงถึงเจตนารมณข
องประชาชนในทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในดานราย
ได จานวนและความหนาแนนของประชากร และพื้นที่ที่ตองรับผิดชอบ
ประกอบกัน

ความมุงหมาย
กําหนดหลักการปกครองสวนทองถิ่น
โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่นและเงื่อนไขในการปกครองตนเอง

*อางอิง: ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐. ๒๕๖๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ.
สาระสําคัญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่สะทอนตามความมุงหมายนี้ประกอบไปดวย
๑.รัฐเดี่ยว, ๒.การปกครองสวนทองถิ่นที่สะทอนเจตนารมณของคนในทองถิ่น, ๓.รูปแบบการปกครอง
สวนทองถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองภายใตเงื่อนไขของรัฐ
หลักการสําคัญรัฐเดี่ยวเปนรูปแบบของรัฐที่ประเภทหนึงโดยมีที่มาแหงอํ านาจที่มีผลต อการบริ ห าร
ปกครองประเทศการจัดสรรประโยชนของคนในชาติการควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบความชอบธรรมตอการ
จัดทําภารกิจของรัฐโดยมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวหรือรัฐบาลชุดเดียวที่มีอํานาจอยางเด็ดขาดปราศจากการ
ครอบงําหรือสั่งการควบคุมและกํากับดูแลจากรัฐอื่นหรือรัฐบาลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมจากการใหคํานิยาม
ของผูเขียนในหลักการสําคัญคําดังกลาวไดมีนักวิชาการทั้งในแวดวงทางรัฐศาสตรรัฐประศาสนศาสตรนิติศาสตรทา
งกฎหมายมหาชนสังคมศาสตรหลายทานไดใหความหมายที่เปนไปในลักษณะสอดคลองและสัมพันธกันดังตอ ไปนี้
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สมยศ เชื้อไทย (๒๕๕๙:น.๑๔๗-๑๔๘) นิยามวารัฐเดี่ยวหมายถึงรัฐที่มีอํานาจเปนอันหนึ่งอันเดียว
ไมไดแบงแยกออกจากกันเปนรัฐที่มีอํานาจสูงสุดสมบูรณทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยภายในอาณาเขตขอ
งรัฐจะมีรัฐบาลเดียวและรัฐสภาเดียวโดยมีขอดีคือรัฐบาลจะมีความเขมแข็งและมีอํานาจบังคับบัญชาไว ใน
รัฐเดียวโดยไมมีการแตกแยกการปฏิบัติหนาที่ในการทํางานจะมีความเปนระเบียบแบบแผนอยางเดียวกันทั่วอา
ณาเขตทําใหสวนราชการประหยัดคาใชจายเพราะใชทรัพยากรรวมกันและที่สัมพันธกับการปกครองสวนทองถิ่น
ก็คือรัฐบาลจสามารถะพัฒนาทองถิ่นที่ดอยความเจริญที่ไมสามารถหาเลี้ยงตนเองไดโดยวิธีการเอาภาษีอากร
ที่ เฉลี่ยจากทองถิ่นปนที่เจริญกวามาชวยเหลือทองถิ่นที่ไมมีความสามารถในการดูแลตนเองไดหรือรัฐบาลกลาง
จะเปนผูสนับสนุนอุดหนุนชวยเหลือทางดานงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยอมได
เรืองวิทย เกษสุ วรรณ (๒๕๕๕: น.๔๑-๔๒) นิยามวารัฐเดี่ยวหมายถึ งการปกครองที่รวมศูน ย เ พื่ อ
สรางความเปนเอกภาพตอการบริหารปกครองประเทศในรูปแบบของการรวมศูนยสายบังคับบัญชารวมทั้งควบ
คุมทางการเมืองตอระบบราชการและการสรรหาคัดเลือกขาราชการมีมาตรฐานอยางเดียวกันโดยในสวนของรูป
แบบการปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะมีความอิสระนอยหรือมีความอิสระที่จํากัด ยกตัวอยางเชนประเทศอังกฤษ
สวีเดนและฝรั่งเศส
ชาญชั ยแสวงศั กดิ์ (๒๕๖๓:น.๒๒๒) นิ ยามว ารั ฐ เดี่ ยวหมายถึ งการประกอบไปด ว ยสถาบั นต าง ๆ
เพียงชุดเดียวเปนศูนยกลางของรัฐบาลโดยมีการจัดแบงโครงสรางทางพื้นที่ภายในวัดมีลักษณะเปนเพียงแคการจั
ดแบงองคกรทางปกครองโดยมิไดมีฐานะเปนรัฐอยูภายในรัฐกลาวคือโครงสรางหนึ่งเดียวของรัฐนั้นจะมีระบบ
กฎหมายระบบเดียวคือมีรัฐมนตรีเพียงฉบับเดียวสําหรับทั้งประเทศมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวมีรัฐสภาเดียวมีระ
บบศาลเพียงระบบเดียวสําหรับทั่วทั้งประเทศอยางไรก็ตามมิไดหมายความวามีสถาบันเพียงชุดเดียวจะเปนการ
ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจทั้งนี้เพราะรักสมัยใหมมีขนาดใหญและมีประชากรจํานวนมากจึงเปนไปไมไดที่
รัฐบาลกลางจะเปนผูใชอํานาจทางปกครองแตเพียงผูเดียวในทุกๆเรื่องดังนั้นจะตอ งมีการผอนคลายระบบดวย
การใชรูปแบบการกระจายอํานาจแทนการรวมศูนยอํานาจ
โกวิท วงศสุรวัฒน(วารสารสหวิทยาการวิจัย :ฉบับบัณฑิตศึกษา)ปที่ ๑ฉบับที่ ๑ ป ๒๕๕๕ น.๑๔๔
นิยามวารัฐเดี่ยวหมายถึงคือรัฐที่มีรัฐบาลกลางเปนผูใชอํานาจสูงสุดในการดําเนินการตามเจตนารมณและอํานาจ
หนาที่ของรัฐโดยไมมีรัฐบาลซอนความเปนอิสระจะนอยกวารัฐบาลที่อยูในรูปแบบของรัฐรวมซึ่งแตกตางจาก
รัฐรวมที่มีลักษณะเปนรัฐบาลซอนและตางก็เปนอิสระไมขึ้นตอกันมีกฎหมายเฉพาะเขตของตนมีฝายบริหารของ
ตนมีสารทองถิ่นของมลรัฐพิจารณาคดีในเขตอํานาจของตนซึ่งแตก็ต องไดรับการรับรองไมทางใดก็ทางหนึ่ ง
ระหวางการรับรองตามขอเท็จจริงและการรับรองตามกระบวนการทางกฎหมายหรือแมแตการรับรองโดย
องคการระหวางประเทศเพื่อใหมีสถานะของรัฐที่สมบูรณ
ดังนี้แลวผูเขียนไดสรุปสาระสําคัญในการนิยามความหมายของ รัฐเดี่ยวหมายถึง เปนรูปแบบของรัฐ
ที่ประเภทหนึงโดยมีที่มาแหงอํานาจที่มีผลตอการบริหารปกครองประเทศการจัดสรรประโยชนของคนในชาติ
การควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบความชอบธรรมตอการจัดทําภารกิจของรัฐโดยมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียว
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๖๔

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

หรือรัฐบาลชุดเดียวที่มีอํานาจอยางเด็ดขาดปราศจากการครอบงํา หรือสั่งการควบคุมแทรกแซงจากรัฐอื่นหรือ
รัฐบาลอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมโดยมีความเปนอิสระและเอกภาพในการบริหาราชการแผนดินภายใตรูป
แบบรัฐเดี่ยวนี้รัฐบาลสามารถจัดรูปแบบการบริหารการปกครองภายในประเทศอยางไรก็ไดแตมีเงื่อนไขที่จะตอง
อยูภายใตการบังคับบัญชาควบคุมกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนดจากรัฐบาลเดียวอยางไรก็ดีรูปแบบในการ
บริหารปกครองที่เกิดขึ้นภายในประเทศในรูปแบบตาง ๆ นั้นไดหมายถึงการพรากอํานาจตาง ๆ ไปจากรัฐ
เป น เพี ย งแต วิ ธี ก ารการจั ด รู ป แบบการบริ ห ารปกครองที่ จํ า ต อ งผู ก พั น ธ แ ละตกอยู ภ ายใต อํ า นาจจาก
รัฐบาลเดียวในประเภทของรัฐเดี่ยวโดยที่ไมสามารถแยกออกจากกันใหเสียไปซึ่งอํานาจในการปกครองแหงรัฐ
ไดจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและความมุงหมายโดยนํามาวิเคราะหรวมหลักการความเปน”รัฐเดี่ยว”รวมกับ
การใหคํานิยามความหมายของนักวิชาการแสดงใหเห็นถึงการสะทอนเจตนารมณผานกฎหมายอันเปนแนวทาง
ใหเกิดผลในทางปฎิบัติในเรื่องการปกครองสวนทองถิ่นที่มุงหมายใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นมีความเปน
อิสระแตมิใชความเปนอิสระที่แยกออกจากเด็ดขาดจากรัฐดวยเหตุผลที่ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยวแบงแยกมิไดการ
จัดการปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถจัดทําดวยวิธีการขั้นตอนรูปแบบการบริหารจัดการการจัดทําบริการสาธาร
ณะภายในทองถิ่นไดแตโดยตองอยูภายใตกฎหมายแหงรัฐที่อนุญาตไมขัดตอความมั่นคงแหงการดํารงอยูของ
อํานาจรัฐและตองถูกควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบเพื่อเปนหลักประกันวารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นนี้มิใช
รูปแบบการใหอิสระในการปกครองตนเองของทองถิ่นทั้งในทางรูปแบบหรือทางเนื้อหาในทางตรงกันขามองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจําตองตกอยูภายใตอํานาจของรัฐโดยมิสามารถแยกออกจากกันเปนอิสระไดอยางเด็ดขาด
เมื่อพิจารณาในความมุงหมายที่ตองการใหเกิดผลในทางปฎิบัติตามววรคแรกแลวตองนํามาผนวกความหมาย
ตามหลักการเรื่องรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่สะทอนเจตนารมณของคนในทองถิ่นและความสามารถ
ในการปกครองตนเองภายใตเงื่อนไขของรัฐ
มาตรา ๒๔๙ วรรคตามความมุงหมายการกําหนดหลักการปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงเจตนารมณ
ของคนในทองถิ่นเปนที่ตั้งและอยูภายใตเงื่อนไขในการปกครองตนเองที่อยูภายใตการควบคุมสั่งการและการกํากับ
ดูแลของรัฐ จากบทบัญญัติและความมุงหมายนี้แมวาจะไมไดมีการกลาวถึงหลักการกระจายอํานาจการปกครอง
สวนทองถิ่นอันเปนหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตก็สามารถดูไดจากความมุงหมายที่หลัก
กฎหมายไดอธิบายถึงเจตนารมณของการปกครองสวนทองถิ่นที่ตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปน
หัวใจสําคัญตอการจัดรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามรูปแบบและวิธีการโดยคํานึงถึงปจจัยทาง
ดานความสามารถในการปกครองตนเองแนวทางการหารายไดจํานวนความหนาแนนของประชากรในพื้นที่และ
เขตอํานาจความรับผิดชอบทางพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางชัดเจนโดยมีกฎหมายกําหนดหลักการ
ดังกลาวนี้จะไมสามารถทําไดเลยภายใตการปกครองในรูปแบบอื่นถาไมใชในรูปแบบของ”ระบอบประชาธิปไตย”
โดยเนนหลักการที่เรียกวา“การกระจายอํานาจ”ที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหทองถิ่นสามารถมีบทบาทในการบริหาร
จัดการปกครองตนเองในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นพื้นที่
สามารถสรุปหลักการสําคัญอันเปนเจตนารมณเริ่มตนของแนวคิดการกระจายอํานาจไดดังนี้
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หลักการกระจายอํานาจการปกครอง(Decentralization)หมายถึงหลักการที่รัฐไดมีรูปแบบบริหารจัด
การปกครองที่มอบอํานาจบางสวนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยสามารถบริหารจัดการปกครองไดโดย
ไมตองเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการสวนกลางโดยมีบทบาทอํานาจหนาที่ตอการจัดทําบริการสาธารณะ
ไดอยางมีความเปนอิสระตามที่สวนกลางไดอนุญาตใหสามารถจัดทําไดซ่งึ จะเปนเรื่องที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดทํานโยบายในการจัดทําบริการสาธารณะที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในท องถิ่น
และควบคุมจัดการใหเปนไปตามกฎระเบียบหรือนโยบายที่ทองถิ่นไดออกกฎหมายไวใชบังคับภายใน (โกวิทย
พวงงาม,๒๕๕๙:น๓๔) โดยมีหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจดังนี้
๑.ไดรับการจัดตั้งโดยผลของกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนิติบุคคลเปนหนวยงานทาง
ปกครองที่มีหนาที่จัดสรรงบประมาณและทรัพยสินของตนเปนสวนตางหากไมขึ้นตรงตอสวนกลางโดยสวนกลาง
นั้นมีหนาที่เพียงกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น
๒.กําหนดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่นทั้งหมดเปนการเปดโอกาสใหประชาชนได
มีสวนรวมในการปกครองตนเอง
๓.มิติในการบริหารงานตอการจัดทํากิจกรรมภายในทองถิ่นและมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการไดเองตามที่
กฎหมายกําหนดโดยจัดใหมีปจจัยทางดานงบประมาณและกําลังคนเปนของตนเอง
๔.อํานาจในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสามารถจัดเก็บรายไดเพื่ อ ใช
ระโยชนแหงสาธารณะในทองถิ่นของตนเองเชนภาษีอากรคาธรรมเนียมตางๆหรือคาบํารุงทองถิ่นตามที่รับอนุญา
ต เพื่อใชในการดําเนินกิจการตางๆภายในทองถิ่นของตนเอง (โกวิทย พวงงาม,๒๕๕๙:น.๓๔) สอดคลองกับงาน
ของธเนศวร เจริญเมือง(อางใน โกวิทย พวงงาม, ๒๕๕๙:๓๕-๓๗) ที่เขียนไวในบทความเรื่องการกระจาย
อํ านาจสู ทองถิ่ นได ตั้งข อสั งเกตที่ น าสนใจดั งนี้ การกระจายอํ านาจ (Decentralization) หมายถึ งรู ปแบบ
ของการบริหารปกครองประเทศจะไดเปดโอกาสใหทองถิ่นไดมีอํานาจเขามาจัดการดูแลในกิจการที่หลากหลาย
ดานไดดวยตัวเองและเปนของตนเองโดยไมปลอยใหอํานาจรัฐบาลกลางเขามารวมศูนยในการบริหารจัดการ
ในภารกิจตาง ๆ ของทองถิ่นแทบทุกอยางสวนใหญแลวกิจการที่ทองถิ่นมีสิทธิ์ในการจัดทําไดแกระบบสาธารณูปโภค
การศึกษา การบํารุงศิลปะวัฒนธรรม การดูแลชีวิตและทรัพยสินและการอนุรักษสิ่งแวดล อม สวนภารกิจ
สําคัญที่ทองถิ่นไมสามารถเขาไปกาวลวงตอการบริหารจัดการที่รัฐบาลกลางเปนผูควบคุมไวอยางเด็ดขาดก็คือ
ทางดานความมั่นคงหรือการทหารและในทางการตางประเทศโดยสามารถกําหนดประโยชนสัมพันธในการเปด
โอกาสใหทองถิ่นไดเขามาบริหารจัดการปญหาเนื้อ ดับทองถิ่นดวยตนเองดังนี้
๑.เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางเพราะในปจจุบันบทบาทหนาที่ของรัฐนั้นมีการขยายบทบาท
ภารกิจไปอยางกวางขวางและหลากหลายดานตามสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมจึงไมอาจจะสามารถ
ดําเนินกิจกรรมทุกอยางไดเองทั้งหมด
๒.การแกปญหาทองถิ่นจะตองใหคนในทองถิ่นเปนผูเขามาจัดการปญหาและแกไขเพื่อเปนไปตามความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ เปนการตอบสนองความตองการไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
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๓.เปนการสงเสริมใหคนในทองถิ่นไดเขาใจบทบาทอํานาจโครงการบริหารปกครองสวนทองถิ่นที่ตองคํา
นึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักและเปนการเสริมคุณคาในทางระบอบประชาธิปไตยใหรูจักสิทธิ
หนาที่ของตนเองตอการปกปองทรัพยากรในทองถิ่นในฐานะเปนผูดูแลรับผิดชอบหลัก
๔.เปนการพัฒนาพื้นฐานสําคัญทางดานการปกครองทองถิ่นเพื่อกาวไปสูความเขาใจตอการแกไขปญหา
ในระดับชาติเปนการเสริมสรางความมั่นคงเขมแข็งใหแกประชาชนในทองถิ่นไดเขาใจปญหาและฝกการแกไข
ป ญหาในระบอบประชาธิ ปไตยภายในท องถิ่ นของตนเองอั นจะเป นการบ มเพาะสั งคมประชาธิ ปไตยใหมี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพเจริญกาวหนา ตอการรับผิดชอบและดูแลสังคมของตนเอง
อุทัย หิรัญโต (อางใน โกวิทย พวงงาม,๒๕๕๙:๓๘) ไดใหความหมายการกระจายอํานาจตามหลักบริหาร
ราชการแผนดินหรือตามหลักรัฐประศาสนศาสตรหมายถึงเปนการมอบอํานาจเกี่ยวกับการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติหนาที่โดยใหอํานาจแกหนวยงานลําดับรองหรือเจาหนาที่ที่อยูในระดับสายบังคับบัญชาใหไปทํางานตาม
ที่มอบหมายโดยมีอํานาจตัดสินใจและกระทําการอยางใดๆไดอยางอิสระโดยที่ผูมอบอํานาจยังมีอํานาจผูกพันที่จ
ะตองรวมรับผิดชอบตอผลงานนั้นดวยกลาวคือความรับผิดชอบสูงสุดยังคงอยูที่ผูมอบอํานาจโดยผูรับมอบอํานาจ
เปนเพียงแตไดอํานาจใหไปปฏิบัติตามสายบังคับบัญชาที่ผูมอบอํานาจใหเทานั้นโดยหลักการกระจายอํานาจดัง
กลาวสามารถกําหนดนิยามตามความหมายทางรัฐศาสตรไดอีกความหมายหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลกลางกระจาย
อํานาจในการบริหารปกครองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจดําเนินกิจการภายในอาณาเขตของ
ตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงโดยรัฐบาลกลางใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการที่
จะดําเนินกิจการหรือทํากิจกรรมภายในทองถิ่นไดแตตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลอยางนี้แลวการ
กระจายอํานาจจึงเปนเรื่องของรัฐบาลกลางพี่มอบความรับผิดชอบบางสวนใหแกหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไปดําเนินการจัดทําภายใตกรอบแหงกฎหมายไดกําหนดไว
ผู เ ขี ย นจึ ง สรุ ป ได ว า ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๔๙ประกอบกั บ ความมุ ง หมาย
ตามเจตนารมณแสดงใหเห็นความสอดคลองในทางปฏิบัติใหมีผลบังคับใชตอการ ปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
เปนรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มุงหมายใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการปกครอง
ทองถิ่นเปนไปตามความตองการที่สะทอนเจตนารมณของคนในทองถิ่นเองโดยสามารถกําหนดลักษณะการบริหา
รจัดการวิธีการและรูปแบบขั้นตอนไดแตตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไวทั้งนี้ความเปนอิสระขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมิไดหมายถึงความเปนอิสระที่แยกกันออกจากเด็ดขาดจากรัฐบาลกลางดเปนความอิสระ
ที่ถูกควบคุมกํากับดูแลในการที่ทองถิ่นสามารถจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการใหกับ
ประชาชนในทองถิ่นพื้นที่ของตนเองไดโดยไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแห งรัฐดวยเหตุผลเพราะประเทศ
ไทยเปนรัฐเดี่ยวแบงแยกไมไดดังนั้นภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทําไดจะตองเปนไปในลักษณะ
ที่ไมไปขัดตอกิจการของรัฐบาลกลางเชนเรื่องความมั่นคงหรือในทางการตางประเทศหรือในทางพลังงานเปนตน
ปญหาที่ผูเขียนไดเห็นวาเปนความทาทายในอนาคตก็คือแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจขอรูปแบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่สะทอนเจตนารมณของประชาชนโดยที่บทบาทภารกิจในแนวคิดเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจทั้งนี้เรื่องการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและพื้นที่ความรับผิดชอบบนฐานแหงอํานาจ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ของกฎหมายซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาการกระจายอํานาจในแนวคิดสวนนี้ยังมีปญหาที่ตองแกไขอยูไปประการ
โดยในเบื้องตนจากบทบัญญัติมาตราแรกในหมวดวาดวยการปกครองสวนทองถิ่นนี้ก็คงจะเปนประเด็นที่จะตอง
พู ดถึ งความท าทายในการกระจายอํ านาจที่ เป น ปญหาในทางปฏิ บัติตามเจตนารมณ ในหั วข อต อไปตามที่
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดเขียนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะรวมถึงการกํากับดูแล ตอไป
สวนที่ ๒ แนวคิดและหลักการสําคัญแหงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๐ ประกอบไปดวย
๑.แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการกระจายอํานาจ (Decentralization) ที่เกี่ยวของกับโครงสรางบทบาท
ภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจการจัดทําบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุงหมาย
มาตรา ๒๕๐
กําหนดหนาที่และอํานาจขององคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการส ปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลและจัดทํา
าธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักก บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
ารพัฒนาอยางยั่งยืนรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาช
นในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรใหเปนห
นาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
หรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการใด
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองส
วนทองถิ่นตามวรรคสี่และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับก
ลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่และอํานาจ
ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวน
ราชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่แล
ะอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหน
วยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ
จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่
นจะดําเนินการเององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนห
รือหนวยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโด
ยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหาร
ายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

เพื่อใหสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอในระหวางที่ยังไมอําจดํา
เนินการไดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพ
ลางกอน

*อางอิง: ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐. ๒๕๖๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ.
จากบทบั ญญั ติแห งรั ฐ ธรรมนู ญ และตามความมุ งหมายที่ ส ะท อนเจตนารมณ ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญที่ตองการใหประชาชนหรือผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูมีสวนเกี่ยวของได
สามารถรับรู เขาใจไดอยางถูกตองสอดคลองตรงกันโดยผูเขียนขอเสนอตารางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนู ญ
เปรียบเทียบกับเจตนารมณตามความมุงหมายดังตอไปนี้
จากแนวคิดเรื่อง ลักษณะการกระจายอํานาจ โกวิทย พวงงาม(๒๕๕๙:๓๕) ไดใหความหมายของลักษณะ
การกระจายอํานาจคื อการที่ รัฐ ไดโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่ องของรัฐสว นกลางไปใหชุ มชนหรื อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบและมีบทบาทอํานาจหนาที่ตอการจัดทําบริการสาธารณะโดยมีความ
เปนอิสระ ๒ รูป รูปแบบคือ
1. การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอาณาเขตหมายถึงการมอบอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดทํากิจการหรือจัดทําบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนดในเขตพื้นที่
ของตนเองและมีอิสระในการปกครองตนเองพอสมควร
2. การอํานาจตามบริการหรือการกระจายอํานาจทางเทคนิคหมายถึงการโอนกิจการบริการสาธารณะ
บางกิจการจากรัฐสวนกลางไปใหหนวยงานบางหนวยงานรับผิดชอบจัดทําตามความสามารถที่หนวยงานนั้น
สามารถจัดทําไดแยกตางหากออกจากสวนกลางอยางเปนอิสระซึ่งจะตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะด าน
ทั้งในทางเทคโนโลยีหรือความชํานาญทางเทคนิคที่เกี่ยวกับสารสนเทศเปนพิเศษยกตัวอยางเชนการสื่อสารการ
จัดทําวิทยุกระจายเสียงหรือถายทอดภาพสัญญาณโทรทัศนการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชในทองถิ่นของตนเอง
แนวคิดดังกลาวทําใหเห็นวาลักษณะการกระจายอํานาจที่ตองดําเนินการจัดใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะเปนไปในลักษณะการโอนจัดการในการจัดทําบริการสาธารณะในบางสิ่งบางอยางที่ทองถิ่นเอง
มีความสามารถและเปนไปเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นพื้นที่ของตนเองโดยมีความ
อิสระพอสมควรและเปนการกระจายอํานาจในลักษณะที่มี กฎหมายอนุญาตใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น
สามารถจัดทําบริการสาธารณะได
วรรค ๒ ของบทบัญญัตินี้ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํากลไกและขั้นตอนในการกระจาย
หนาที่และอํานาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยแสดงใหเห็นถึงวาบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณใหการกระจายอํานาจมีการ

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ถายโอนภารกิจจากสวนกลางโดยมุงหมายใหราชการสวนกลางตองดําเนินการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ถายโอนภารกิจหนาที่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะตองมีการกําหนดไวในกฎหมายลําดับรองตอไป
ประเด็นทาทาย นับตั้งแตการมีรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ และฉบับ ๒๕๕๐ ตลอดจนพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจาย
อํานาจทั้งหมดที่ผานมาไดพยายามสรางกลไกเพื่อการถายโอนภารกิจบทบาทอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกลับกลายเปนวาเมื่อผานระยะเวลามาถึงรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันการกระจายอํานาจที่ถูกกําหนดไวตามบทบัญญัติของกฎหมายยังไมสามารถแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษ
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจในเชิงบทบาทอํานาจหนาที่ตอการจัดทําบริการสาธารณะ
ไดอยางอิสระเปนของตัวเองเทาที่ควรดวยเหตุผลที่ผูเขียนไดวิเคราะหวาเพราะกระบวนการกระจายอํานาจที่
ผูกติดยึดโยงในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีความตอเนื่องไมสะดุดหยุดลงและจะตองมีระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญที่ใหคุณคาในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการกระจายอํานาจอยางจริง
ใจใหแกทองถิ่นแตดวยเพราะเหตุการณทางการเมืองที่ประเทศไทยไดมีการรัฐประหารและอีกรัฐธรรมนู ญ
ทิ้ง อยูบอยครั้งสงผลใหอันเปนการ “แชแข็งการกระจายอํานาจ” ไปโดยปริยายเมื่อไมมีรัฐธรรมนูญที่เปนฐาน
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะในทางกฎหมายอันสะทอนถึงเจตนารมณในระบอบประชาธิปไตย
ที่คํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนเจาของอํานาจในการออกแบบการปกครองสวนทองถิ่นให
สอดคลองกับความตองการในอัตลักษณของคนในทองถิ่นเองจึงไมสามารถสงตอเจตนารมณที่จะลงไปถึงการปฏิ
บัติราชการทั้งราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาครวมถึงองคกรปกครองสวนดวย กระบวนการกระจาย
อํ า นาจในการถ า ยโอนภารกิ จ ตามที่ มุ ง หวั ง จึ ง เกิ ด ความไม น า เชื่ อ ถื อ และจริ ง จั ง ต อ การถ า ยโอนภารกิ จ
ใหทองถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการสาธารณะไดดวยตนเอง เมื่อโครงสรางการกระจายอํานาจ ขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ถู ก ”แช แ ข็ ง ” ก็ ทํ า ให ก ารรั บ รู ถึ ง บทบาทหน า ที่ ใ นตั ว ตนขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นเองไมสามารถเขาใจไดถึงคุณคาในการจัดทําบริการสาธารณะที่คํานึงถึงความสามารถของตนเองเพื่อตอบ
สนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นพื้นที่เพราะเมื่อกระบวนการดังกลาวหยุดลงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็กลับเขาไปอยูภายใตรมเงาการสั่งการและควบคุมบังคับบัญชาจากราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคเปนระยะเวลานานจึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการตระหนักรูในบทบาทอํานาจหนาที่ใน
ภารกิจของตนเองโดยเกิดสํานึกใหมก็คือคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะตองดําเนินการหรือจัดทําตาม
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคอันเปน ความผูกพันในลักษณะของสายบังคับบัญชาและสรางทัศนะคติที่ไม
สอดคลองกับเจตนารมณในรัฐธรรมนูญพี่ตองการใหการปกครองสวนทองถิ่นนั้นมุงตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นพื้นที่โดยผูกพันกับหลักการประชาธิปไตยมีความเปนอิสระในสถานะขององคกรหรือ
หนวยงานพีไ่ มไดมุงตอบแทนใหกับรัฐบาลสวนกลางอยางเดียวแตตองตอบสนองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นพื้นที่
นั้นมีความกินดีอยูดีในฐานะประชาชนผูเสียภาษีในทองถิ่นดวยขณะเดียวกันที่มาของผูนําในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนรูปแบบการเขามามีอํานาจผานกระบวนการเลือกตั้งที่มาจากเสียงของพี่นองประชาชนในพื้นที่
แตกลับกลายเปนวาเมื่อนานวันเขาวงการปกครองสวนทองถิ่นเองกลับมุงสนองตอบตอความตองการให กับ
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รัฐราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมากกวาตอบสนองตอความตองการตามเจตนารมณในรัฐธรรมนูญที่เปดโอ
กาสใหประชาชนไดมีสวนรวมตอการออกแบบการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อคนในทองถิ่นของตนเองสอดคลองกับ
งานของ
วีระศักดิ์ เครื่อเทพและคณะ ในงานวิจัย ๑๕ ปการกระจายอํานาจของไทย น.๑๖๑-๑๖๓ พบวา
ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติการผลักดันนโยบายการกระจายอํานาจเปนอํานาจหนาที่ที่จะตองถูกผลักดันฝายการ
เมืองและเปดโอกาสใหราชการในสวนของสวนกลางและสวนภูมิภาครวมกันกับเพื่อนกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นแตกลับกลายเปนวาการถายโอนกระจายอํานาจนั้ นกลับถูกทําให ”นิ่งเฉย”หรือไมไดมีการแสดงบทบาท
ในเชิงรุก”ตอการผลักดันเพื่อใหเกิดเพราะถูกอํานาจในระบอบอํามาตยาธิปไตยที่ควบคุมกํากับดูแลไมมีความ
ตองการใหเกิดการกระจายอํานาจดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใหเกิดขึ้นเพราะยังหวงอํานาจและยังตองการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นอยูภายใตการควบคุมสั่งการจากราชการสวนกลางอยูจึงทําใหเสถียรภาพทางการ
เมืองของฝายผูกําหนดนโยบายเปนไปในลักษณะขาดเสถียรภาพออนแอทางการเมืองเพราะตองการรักษาฐาน
อํานาจของตนเองไวดวยเหตุนี้การกระจายอํานาจตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากฝายการเมืองระดับชาติเพื่อเปนกล
ไกสําคัญในการกําหนดนโยบายในการสรางความตอเนื่องเพื่อที่จะเอาชนะแรงตานจากระบบราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาคที่มีชุดความคิดแบบเดิมก็คือพยายามโอบกอดอํานาจใหผูกยึดติดไววกับตนเองใหไดมากที่สุด
อยางนี้แลวการขับเคลื่อนการกระจายอํานาจที่จะเปนไปดังเจตนารมณของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่มุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระตอการจัดทําภารกิจในบทบาทอํานาจหนาที่ที่มุงสนอง
ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นเองยอมจะประสบปญหาการแตกกระจายของทิศทางการกระจาย
อํานาจอยางเชนที่ผานมา
จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๐ วรรคแรกประกอบวรรค ๓ มีหลักการสําคัญและแนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวคิดวาดวย
เรื่องภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ วรรคแรกประกอบวรรคสาม
และความมุงหมายตอการสะทอนเจตนารมณที่ถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญกับบทบาทอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลและการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะโดย
กําหนดขอบเขตแหงการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแยก
ออกจากกันเพื่อประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถจัดกิจกรรมสาธารณะและการดําเนินกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ภ ายในชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความสามั ค คี ข องพี่ น อ งประชาชน
ในทองถิ่นรวมกันอีกทั้งยังเปนการสรางคุณคาอันเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในทองถิ่นผานความเชื่ อและ
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบตอกันมาอยางยาวนานในการสรางความเปนอัตลักษณหรือเอกลักษณใหกับทองถิ่น
ในพื้นที่นั้นๆ โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณในการบริหารจัดการตอกิจกรรมดังกลาวได
โดยทั้งในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการจัดทําโดยสามารถใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมตอการ จัดทําไดแตถาการจัดทําบริการสาธารณะ
เรื่องใดที่กําหนดใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้นที่มีอํานาจจัดทําจะตองคํานึงถึงรายไดของ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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องคกรปกครองสว นท องถิ่ น ในพื้ นที่ นั้นประกอบการจัดทํ าด วย เหตุเพราะว าการกระจายอํานาจทางการ
บริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดคํานึงถึงรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถตอบสนอง
และจัดทําบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและเพียงพอใหสอดรับกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
โดยสามารถสรุปแนวคิดและหลักการสําคัญที่เกี่ยวบทบาท อํานาจหนาที่ ตอการจัดทําภารกิจบริการ
สาธารณะขององค กรปกครองสว นท องได จากงานของอาจารยวสัน ต เหลืองประภัสร ในสารานุกรมการ
ปกครองส ว นท องถิ่ น เรื่ อง ภารกิ จ หน าที่ ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น (สถาบั นพระปกเกล า,๒๕๔๗)
ไดใหความหมาย บริการสาธารณะระดับทองถิ่น(Local Affairs) เปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนหนวยงานหรือองคกรที่ ทําหนาที่แทนประชาชนภายในชุมชนทองถิ่นนั้น และความตองการ
ภายในท องถิ่ น นั้ น ๆ เป นการเฉพาะโดยมี ห ลั กการและรู ปแบบในการจั ดระบบภารกิ จ หน าที่ ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอยู ๓ แนวทางดังนี้
๑.ภารกิจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหลักการนี้ไดกําหนดภารกิจหนาที่สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอการจัดทําบริการสาธารณะระดับทองถิ่นในการทําเรื่องใด ๆ จะตองเปนการใชอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือรับรองไวใหวาเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนิน
การจั ด ทํ า ได ถ า มิ ไ ด มี ก ฎหมายให อํ า นาจไว ห รื อ กระทํ า เกิ น กว า ที่ ก ฎหมายกํ า หนดองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นยอมไมมีอํานาจที่จะกระทําเชนกฎหมายกําหนดวาการจัดเก็บขยะถือเปนภารกิจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังนี้แลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถดําเนินจัดทําภารกิจนั้นไดแ ตหากวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการจัดสรางโรงเรียนแมขอเท็จจริงจะทําใหเห็นวามีความจําเปนและประชาชน
ใน ทองถิ่นนั้นมีความตองการอยางมากแตก็มิสามารถจัดทําบริการสาธารณะทางดานนั้นไดเพราะถือวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจในการจัดทําภารกิจในเรื่องนั้น เปนตน
๒. ภารกิจหนาที่ตามหลักความสามารถทั่วไป( General competence) หมายถึงการที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจัดทําภารกิจหนาที่ไดอยางกวางขวางตราบเทาที่ไมละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไดให
อํานาจไวหรือกระทบตอฐานอํานาจแหงการปกครองของหนวยงานหรือองคกรอื่นโดยใหความสําคัญในเรื่องที่มี
ความจําเปนและความตองการของชุมชนเปนหลักโดยที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน จั ด ทํ า
กิจกรรมอยางใด ๆ เพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองได ดังนี้หลักการ
จัดทําภารกิจหนาที่ตามหลักความสามารถทั่วไปจึงใหน้ําหนักไปที่การตอบสนองตอความตองการของชุมชน
ใน ทองถิ่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเขตอํานาจ ในการจัดทํา จากที่กลาวมานั้นสถานะทางภารกิจหนาที่
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จึ ง ไม ยึ ด ติ ด อยู กั บ ภารกิ จ หน า ที่ เ ฉพาะแต ก ารจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ
ที่ตนเองจะทําอยูในปจจุบันเทานั้นแตหากหมายความรวมถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่อาจมีขึ้นในอนาคตตาม
ความจํ า เป น และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนในท อ งถิ่ น พื้ น ที่ ข องตนเองด ว ยยกตั ว อย า งเช น
เมื่อสถานการณในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปเปนเหตุใหชุมชนทองถิ่นพื้นที่มีการขยายตัวและพัฒนาจนไปสูความ
เปนเมืองมากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองจัดทําระบบขนสงมวลชนเพื่อใชภายในทองถิ่น
ของตนเองเพราะเปนเรื่องที่จําเปนดังนี้แลวการจัดทําภารกิจดังกลาวก็สามารถจัดทําไดโดยเมื่อพิจารณาจาก
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ศักยภาพของตนเองแลวพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่นั้นมีความสามารถที่เพียงพอในการจัดทําภาร
กิจบริการสาธารณะในเรื่องนั้นไดโดยไมจําเปนตองมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดทําภารกิจนั้นไวเปนการเฉพาะ
เพราะถือเรื่องดังกลาวสอดคลองกับหลักการที่เรียกวา ”การบริหารโดยอิสระ”ที่ไมกระทบกระเทือนตอภารกิจ
ของรัฐสวนกลางและความมั่นคงแหงการดํารงอยูของรัฐเปนตน
๓. ภารกิจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย( Mandatory Delegated Function) หมายถึงหลักการจัดทํา
ภารกิจที่รักไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการแทนซึ่งมีความแตกตางจากภารกิจตาม
แนวคิดใน ๒ ประการแรกที่ผานมาที่ถือวาเปนบทบาทภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแท
แตการจัดทําภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนี้ถือวาเปนภารกิจของรั ฐบาลระดับชาติที่มอบหมายใหองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดทํา ภารกิจประเภทนี้ถือหลักความจําเปนพื้นฐานของรัฐและรัฐจะตองจัด
ใหมีขึ้นภายใตกรอบและวิธี การตามกฎหมายที่ รัฐ กําหนดแต ดวยเพราะเหตุ ผลทางดานความจําเป น ซึ่ งรั ฐ
ไมสามารถดําเนินการไดโดยเหตุผลบางประการหรือเปนเพราะภารกิจดังกลาวจะตองมีความรวมมือในการจัดทํา
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรัฐบาลกลางจึงไดมอบอํ านาจภารกิจหน าที่ดังกลาวให องค กรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนผลในทางปฏิบัติก็คือเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองจัด
ทําและการจัดทํานั้นจะตองเปนไปตามแนวทางหรือวิธีการขั้นตอนทางการปฏิบัติที่รับไดกําหนดไวยกตัวอยาง
เชนงานทะเบียนราษฎร หรือการสํารวจสํามะโนประชากรเปนตน
แนวคิดเกี่ยวกับประเภทการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย วุฒิส าร ตันไชย
(๒๕๕๙:๔๓-๕๓) ได อ ธิ บ ายและจั ด รู ป แบบและประเภทการจั ด บริ ก ารสาธารณะขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นไทย โดยสรุปรูปแบบและวิธีการในการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ๕
รูปแบบ ดังนี้
๑. การจัดทําบริการสาธารณะโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการเอง หมายถึง ภารกิจ
ที่ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ดํ าเนิ นการจั ดทํ าบริ การสาธารณะนั้ นได เองโดยมี กฎหมายให อํานาจไว แ ละ
/โดยสามารถรับโอนและจะทําไดทันทีโดยตองอยูในขอบเขตอํานาจในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นแต
มีขอสังเกตพี่เห็นวาการจัดทําบริการสาธารณะบางอยางอาจไมเหมาะสมเพราะเนื่องจากไมมีความพรอมตอการจัด
เตรียมเพื่อรองรับตอการจัดทําอันไดแกบริการสาธารณะที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยภายในการสราง
เสถียรภาพและการวางแผนทางเศรษฐกิ จหรื อประเด็นเกี่ ยวข องกั บความสั มพั นธ ระหว างประเทศ ซึ่งมองว า
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยยังไมมีความพรอมในการดําเนินงานและขาดความพรอมในเรื่องของโครงสราง
ทางบุคลากรความรูความเชี่ยวชาญรวมถึงระยะเวลาในการศึกษาหาความรูตอการจัดทําในมิติดังกลาว
๒. การจัดทําบริการสาธารณะโดยใหผูอื่นดําเนินการแทนโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กําหนดใหทองถิ่นอาจเรียกรอง
ใหรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการแทนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถมอบหมายให
เอกชนดําเนินการตามอํานาจหนาที่แทนไดตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกํากับดูแลใหการดําเนินการเปนไปตามเงื่อนไข ในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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มาตรฐาน โดยไดตั้งขอสังเกต วาในปจจุบันยังไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการ
แทนอีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความพรอมและความสามารถในการออกแบบขอกําหนดและหลัก
เกณฑที่เหมาะสมตอการจัดทําบริการสาธารณะใหแกผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการแทนตนได
๓. การจัดทําบริการสาธารณะโดยการจัดตั้งสหการ (SyndicateหรือUnion) เปนรูปแบบการจัดตั้ง
สหการในการจัดทําบริการสาธารณะประเภทสหการ เปนการที่กฎหมายใหอํานาจองคกร ปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดทําไดโดยในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นของไทยนั้นในปจจุบันไดมีการจัดตั้งสหการไวในระดับ
ของการบริหารปกครองทองถิ่น ๔ ประเภท ยกเวนแตในสวนขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบไปดวย
๑) เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๘ ไดวางหลัก วาถามีกิจการใดอยู ภายใน
อํ า นาจหน า ที่ ของเทศบาลตั้ ง แต ๒ แห ง ขึ้ น ไปจะร ว มกั น ทํ า เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ก็ ย อ มได โ ดย
เรียกขึ้นวาสหการมีสภาพเปนทบวงเมืองและมีคณะกรรม การบริหารประกอบไปดวยผูแทนของเทศบาล
ที่เกี่ยวของกฤษฎีกาซึ่งจะเปนการกําหนดอํานาจหนาที่และระเบียบการดําเนินงานไวสวนการยุบเลิกสหการนั้น
ก็ตองกระทําเปนพระราชกฤษฎีกาโดยวิธีการจัดการทรัพยสิน ๒) กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๕ ได วางหลั กไว ว ากิ จการใดที่ อยู ภายใต อํ า นาจ
ของกรุงเทพฯกรุงเทพฯอาจจะดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการหรือหนวยของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและราชการ
สวนทองถิ่นอื่นไดโดยใหทําเปนการจัดตั้งองคการที่ เรียกวาสหการ มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดวยผูแทนของกรุงเทพฯ สวนราชการหนวยงานของราชการรัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถิ่น
ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ในพระราชกฤษฎีกาใหกําหนดชื่ออํานาจ หนาที่และวิธีการดําเนินงานไวเมื่อจะยุบเลิก
สหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหระบุวิธีการจัดการทรัพยสินไวดวย ๓) เมืองพัทยา ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๙ ไดวางหลักกําหนดใหเมืองพัทยาอาจรวม
กับหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้ง องคกรขึ้นเรียกวา
สหการมีฐานะเปนนิติบุคคลเพื่อทํากิจการ อยางใด ๆ โดยอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาโดยตราเปน
พระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่ออํานาจหนาที่ และระเบียบวิธี การบริ หารจั ดการและการดํ าเนินงานไว และ
เมื่อ จะยุบเลิกจากการใหตราเปนพระราชกฤษฎี กาโดยระบุวิธีการจัดการทรัพยสินไวดวย ๔) องคการบริหาร
สวนจังหวัดองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ไวในพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พศ ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๗ ได ว างหลั ก ไว ใ ห โ ดยมี ข อ ความที่ สื่ อ
ให เ ห็ น ว า สามารถดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง สหการไว ไ ด ดั ง นี้ “กํ า หนดให ก ารทํ า กิ จ การไม ว า จะดํ า เนิ น การเอง
หรื อร ว มกั บ บุ คคลอื่ น หรื อจากสหการ” โดยยั งมี การกํ าหนด ในเรื่ องการจั ดตั้ งสหการไว ในแผนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๑ โดยใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นไดในลักษณะความรวมมือหรือรูปแบบสหการเปนภารกิจที่ตอง
อาศัยความรวมมือจากองคกรอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีผลกระทบตอประชาชน
ไม เฉพาะในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะแตมีผลกระทบตอประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ
ดวยหรือมีความจําเปนตองลงทุนจํานวนมากและไมคุมคาหากตางฝาย ตางดําเนินการเองไดตั้งขอสังเกตไววา
ในทางปฏิบัติสภาวการณปจจุบันกับไมพบวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่รวมกันจัดตางจากการแตอยางใด
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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จากหลักการดังกลาวซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับความคิดเห็นของ (โกวิทย พวงงาม,๒๕๕๙:น.๗๒-๗๓)
ที่ ไ ด ส รุ ป สาระสํ า คั ญ ในหลั ก การความร ว มมื อ ระหว า งองค ก รปกครอง ส ว นท อ งถิ่ น ของประเทศญี่ ปุ น
ไวอยางนาสนใจโดยมีการบริหารดานความรวมมือโดยมีชื่อเรียกวา “สหการ”หรือความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ อาจใช คํ า ว า การจั ด บริ ก ารสาธารณะร ว มกั น ระหว า งองค ก รท อ งถิ่ น ก็ ไ ด
ซึ่งประเทศญี่ปุนนั้นไดกําหนดรูปแบบความรวมมือไวที่ตรงกับคําวาสหการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไทยไดแก การจั ดทําบริ การสาธารณะรว มกั นความรวมมื อระหวางองค กรปกครองสว นท องถิ่นโดยเป น ไป
ตาม กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ว า ด ว ยการปกครองตนเองขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยให ร ะบุ ว า
ทั้ ง จั ง หวั ด และเทศบาล สามารถบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ร ว มกั น ได ทั้ ง หมดหรื อ สามารถร ว มกั น ได ใ นบาง
ลักษณะภารกิจของความรวมมือหรือสหการจะมีลักษณะเปนนิติบุคคลโดยสามารถมีทรัพยสินเปนของตนเองไดมี
แหลงเงินของตนเองไดแตไมมีอํานาจในการจัดเก็บภาษี มีโครงสรางองคกร โดยมีประธานสหกรณผูไดรับเลือก
มาจากนายกเทศมนตรี ซึ่ ง ภาคี ส มาชิ ก ที่ ต อ งการจั ด ทํ า มาร ว มมื อ กั น เลื อ กกั น ขึ้ น มาและมี ส ภาสหการ
ควรตรวจสอบ สํ าหรั บความร วมมื อระหว างองค กรท องถิ่ นในประเทศญี่ ปุนยั งมี รูป แบบอื่ น อี กยกตั ว อย า ง
เชนสหการผสมและสหการภาคซึ่งมีความสลับซับซอนในเรื่องของการรวมมือการจัดทําภารกิจบางประเภทและ
รวมมือที่จะทําภารกิจในหลาย ๆ ภารกิจโดยทุกแหงรวมกันดําเนินการเรียกวา “สหการภาค” ซึ่งเปนขอแตกตางจาก
สหการปกติ เ พราะเป น ความร ว มมื อ ในระดั บ ภาคและสามารถขอรั บ การถ า ยโอนภารกิ จ จากรั ฐ บาล
และจั ง หวั ด มาให แ ก สหการภาคเป น ผู ดํ า เนิ น การแทนได จากบทบั ญ ญั ติ แห ง กฎหมาย ตามความ
มุ งหมายของเจตนารมณ ประกอบกั บแนวความคิ ดต อการจั ดทํ าภารกิ จ และการจั ดทํ า บริ การสาธารณะ
สามารถวิเคราะหประเด็นทาทายที่สงผลในทางปฏิบัติตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยได
ประเด็นความทาทายตอการจัดทําภารกิจทางดานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นโดยในหลักการแลวจะตองเปดโอกาสให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีอํานาจและบทบาทภารกิจหนาที่ตอการตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นพื้นที่นั้นใหไดอยางทั่วถึงและตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นโดยจะตองมีความเปนอิสระ
นั่นหมายถึงมีความเปนอิสระที่สามารถจัดทําไดเทาที่ในกรอบกฎหมายใหอํานาจในการจัดทําสิ่งที่บทบัญญัติ
แหงรัฐจํานวนกําหนดไวตามความมุงหมายไดพยายามแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถดําเนิน
การตามเจตนารมยและกฎหมายโดยมีการพยายามถายโอนอํานาจการกระจายบทบาทภารกิจใหองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นตามแผน พ.ศ.๒๕๔๒ แตปญหาดังกลาวนั้นมีขอจํากัดเนื่องจากวาองคกรปกครองสวนท องถิ่น
เองมิไดคุนชินตอการจัดทําบริการสาธารณะที่ตอบสนองตอความตองการดังเชนแนวคิดหรือเจตนารมยของ
กฎหมายที่บัญญัติไวเพราะเหตุวาตัวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดตระหนักรูถึงคุณคาตอการจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยเมื่ อ กระบวนการทางประชาธิ ป ไตยในประเทศไทยได สะดุ ด หยุ ด ลงเพราะ
การรัฐประหารเปนเหตุ ใหการขับเคลื่อนเจตนารมณตอคุณคาของการกระจายอํานาจที่สงผลตอการเมื อง
ระดับทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นขาดจิตรสํานึกแหงการรับรูและขาดความเชี่ยวชาญชํานาญตอ
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การไดเปดโอกาสใหตนเองไดเขาไปจัดทําบริการสาธารณะดังเชนตามแนวคิดของการแบงประเภทในการจัดทํา
บริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบต า งๆที่ ทั น สมั ย ให แ ก ท อ งถิ่ น ของตน เพราะอํ า นาจในการที่ จ ะจั ด ทํ า ได นั้ น
ในช ว งระยะเวลาที่ ผ า นมา องค ก รปกครองส ว น ท อ งถิ่ น มิ ไ ด เ ตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ กั บ บทบาท
ภารกิจหนาที่ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงตอศาลและการในอนาคตไดโดยมีปจจัยทางการเมืองและทางโครง
สรางของบทบาทภารกิจทางกฏหมายลงไปสูการ ปฏิบัติที่สวนกลาง และสวนภูมิภาคยังไมสามารถสนับสนุน
ต อบทบาทภารกิ จดั ง กล าวได อ ย า งเต็ มที่ อี กทั้ งการจั ดทํ าบริ การ สาธารณะที่ ให อํ า นาจองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทํานั้นในมิติที่หลากหลายและมากมายนั้นไดไปสัมพันธกับองคกรหรือหนวยงานอื่นที่จะตองถาย
โอนอํานาจใหเขามาอยูในการ บังคับบัญชาหรือเปนสวนหนึ่งของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีความเชื่อมั่น
วาถาหนวยงานของตนเองไดไปอยูกั บโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวจะดีกวาเดิมอยางไรและ
มีเหตุปจจัยจูงใจอะไรที่หนวยงานดังกลาวในภารกิจนั้นนั้นจะเต็มใจไปอยู กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพราะ
ที่ ผ านมาไม มีตัว อย างที่ เป น รู ปธรรมหรื อทํ าให ห น วยงานนั้ น นั้ น ได เกิ ดความ เชื่ อมั่ น ต อการปฎิ บั ติห นาที่
และชี วิ ต ในการทํ า งานของตนเองว า จะสามารถสร า งความมั่ น คง ให กั บ หน ว ยงานและความก า วหน า
ในอาชีพการทํางานของตนไดอยางไรเมื่อตองมีการเปลี่ยนแปลงไป ประการสุดทายดวยหลักความสามารถ
ตอการจัดทําการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองขึ้ นอยูกับความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่ดวยในหลักการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความพรอมในทางปจจัยเรื่องของ
กําลังคนและงบประมาณรวมถึงการเอื้ออํานวยความสะดวกทางกฏหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
จั ดทํ าบริ ก ารสาธารณะเพื่ อสะท อ นเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ไปยั ง ความต อ งการที่ ตรงกั น ของพี่ น อ ง
ประชาชนในพื้นที่ไมสามารถทําไดโดยงายและในทางปฏิบัติมีแตแนวทางในหลักการทางทฤษฎีและกฎหมาย
แตไมไดมาพรอมกับการ การสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดผลเปนจริง ประเด็นทาทายดังกลาวนี้จะตอง
หยิบยกไปเปนขอเท็จจริงตอการตั้งเปนประเด็นปญหาเพื่อหาทางแกไขในเชิงทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร ร ว มกั บประเด็ น ทางกฎหมายมหาชนในการหาทางออกผ า ทางตั น ที่ จ ะทํ า ให การกระจายอํ า นาจ
เปนไปตามบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ตอการจัดทําบริการสาธารณะอันเปนเจตนารมย ตามรัฐธรรมนูญ
ที่ตองการใหทองถิ่นนั้นสามารถจัดทําไดอยางอิสระภายใตกรอบของกฎหมายโดยไมสวนทางกับความเปนจริง
ที่เปนอยูซึ่งยังมีประเด็นชองวางอีกมากมายในที่นี้ผูเขียนก็เพียงแตตั้งประเด็นความทาทายตอการนําปญหา
เพื่อมุงสูหาคําตอบที่เปนชองวางทางความคิดเพื่อกระตุนใหเกิดการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลในอนาคตไดอยาง
สอดคลองกับความตองการของรัฐธรรการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จากงานวิ จั ย ของพั ส ตราภรณ
เหลืองอิงคะสุด (๒๕๖๐: ๑๑)เรื่องปญหาของการออกกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อกํากับดูแลองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น อ า งถึ ง ในศาสตราจารย ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย ได ร วบรวมความหมายของคํ า ว า กํ า กั บ ดู แล
ไวอยางนาสนใจดังนี้ คําวา “กํากับดูแล”(tutelle) ไดมีนักวิชาการทางกฎหมายมหาชนไดใหคําจํากัดความ
เปนไปในลักษณะใกลเคียงกันเกี่ยวกับอํานาจดังกลาวในทิศทางเดียวกันเชนการดูแลควบคุมหรือการควบคุมดูแล
ทางปกครองหรือการควบคุมกํากับหรือการกํากับดูแลทางปกครอง
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ชาญชั ย แสวงศั ก ดิ์ ไ ด ก ล า วถึ ง คํ า ว า tutelle เป น แนวความคิ ด และหลั ก กฎหมายในเรื่ อ ง ของ
การกํากับดูแลของรัฐที่มีตอองคกรที่ไดรับการกระจายอํานาจจึงกลับกันกับแนวคิดและหลักกฎหมายในเรื่องของ
อํานาจการบังคับบัญชา
พั ส ตราภรณ เหลื อ งอิ ง คะสุ ด (๒๕๖๐:๑๒) ได ใ ห ค วามเห็ น ในความหมายของการกํ า กั บ ดู แ ลว า
การกํากับดูแลเปนกรณีที่องคกรของผูมีอํานาจกํากับดูแลหรือราชการสวนกลางนั้นไดใชอํานาจอยางหนึ่งในเพียง
แตการตรวจสอบการกระทําขององคกรที่ไดรับการกระจายอํานาจหรือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาไดดําเนิ
นการโดยเปนไปตามกฎหมายใหอํานาจไวหรือไม
ผู เขี ย นขอสรุ ป ความหมายเบื้ อ งต น ดั ง นี้ “การกํ า กั บ ดู แล”(tutelle) เป น หลั กการที่ ใช ใ นระบบ
กฎหมายของประเทศฝรั่ ง เศส โดยนํ า มาใช ใ นประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผ า น
หลักการกระจายอํานาจ เปนหลักการที่ใหผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถกํากับดูแลความชอบดวยกฎหมาย
ไดใหไวไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบุคลากรภาครัฐในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่เกี่ยวของปฏิบัติห
นาที่เปนไปตามกรอบของกฎหมายอยางเทาที่กฎหมายใหอํานาจไวโดยจะไมเขาไปกาวลวงในหลักความเปนอิสระข
ององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กฎหมายไดใหอํานาจจัดทําภารกิจตาง ๆ ในทองถิ่นของตน เปนการใช อํานาจ
กํ ากั บ ดู แลบนฐานกฎหมายและผู มีอํานาจกํ ากั บ ดู แลต องทํ าเท าที่ จํ าเป น ซึ่ งสอดคล อง กั บ อํ านาจหน าที่
ในลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู กํ า กั บ ดู แ ลองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยผู มี อํ า นาจ กํ า กั บ ดู แ ลองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกลาวคือองคการ
บริ ห ารส ว นจั งหวั ด ตามพ.ร.บองค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ มี ห ลั ก ว า ผู มี อํ า นาจ
กํากับดูแลตามกฎหมายไดแกผูวาราชการจังหวัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูกํากับดูแลซึ่งมี
สถานะแหงการใชอํานาจที่มาจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยมีขอบเขตการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของอบจ.ใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับโดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จ
จริงหรือสั่งใหชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการได
เทศบาล ผู มีอํานาจกํ า กั บ ดู แลตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ ๒๔๙๖ มาตราที่ ๗๑
วรรคแรกประกอบวรรคสองมีหลักวานายอําเภอผูวาราชการจังหวัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มีสถานะแหงการใชอํานาจที่มาจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคในการกํากัยดูแลทั้งผูวาราชการจังหวัด
และนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการเรียกรายงานและเอกสารหรือ
สถิติอยางใดๆมาตรวจสอบตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ผู มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๙๒ วรรคแรก ประกอบวรรคสองมีหลักวา ใหนายอําเภอและ
ผู ว าราชการจั ง หวั ดซึ่ งโดยทั่ ว ไปแล ว จะเป น นายอํ า เภอที่ ทํ าหน า ที่ กํ า กั บ ดู แลการปฏิ บั ติห น า ที่ ข องอบต.
ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับทางราชการโดยในอําเภอมีอํานาจเรียกสมาชิกอบต นายก อบต
รองนายก เลขานุการ พนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาชี้แจงหรือสอบสวน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ไดตลอดจนสามารถเรียกรายงานและเอกสารใดๆพี่มาตรวจสอบไดเชนกันซึ่งสถานะของผูกํากับดูแลมาจาก
ราชการสวนภูมิภาคซึ่งเปนการแบงอํานาจจากราชการสวนกลางใหมากํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชนกัน
ประเด็นทาทาย จากหลักการที่รัฐธรรมนูญกําหนดสะทอนเจตนารมณตามความมุงหมายใหมีการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปนเพื่อสอดคลองกับหลักความเปนอิสระตอการกระจายอํานาจในระบ
บประชาธิปไตยโดยใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคในฐานะ ตามกฎหมายมีอํานาจกํากั บดูแล
ราชการสวนทองถิ่นทั้งในสวนของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากระบบการเลือกตั้งจากคะแนน
เสียงของพี่นองประชาชนในทองถิ่นพื้นที่ไมใหใชอํานาจตอการจัดทําภารกิจใดๆเกินกวาที่กฎหมายไดใหไวเปนป
ระเด็นในทางกฎหมายที่สงผลตอการปฏิบัติพบวาผูมีอํานาจกํากับดูแลสามารถใชอํานาจในการสั่งยุบสภาทองถิ่น
ไดโดยมีเหตุผลกําหนดไววาเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเพื่อ
ประโยชนการที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอที่มาจากราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยสังกัดกระทรวง
มหาดไทยที่มาจากการแตงตั้งสามารถใชอํานาจในทางกฎหมายยุบสภาทองถิ่น(ที่มา:พระราชบัญญัติองคการ
บริหาร สวนจังหวัด พศ.๒๕๔๐มาตรา๘๐และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖มาตรา๗๔ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา๙๑) โดยที่สภานั้นมาจากการ
เลือกตั้งในการปกครอง ของระบอบประชาธิปไตยที่มุงสนองตอบ ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น
พื้นที่เปดโอกาสใหคนในทองถิ่นไดเลือกผูบริหารหรือตัวแทนขึ้นมาทําหนาที่บริหารจัดการสาธารณะแทนตน
ลักษณะการกํากับดูแลนี้ผูเขียนเห็นวาเปนการทําลายลางตอความมั่นคงแหงการดํารงอยูของเจตนารมณใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีความยอนแยงในทางปฏิบัติเปนการทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมไดถูกกํากับ
เทาที่ จําเปนและมิหนําซ้ํายังจะเปนแนวทางที่ไมมุงสงเสริมตอทิศทางการกระจายอํานาจที่พึงหวังดวยเหตุเพราะ
อํานาจทางกฎหมายเปนการทําลายลางตอคุณคาในหลักการคุมครองประโยชนของประชาชนหรือเพื่อประโยชน
สวนรวมของประเทศเนื่องจากตัวผูใชอํานาจมิสามารถบอกไดวาตนเองนั้นใชสิทธิ์แหงอํานาจสั่งยุบสภาแทน
พี่นองประชาชนในพื้นที่หรือมีจุดยึดโยงรวมกับคนในทองถิ่นอยางไรเพราะมีที่มาจากคนละระบบการบริหารราช
การโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของผูใชอํานาจยุบสภาทองถิ่นนั้นเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตอํานาจ
ในคุณคาของการกระจายอํานาจตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มีตอการปกครองสวนทองถิ่นนั้นคือประชาชน
ในทองถิ่นพื้นที่ดังนี้แลวจะเสมือนเทากับวาประชาชนในทองถิ่นพื้นที่เลือกนายกและผูบริหารทองถิ่นเขามา
แตผูทําหนาที่ยุบสภา คือผูบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค “ทานเลือกมาเรายุบให ”อยางนี้แลวจะทําให
ความเจริญงอกงาม และเติบโตตอพัฒนา การการกระจายอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเกิดขึ้นได
อยางไร และประชาชนในพื้นที่ จะมีความคิดวาความเปนอิสระที่บอกไวในกฎหมายนั้นมันเปนความอิ สระ
เทาที่ผูมีอํานาจจะสามารถทําอะไรกับเขาก็ไดใชหรือไมประชาชนผูเปนเจาของอํานาจในทองถิ่นพื้นที่จะใหความ
สําคัญตอราชการสวนทองถิ่นตอไปหรือไมเมื่อสิ่งที่เปนสัญญาลักษณ ตัวแทนของอํานาจประชาชนถูกทําลาย
โดยคนจากราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคเสียเองอยางนี้แลวตกลงเรายังตองการการกระจายอํานาจใหเปนดั
งเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอีกตอไปหรือไมอยางไรคําถามใหญนี้จะเปนประเด็นทาทายที่ทุกทานรวมทั้งผูเขียน
ตองแสวงหาแนวทางแกไขกันตอไป
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การบริหารงานบุคคลและที่มาของสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุงหมาย
มาตรา
๒๕๑ กําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลข
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่ก ององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฎหมายบัญญัติ
ซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเ
ปนของแตละทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบการ
จัดใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกันเพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือการ
สับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได
มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
กําหนดหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง
ผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของส ตาง ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาทองถิ่นหรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได
ประชาชน
แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนดวย ทั้งนี้
และเจตนารมณในการปองกัน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และปราบปราม การทุจริตไวดวย
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองคํานึงถึงเจตนารมณ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทํางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญดวย
*อางอิง: ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐. ๒๕๖๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ.
การบริหารงานบุคคลและที่มาของสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นทาทายในทางปฎิบัติดานการบริหารงานบุคคเกี่ยวของกับระบบคุณธรรมที่องในสวนของที่ม
าแหงการใชอํานาจแบบกลุมหรือคณะกรรมการ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ได กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการกลางปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค ค ลของ
องค ก ารบริ ห าร ส ว นจั ง หวั ด ในแต ล ะแห ง เพื่ อ ให มี ม าตรฐานที่ ส อดคล อ งกั น โดยกํ า หนดให มี ๑
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายเปนประธาน ๒
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓ เลขาธิการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ๔ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ๕
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อธิบดีกรมบัญชีกลางและ ๖ อธิบดีสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นโดยทั้งหมดนี้เปนตัวแทนจากราชการ
สวนกลางและเปนผูที่มีบทบาทอํานาจหนาที่อยางมากทั้งในทางกฎหมายในทางงบประมาณและในทางกํากับ
ดู แ ลบั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ต อ บุ ค ลากรส ว นท อ งถิ่ น โดยมี ส าระสํ า คั ญ อยู ต รงที่ ใ ห ค ณะกรรมการเลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๖คนที่มาจาก ผูมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานต าง ๆ อันจะเปนประโยชน แก ก าร
บริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนจังหวัดโดยใหกรรมการตามที่กลาวมาขางตนทั้ง ๖ตําแหนงที่ เปน
ตัวแทนจากราชการ สวนกลางเสนอผูทรงคุณวุฒิและใหตัวแทนจากองคการ บริหารสวนจังหวัด มี จํานวน ๖
คนเท า กั น เสนอ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฝ ง ละ ๙ คนเท า กั บ ๑๘ คนผู ที่ ถู ก เสนอชื่ อ และให บุ ค คล ดั ง กล า ว
ร ว มกั นประชุ มเพื่ อคั ดเลื อกกั นเอง ให เหลื อ ๖ คนโดยวิ ธี การคั ดเลื อก ผู แทนองค การบริ หารส ว นจั งหวัด
และทรงคุ ณวุ ฒิ ให เป นไปตามหลั กเกณฑ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการ บริ หารงานบุ คคลท องถิ่ น กํ าหนด
ซึ่ ง หลั ก การดั ง กล า วไม ไ ด กํ า หนด ไว ใ ห เ ห็ น ว า ใครมี อํ า นาจกํ า หนดอย า งไรและมี วิ ธี ก ารกํ า หนดโดยใคร
แตในบทบัญญัติมาตรา ๑๖วรรค๓แสดงใหเห็นวาใหปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปน ตัวแทนจากราชการ
ส วนกลางมี ห น าที่ ตามกฎหมาย เพี ยงตํ าแหน งเดี ย วที่ สามารถจั ดให มีการคั ดเลื อก นายกองค การบริ ห าร
สวนจังหวัดหรือปลัดองคการบริหาร สวนจังหวัดแลวแตกรณีใหมาทําหนาที่เปนผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัดโดยมาจากการคัดเลือกจากราชการสวนกลางซึ่งอํานาจที่บัญญัติไวในกฎหมายดังนี้เทากับวาใหอํานาจ
ราชการสวนกลางนั้นมีเหนือราชการสวนทองถิ่นจึงไมอาจสะทอนตามหลักเจตนารมณเรื่องจริยธรรมและ
คุณธรรมทั้งที่เปนเรื่องของการจัดทําการบริหารบุคลากรสวนทองถิ่นโดยแทและยังกําหนดใหอธิบดีกรมสงเสริมก
าร ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในกรมการปกครอง ๑ คนซึ่งดํารงตําแหนง ไมต่ํากวารองอธิบดี
เป นเลขานุ การคณะกรรมการกลางข าราชการองค การ บริ ห ารส ว นจั งหวั ด จากโครงสร า ง ดั งกล า วเป น
ตั ว สะท อนให เ ห็ น ว า การบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น เป น แหล ง อํ านาจทางโครงสร า ง ของข าราชการ
ส ว นกลางเป น หลั ก ใหญ เ สมื อ นกั บ เป น แหล ง อํ า นาจเพื่ อ เข า มา ควบคุ ม ต า งหากเพื่ อ ให กํ า หนดทิ ศ ทาง
และวิ ธี ก ารขั้ น ตอนเป น ไปดั ง ที่ ร าชการส ว นกลางต อ งการหรื อ กํ า หนดไว เ ปรี ย บดั ง “บ า นของราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น แต ผู มี อํ า นาจจั ด สรรดํ า เนิ น การกิ จ การในบ า นเป น ของข า ราชการ ส ว นกลาง” อี ก ทั้ ง ยั ง
ใชเทคนิคทางกฎหมายในการซอนรูปของอํานาจที่เปนตัวแทนจากราชการสวนกลางเมื่อมองผิวเผินอาจจะคิดวา
มีจํานวนของคณะกรรมการทางดานบริหารงานบุคคลที่เปนคณะกรรมการกลางระหวางราชการสวนกลางและ
ทองถิ่นมีจํานวนเทาๆกันแตเมื่อพิจารณาจากโครงสรางดังกลาวจะเห็นไดวาตําแหนงแหงหนของการเขามา
ควบคุมสั่งการเปนสายบังคับบัญชาที่มีผลในทางกฎหมายและอิทธิพลการบังคับบัญชาโดยมีการใชตําแหนงจากร
าชการส ว นกลางซ้ํ า ในตํ า แหน ง เดี ย วให มี อํ า นาจหน า ที่ ม ากกว า ๑ สถานะโดยเห็ น ได จ ากตํ า แหน ง
อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม การปกครอง ส ว นท อ งถิ่ น และปลั ด กระทรวงมหาดไทยเป น ตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ตอการควบคุมใหโครงสรางดังกลาวเปนไปในทิศทางที่ราชการสวนกลางสามารถกําหนดทิศทางได
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การมีสวนรวมของประชาชน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๔
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิเขาชื่อกันเพื่อเส
นอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

ความมุงหมาย
กําหนดหลักการในการดําเนินงานขององคกรป
กครองสวนทองถิ่น

กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อเพื่อเสน
อขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอง
ถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นได

*อางอิง: ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐. ๒๕๖๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ.
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตอการเขาชื่อเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นมันเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย
ประเด็นทาทาย
จากการที่รัฐธรรมนูญตามความมุงหมายกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นพื้นที่เขาไปมีสวนรวมตอการ
กําหนดทิศทางอนาคตในทองถิ่นของตนเองเพื่อคัดเลือกผูบริหารทองถิ่นหรือสภาทองถิ่นเขามาทําหนาที่แทนตน
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือดูแลความเรียบรอยภายในพื้นที่โดยตองตอบสนองความตองการของประชาชน
นั้นหลักการมีสวนรวมที่มีความจําเปนอยางยิ่งก็คือการใหประชาชนเปนสวนหนึ่งของการรวมกับสนใจหรือรวม
เขาไปเปนคณะกรรมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรับรูปญหาเสนอปญหารวมถึงแกไขปญหารวมกับ
ผูบริหารทองถิ่นหรือสภาทองถิ่นและโดยตรงฉบับปจจุบันไดเปดโอกาสใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบว
นการถอดถอนหรือเสนอขอบัญญัติแหงกฎหมายในทองถิ่นพื้นที่นั้น ๆ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ถอดถอนบุคคลที่ตนไดเลือกใหเขามาทําหนาที่แตไมสามารถสรางความไววางใจหรือไมสามารถทําตามนโยบาย
ที่เคยหาเสียงไวหรื อผูบริห ารท องถิ่น มี การกระทําที่ผิ ดต อเจตนารมณ ในการอยูรวมกัน ที่ ไดตกลงกัน ไว กับ
ประชาชนดังกลาวเปนกรณีที่กฎหมายเปดชองใหประชาชนสามารถใชสิทธิ์ไดแตเมื่อพิเคราะหลงไปในตัวบท
กฎหมายซึ่งจะมีผลตอทางปฏิบัตินั้นกับพบวาผลในทางปฏิบัติในกฎหมายลําดับรองที่เขาไปเปนกลไกเพื่อผลักดัน
ใหเกิดเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญกับเกิดปญหาในทางดําเนินการบังคับใชกลาวคือพระราชบัญญัติวา
ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๓
ไดวางหลักเกณฑ ใหประชาชน สามารถมีสวนรวมในการถอดถอนโดยใช คะแนนเสียงของราษฎรผู มีสิ ทธิ์
เลือกตั้งในเขตทองที่นั้นซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงสําหรับ
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ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งโดยทั่วไปแมจะดูวาเปนเกณฑที่เหมาะสมและเปนเหตุผลที่สามารถถอดใหบุคคล
พนจากตําแหนง ไดแตดวยการกําหนดใหใชเกณฑ ๓ ใน ๔ของจํานวนผูมาใชสิทธิ์ซึ่งมากกวาเกณฑเสียงขางมาก
อันเปนเกณฑทั่วไปปกติตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือวาเปนมาตรฐานสากลและเปนหลัก
ทั่วไปที่ใชกับประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกและกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพ.ศ ๒๕๔๒ยังกําหนดลงไปเพิ่มเติมอีกวาการลงคะแนนเสียง
เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจากตําแหนงหากมีผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํา
นวนผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่นั้นใหการเขาชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเปนอั
นตกไป กรณี ปญหาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให ป ระชาชนผู มีสิ ทธิ ล งคะแนนเสี ย งชื่ อ ถอดถอนสภาท อ งถิ่ น โดย
หลั ก การในทางปฏิ บั ติ ใ นการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ผู ที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง
ตองมาจากคะแนน เสียงสวนใหญของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยกําหนดใหหมูบานละ ๒
คนเะปน ผูมีคะแนนเสียงมากที่สุด ๒ ทานเปนผูที่ไดรับเลื อกแตในทางปฏิบัติการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอน กับตองใชคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนที่มาจากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของพี่นั้นมีจํานวน
ไม น อ ยกว า ๓ ใน ๔ของจํ า นวนผู ม าใช สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ที่ ม าลงคะแนนเสี ย งและต อ งมี ผู ม าใช สิ ท ธิ
ลงคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่ งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงและตองมีผูมาใช สิ ทธิ
ลงคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ส ง ผลให ใ นทางปฏิ บั ติ ป ระชาชน อาจเกิ ด ข อ จํ า กั ด ในการเข า มาสู ก ลไกด ว ยระบบการถอดถอนแบบนี้
เพราะมีความขัดแยงกันอยูในตัวกฎหมายคนขางสูง สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ของ มาโนช นามเดช พ. ศ. ๒๕๕๙:น.๑๑๓-๑๑๖ไดมีมุมมองและนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว
ในหัวขอการใหบุคคลพนจากตําแหนง โดยประชาชน ที่พบวาหลักการดังกลาวนั้นมีความยอนแยงไมสามารถ
ทํ าให ป ระชาชนได มีส ว นร ว มในหลั กการ ดั งกล าวได อย างเต็ มที่ และในทางปฏิ บั ติจะใช สิ ทธิ์ นี้ ได คอนข า ง
นอยโดยมีขอเสนอวาควรกําหนดใหการใชสิทธิถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นตองใชคะแนนเสียงจากประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้นมีจํานวนไมนอยกวา-๓ ใน ๔ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงสําหรับการ
ถอดถอนสมาชิ กสภาท องถิ่ นและสํ าหรั บการถอดถอนผู บริ หารท องถิ่ นควรมี หลั ก เกณฑ แยกต างหากออกไป
และควรเพิ่ มเติ มหลั กเกณฑ สําหรั บการถอดสมาชิ ก สภาท องถิ่ นโดยกํ าหนดว าผู มาใช สิทธิ ที่เป นประชาชน
ในทองถิ่นพื้นที่นั้นมาใชสิทธิถอดถอนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนั้น
และอีกหนึ่งวิธีคืออาจใชเฉพาะคะแนนเสียง ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองสวนทองถิ่น นั้นโดย
กําหนดใหมีจํานวนไม นอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง สําหรับการถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นโดยไมจําตองพิจารณาวามีผูมาลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสีย
งทั้งหมดของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นหรือไมก็ได จึงเปนประเด็นปญหาในการนํา กฎหมายไปปฏิบัติใช
เพื่ อให เกิ ดการมี ส ว นร ว มดั งเจตนารมณ ตามความมุ งหมายของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ผู เขี ยนได พยายามสะท อน
ใหเห็นและอีกกรณีหนึ่ งก็คือการจัดใหมีการถอดถอนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นก็ดีจําตองใช
กระบวนการความรวมมือและงบประมาณรวมถึงความพรอมดานบุคลากรตองจัดทําเพิ่มขึ้น เปนอีกหนึ่งภาระงาน
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นอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น อาจจะทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายและมาใชสิทธิ
เพื่ อ เข า มาสู ก ระบวนการมี ส ว นร ว มได ไ ม เ ป น ไป ตามความมุ ง หมายที่ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายลํ า ดั บ
รองกําหนดเทาที่ควร
บทสรุป
ประเด็นทาทาย จาก บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญตามความมุงหมายเพื่อสะทอนเจตนารมณ ที่มีตอบทบาท
อํ า นาจหน า ที่ ภารกิ จ ในหมวดการปกครองส ว นท อ งถิ่ น หากเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ไทยเป น ดั ง โรงเรี ย นบ ม เพาะฝ ก หั ด การสร า งคุ ณ ค า ของการพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย
ใหแกประชาชนในทองถิ่นพื้นที่ ผานแนวคิดการกระจายอํานาจ ดังนั้นการเมืองการปกครองระดับชาติก็เปน
สาเหตุที่จะบอกไดวาผลดังกลาวจะเกิดขึ้นในการปกครองสวนทองถิ่นจะเปนจริงไดัมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับกา
รสรางคุณคา ในระบอบประชาธิปไตย ในทางการเมืองการปกครองระดับชาติ ที่จะใหเกิดความมั่งคง ตอเนื่อง
และสรางความเชื่ อ มั่น ตอสถานะการดํ ารงอยู ของเจตนารมณ ตามรัฐธรรมนู ญ ที่สะทอนผ านการบั ง คั บ
ใชอันเปนตามหลักการ การปกครองที่ประชาชนเปนใหญโดยคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
เป น สํ า คั ญ เมื่ อ ใดที่ ก ารเมื อ งการปกครองระดั บ ชาติ ไ ม ส ามารถส ง ผ า นคุ ณ ค า การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยผานไปยังรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นไดก็จะเทากับเปนการ นิ่งเฉยหรือปลอยใหองค กร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น เผชิ ญ ชะตากรรมตามแต โ ชคชะตา เห็ น ได จ าก การควบคุ ม ดู แ ล กํ า กั บ ดู แ ล
ที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนการใชอํานาจ จากราชการสวนกลางสงผานมายัง ราชการสวนภูมิภาค
แทนที่ จ ะเป น การส ง เสริ ม แนวทางการกระจายอํ า นาจต อ การกํ า หนด นโยบายการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะหรือวางแนวทางการจัดการแกไขปญหาในทองถิ่นใหเปนไปดั่งเจตนารมณ เพื่อตอบสนองตอการจัดทํา
ตามความต อ งการของคนในท อ งถิ่ น เพื่ อ สนองตอบต อ ท อ งถิ่ น ของตน โดยใช ก ฏหมายที่ อ อกจากความ
ตองการภายในทองถิ่นนั้นๆแตกับไมสามารถสงผลในทางปฏิบัติได เพราะถูกอํานาจ ควบคุมดูแลหรือกํากับดูแล
อยางเขมขนอันสงผลเปนการสกัดกั้นหรือทําใหการกระจายอํานาจตามคุณคาของระบบประชาธิปไตยไมสามารถ
เปนจริงดังตามเจตนารมยได หรือในบางครั้งโครงสรางแบบเดิมทัศนคติแบบเดิมในกรอบความคิดแบบเดิ ม
อาจจะเปนกําแพงแหงทัศนคติที่สรางอุปสรรคขัดขวางอันเกิดจากทัศนคติแบบรวมอํานาจไวที่ศูนยกลางและสวน
ภู มิ ภ าคโดยไม มี ค วามจริ ง ใจต อ การให เ กิ ด ผลในทางปฎิ บั ติ ขึ้ น ได จ ริ ง เหล า นี้ ย อ มเป น สาเหตุ ข องป ญ หา
ที่ เป นสะพานเชื่ อมร อยเชื่ อมโยงเป นทอด ๆ ต อกั น โดยที่ ไม สามารถปฏิ เสธความสั มพั น ธระหวางรูปแบบ
การเมืองการปกครองระดับชาติและระดับการปกครองสวนทองถิ่นได ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ต อ การดํ า รงอยู ใ นสถานะที่ ประชาชนในท อ งถิ่ น พื้ น ที่ จ ะเกิ ด ความตระหนั ก รู แ ละศรั ท ธา
ตอระบบการเมืองการบริหารปกครองยอมตองมีการบมเพาะคุณคาในทางประชาธิปไตยอันสะทอนเจตนารมณ
ที่ประชาชนในทองถิ่นพื้นที่ในฐานะเปนเจาของพื้นที่และในฐานะผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะตองไดรับการตอบสนอ
งตอการบริหารปกครอง และการจัดทําบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับหลัก ความสามารถที่ ทองถิ่นนั้น ๆ
จะสามารถบริหารจัดการไดอยางเปนอิสระโดยอยูในกรอบของกฎหมายแตมิใชใชกรอบของกฎหมายเปนเครื่องมื
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อสกัดกั้นยับยั้งใหความเจริญงอกงามแหงการกระจายอํานาจที่เปนคุณคาพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยตอง
เสื่อมถอยหรือถดถอยลงไปจนเปนเหตุใหประชาชนเกิดความสับสนวาแทจริงแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
กระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการใหแกประชาชนดังเจตนารมยหรือไมอยางไรหรือการปกครองสวนทองถิ่น
นั้นยังตองตอบสนองตอความตองการจากรัฐสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางเขมงวดเชนในอดีต
ดังนี้แลวถาเรายังมิสามารถแบงแยกความเปนอิสระใหเกิดผลในทางปฎิบัติไดอยางชัดเจนแลวหลักความ
สามารถในการจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไมผลิดอกออกผลเจริญงอกงามดั่งเชน
เจตนารมยที่กําหนดไวในธรรมนูญโดยมีความมุงหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเจตนารมณที่จะทําเพื่อปร
ะชาชนในทองถิ่นพื้นที่หรือความเปนอิสระภายใตระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยไทยโดยกําหนดไวในรั
ฐธรรมนูญ
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บทคัดยอ
องคกรหลายแห งให ความสํ าคัญต อการส งมอบคุ ณค าให แก พนั กงานเพื่ อเป น กลยุ ทธในการดึ ง ดู ด
และรั กษาพนั กงานที่มี ความสามารถและสร างความได เปรี ยบในการแข งขัน บทความวิจั ยนี้ มีจุ ดประสงค
เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวางมิติการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบใหแกพนักงาน ความพึงพอใจในงาน
และความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในองคกร กลุมตัวอยางคือบุคลากรทางแพทยโรงพยาบาลแหงหนึ่งในสังกัด
กรมสุขภาพจิต จํานวน ๒๘๐ คน แบบสอบถามใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะหการถดถอย ผลการศึกษาพบวาการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบใหแกพนักงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจในทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคกรและการรับรูคุณคาที่สงมอบใหแกพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความยึ ดมั่นผูกพัน
ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้บงชี้เห็นวาการสงมอบคุณคาใหกับพนักงานในองคกรเปนปจจัย
ที่ชวยสรางความพึงพอใจในการทํางาน และสงผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของบุคลากรทางการแพทย
คําสําคัญ : คุณคาที่สงมอบใหแกพนักงาน, ความพึงพอใจในการทํางาน, ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF EMPLOYEE VALUE
PROPOSITION, JOB SATISFACTION, AND EMPLOYEE ENGAGEMENT:
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Abstract
Many organizations prioritize delivering employee value as a strategy for attracting and
retaining talent and gaining a competitive advantage. The purpose of this paper is to examine
the link between employee value proposition (EVP) dimensions, job satisfaction and employee
engagement in organization. The sample consisted of 280 medical personnel at a hospital under
the Department of Mental Health. The questionnaire was used as a tool for collecting data. The
data were analyzed using descriptive statistics and regression analysis. The results showed that
the perceived value the organization delivers to its employees was positively correlated with
job satisfaction. Job satisfaction was positively correlated with organizational commitment, and
perceived value delivered to employees was significantly positively correlated with
organizational commitment. The results of this study indicate that the delivery of value to
employees in the organization is a factor that enhances job satisfaction and affects the
organizational commitment of healthcare professionals.
Keywords:

Employee Value Proposition, Job Satisfaction, Employee Engagement
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บทนํา
ในปจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเจริญกาวหนาไปเพียงใดก็ตาม การจัดการทรัพยากรมนุษยก็ยังมี
ความสําคัญตอการบริหารจัดการองคกร ไมวาจะอยูในรูปบริษัท หางราน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
อื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จและสามารถแขงขันไดในตลาด ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของบุคลากรสงผลกระทบ
โดยตรงตอประสิทธิภาพขององคกรโดยรวม ไมวาจะใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงใดก็ตองอาศัยกําลังคนมาควบคุม
บริหาร จัดการ กระบวนการสรรหาบุคลากรเขาทํางานจึงจัดเปนกระบวนการหลักที่มีความสําคัญ หากองคกรใด
ได ค นดี มี ค วามสามารถเข า มาทํ า งาน ก็ ย อ มจะช ว ยส ง เสริ ม ให อ งค ก รนั้ น ประสบความสํ า เร็ จ ได ม ากขึ้ น
(นุจรี สุพัฒน, ๒๕๖๐) รวมถึงการธํารงรักษาคนดีและคนเกงใหอยู กับองค ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการนําพาใหองคกรประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ ขอมูลองคการดานสาธารณสุขไดมีการประมาณ
การไววาตนทุนของการบริการสาธารณสุขหมดไปกับคาใชจายเกี่ยวกับโครงสรางบริการและทรัพยากรบุคคล
เป น จํ านวนไม น อ ยในแต ล ะป เฉพาะในด านทรั พ ยากรมนุ ษย นั้ น องค การอนามั ย โลกได ป ระมาณการว า
งบประมาณดํ า เนิ น การของการจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาจะหมดไปกั บ ค า ใช จ า ย
ดานทรัพยากรบุคคลประมาณรอยละ ๖๐ ถึง ๗๐ (กําธร พฤษานานนท และคณะ, ๒๕๔๖)
หน วยงานสาธารณสุ ขของไทยได รั ผ ลกระทบจากป จ จั ยต าง ๆ อย างเป น พลวั ตทั้ งด านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและอื่น ๆ ลวนเปนปจจัยที่สงผลตอปญหาในการบริหารงานในองคการมาอยางเปน
ระยะ สิ่ งที่ เป น ป ญหาอย างมากคื อการลาออกของบุ คลากรทางการแพทย จากข อมู ล สถิ ติ ของกระทรวง
สาธารณสุขพบวามีอัตราลาออกจากราชการของบุคลากรทางแพทยเปนสัดสวนที่คอนขางมากอยางมีนัยสําคัญ
(กลุมงานบริหารงานบุคคลสํานักบริหารกลาง สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๗) ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเรื่องดังกลาวพบวามีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลความตองการลาออกของบุคลากรทางการแพทย เชน
ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยดานขวัญและกําลังใจ ปจจัยดานความ
พึงพอใจในงาน ปจจัยดานภาระงาน ปจจัยดานนโยบายขององคการ ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตและ
การทํางาน ปจจัยดานครอบครัว เปนตน (กําธร พฤษานานนท และคณะ, ๒๕๔๖; ปริศนา ใจบุญ, ประสิทธิ์
เชียงนางาม, ปยธิดา คูหิรัญญรัตน, ๒๕๕๔; อิงครัต แพททริคค สีเขียวสุขวงกฎ, ๒๕๕๙; สวิส ใจมั่น, ๒๕๖๓;
วียสุดา ญวนแม, ๒๕๖๓) งานวิจัยดังกลาวหลายชิ้นพบสาเหตุหลักที่คลายคลึงกันเปนสวนมากคือ ความพึงพอใจ
ในงานและความยึดมั่นผูกพันตอองคกร
ความผูกพันตององคการและความพึงพอใจในการทํางานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกที่ดี
ตองานในหนาที่ รวมถึงเปนแรงกระตุนที่ชวยใหบุ คคลมีความตั้งใจในการปฏิบั ติงานอยางเต็มความสามารถ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถทํางานในตําแหน งที่ตนเองทําอยู
ไดเปนระยะเวลานาน (ปณิตา นิรมล และ นันธิดา อนันตชัย, ๒๕๖๓; Vrinda & Jacob, ๒๐๑๕) จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันกับองคกร (Tepayakul
& Rinthaisong, ๒๐๑๘) และความผูกพันตอองคการสงผลทางตรงตอความตั้งใจลาออกของบุคลากรและสามารถ
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ทํานายความตั้งใจลาออกของบุคลากรได (กาญจนา พันธศรีทุม และจารุวรรณ สกุลคู, ๒๕๖๐)
อยางไรก็ตาม การที่องคกรจะรั กษาบุ คลากรที่มี คุ ณภาพให คงอยู กั บองคกรไดนั้ นจํ าเป น อย างยิ่ ง
ที่จะตองอาศัยกลยุทธและการสรางแรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจที่วานี้ตองเปนสิ่งที่บุคลากรใหคุณคา องคกรหลายแหง
จึ ง สร างแรงจู งใจด ว ยการส ง มอบคุ ณค า ให แ ก พนั ก งาน (employee value proposition) ซึ่ งเป น แนวคิ ด
เชนเดียวกับคุณคาที่สงมอบใหกับลูกคา (customer value proposition) ที่ตองการใหสินคาและบริการจะอยู
ในใจของลูกคา ทํานองเดียวกันองคกรตองอยูในใจของพนั กงาน ดังนั้น องคกรหลายทั้งภาครัฐและเอกชน
จํานวนมากตางหันหาใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการสงมอบคุณคาใหแกพนักงาน และสรางการรับรูใหแก
พนักงาน (Backhaus & Tikoo, ๒๐๐๔) ทั้งดานคุณคาที่จับตองได และคุณคาเชิงความรู สึ กให แกพนั กงาน
เมื่อพนักงานรับรูถึงคุณคาที่องคกรสงมอบใหแลวนั้นยอมสงผลใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานและ
มีแนวโนมวาจะมีความสัมพันธตอความยึดมั่นผูกพันตอองคกรในทายที่สุด
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการทดสอบวาการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบใหแกพนักงานมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางานและความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของพนักงานหรือไม โดยศึกษากับบุคลากรทางการ
แพทยของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง สังกัดกรมสุขภาพจิต ผูวิจัยกําหนดมิติของการรับรูคุณคาจํานวน ๕ ดาน ไดแก
การรับรูคุณคาดานความเอาใจใส การรับรูคุณคาเชิงสังคม การรับรูคุณคาเชิงเศรษฐกิจ การรับรูคุณคาเชิงการ
พัฒนา และการรับรูคุณคาเชิงการประยุกตใช (Ambler & Barrow, ๑๙๙๖) ผลการวิจัยนอกจากจะเปนการ
อธิบายเพื่อพิสูจนความสัมพันธระหวางป จจัยดังกลาวแลว ยังเปนแนวทางสําคัญที่จะองคกรสามารถนําไป
ประยุกตใชดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การรักษาพนักงานที่มีคุณคาตอองคการใหคงอยูกับองคกรตอไป
วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบใหแกพนักงาน ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของบุคลากรทางการแพทย
สมมติฐานการวิจัย
๑. การรับรูคณ
ุ คาที่องคกรสงมอบใหแกบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากรทางแพทย
๒. ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรทางการแพทย
๓. การรับรู คุณคาที่องคกรส งมอบให แกพนักงานมีความสั มพันธเชิงบวกตอความยึ ดมั่นผู กพันต อ
องคกรของบุคลากรทางการแพทย
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นิยามศัพทปฏิบัติการ
บุ ค ลากรทางการแพทย หมายถึ ง บุ ค ลากรทางการแพทย ใ นสายงานหลั ก และสายสนั บ สนุ น ที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานแหงหนึ่ง สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรทางการแพทยถึงคุณคา
หรือผลประโยชนไดรับจากการทําหนาที่เปนบุคลากรทางการแพทยขององคกร ประกอบดวย การรับรูคุณคา
ดานความเอาใจใส การรับรูคุณคาเชิงสังคม การรับรูคุณคาเชิงเศรษฐกิจ การรับรูคุณคาเชิงการพัฒนา และการ
รับรูคุณคาเชิงการประยุกตใช ดังรายละเอียดตอไปนี้
การรับรูคุณคาดานความเอาใจใส หมายถึง การรับรูของบุคลากรทางการแพทยตอการบริหารองคกร
เกี่ยวกับความเอาใจใสตอบุคลากร ความคิดสรางสรรคและวิสัยทัศนขององคกร โดยประเมินจากการรับรูของ
บุคลากรเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู บริหารองคกรดานการเปนผูนํานวัตกรรม การเล็งเห็นคุณคาและประโยชน
จากความสามารถในเชิงสรางสรรคของบุคลากรมาปรับใชในการทํางาน การใหความสําคัญตอการเปนองคกร
ทางดานสุขภาพและสาธารณสุขอยางมีคุณภาพ ตลอดจนการคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
การรั บรู คุณคา เชิงสังคม หมายถึง การรั บรู ของบุคลากรทางการแพทย ตอบรรยากาศการทํางาน
ที่องคกรไดสรางขึ้นเพื่อใหเกิดสังคมแหงการทํางานที่ดี โดยประเมินจากการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับความรูสึก
ถึงสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา การรับรูถึงกํา ลังใจและการสนับสนุนจากผูบริหาร
องคการและเพื่อนรวมงาน การรับรูสภาพแวดลอมการทํางานที่สนุกสนานและมีความสุข
การรั บรู คุณคาเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง การรั บรูของบุ คลากรทางการแพทย ต อผลประโยชน และ
ผลตอบแทนที่ไดรับจากองคกร โดยประเมินจากการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนในดาน
ตาง ๆ ไดแก ความดึงดูดใจของผลประโยชนและผลตอบแทน ความเหมาะสมของเงินเดือนประจํา การรับรูถึง
ความมั่นคงในงาน การเติบโตในงานอาชีพ และประสบการณที่ไดรับการทํางาน
การรับรูคุณคาเชิงการพัฒนา หมายถึง การรับรูของบุคลากรทางการแพทยตอโอกาสการพัฒนาตนเอง
ที่ไดรับจากองคกร โดยประเมินจากการรับรู ของบุ คลากรเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เชน การรับรูคุณคาในงาน
การรับรูโอกาสในอนาคต การรับรูถึงการปฏิบัติงานที่เสริมสรางประสบการณ การรับรูความสามารถตนเอง
และการรับรูความชํานาญในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพจนเปนที่ยอมรับจากผูบริหาร
การรับรูคุณคาเชิงการประยุกตใช หมายถึง การรับรูของบุคลากรทางการแพทยตอองคกรเกี่ยวกับการ
ได รั บโอกาสให ประยุ กต ใชความรู และประสบการณ ในการปฏิบั ติงาน การให ความสํ าคั ญต อมนุ ษยธรรม
และความรั บผิ ดชอบตอสั งคมของผู บริหารองคกร และการไดรั บการยอมรั บการเป นส วนหนึ่ งขององค กร
ประเมินจากการรับรูของบุคลากรในดานตาง ๆ ไดแก การรับรูถึงโอกาสที่ตนเองสามารถนําความรูและประสบกาณ
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มาถายทอดใหแกผูอื่น การนําความรูเดิมมาประยุกตใชกับผูรับบริการ การใหความสําคัญกับหลักมนุษยธรรม
และการตอบแทนสังคมขององคกร ตลอดจนความรูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับและเปนสวนหนึ่งขององคกร
ความพึ งพอใจในทํ า งาน หมายถึ ง ความรู สึ กนึ กคิ ดเชิ ง บวกของบุ คลากรทางการแพทย ที่ มี ต อ
องคประกอบของงาน ซึ่งเปนผลมาจากการตอบสนองขององคกรทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกพึงพอใจในการ
ทํางาน ตลอดจนความตั้งใจคงอยูในงาน
ความยึกมั่นผูกพันตอองคกรของพนักงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรทางการแพทยวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งกับองคกร มีความตั้งใจและความพยายามที่จะปฏิบัติงานเพื่อชวยใหองคกรสามารถขับเคลื่อนและ
ปฏิบัติตนตามภารกิจขององคกรเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
การรับรูคุณคาที่องคกร
สงมอบแกพนักงาน
- คุณคาดานความเอาใจใส
- คุณคาเชิงสังคม
- คุณคาเชิงเศรษฐกิจ

H1

ความพึงพอใจในการทํางาน

H2

ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
H3

- คุณคาเชิงการพัฒนา

- คุณคาเชิงการประยุกต
ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
(cross-sectional descriptive study) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน ๔ สวน ดังนี้
๑) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ๒) การรับรูการนําเสนอคุณคาแกพนักงาน ๓) ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และ ๔) ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ซึ่งผูวิจัยกําหนดระดับการวัดแบบมาตรประมาณคา (rating
Scale) ตั้งแตระดับคะแนน ๖ ไปจนถึงระดับคะแนน ๑ โดยระดับคะแนน ๖ หมายถึง จริงที่สุด ไปจนถึงระดับ
คะแนน ๑ หมายถึง ไมจริงเลย เครื่องมือผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓
ทาน ซึ่งผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคคลทั่วไปที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐ ตัวอยาง และนํามา
วิเคราะหคุณภาพดานความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ’s
Alpha Coefficient) จากผลการวิเคราะหพบวาคําถามรายขอและรายดานมีคามากกวา ๐.๗ ซึ่งถือวาผานเกณฑ
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การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)
คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติอางอิงใชการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis)
เพื่อตรวจสอบสมมติฐกานวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรู ป Statistical Package for Social Sciences ในกา
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
ผลการวิจัย
๑) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน ๖๐ คน (รอยละ ๒๑.๔๐) และเพศหญิง จํานวน ๒๒๐ คน (รอยละ
๗๘.๖๐) สวนใหญอายุระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป จํานวน ๖๗ คน (รอยละ ๒๓.๙๐) รองลงมาอายุระหวาง ๓๖ - ๔๐ ป
จํานวน ๕๒ คน (รอยละ ๑๘.๖๐) อายุมากกวาหรือเทากับ ๕๑ ป จํานวน ๕๑ คน (รอยละ ๑๘.๒๐) อายุระหวาง
๓๑ - ๓๕ ป จํานวน ๕๐ คน (รอยละ ๑๗.๙๐) อายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๔๖ คน (รอยละ ๑๖.๔๐) และ
อายุนอยกวาหรือเทากับ ๒๕ ป จํานวน ๑๔ คน (รอยละ ๕) สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๐
คน (รอยละ ๕๓.๖๐) รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๗๗ คน (รอยละ ๒๗.๕๐) และต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน ๕๓ คน (รอยละ ๑๘.๙๐) สวนใหญมีรายไดมากกวาหรือเทากับ ๓๐,๐๐๑ บาท จํานวน ๙๐ คน (รอยละ
๓๒.๑๐) รองลงมามีรายได ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗๘ คน (รอยละ ๒๗.๙๐) มีรายได ๑๕,๐๐๑ –
๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๖๙ คน (รอยละ ๒๔.๖๐) และมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๓
คน (รอยละ ๑๕.๔๐) สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๕ – ๑๐ ป จํานวน ๗๓ คน (รอยละ ๒๖.๑๐) รองลงมา
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ ๔ ป จํานวน ๕๗ คน (รอยละ ๒๐.๔๐) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มากกวาหรือเทากับ ๒๖ ป จํานวน ๕๖ คน (รอยละ ๒๐.๐๐) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๑ – ๑๕ ป จํานวน ๔๘
คน (รอยละ ๑๗.๑๐) และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๖ – ๒๕ ป จํานวน ๔๖ คน (รอยละ ๑๖.๔๐)
๒) ผลการวิเคราะหระดับการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน ความพึงพอใจในการทํางาน
และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน พบวากลุมตัวอยางรับรูวาองคกรสงมอบคุณคาที่ดีแก
บุคลากรโดยภาพรวมอยูระดับสูง (ഥ=๔.๖๕ SD=๐.๖๖) รายขอพบวาอยูในระดับสูงทุกขอเ ดังนี้ การรับรูคุณคา
เชิงสังคม (ഥ=๔.๙๑ SD=๐.๘๔) รองลงมาคือการรับรูคุณคาเชิงการประยุกตใช (ഥ=๔.๗๕ SD=๐.๘๑) การรับรู
คุณคาเชิงการพัฒนา (ഥ=๔.๗๐ SD=๐.๘๗) การรับรูคุณคาเชิงเศรษฐกิจ ( ഥ=๔.๔๘ SD=๑.๐๖ และการรับรู
คุณคาดานความเอาใจใส (ഥ=๔.๔๓ SD=๑.๐๒) ตามลําดับ
ความพึงพอใจในการทํางาน พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมในการทํางานระดับสูง
(ഥ=๔.๗๐ SD=๐.๘๖) รายขอพบวาอยูในระดับสูงทุกขอ ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ “องคกรของทานให
ความใสใจกับบุคลากร” (ഥ=๔.๘๖ SD=๐.๘๖) รองลงมาคือ “ทานเชื่อมั่นวาวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรมี
สวนชวยในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบผลสําเสร็จ” (ഥ=๔.๗๙ SD=๐.๘๐) และขอคําถาม “องคกรของทาน
แจงขอมูลและประเด็นปญหาที่มีผลกระทบตอการทํางาน” (ഥ=๔.๕๖ SD=๐.๘๘) ตามลําดับ
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ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโดยรวมรวมอยูในระดับสูง (ഥ=๔.๙๘ SD= ๐.๗๖) และรายขออยู
ในระดับสูงทุกขอ ไดแก “ทานรูสึกภูมิใจเมื่อไดยินบุคคลอื่นกลาวถึงองคกรของทานในทางที่ดี” (ഥ=๕.๐๗ SD=
๐.๗๔) รองลงมาคือ “ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถเพื่อบรรลุเปาหมายและ
ความสําเร็จขององคกร” (ഥ=๕.๐๔ SD=๐.๗๒) “ทานเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององคกรอยาง
เครงครัดเพื่อใหบรรลุเปาหมาย” (ഥ=๕.๐๑ SD=๐.๗๔) “ทานมีความพยายามและตั้งใจทํางานยิ่งขึ้นเมื่อพบ
อุปสรรคในการทํางาน” (ഥ=๕.๐๐ SD=๐.๗๓) และ “ทานมีความรูสึกวาองคกรคือครอบครัวของทาน” (ഥ=
๔.๗๘ SD=๐.๘๘) ตามลําดับ
3) ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน ความพึงพอใจในการทํางาน
และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ผลการวิเคราะห พบว าค าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพั นธ ของตั ว แปรทั้งสองมี ความสั มพั นธ กัน อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบและความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติมีความสัมพันธกันระดับสูงมากและทิศทางเดียวกัน (r = ๐.๘๗๗) การรับรูคุณคาที่องคกรสง
มอบและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ โดยมีความสัมพันธ
กันในระดั บสู งและทิศทางเดียวกัน (r = ๐.๖๘๗) ความพึงพอใจในการทํางานและความยึดมั่นผู กพั น ของ
พนักงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ มีความสัมพันธกันในระดับสูงมากและทิศทาง
เดียวกัน(r = ๐.๗๗๓) (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน ความพึงพอใจในการทํางาน
และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ตัวแปร
๑. การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน
๒. ความพึงพอใจในการทํางาน
๓. ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

๑

๒

๓

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
๐.๔๐๓
๒.๔๘๑

๐.๘๗๗*
๐.๖๘๗* ๐.๗๗๓*

*นัยสําคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕
๔) อิทธิพลระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานตอความพึงพอใจในการทํางาน
ผลการวิเคราะหพบวาการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจใน
การทํางาน (B = ๐.๔๔๐) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานสามารถพยากรณ
ความพึงพอใจในการทํางานคิดเปนรอยละ ๗๖.๙ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๑ การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบ
ใหแกบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางแพทย (ตารางที่ ๒)
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ตารางที่ ๒ แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน

ตัวแปร
คาคงที่ (Constant)
การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน
R = ๐.๘๗๗

R๒ = ๐.๗๗๐

ความพึงพอใจในการทํางาน
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
BETA
๕.๒๖๐
๑.๖๙๕
๐.๔๔๐
๐.๐๑๔
๐.๘๗๗

Adjusted R๒ = ๐.๗๖๙

S.E. = ๓.๙๙๘

t

sig

๓.๑๐๓ ๐.๐๐๒*
๓๐.๔๘ < ๐.๐๐๑*
๙

F = ๙๒๙.๕๙๙

*นัยสําคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕
๕) ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานที่มีตอความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ผลการวิเคราะห พบวาความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวก (B = ๐.๓๑๒) กับความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน คิดเปนรอยละ ๕๙.๕ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๒ ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ
เชิงบวกตอความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรทางการแพทย (ตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

ตัวแปร
คาคงที่ (Constant)
ความพึงพอใจในการทํางาน
R = ๐.๗๗๓ R๒ = ๐.๕๙๗

ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
BETA
๗.๒๗๐
๐.๘๗๘
๘.๒๘๒
๐.๓๑๒
๐.๐๑๕
๐.๗๗๓
๒๐.๒๙๑
Adjusted R๒ = ๐.๕๙๕ S.E. = ๒.๑๓๙ F = ๔๑๑.๗๑๕

sig
< ๐.๐๐๑*
< ๐.๐๐๑*

*นัยสําคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕
๖) อิทธิพลระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานตอความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ผลการวิเคราะหพบวาการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความยึดมั่น
ผู กพันของพนั กงาน (B = ๐.๑๓๙) ที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ๐.๐๕ การรั บรูคุณคาที่องค กรส งมอบแก
พนักงานสามารถพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของพนักงานคิดเปนรอยละ ๔๖.๙ ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ ๓ การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบใหแกพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอความยึดมั่นผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรทางการแพทย

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๒๙๕
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ตารางที่ ๔ แสดงความสั มพันธของการรั บรู คุณคาที่ องค กรส งมอบแกพนั กงานกั บความยึ ดมั่นผู กพั น ของ
พนักงาน
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
Unstandardized
Standardized
ตัวแปร
t
sig
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
BETA
คาคงที่ (Constant)
๘.๗๐๘
๑.๐๓๘
๘.๓๘๗ < ๐.๐๐๑*
การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน
๐.๑๓๙
๐.๐๐๙
๐.๖๘๗
๑๕.๗๔๔ < ๐.๐๐๑*
๒
๒
R = ๐.๖๘๗ R = ๐.๔๗๑ Adjusted R = ๐.๔๖๙ S.E. = ๒.๔๔๙ F = ๒๔๗.๘๘๗

*นัยสําคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน ความพึงพอใจในการ
ทํางาน และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานและ
ความพึงพอใจในการทํางาน มีความสัมพันธในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกัน การรับรูคุณคาที่องคกร
สงมอบแกพนักงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน มีความสัมพันธในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน
และความพึงพอใจในการทํางานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน มีความสัมพันธในระดับสูงมากและไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับการวิจัยของ ปณิตา นิรมล และ นันธิดา อนันตชัย (๒๕๖๓) ศึกษาวิจัยเรื่ อง
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผู กพันตอองคกรของบุ คลากรมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีมหานครที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากรมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี มหานคร
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการทั้งในภาพรวมและรายดาน
สมมติฐานขอที่ ๑ การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจในการ
ทํางาน ผลการวิจัยพบวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว แสดงใหเห็นวาการรับรูคุณคาที่องค กร
สงมอบแกพนักงานมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Tanwar and Prasad
(๒๐๑๖) พบว า การส งมอบคุ ณ ค าที่ ดี แ ก พนั ก งานมี ความสั ม พั น ธ ต อ ความพึ ง พอใจในงานของพนั ก งาน
เชนเดียวกับการศึกษาของ Davies and Mete (๒๐๑๘) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณในแงของ
การนําเสนอคุณคาหรือผลประโยชนตาง ๆ ที่พนักงานจะไดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงาน และยังสอดคลองกับการวิจัยของ สุดารัตน พิมลรัตนกานต และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (๒๕๖๐) ที่
พบวา การรับรูบรรยากาศในองคกรมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการรับรู
บรรยากาศองคกรหรือการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ซึ่งมีการรับรู
ในการกําหนดเปาหมายและวิธีการทํางานในหนาที่ของตนเองได ทําใหมีผลต อความพึงพอใจในงาน สามารถ
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บอกไดถึงความพอใจกับงานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความสามารถของบุ คลากรในองคกรที่ไดปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของตนได
สมมติฐานขอที่ ๒ ความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
จากการสรุปผลวิจัย พบวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจในการทํางาน
มีผลตอกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Shore and Wayne (๑๙๙๓) ที่พบวา
ความผูกพันดานจิตใจและการรับรูการสนับสนุนจากองคการ มีความสัมพัน ธเชิงบวกกับความเปนสมาชิกของ
องคการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Markovits et al. (๒๐๐๗) ซึ่งพบวาความผูกพันตอองคการ
ดานความจิตใจมีอิทธิพลมากที่สุดตอระดับของความพึงพอใจในงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพิชชา
สามารถ และ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (๒๕๕๘) ทีระบุวาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก
วัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ ๓ การรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน จากผลการวิจัยพบวาสอดคล องกับสมมติฐานที่ผู วิจัยกําหนดไว แสดงให เห็ นวา การรับรูคุณค า
ที่องคกรสงมอบแกพนักงานมีผลตอความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน สอดคลองกับการวิจัยของ สุดารัตน พิมล
รัตนกานต และวิโรจน เจษฎาลักษณ (๒๕๖๐) ที่พบวา การรับรูบรรยากาศในองคกรมีอิทธิพลทางบวกกับความ
ผูกพันอาจเปนเพราะวาบุคลากรในองคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาและความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
เปนสําคัญมีการรับรูบรรยากาศองคการที่ดีไมวาจะเปนบรรยากาศองคการในดานใดดานหนึ่งก็ตามหรืออาจเปน
การรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมการรับรูบรรยากาศองคการที่ดีนี้ยอมกอใหเกิดความพึ งพอใจในการทํางาน
มีการสรางบรรยากาศที่จะทําใหบุคลากรในหนวยงานไดรับความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น สงผลตอความ
ผูกพันในการทํางานที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อภิพงศ โชติรัตน (๒๕๕๗) ไดทําการศึกษาการรับรูบรรยากาศ
องคการที่ส งผลต อความผู กพันในการทํางานของพนั กงานในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการรั บ รู
บรรยากาศองคการดานการใหรางวัล และดานความเจริญกาวหนาและการพัฒนา มีผลตอความผูกพันในการ
ทํางานของพนักงานมีผลตอความผูกพันในการทํางาน จากการศึกษาของ กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์ (๒๕๕๗)
พบวาผูบริหารจะตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคการ โดยแนวทางที่กําลัง
ไดรับกลาวอางทั้งจากนักวิชาการและนักปฏิบัติเปนอยางมากในปจจุบันนี้คือ แนวทางการสรางองคการหรือการ
สรางภาพลักษณแหงความสุข ดังนั้นความผูกพันของบุคลากรที่มี ตอองคกรจึงเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญดอก
หนึ่งในการรักษาบุคลากรทีมีความเต็มใจในการทุมเทความรู ความสามารถใหคงอยูกับองคกรได (Bhatnagar,
๒๐๐๗)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน และความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน
อยูในระดับสูง อยางไรก็ตามองคกรควรใหความสําคัญและยกระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของพนักงาน โดยการศึ กษาวิจัยหรือการสํารวจถึงความ
ตองการของบุคลากรและวิเคราะหวาความตองการเหลานั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาตอบุคลากรอยางแทจริง และนํามา
กําหนดกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒. องคกรควรพัฒนาแบรนดนายจาง (employer branding) ซึ่งเปนกระบวนการสรางและสงมอบ
ภาพลักษณและผลประโยชนที่มีคุณคาขององคการใหกับพนั กงานปจจุบัน และพนักงานในอนาคต ถือเปน
กลยุทธที่สําคัญที่องคการไดนํามาใชเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงไวกับองคการเพื่อสราง
ความ ไดเปรียบในการแขงขัน
ขอเสนอแนะงานสําหรับวิจัยในครั้งตอไป
๑. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ศึ กษาเฉพาะบุ คลากรทางการแพทย โรงพยาบาลแห งหนึ่ งในสั งกั ดกรม
สุขภาพจิต ซึ่งผลที่ไดอาจจะไมครอบคลุมทั้งหมด ควรมีการศึกษาสถานพยาบาลอื่น ๆ ดวย วามีการรับรูคุณคา
ที่องคกรสงมอบแกพนักงานความพึงพอใจในการทํางาน และความยึดมั่นผู กพันของพนักงานในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันหรือไม
๒. การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเพิ่มในกลุมตัวอยางที่เฉพาะเจาะจง เชน การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บุคลากรเจนเนเรชันวาย (Generation Y) เกี่ยวกับการรับรูคุณคาที่องคกรสงมอบแกพนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทํางาน และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เพื่อสามารถรับรูและเขาใจถึงความคิดและทัศนคติ ของ
บุคลากรเจนเนเรชันวายไดมากขึ้น เนื่องจากเปนกลุมคนที่เปนกําลังแรงงานสําคัญในปจจุบัน
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การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสูการเมืองระดับชาติ: กรณีศึกษาบทบาท และ
การเคลื่อนไหวของปกแรงงานภายใตพรรคอนาคตใหมชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓
สินีนาฎ คะมะคต
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มุงวิเคราะหและศึกษา บทบาท อุดมการณแนวคิด โครงสรางเครือขาย กลไก และ
วิธีการที่ใชในการยกระดับการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสูการเมืองระดับชาติภายใตพรรคอนาคตใหม
ในแตละชวงเวลา ตั้งแตชวงการเกิดรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
และชวงเวลาเปลี่ยนผานสูการเลือกตั้งในป พ.ศ. ๒๕๖๒ จนกระทั่งถึงชวงสิ้นสุดอยางเปนทางการ การประกาศ
ยุบพรรคอนาคตใหมในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จุดกระแสเกิด การเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุมนักศึกษาพร อมทั้ง
ประชาชนภาคสวนตาง ๆ งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือวิจัยเชิงเอกสาร
และเก็บรวบรวมขอมูลผานวิธีการสัมภาษณเชิงลึกของขบวนการแรงงานที่รวมกลุมอยางเปนทางการภายใต
พรรคการเมือง ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมทุกกลุมในขบวนการนี้ ทั้ง (๑) ทีมแกนนําของปกแรงงาน (๒) ทีม
ตัวแทนเครือขายสหภาพแตละอุตสาหกรรมที่เขารวมขบวนการ (๓) ทีมขอมูลและนโยบายปกแรงงาน และ
(๔) ทีมผูแทนราษฎรสัดสวน ปกแรงงาน โดยเลือกตัวอยางขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามประเด็นศึกษา และ
ใชเทคนิคการสุมแบบลูกโซ
ผลการศึกษาพบวา การเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูประเด็น รัฐสวัสดิการ กับแรงงานและ
การเมืองประชาธิปไตยของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม ยังคงไมสามารถเขาถึงเพื่อเปลี่ยนการรับ รูแกแรงงาน
ทั่วไปที่อยูนอกเครือขายไดอยางครอบคลุมตามเปาหมายที่ตั้งไว แมจะมีผลตอบกลับบางเล็กนอยในระดับ
ปจเจกบุคคลก็ตาม เนื่องดวยเงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่เกิดจาก (๑) สถานการณทางการเมืองไทย และความ
เปนประชาธิปไตยที่สงผลสะเทือนตอรัฐสภาและการยุบพรรคอนาคตใหมที่มีอายุเพียงปเศษ ตลอดจนชวง
รอยตอของการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการถูกยุบพรรค ที่ทําใหงานพื้นที่และมวลชนตองหยุดชะงัก เหลือไว
แคเพียงการทํางานดานความคิดทางนโยบายแรงงานและรัฐสวัสดิการผานสื่อโซเชียลมีเดีย (๒) โครงสราง
แทจริงของขบวนการที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบ ตลอดจนปญหาการเชื่อมประสานเพื่อเพิ่มแนว
รวม ขยายพื้นที่ใหกับแรงงานนอกระบบอุตสาหกรรมแบบดั่งเดิมเขามามีสวนรวมทางการเมืองระดับชาติ
รวมกับขบวนการได (๓) วิธีการเคลื่อนไหวผลักดันภายใตกระบวนการฝงนิติบัญญัติของขบวนการไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเปาหมายและกรอบที่วางไว สงผลใหเกิดรองรอยความขัดแยงในเรื่องยุทธวิธีออกเปน ๒
ฝงอยางหลวม ๆ รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนรางกฎหมายของขบวนการผานพรรคที่ไมสอดรับซึ่งกันและกัน
เทาที่ควร (๔) ทรัพยากรสนับสนุนจากพรรคที่มีเงื่อนไขและจํากัด ไมวาจะเปนทางดานการสื่อสารผานสื่อ
โซเชียลหลักของพรรค ชุดขอมูลสนับสนุนนโยบายของขบวนการจากพรรค เปนตน ในภายหลัง ประเด็นเฉพาะ
หนาดานแรงงานมีความหลากหลายผานเขาการประชุมรัฐสภาและประชุมกรรมาธิการแรงงานมากขึ้นจากกลุม
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อิสระและเครือขายนอกขบวนการ รวมถึงการขยายเครือ ขายพันธมิตรจากการทํางานดานความคิดกับองคกร
ภายนอกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เงื่อนไขดังกลาวยังส งผลตอเปาหมาย และรูปแบบการระดมทรั พยากรใน
ปจจุบัน ที่ขบวนการหันมาเนนดานทรัพยากรบุคคลผานการขยายเครือขายอยางมีกลไกและซับซอนมากขึ้น
โดยเนนการทํางานกับมวลชนผานการจัดตั้งอยางเปนกระบวนการ เพื่อวางฐานรากของขบวนการให มั่น คง
ขยายการสื่อสารรับรูแกสังคม กระจายอํานาจและทรัพยากรภายใตโครงสรางสังคมการเมืองใหแกกลุมผูใช
แรงงานอื่น ๆ ผานทางเครือขายในขบวนการ
คําสําคัญ: ขบวนการแรงงาน, ปกแรงงาน, พรรคอนาคตใหม
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FROM THE LABOR FORCE MOVEMENT TO NATIONAL POLITICS: CASE
STUDIES AND ROLES OF THE FUTURE FORWARD PARTY'S LABOR FACTIONS
MOVEMENT IN 2014 TO 2020
Sineenat Kamakot

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 2 0 1 9
election, until the official dissolution of the Future Forward Party in 2 0 2 0 , 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 sampling 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. (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
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legislation faction processes were not heading towards 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. (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.

Keywords: Labor force movement, Labor wing faction, Future Forward Party
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บทนํา
แรงงานกับการเมือง เปนสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนพรอมกันเสมอมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน แมในอดีต
จุ ด เริ่ ม ต น ของการรวมตั ว กั น เรี ย กร อ งของกลุ ม แรงงานจะมี ข อบเขตพื้ น ที่ แ ละประเด็ น อยู แ ค ใ นสถาน
ประกอบการของกลุมตน เพื่อเรียกรองสิทธิและปญหาจากการถูกกดขี่การเอารัดเอาเปรียบจากนายจางเทานั้น
แตตอมาหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการยกเพดานการตอรองตอสู ที่สูงขึ้น เริ่มเคลื่อนไหว
ในประเด็นทางสังคมและการเมือง ทั้งที่เกี่ยวของกับแรงงานโดยตรงและทางออม อาทิ การรวมกลุมคัดคาน
การขึ้นราคาขาวสารและน้ําตาล พรอมขอเรียกรองการประกันราคาขาวเปลือก เปนตน ทั้งยังมีการนัดหยุดงาน
อยางยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตรไทย ตลอดป พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๙ ภายหลังสมาคมแรงงานตาง ๆ
ในภาคเอกชนรวมตัวกันตอสูในนามศูนยประสานงานกรรมกร (ศปก.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกลุมตาง
ๆ ไดรวมตัวกับสหภาพแรงงานกลางขึ้นในนามใหมที่ชื่อวา กลุมสหภาพแรงงานแหงประเทศไทย ๑ สงผลให
ขบวนการแรงงานมีความเปน ปกแผน แข็งแรง และมีประเด็นการตอสูที่แหลมคมมากยิ่ งขึ้นอยางชัดเจน
ภายใตเปาหมายผลประโยชนของแรงงานและประชาชน ผานการประสานเครือขายรวมกับขบวนการนักศึกษา
และชาวนา
ทวาภายหลัง อุดมการณแนวคิดสังคมนิยมเริ่มจางหาย ประกอบกับกระแสทุนนิยมที่ เขามาอยางกาว
กระโดด และโดยเฉพาะสถานการณทางการเมืองของประเทศไทยที่มีการทํารัฐประหารอยูบอยครั้ง ทําใหการ
เคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานถูกตัดตอน ไมตอเนื่อง และความคิดทางการเมืองที่แตกตางตรงกันขาม สงผล
ใหการรวมตัว ความเปนเอกภาพ และความเขมแข็งภายในขบวนการแรงงานถูกลดทอนไปโดยปริยาย สงผลให
บทบาทและรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
แตกตางกันในแตละชวง ตามบริบททางการเมือง และความเปนประชาธิปไตยในประเทศ ตลอดจนขอจํากัด
ทางกฎหมาย เหตุการณทางการเมืองของสีเสื้อ นับเปนเหตุการณที่สรางรอยปริแตกและแยกขบวนการแรงงาน
ออกเป น ๒ ขั้ ว อย า งชั ด เจน หลั ง ผู นํ า แรงงานจากสมาพั น ธ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ (สรส.) และ
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) กระโดดขึ้นเวทีปราศรัยรวมชุมนุมทางการเมืองกับพันธมิตร
ประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยอย า งเป น ทางการ ในช ว งป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ ต อ มาขั บ เคลื่ อ นในนามกลุ ม
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (กปปส.) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคลื่อนไหวผานกรอบโครงความคิดหลักวา ปญหาทั้งหมด
เกิดจากนักการเมืองชั่ว ประชาชนซื้อไดดวยเงินภายใตการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ผลที่ตามมาคือ
การเนนวิธีการแตไมเนนหลักการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสามารถสรางความชอบธรรมใหแกวิธีการที่รุนแรง
แกขบวนการเคลื่อนไหวฝายตรงขาม ๒ การเคลื่อนไหวทั้งสองชวงนี้ถูกเคลื่อนไปสูความรุนแรงทางการเมือง
บันทึก ๖ ตุลา, “การตอสูของกรรมกร,” บันทึก ๖ ตุลา, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕, https://doct6.com/learnabout/how/chapter-2/2-2/2-2-1.
๒ อุเชนทร เชียงเสน, “กรอบโครงความคิดและตีคนเลว ตีคนชั่ว ไมบาป,” ประชาไท. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔,
https://prachatai.com/journal/2019/06/24648.
๑
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และนํามาซึ่งการรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และรัฐประหารอีกครั้งในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ครองบทบาทนําหลายป
กระทั่งปจจุบั น และความผิดหวังจากการรวมเคลื่อนไหวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สมศักดิ์
โกศัยสุข หนึ่งในแกนนําและเปนผูนําสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) จึงไปกอตั้งพรรคแรงงานใน
นามพรรคการเมืองใหม (กมม.) ลงเลือกตั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๔ แตปรากฏวาไมไดรับการเลื อกตั้งเนื่องจากได
คะแนนเสียงเพียง ๓๔,๘๘๓ เสียงเทานั้น กระทั่งเกิดความขัดแยงและมีการถอนตัวออกไปของคนภายในพรรค
ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อเปนพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจนถึงปจจุบัน
ภายใตบริบทการเมืองแหงความขัดแยงแบงขั้วเปนสองฝงสองสี ขบวนการแรงงานเริ่มมีการรวมกลุม
ขึ้นใหมอีกหลายกลุม เชน สมัชชาแรงงาน และเริ่มมีการรวมออกแถลงการณเรียกรองเชิงนโยบายทางสังคมกับ
กลุมเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ อาทิ สหภาพแรงงานไทรอัมพฯ (ปจจุบันคือกลุม Try Arm) กอนกลุมแรงงาน
กลุมใหมในนามสมาพันธกรรมกรเพื่อประชาธิปไตยจะอออกแถลงการณและแสดงจุดยืนตรงขาม กปปส. อยาง
ชัดเจนตอมา ลักษณะการเคลื่อนไหวเรียกรองประชาธิปไตยของขบวนการแรงงานหรือองคกรแรงงานกลุมตาง
ๆ เหลานี้ ตลอดจนกลุมแรงงานนอกระบบทั่วไปไดรับอิทธิพลหรือมีแนวคิดเคลื่อนไหวเปนไปตามความคิด
ทางการเมืองมากกวาประเด็นแรงงานที่ ไดรับผลกระทบโดยตรงจากรัฐ แมจะไมมีพลังและบทบาทนําดั่งเชน
ขบวนการแรงงานที่ประกาศรวมกับกลุม กปปส. แตประเด็นการยอมรับและไดผลประโยชนจากนโยบายของ
พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นสงตรงถึงพวกเขา มากกวาการขับเคลื่อนของกลุมขบวนการแรงงาน
ที่มีจุดยืนอนุรักษนิยมและปฎิเสธการเลือกตั้ง ๑ ที่ตอมาภายหลังเคลื่อนไหวผานการยื่นเรื่องหรือรองเรี ย น
ตอหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยางเปนทางการมากกวา
หลังเหตุการณรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ขบวนการแรงงานยังคงมีบทบาท
และรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แตกแยกเปนสองฝงเชนเดิม ระหวางกลุมขบวนการแรงงานที่ตอตาน
การรัฐประหาร เนนขับเคลื่อนตามหลักการและวิถีประชาธิปไตย ไมทํางานรวมกับผูมีอํานาจนําหรือผูมีอํานาจ
รวมกับรัฐบาลที่มาจากเผด็จการ มักจะเรียกรองกดดันผานกิจกรรมตาง ๆ เชน ชุม นุมเรียกรอง ชุมนุมทวง
สัญญา ทั้งแบบปกติและแบบเชิงสัญลักษณ ตลอดจนรวมกลุมเพื่อเปนมวลชนสนับสนุนการชุมนุมเรียกรองของ
กลุ มอื่น ๆ ภายในสั งคม หากขอเรี ยกร องเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ เรื่ องความเปน ธรรม ความเป น
ประชาธิปไตย นโยบายตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับแรงงานโดยตรงและโดยออม และอีกกลุมขบวนการแรงงาน
ที่เน น ขับเคลื่ อนเฉพาะประเด็นแรงงาน มองป ญหาแรงงานมิติเดียวโดยแยกส วนออกจากโครงสร างทาง
การเมือง ดังเชนวาทะกรรม “แรงงานไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง” มักทํางานรวมกับพรรคการเมืองที่มีอํานาจ
นําหรืออํานาจรว ม และรวมกับคนของรัฐโดยตรง เพื่อการมีพื้นที่ของตนหรือพวกพองใหสามารถขับเคลื่อน
ประเด็นแรงงานภายในรัฐสภาได ดวยขออางเรื่องผลประโยชนของแรงงานเปนเปาหมายที่สําคัญสุด ภายใต
๑

ประชาไท, “๑๐ ป ประชาไท: สถานการณแรงงาน,” ประชาไท, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔,
https://prachatai.com/journal/2014/10/56102.
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ยุครัฐบาลทหาร ประชาชน นักกิจกรรม นักวิชาการ รวมถึงผูนําแรงงานที่เขาไปเปนที่ปรึกษาเจรจาขอเรียกรอง
ดานการจางงานที่เปนธรรมของสหภาพฯ ตาง ๆ ถูกจับปรับทัศนคติในคายทหารดวยขอกลาวหาวาทําลาย
บรรยากาศการลงทุนของชาวตางชาติ กลุมนักเคลื่อนไหวเหลานี้ถูกทหารใชกําลังขมขูคุกคาม ปราบปราม
และจับกุมปรับทัศนคติ จนถึงการซอมทรมานหลายชีวิต มีการปดกั้นสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน
เปนอยางมาก มีการใชกฎหมายมาตรา ๑๑๒ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอรอยางแพรหลายกับคดีทางการเมือง
พรอมทั้งออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการชุมนุมในสาธารณะป พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๑แมแตการชุมนุมเรียกรองดาน
แรงงานตอนายจาง ทหารไดใชอํานาจเขาแทรกแซงการชุมนุมหลายตอหลายครั้ง เพื่อไมใหสหภาพแรงงานได
ชุมนุมเจรจาตอรองกับฝายนายจาง อีกทั้งหนวยงานของรัฐ กระทรวงแรงงาน อางการใช พ.ร.บ. การชุมนุมฯ
จัดการ ทั้งยังใหตํารวจควบคุมตัวประธานและรองประธานสหภาพเพื่อตอรองใหลูกจางเลิกชุมนุ มอีกดวย ทั้งที่
พ.ร.บ. การชุมนุมฯ ไดละเวนการชุมนุมดานแรงงาน ๕๒ ในขณะเดียวกัน ขบวนการแรงงานบางกลุมพยายาม
รวบรวมเครือขายสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อยกระดับอํานาจการตอรอง โดยการ
สร า งเครื อ ข า ยของแรงงานเข า ไปมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งระดั บ ชาติ อี ก ครั้ ง ภายใต พ รรคอนาคตใหม
ผานบทบาทในนามปกแรงงาน โดยมีตัวแทนแรงงานรวมจดจัดตั้งพรรค นั่งแทนกรรมการบริหารพรรค และสง
ตัวแทนผู ใชแรงงานแตละภาคอุตสาหกรรมลงเป นสมาชิกผู แทนราษฎรจนไดรั บความชอบธรรมจากการ
เลือกตั้งของประชาชนจํานวน ๔ คนดวยกัน ไดแก ส.ส.ปารตี้ลิสตจํานวน ๓ คน และ ส.ส.เขตพื้นที่ชลบุรี ๑
คน โดยป ก แรงงานเน น ผลั ก ดั น ประเด็ น เชิ ง โครสร า งผ า นนโยบายหลั ก ของพรรค อาทิ รั ฐ สวั ส ดิ ก าร
ขณะเดียวกันก็เนนขับเคลื่อนประเด็นแรงงานและสวัสดิการแบบรายประเด็นไปดวย
ดังนั้น การวิเคราะหและศึกษาเงื่อนไข หรือปจจัยสําคัญที่ส งผลตอการเคลื่ อนไหวของขบวนการ
แรงงานภายใตพรรคการเมืองใหไมสามารถเปลี่ยนการรับรู ประเด็นดานรัฐสวัสดิการ แรงงานกับการเมือง
ประชาธิปไตยตอกลุมแรงงานนอกเครือขายของตนและประชาชนทั่วไปใหเขาใจไดมากขึ้น หรือกระทั่งสามารถ
เขามามีสวนรวมกั บขบวนการไมทางใดทางหนึ่ งได ทั้งนี้ การทําใหขบวนการแรงงานเปน ตัวแทนของผู ใช
แรงงานทั่วประเทศไดอยางแทจริงเฉกเชนเสี้ยวหนึ่งของพรรคแรงงานในตางประเทศ การหาแนวทางเพื่อเพิ่ม
อํานาจการตอรองผานโครงสรางเครือขายของขบวนการแรงงานภายในสนามการเมืองระดับชาติระยะยา ว
จึงสําคัญ

วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาบทบาท อุดมการณแนวคิด ประเด็น และวิธีการที่ใชในการเคลื่อนไหวของขบวนการ
แรงงานในแตละชวงเวลา
๒. เพื่อศึกษาโครงสรางและเครือขายภายในการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน
พจนา วลัย, “การเลิกจางผูนําแรงงานภายใตรัฐบาลทหาร: ความมั่นคงของรัฐ สวนทางกับความมั่นคงของแรงงาน,” สืบคนเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๖๔, https://prachatai.com/ journal/2016/06/66329.
๕ พจนา วลัย, “ศักดิ์ศรีของกรรมกรอยูตรงไหน,” สืบคนเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔, https://prachatai.com/journal/2016/05/65545.
๔
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๓. เพื่อวิเคราะหเงื่อนไขและปจจัยอุปสรรคของขบวนการแรงงานภายใตพรรคการเมือง ที่สงผลใหไม
สามารถเปลี่ยนการรับรูและขยายเครือขายกับกลุมนอกเครือขายตนเองได

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ กํ าหนดขอบเขตของการศึกษาการเคลื่ อนไหวของขบวนการแรงงานสู การเมื อ ง
ระดับชาติ โดยเฉพาะกรณีศึกษาบทบาทและการเคลื่อนไหวของปกแรงงานภายใตพรรคอนาคตใหม ในชวงป
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ นับตั้งแตเกิดการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงชวงเปลี่ยนผานเขาสูการเลือกตั้ง การรวมกลุมแรงงานเปดตัวภายใตพรรคการเมือง พรรค
อนาคตใหม ปกธงนโยบาย หาเสียง และเคลื่อนไหวภายใตกลไกรัฐสภาในป พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนจะถูกศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคภายหลัง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ และยังเปนชวงปที่เกิดการชุม นุ ม
เคลื่อนไหวของนักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุมแรงงานที่รวมตัวกันแบบอิสระอยางไมเปนทางการขึ้น

วิธีการศึกษา
บทความนี้ดําเนินการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนนศึกษาจากเอกสาร
ตาง ๆ ทั้งเอกสารชั้นตนจากประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ พระราชบัญญัติที่เกี่ ยวของ
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการแรงงานในสภานิติบัญญัติแหงชาติ เอกสารนโยบายแรงงานและสวัสดิการ
สังคมของพรรคอนาคตใหม เอกสารจดบันทึกประชุมกอนกอตั้งพรรคอนาคตใหมและปกแรงงาน เอกสาร
นําเสนอตาง ๆ ภายในปกแรงงานพรรคอนาคตใหม หนังสือพิมพ รวมทั้งเอกสารชั้นรองจากเอกสารวิจั ย
วิทยานิพนธ หนังสือ บทความวิชาการ บทวิเคราะห และเว็บไซต โดยเฉพาะการสัมภาษณเชิงลึกปกแรงงาน
พรรคอนาคตใหม อาทิ ทีมแกนนําของปกแรงงาน, ทีมตัวแทนเครือขายสหภาพแตละอุตสาหกรรมที่เขารวม
ขบวนการ, ทีมขอมูลและนโยบายปกแรงงาน และทีมผูแทนราษฎรสัดส วนปกแรงงาน โดยใชเทคนิคการสุม
แบบลู ก โซ (Snowball Technique) และเลื อ กตั ว อย า งข อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจงตามประเด็ น ศึ ก ษา
ตามชวงเวลาป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ ที่กําหนด

ผลการศึกษา
๑. กรอบโครงความคิดในการเคลื่อนไหวทางการเมือง
การวิเคราะหกรอบโครง (frame analysis) ๖ อาจไมไดอธิบายการระดมทรัพยากรในดานเงิน แรงงาน
และเวลา เชนสํานักคลาสิก แตเปนตัวชวยขยายมิติของดานวัฒนธรรม หัวใจสําคัญในการวิเคราะหเพื่อให
ทราบถึงบทบาทและวิธีการของขบวนการทางสังคม ตลอดจนผลลัพธของวิธีการเหลานั้น โดยจะทําการศึกษา
ผานการสรางหรือจั ดระเบียบกรอบโครงหลักทั้งหมด ๓ ประการ ไดแก การสรางกรอบในการวินิจฉัยปญหา
(diagnostic framing), การสรางกรอบโครงแนวทางออก (prognostic framing) ประการสุดทาย การสราง
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กรอบในการจูงใจ (motivational framing) โดยในแตละประการอาจมีการแบงวิเคราะหตามชวงบริบทการ
เปลี่ยนผานทางการเมือง
๑.๑ การสรางกรอบในการวินิจฉัยปญหา (diagnostic framing)
ปญหาสภาพการจางที่กดขี่แรงงาน อาทิ คาแรง การจางเหมาคาแรง ชั่วโมงการทํางาน คา
ลวงเวลา ตลอดจนปญหาการวางงาน ปญหารายประเด็นเหลานี้ขบวนการปกแรงงานตางมองวาแทจริงแลวคือ
ปญหาเชิงโครงสรางระดับประเทศ จากการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของรัฐตามกระแสของทุนนิยม การไมออก
กฎหมายหรือไมรับอนุสัญญาระหวางประเทศ (ILO) บางขอ เพื่อจํากัดอํานาจการตอรองของประชาชนผูใช
แรงงาน ตลอดจนการไมบังคับใชกฎหมายที่มีใหคุมครองประชาชนไดอยางแทจริง รวมถึงการใหอภิสิทธิ์แก
นายทุน โดยเฉพาะเมื่อสังคมตองอยูภายใตระบบการเมืองแบบเผด็จการของคณะรัฐประหารที่มักเกิดบอยครั้ง
ในประเทศไทย การเอื้อผลประโยชนรวมกันของนายทุนและรัฐเผด็จการยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะโดยปกติระบบ
การเมืองแบบเผด็จการมักไดรับการค้ําจุนจากชนชั้น นําของประเทศและเหลานายทุนใหญ เพื่อทําใหกลไกของ
กองทัพและระบบราชการสามารถรักษาอํานาจของคณะรัฐประหารใหยืนระยะมากขึ้น และนั่นยิ่งทําใหการ
รวมตัวเรียกรอง ยื่นขอเสนอ หรือตรวจสอบโดยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตาง ๆ เปนไปไดยากมากยิ่งขึ้น
จนถึงเปนไปไมไดเลย สิ่ง เหลานี้สะทอนถึงการปดกั้นการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบเผด็จการ แมใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะออนแอ ไมสามารถเปนเปนตัวแทนในประเด็นตาง ๆ ใหแกแรงงานได
เทาที่ควร โดยตนเหตุของปญหาแรงงานเชิงโครงสรางในมุมมองและการวิเคราะหปญหาของขบวนการป ก
แรงงาน ๗๑ เกิดจากการขาดความเปนประชาธิปไตยแบบสากลภายในประเทศ โดยขบวนการปกแรงงานให
เหตุผลวา หากประเทศเปนประชาธิปไตย สามารถออกสิทธิออกเสียง ตรวจสอบถวงดุลไดตามกลไกของรัฐสภา
อยางแทจริง ไมมีอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรมแทรกแซงกระบวนการตาง ๆ และสามารถใหขบวนการแรงงาน
สามารถรวมตัวไดโดยไมเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโลก เมื่อนั้นประชาชน 99% ของทั้งประเทศที่เปนผูใช
แรงงาน ทั้งในระบบ นอกระบบ ทุกเพศทุกวัยจะไดรับนโยบายและกฎหมายคุมครองสิทธิอยางเปนธรรม และ
เสมอภาคเทาเทียมกัน

๖

David Snow และคณะ (1988) ผูบุกเบิกทางทฤษฎี โดยนําทฤษฎีการวิเคราะหกรอบโครง (frame analysis) ของ Erving Goffman มาเปนฐานในการ
วิเคราะหขบวนการทางสังคม ซึ่งนิยามกรอบโครงหลัก (master frame) หมายถึง ปฏิสัมพันธของการกระทํารวมหมู ซึ่งขบวนการทางสังคมในฐานะที่เปนตัว
กระทําการ ไดสรางและผลิตซ้ําความหมายผานกิจกรรมการเคลือ่ นไหว และยังไดนํากระบวนการจัดระเบียบและการสรางวงขอบ (frame alignment
process) มาใชเปนกรอบการอธิบายถึงวิธกี ารของนักเคลื่อนไหวในการขยายหรือระดมเพื่อใหเกิดการเห็นดวยกับเปาหมายของขบวนการ และโนมเอียงการ
รับรูของปจเจกบุคคล กลุม องคกร ใหมาเขารวมองคกรการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมกัน

๗ “ขบวนการปกแรงงาน”

หรือ “ปกแรงงาน” เปนการเรียกและเปนการใชคําของผูเขียนถึงกลุมปกแรงงานพรรคอนาคตใหม ตั้งแตกลุมนี้ยังรวมตัว
กันกับสหภาพแรงงานกลุมตาง ๆ ในนาม “สภาองคการลูกจางสภาศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย” จนกระทั่งสมาชิกสภาศูนยกลางฯ ลงมติ
แยกตัวออกมาสรางเครือขายและกอตั้งปกแรงงานภายใตพรรคอนาคตใหมในเวลาตอมา ผูเขียนจึงเขียนชือ่ ขบวนการแรงงานกลุมนี้เพียงชื่อเดียว
เพื่อไมใหผูอานสับสน
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๑.๒ การสรางกรอบโครงแนวทางออก (prognostic framing)
เมื่อตนเหตุเกิดจากความไมเปนประชาธิปไตย หากพิจารณาถัดมาจะพบวาตัวแสดงที่เกี่ยวของ
กั บ การทํ า ให ป ระเทศไร ซึ่ ง ประชาธิ ป ไตยทั้ ง ทางการเมื อ งและทางเศรษฐกิ จ นั่ น คื อ ชนชั้ น นํ า ผู ซึ่ ง อิ ง
ผลประโยชนจากรัฐและรัฐไทยผูกุมอํานาจ ที่เคลื่อนนโยบายตามระบบทุนนิยม ทางออกของปญหาในชวงการ
เคลื่อนไหวภายใตการปกครองของคณะรัฐประหาร (คสช.) คือ การตอตานอํานาจรัฐที่ไมเปนธรรม ผานการ
ประชุมวางบทบาทและกําหนดยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองดวยการแสดงออกผานขบวนกิจกรรมวัน
แรงงานแหงชาติ ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ตั้งแต พ.ศ. 2557 เปนตนมา เนนการรวมตัวของสภาแรงงานฯ หรือ
สหภาพตาง ๆ สูกิจกรรมการเดินขบวนแรงงาน โดยมีอิสระในรูปแบบการแสดงออกของแตละสภาแรงงานฯ
หรือสหภาพภายในขบวนแตกระนั้น ขบวนการปกแรงงานก็มีการพยายามสรางลักษณะเฉพาะของขบวน
กิจกรรมของตัวเองใหแตกตางออกไปจากกลุมอื่น โดยเนนเคลื่อนรถเครื่องเสียงของกลุมตนอยูปดทายขบวน
และเมื่อเคลื่อนใกลพื้นที่เปาหมายของการเดินขบวนจะหยุดอยูกอนถึงพื้นที่นั้น เพื่อยึดพื้นที่ปรับรถเครื่องเสียง
เปนเวทีปราศรัยที่ใหแรงงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจขึ้นปราศรัยรวมกัน ขณะเดียวกันผสมกับ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ ใชการประนีประนอมเปนหลัก เพื่อลดความเสียหายของทรัพยสินและความ
ปลอดภัยของสมาชิก เชน การไมใชคําเรียกวันแรงงานแหงชาติในการเขารวมกิจกรรมการแสดงออกในวันที่ 1
พฤษภาคมที่เปนวันแรงงาน แตจะใชคําวา ‘วันกรรมกรสากล’ สรางนัยยะในการตอตานรัฐเผด็ จการ พรอม
พวงเขียนคําวา ‘อํานาจประชาธิปไตย’ ลงบนปายผาติดขางรถเครื่องเสียงเดินขบวน ทั้งนี้ ในอดีตการชุมนุมวัน
เมยเดยทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกป ผูใชแรงงานทั่วโลกจะจัดงานเฉลิมฉลองและการชุมนุมใหญเพื่อแสดง
พลังทั่วไป เรียกวา “วันกรรมกรสากล” สวนในประเทศไทยมีการจัดวันกรรมกรอยางเปดเผยในที่สาธารณะ
ครั้งแรกป พ.ศ. 2489 โดยสมาคมสหอาชีวะกรรมกรนครกรุงเทพฯ และสมาคมไตรจักร สมาคมของคนถีบสาม
ลอ และในป 2490 ก็ไดจัดงานวันกรรมกรสากลอยางยิ่งใหญบริเวณทองสนามหลวง มีคนเขารวมงานกวาแสน
คน เนื่องจากกอนหนานั้นรัฐบาลมองวาวันที่ 1 พฤษภาคมเปนวันของฝายซาย ไมสามารถจัดกิจกรรมเปดเผย
ได จนกระทั่งเกิดรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 วันกรรมกรสากลก็กลายเปนวันตองหามอีกครั้ง
รัฐบาลพยายามแทรกแซงโดยการสงคนจัดตั้งองคกรแรงงานใหมในนามกลุมใหมขึ้นมาเพื่อสรางความแตกแยก
ภายในขบวนการแรงงาน แตในชวงป พ.ศ. 2499 องคแรงงานไดหันมาจับมือกันจัดตั้งรวมกันอีกครั้ง เพื่อไมให
เกิดการแตกแยกและกระจัดกระจาย จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการผลักดันและเรียกรอง อาทิ ผลักดัน
ใหมีกฎหมายแรงงานฉบับแรกออกมาบังคับใช และสามารถจัดงานวันกรรมกรสากลขึ้นอีกครั้ง ภายใตขอแม
การเปลี่ยนชื่อวันจาก ‘วันกรรมกรสากล’ เปน ‘วันแรงงานแหงชาติ’ ของรัฐบาลแทน ๘๑

๘

สังศิต พิริยะรังสรรค, ประวัติการตอสูข องกรรมกรไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือเลม สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529): 50238.
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๑.๓ การสรางกรอบในการจูงใจ (motivational framing)
ภายหลังการไดรับการประสานงานและเชิญชวนใหเขารวมการกอตั้งปกแรงงานในนามพรรค
การเมืองนองใหมโดยผูประสานงานจัดตั้งพรรค (ตอมาถึงจดจัดตั้งพรรคการเมืองในนามอนาคตใหม) ในวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2561 แกนนําของปกแรงงานในปจจุบัน ไดแก สุนทร บุญยอด และบรรจง เจริญผล ที่ขณะนั้นมี
บทบาทรวมอยูในสภาองคการลู กจางสภาศูนยกลางแรงงานแห งประเทศไทย จึงไดจัดประชุมหารื อ เพื่อ
สอบถามถึงความสนใจและแนวทางในการยกระดับการทํางานการเมืองในขบวนการสภาศูนยกลางฯดว ย
แนวคิดหลักของ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ และปยบุตร แสงกนกกุล ที่วางไวในการตั้งพรรคของคนรุนใหมคือ ‘ไม
เอาเผด็จการทหาร ตองการสิทธิเสรีภาพที่แทจริง และตองการการเปลี่ยนแปลงใหกับคนรุนตอไป’ ภายใต
เหตุผลของการทําพรรคคือ ไมตองการเห็นประชาชนตองอยูในสภาพไมมีทางเลือกทางการเมือง จึงตองเสนอ
แนวคิด หลั กการใหม วิธีการใหม และการทําพรรคที่มีคนความคิดใหมเขารว ม ไมใชพรรคที่ตองอิงแอบ
ผลประโยชนเกี่ยวของกับทางกองทัพหรือ ใครคนใดคนหนึ่ง ดวยเปาหมายการทําพรรคจากขางล างขึ้นสู
ดานบน สามารถมีสวนรวมไดในทุกระดับ เพื่อใหประชาชนมีอํานาจที่แทจริง
สุดทายการหารือในที่ประชุมสภาศูนยกลางฯ ครั้งนั้น มีผูเห็นดวย ลังเล และไมเห็นดวย จึงลงมติ
รวมกัน โดยแยกตัวเครือขายออกมาจัดตั้งปกแรงงานภายใตพรรคการเมืองในฐานะปจเจกบุคคล ไมใชในนาม
กลุม เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาภายในขบวนการของสภาศูนยกลางฯ ในชวงเวลาตอมา มีการนัดปรึกษาหารือ
ร ว มกัน อีกครั้ งภายในกลุ มสหภาพแรงงานที่เห็ น พองตองกัน ทั้งสิ้ น 15 คน กอนจะเริ่ มวางแผนการจั ดตั้ง
โครงสรางสาขา ขยายสมาชิกเพื่อเตรียมการกอนจดจัดตั้งพรรคการเมือง และเตรียมเสนอนโยบายตอพรรค
ตอไป ภายใตเหตุผลรวมกันคือ การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบาย และสรางความตระหนักถึง
การนิยามคําวาแรงงานที่ถูกมองขาม กลายเปนไมใชเรื่องชนชั้น แตกลับกลายเหลือเพียงแคอาชีพเพียงเทานั้น
ตลอดจนขยายพื้นที่ทางการเมืองของแรงงานใหกวางมากยิ่งขึ้น ดวยการวางบทบาทการตอสูของขบวนการ
สรางและสนับสนุนความเปนประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกขบวนการ
๒. รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหวของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม
จากการศึกษากรอบโครงความคิดในการเคลื่อนไหว จะพบวาขบวนการเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
กลุมคนที่เดือดรอนและคับแคนใจรวมกันจากการที่สังคมการเมืองและเศรษฐกิจถูกตัดตอนทําการรัฐประหาร
ครั้งแลวครั้งเลาไมจบสิ้น ตลอดจนประสบปญหาทางดานกฎหมายและนโยบายจากการทํางานของรัฐ และ
ระบบทุนนิยมที่เลือกปฏิบัติ กดขี่เพื่อสรางบุญคุณ เนนการสงเคราะหมากกวาใหตามสิทธิ และสงผลกระทบตอ
ประชาชนผูใชแรงงาน ซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศ การศึกษารูปแบบและลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการตอจากนี้จะทําการศึกษาผานบริบททางการเมืองในแตละชวงที่เปลี่ยนแปลงแตกตางกัน เนื่องจาก
สถานการณขอจํากัด และอุบัติเหตุทางการเมืองตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงนั้น สงผลตอรูปแบบ
และลักษณะการเคลื่อนไหว ทางสังคมของขบวนการปกแรงงานทั้งทางตรงและทางออม โดยจะแบงออกเปน
๓ ชวง ไดแก
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๒.๑ ชวงการเคลื่อนไหวภายใตการปกครองของคณะรัฐประหาร (คสช.)
หลังการรัฐประหารดวยเงื่อนไขความรุนแรงทางการเมืองระหวางกลุมชุมนุมสีเสื้อ ทามกลาง
บรรยากาศแหงความขัดแยงในสังคมที่ถูกตัดตอน และถูกกดทับดวยกฎหมายรัฐประหาร ทําใหการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของกลุมตาง ๆ ตองหยุดชะงัก ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดเปาหมายใหมในการออกมาเรียกรองของ
กลุ ม ประชาชน นักศึกษา และขบวนการแรงงานบางกลุม รวมถึงกลุ มสภาองคการลูกจ างสภาศูน ยกลาง
แรงงานแหงประเทศไทย กลุมเหลานี้เคลื่อนไหวเปนไปตามความคิดทางการเมืองมากกวาประเด็นแรงงานที่
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากรัฐ ประเด็นที่ใชในการเคลื่อนไหวของกลุมนี้ คือ เรียกรองการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยสากล ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเชิงโครงสราง เชน การแสดงออกเชิงสัญลักษณและ
คําปราศรัยเรียกรองในวันแรงงานแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนมา และหากนํามาวิเคราะหตามกรอบ
วิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Gill & DeFronzo) ขบวนการปกแรงงานภายใตยุครัฐประหาร คสช.
จัดอยูในประเภทขบวนการปฏิรูป (Reform Movement) ขบวนการที่เคลื่อนไหวในเชิงสถาบันและเชิงคุณคา
พร อม ๆ กัน โดยการผลั กดันเชิง นโยบาย ซึ่งอาจพัฒนามาจากประสบการณโ ดยตรงหรื อทางออ มที่ ต น
เดือดรอนเพราะผลของนโยบายนั้น หรือนโยบายนั้น ๆ กระทบตอหลักการบางประการ
ภายใต ส ถานการณ ค วามขั ด แย ง ทางการเมื อ งเสื้ อ สี ที่ ดํ า เนิ น มาอย า งยาวนาน ส ง ผลให
ขบวนการแรงงานในไทยประสบปญหาในหลายดาน หนึ่งในนั้นคือปญหาเรื่องการแสดงออกทางการเมืองของ
แตละแกนนําองคกรหรือแกนนําองคกรกลางที่แตละสหภาพเขารวมขับเคลื่อนอยูดวย เมื่อการเมืองแบงขั้วเปน
คูตรงขามกันอยางสิ้นเชิง สงผลใหขบวนการแรงงานเกิดปญหา (๑) ขบวนการแตกสลายและกระจัดกระจาย
เคลื่อนไหวไปคนละทิศทางภายในองคกร ระหวางหัว (แกนนํา) กับหาง (สมาชิก) ทําใหองคกรมีรอยปริ แตกที่
แตกตางกัน เชน องคกรที่แกนนําหรือสมาชิกขององคกรแสดงจุดยื นทางการเมืองและ/หรื อมีการตอบโต
แถลงการณไปในทิศทางที่ตรงกันขามกับจุดยืนของแกนนําหรือสมาชิก สงผลใหเกิดการกระทบกระทั่ง จนเกิด
การหดหายของสมาชิกไปในจํานวนมากหรือนอยแลวแตขบวนการ หรือเกิดการลาออกของแกนนํา และอาจ
ทําใหเกิดเกิดการขยายตัวของกลุมอิสระของแรงงานขึ้นมาใหม (๒) ขบวนการกลายสภาพจากเดิม องคกรยังคง
ดํารงอยู เชนเดิม แตสิ่ งที่เปลี่ ยนไปคือการมีโครงสร างที่แข็งทื่อขึ้นและไมยืดหยุน ซึ่ งส ง ผลตอยุท ธวิธีการ
เคลื่อนไหวตางไปจากเดิม นั่นคือ ตอสูเ ฉพาะเรื่องสภาพการจางและปญหาดานแรงงานรายประเด็นเทานั้น
หามสมาชิกแตะตองเรื่องการเมือง ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวในแตละขบวนการอาจมีทั้ง ๒ กรณีภายในองคกรก็ได
เชนกัน และมีองคกรแรงงานจํานวนไมนอยที่แกนนําและ/หรือสมาชิก ลวนมีอุดมการณและจุดยืนทางการ
เมืองที่มั่นคง แข็งแรง ตอประชาธิปไตย พรอมขับเคลื่อนขบวนการรวมกันตออยางแข็งขันแมจะเจอขอจํากัด
ภายใตของคณะรัฐประหาร เฉกเชนเดียวกันกับกลุมสภาองคการลูกจางสภาศูนยกลางแรงงานแหงประเทศไทย
ดานยุทธวิธีการเคลื่อนไหว ภายใตขอจํากัดของคณะรัฐประหาร คสช. ตั้งแตเกิด การรัฐประหาร
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ดวยขอจํากัดของกฎหมายตาง ๆ ที่สงผลตอการรวมตัว ทําใหกลุมแรงงาน รวมถึงกลุม
เคลื่อนไหวทางสังคมกลุมอื่น ๆ ไมสามารถเลือกยุทธวิธีการชุมนุมประทวงที่กินระยะเวลานานได กลุมแรงงาน
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จึงเลือกใชวิธีการประทวงเชิงสัญลักษณเขาแทรกอยูในกิจกรรมการเดินขบวนวันเมยเดย พรอมทั้งการยื่น
ขอเสนอตอรัฐบาล ซึ่งเปนลักษณะจําเพาะของขบวนแรงงานไทยอยางหนึ่งที่มักทําปดทายในกิจกรรมติดตอกัน
หลายป แมจะอยูภายใตขอจํากัดทางกฎหมายของรัฐทหารเหลานี้ ประธานจัดงานวันเมยเดยลงมติยังคงให
อิสระในการแสดงออกภายในการเคลื่อนกิจกรรมวันเมยเดย ไมมีบังคับหรือตรวจกรองการแสดงออก ทําให
แรงงานกลุ ม สภาองค การลู กจ า งสภาศู น ย ก ลางแรงงานแห งประเทศไทยเลื อ กที่จ ะใช ก ารแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณเพื่อแสดงออกทางจุดยืนทางการเมือง ในขณะที่กลุมแรงงานอื่นบางสวนมีการแสดงออกในเชิงกลาว
ชื่นชมถึงคณะรัฐประหาร และนั่นเอง จึงทําใหกลุมแรงงานสภาศูนยกลางฯ ถูกเจาหนาที่ทหารเพงเล็ งเปน
พิเศษ และในชวงประชุมหารือ เพื่อลงมติแยกขบวนออกมาจัดตั้งปกแรงงาน ในนามพรรคการเมืองนองใหม
จึงใหความสําคัญกับการระดมทรัพยากรบุคคลเปนหลักเพื่อรวมตัวเปนโครงสรางหลั กชั่วคราวของปกแรงงาน
กอน หลังจากนั้น ทุกคนที่เห็นดวยกับการตั้งปกแรงงานไดลงมติรวมกันวาควรแยกตัวออกมาในนามบุคคล
จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน เพราะหากทําในนามสภาศูนยกลางฯ อาจสงผลกระทบตอสหภาพอื่น ๆ ที่อยูภายใต
สภาศูนยกลางฯรวมกัน และอาจทําใหภายในสหภาพหรือองค กรรวมเกิดความขัดแยงกระทั่งแตกแยก ดังเชน
ปญหาขบวนการแตกแยกและกระจัดกระจาย ปญหาขางตนที่ไดกลาวไวและเมื่อมีเครือขายเบื้องตนแลว เริ่มมี
การประชุมหารือรวมกันกับผูประสานงานจัดตั้งพรรค รวมเสนอแนวทางการทํางานโดยเริ่มจากการจดจัดตั้ง
พรรคในโควตาปกแรงงาน จํานวน ๓ คน การหาสมาชิกพรรคในนามปกแรงงานจํานวน ๖๐ คน ในระยะแรก
ของการเริ่มตน กอนวันจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหมในนามพรรคอนาคตใหม ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และการประชุมใหญ การระดมทุน การเสนอนโยบายสวัสดิการและแรงงานจากปกแรงงาน ที่สําคัญคือเรื่อง
การเคาะกรรมการบริหารพรรคในนามปกแรงงาน
๒.๒ ชวงการเคลื่อนไหวภายใตการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ประเด็นในการใชเคลื่อนไหวของปกแรงงานถูกสงตอผานนโยบายดานสวัสดิการและแรงงานของ
พรรคอนาคตใหม ซึ่งไดชูความจําเปนในการผลักดันใหประเทศไทยเดินหนาสูการสรางรัฐสวัสดิการที่ ถวนหน า
ครบวงจร เพื่อดูแลทุกชวงวัยใหเปนหลักประกันชีวิตโดยไมตองถูกจํากัดดวยฐานะทางเศรษฐกิจของชาติกําเนิด
และทําใหประชาชนมีสิทธิในการเลื่อนลําดับชั้นทางสังคมอยางเต็มที่ ๙ ๑เมื่อพิจารณาประเด็นนโยบายในการ
เคลื่อนไหวแลว ขบวนการของปกแรงงานกําลังอยูในขบวนการปฏิวัติเชิงโครงสราง (Structural Revolutionary
Movement) เนนการเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงสถาบั นทางสั งคมตาง ๆ เนื่องจากไดรับและตระหนั กถึงความ
เหลื่อมล้ําในระบบเศรษฐกิจและการเมืองภายในสังคม ตองการระบบใหมที่รองรับทางเลือกและความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
รูปแบบและลักษณะของปกแรงงานภายใตโครงสรางของพรรคอนาคตใหมนั้น พรรคมีหนาที่ตอง
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งการสรางเครือขายกับผูใชแรงงาน โดยหลักเกณฑ วิธีการไดมา โครงสราง
๙

พรรคอนาคตใหม, “เอกสารการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑” (วาระการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑).
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อํานาจหนาที่ และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเครือขายผูใชแรงงานใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารพรรคกําหนด และที่สําคัญที่ในเอกสารวันประชุมจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหมระบุอยางชัดเจน
คือ ขบวนการปกแรงงานจําตองดําเนินการใหสอดคลองกับอุดมการณ นโยบาย และขอบังคับของพรรคอนาคต
ใหม ๑๐๑เมื่อชวงเริ่มตนกอนกอตั้งพรรคจนถึงภายหลังการจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม ขบวนการปกแรงงานมี
การใชโครงสรางภายในองคกรชั่วคราว โดยเครือขายภายในขบวนการมีการสงตัวแทนเพื่อเขารวมนั่งเปน
คณะกรรมการของปกจํานวน ๒๐ คน เพื่อการทํางานเครือขายอยางตอเนื่อง และใชในการประชุมหารือ ลงมติ
ตาง ๆ ตลอดจนเพื่อประชุมวางโครงสรางองคกรและเครือขายฉบับใชงานจริงตอไป ในทายที่สุด แมขบวนการ
ไดรางโครงสรางฉบับสมบูรณออกมาแลว แตไมสามารถใชนําเสนอและอนุมัติใชแผนโครงสรางนี้ไดทันในนาม
พรรคอนาคตใหม เพราะเจอการยุบพรรคเสียกอน ผลกระทบคือการผลักดันประเด็นตาง ๆ เขาในที่ประชุม
ผานรางโครงสรางองคกรและเครือขายฉบับสมบูรณนี้เกิดการชะงักและการลาชา เนื่องจากไมมีกระบวนการนํา
เรื่องเขา-ออกที่ประชุมอยางเปนทางการ และตองรอนําเสนอในวาระการประชุมเครือขายครั้งถัดไปแทน แม
การประชุมจะมีความสม่ําเสมอ หนึ่งครั้งตอเดือน แตหากมีวาระใหญข องพรรคแทรกเขามาก็จะสงผลใหการ
ประชุมถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไปกระทันหัน เครือขายภายในขบวนการไมรับรูขอบเขตการผลักดันในนาม
ตัวแทนกลุม ในสวนของการขยายเครือขายภายนอก จูงใจใหเขามารวมขับเคลื่อนภายในขบวนการ นับวายังไม
ประสบผลสําเร็จนักหากดูในเชิงปริมาณ ยัง มีฐานเครือขายที่แคบอยูแตภายในอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเปน
แรงงานในระบบแทบทั้งหมด ขบวนการยังขาดความหลากหลายและขาดการเชื่อมตออํานาจเชิงโครงสรางกับ
แรงงานในระบบกลุมตาง ๆ แตยังมีการคนพบวาขบวนการมีองคกรพันธมิตรภายนอกที่ทํางานรวมกันเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากการทํางานผลักดันเชิงนโยบายและกฎหมายตาง ๆ ทําใหตองมีการประสานงาน และแลกเปลี่ยน
ขอมูลเฉพาะดานตอกัน นับวาเปนจุดเริ่มตนของการรวมกันผลักดันไดเปนอยางดี แมในทายที่สุด นโยบายหรือ
กฎหมายนั้น ๆ จะยังลาชาอยูในระหวางกระบวนการหรือถูกปดตกจากฝายรัฐบาลก็ตาม
ในการระดมทรัพยากรดานเงินทุน แมพรรคจะสนับสนุนเงินทํางานเครือขายใหแกปกแรงงานใน
ทุก ๆ เดือนอยางสม่ําเสมอ แตในชวงแรกที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งจนไดผูแทนราษฎรเขาทํางานในระบบ
รัฐสภาแลว ขบวนการยังคงคํานึงถึงกิจกรรมการระดมทุนเพื่อนําเงินเขาพรรคอนาคตใหมอยู เนื่องดวยการ
เริ่มตนทําภารกิจระยะยาว พรรคอาจจําเปนตองใชเงินสนับสนุนอีกจํานวนมาก รวมถึงกิจกรรมระดมทุนยัง
สามารถเชื่อมโยงเครือขายคนอื่น ๆ เขามาสนับสนุนเพิ่มไดอีกดวย เนื่องจากเปนกิจกรรมสาธารณะ และยัง
เปนการใชกิจกรรมระดมทุนนี้ในการกระชับมิตรเครือขายเดิ มที่มีอยู ในเวลาตอมามีการเพิ่มบุคลากรในทีม
ขอมูลและนโยบายกลางปกแรงงานมากขึ้น เพื่อรองรับการทํางานในรัฐสภาและงานเครือขายกับกลุมอิสระขาง
นอกขบวนการซึ่งจัดไดวามีความจําเปนอยางมาก เพราะไมเพียงสงผลตอการไดมาซึ่งขอมูลที่ดีขึ้นเพื่อนํามาใช
ประกอบการอภิปราย หรือการนําเสนอปญหา และนโยบายของปกแรงงาน หากแตจะทําใหโครงสรางภายใน
ขบวนการแข็ ง แรงทางด า นความคิ ด ทางการเมื อ งมากยิ่ ง ขึ้ น แต สิ่ ง ที่ ต อ งแลกคื อ เงิ น สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม
๑๐

เรื่องเดียวกัน.
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ผลกระทบที่ตามมาคือทําใหขบวนการมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ประกอบกับงานเครือขายที่เริ่มมากขึ้นตามระยะเวลา
การทํางานลงพื้นที่กับมวลชนหรือการรับเรื่องจากประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ขบวนการจึงสรางแผนระดมเงิน
กองกลางแยกออกมา เพื่อใชเปนเงินสนับสนุนทีมงานตาง ๆ ไมวาจะเปน เงินสนับสนุนเพิ่มเติมตามภาระหนาที่
และปริมาณของงาน การเบิกจายคารักษาพยาบาลของทีมงานเครื อขายที่ตองลงพื้นที่ปญหา เปนตน หากแต
กองทุนนี้มีโครงสรางและรายละเอียดที่ไมชัดเจนและแข็งแรงมากนัก สงผลใหเกิดความสับสนในสวัสดิการและ
การเบิกจายของทีมงานเครือขาย ตลอดจนภาระหนาที่ของการดูแลจัดการกองทุนนี้ตกอยูที่บุคคลคนเดียว
ทําใหไมราบรื่น ไมมีการกระจายภาระหนาที่ตามตําแหนงที่ควรจะมี และขาดการมีสวนรวม จึงทําใหผลลัพธยัง
ไมเปนไปตามเจตนารมยที่วางไวแตแรกเทาไรนัก
สวนการระดมทรัพยากรดานบุคคล เปนดานที่ขบวนการใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตั้งแตเริ่ม
กอตั้งปกแรงงาน โดยเนนการระดมมวลชนจัด ตั้งในดานปริมาณ ภายใตเงื่อนไขอุดมการณแนวคิดที่เหมือนกัน
กั บ ขบวนการ ภายหลั ง การเริ่ ม โชว ฝ มื อ การทํ า งานฝ า ยค า นในรั ฐ สภา ไม ว า จะเป น การอภิ ป รายต า ง ๆ
โดยเฉพาะการอภิปรายงบประมาณและการอภิปรายไมไววางใจ สงผลใหพรรคมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้นใน
พื้นที่สื่อโซเชียล ยิ่งทําใหฐานเสียงจากคนรุนใหมทั้งที่ติดตามพรรคมากอนหนานี้อยูแลว ชวยเพิ่มการจูงใจให
คนรอบขางมาสนใจและ เปนฐานเสียงพรรคเพิ่มเติม ๑๑๑ ในสวนของปกแรงงานเนนการระดมมวลชนดวย
วิธีการคลายเดิม นั่นคือ ผานการจัดตั้ง การรณรงค กระบวนการหารือกับองคกรพันธมิตรนอกเครือขายเพื่อ
วิเคราะหปญหา ปรับปรุงกฎหมาย และผลักดันประเด็นตาง ๆ ตอไป เมื่อวิเคราะหถึงทรัพยากรดานอื่น ๆ ที่ใช
ในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหมในยุคสมัยปจจุบัน เชน ดานการสื่อสารผานสื่อโซเชียลพบวา ยัง
ขาดบุคคลเฉพาะตําแหนงในการดูแล มีการผลัดเปลี่ยนและชวยกันทํางานสื่อตามหัวขอของแตละคนในทีม
ขอมูลและนโยบายกลาง จากปญหาดานเงินทุน ที่ไมเพียงพอตอการจางสื่อภายนอก ขบวนการใชวิธีการ
ประสานงานกับพรรคเพื่อขอผลิ ตสื่ อเป นรายชิ้นไป เชน ใบปลิ ว สื่ อสาร วิดีโ อนโยบาย หรื อการลงโพสต
ประชาสัมพันธ แตอาจตองแลกมากับความไมแนนอนในเรื่องระยะเวลา เนื่องจากปริมาณงานของทีมสื่อพรรค
มีจํานวนมาก สงผลใหงานสื่อบางชิ้นที่ประสานไปลาชาเปนเวลาหลายเดือน หรือตกหลน กระทั่งถูกหลงลืมไป
เมื่อรูปแบบขบวนการเคลื่ อนไหวของปกแรงงานตองการเปลี่ ยนแปลงในเชิงโครงสร างผาน
นโยบายพรรคการเมืองและกลไกของรัฐสภา ยุทธวิธีการตอสูนอกรัฐสภาเปลี่ยนแปลงไปสูยุทธวิธีการตอสูผาน
กลไกรัฐสภา ผานการอภิปรายในรูปแบบใหมและชุดขอมูลแบบใหม ปรับเปลี่ยนการทํางานแบบรัฐราชการ
ในคณะกรรมาธิการแรงงาน ซึ่งผูแทนราษฎรสัดสวนปกแรงงานไดเขาไปนั่งดํารงตํา แหนงดวยกันถึง ๓ คน
ในตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการและตําแหนงอื่น ๆ ตามลําดับ สวนอีก ๑ คน อยูในตําแหนงรองประธาน
คนที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีการเคลื่อนไหวรายประเด็น
๑๑

ศุทธิกานต มีจั่น, “บทปริทัศนหนังสือ McCargo, Duncan & Anyarat Chattharakul. (๒๐๒๐). Future Forward: The Rise and Fall of
Thai Political Party. Copenhagen, Denmark: Nordic Institute of Asian Studies Press. ๒๕๒ p.,” วารสารสถาบันพระปกเกลา ๑๙,
ฉ.๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔): ๑๕๐-๑๕๒.
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นําเรื่องของกลุม องคกร หรือป จเจกบุคคลลอตอเขาในรัฐสภาหรือในพรรคการเมืองผานบทบาทการทํางาน
ของผูแทนราษฎรสัดสวนปกแรงงาน จากการติดตามกระบวนการทํางานคนพบวา วิธีการเคลื่อนไหวผลักดัน
ภายใตกระบวนการฝงนิติบัญญัติของขบวนการไมเปนไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายและกรอบที่วางไว ซึ่ง
เกิดจาก (๑) กระบวนการทํางานภายใตคณะกรรมาธิการของผูแทนราษฎรสัดสวนแรงงานเปนไปแบบรายกรณี
ของแตละปจเจกบุคคล มีการรับเรื่องรองเรียนในปริมาณมากสงผลใหแตละเรื่องลาชา และยังคงมีการทํางาน
แบบรัฐราชการแบบเกาอยู (๒) การนําเสนอนโยบายและกฎหมายเพื่อผลักดันผานพรรค มีกระบวนการที่ไม
เปนขั้นตอนทางการ ซ้ําซอน และลาชา กลาวคือ ไมมีกระบวนการพิจารณาที่เปนมาตรฐาน ขึ้นอยูกับเนื้อหา
นโยบายหรือกฎหมายฉบับนั้น ๆ รวมถึงขึ้นอยูกับผูแทนราษฎรคนอื่นภายในพรรคที่สนใจเขารวมพิจารณา
เสนอแนะ และคัดคานตอฉบับนั้น ๆ ดวย ปญหาทั้งสองกรณีนี้สงผลใหกระบวนการเคลื่อนไหวไมเปนไปตาม
เปาหมาย หรือลาชาเพิ่มมากขึ้นกวาจะบรรลุเปาหมายที่วางไว ทําใหสูญเสียทรัพยากรในดานตาง ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะปญหากรณีที่ (๑) ผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดความผิดหวังหรือไมพึงพอใจของฝายทีมขอมูลและ
นโยบายกลางของขบวนการ ทีมที่ทําหนาที่สนับสนุนขอมูลและการปฏิบัติงานโดยตรงกับผูแทนราษฎร และ
กอใหเกิดการตั้งคําถามตอกระบวนการการทํางานบางประการระหวางเครื อขายกับผู แทนราษฎรที่ ดํา รง
ตําแหนงในประธานคณะกรรมาธิการนั้น ๆ ถึงความชอบธรรม สงผลใหเกิดความขัดแยง ความหวาดระแวง
ภายในขบวนการ ตลอดจนเกิดการแบงฝกแบงฝายกันอยางหลวม ๆ ไมเปนทางการ
๒.๓ ชวงการเคลื่อนไหวทางสังคมภายหลังการยุบพรรค และการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมอื่น
ๆ ภายนอกรัฐสภา
วิกฤติทางการเมืองเริ่มปะทุเปนระลอกระหวางชนชั้นนําทางการเมืองและชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลาภายหลังการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาล และเริ่มสงสัญญาณรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มีการพูดใสราย
ปลุกระดมความเกียดชัง ตั้งกลุมขบวนการโตกลับผานสื่อโซเชียลตามชองทางตาง ๆ (IO) อาทิ การกระโดดลง
มาเลนเองของอภิรัชต คงสมพงศ ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) หลั ง พรรคอนาคตใหม ช งตั ด งบกองทั พ และยกเลิ ก การเกณฑ ท หาร อภิ รั ช ต จึ ง กล า วกั บ นั ก ข า ว
ที่สัมภาษณถึงสถานการณทางการเมืองวา “ใหฟงเพลงหนักแผนดิน ” ๑๒ ๑ เนื่องดวยสถานการณของพรรค
อนาคตใหมที่ถูกจับจองหามาตรการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดและตัดสิทธิของพรรคดวยกลไกตาง ๆ ของรัฐบาล
กองทัพ และองคกรอิส ระ ตอมาไมนาน ในวัน ที่ ๒๑ กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๖๓ พรรคอนาคตใหมถู ก ศาล
รัฐธรรมนูญมีมติใหยุบพรรค เพราะเปนการกระทําอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติใหสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
กก.บห. ที่ดํารงตําแหนงอยู ณ วันที่มีการทําสัญญากูเงินคือ วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๒ และ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๒

โพสตทูเดย, “ผบ.ทบ.บอกใหฟงเพลงหนักแผนดิน หลังพรรคการเมืองชงตัดงบกองทัพ-ยกเลิกเกณฑทหาร,” โพสตทเู ดย, สืบคนเมื่อวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๕, https://www.posttoday.com/politic/news/580630.
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เปนเวลา ๑๐ ป ๑๓๑ สถานการณทางการเมืองที่ไมชอบธรรมจากรัฐเผด็จการหลายตอหลายครั้ง กระทั่งเกิด
เหตุการณยุบพรรคอนาคตใหม สงผลใหเกิดความไมพอใจอยางรุนแรงของประชาชนในสังคม จนกลายมาเปน
ฉนวนใหเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมตาง ๆ กระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ กอนจะลุกลามตอเนื่อง
ไปยังพื้นที่ตางจังหวัด โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน เกิดกลุมขบวนการโตกลับการเคลื่อนไหวของ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเกิดวาทะกรรมชังชาติ ๑๔๒ตามมา เนื่องจากขอเรียกรองเชิงโครงสรางที่กลุม
เคลื่อนไหวปราศรัยเสนอกดดันรัฐบาล เมื่อทําการวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นจะพบวา การยุบพรรคการเมืองที่มา
โดยชอบธรรมจากประชาชนอยางงายดาย สงผลใหเกิดการกระจายพื้นที่ ทรัพยากร และการสนับสนุนทาง
การเมืองใหกับขบวนการทางสังคมอื่น ๆ
ดานประเด็นที่ในการใชเคลื่อนไหวของขบวนการปกแรงงานยังคงเดิม หากแตสถานการณทางสังคมที่
มีการชุมนุมประทวงจํานวนมาก สงผลใหผูเลนในสนามการเมืองภายในรัฐสภาจําตองระมัดระวังในการลงเลน
ในสนามการเมื อ งนอกรั ฐ สภา เนื่ อ งจากกลั ว ส ง ผลกระทบต อ การเดิ น ก า วต อ ไปเพื่ อ สานต อ เจตนารมย
อุดมการณ และเปาหมายหลักของพรรคอนาคตใหมตอไป ขบวนการปกแรงงานจึงเสมือนอยูในภาวะหยุดนิ่ง
เพื่อปองกันการสูญเสียทรัพยากรภายในขบวนการ จึงมีการเลือกใชวิธีการสนับสนุนกลุมเคลื่อนไหวทางสังคม
อื่น ๆ อยางไมเปนทางการเทานั้น เมื่อการประชุมหารือภายในกระบวนการของพรรคสิ้นสุด มีความกระจางชัด
ถึงการกาวเดินตอไปของพรรคกาวไกล และการรองรับโครงสรางพรอมทั้งเครือขายเดิมจากพรรคอนาคตใหม
เชน ผูแทนราษฎรทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ เครือขายผูใชแรงงานหรือปกแรงงาน เปนตน ชวงแหงการ
เปลี่ยนผานนั้นสงผลใหขบวนการเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดที่ใหความสําคัญกับการระดมทรัพยากรดานบุคคลในเชิง
ปริมาณ และการพึ่งพิงทรัพยากรดานการสื่อสารจากพรรค โดยเปลี่ยนเปนพึ่งพิงทรัพยากรดานการสื่อสารผาน
สื่อโซเชียลจากพรรคลดลง ไมเนนการทําประชาสัมพันธในพื้นที่โลกออนไลน หันมาเนนการระดมทรัพยากร
ดานบุคคลในพื้นที่จริง โดยไมอิงปริมาณ แตใหความสําคัญกับหลักการและกระบวนการจัดตั้งทางความคิดและ
นโยบายของขบวนการปกแรงงาน ผานเครือขายทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ของพรรคอนาคตใหม และคณะ
กาวหนา ๑๕๓
ยุทธวิธีในการจัดตั้งเครือขายในทองถิ่นของขบวนการปกแรงงานนั้น ขบวนการเริ่มทํางานควบคูไปกับ
การเริ่มดําเนินการใชแผนโครงสรางขององคกรและเครือขายพรอมทั้งขอบังคับขบวนการ (ซึ่งจัดทําโดยการลอ
ไปกับขอบังคับพรรค) ที่รางแผนโครงสรางไวตั้งแตเริ่มจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม และในขณะเดียวกันก็ทํางาน
มวลชนจัดตั้งไปพรอม ๆ กับการสรางแรงจูงใจในการใหมวลชนทองถิ่นเขามารวมเครือขายกับแรงงาน ภายใต
๑๓ BBC

News, “อนาคตใหม : มติศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม ตัดสิทธิ กก.บห. ๑๐ ป,” BBC, สืบคนเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕,
https://www.bbc.com/thai/thailand-51582581.
๒๔ WorkPointtoday, “บิ๊กแดงสอนนอง โควิดเปนแลวหาย แตโรคที่เปนแลวไมหาย “โรคชังชาติ”,” WorkPointtoday, สืบคนเมื่อวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๕, https://workpointtoday.com/%E๐%B8%BAbig-dang/.
๑๕ คณะกาวหนา หลังถูกยุบพรรคอนาคตใหม แกนนําของพรรคที่ถูกตัดสิทธิจึงรวมกอตั้งคณะกาวหนาขึ้นมา ในรูปแบบขององคกรมูลนิธิ เพื่อ
ทํางานทางความคิดทางการเมืองประชาธิปไตย และเพื่อใหมีบทบาทในการทํางานการเมืองทองถิ่น พรอมทั้งทํากิจกรรมคูขนานไปกับการทํางานใน
รัฐสภาของพรรคกาวไกล
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โครงสรางของตัวแทนจังหวัดนั้น ๆ ที่ตนทํางานในพื้นที่อยู หลังจากพรรคกาวไกลเปดตัวอยางเปนทางการเพื่อ
รองรั บ ผู แทนราษฎรเดิมจากพรรคอนาคตใหมรวมถึงเครื อขายตาง ๆ แล ว เมื่อมีการเป ดประชุมรั ฐ สภา
ตามปกติ ขอสังเกตในการดําเนินงานในคณะกรรมาธิการยังคงเคลื่อนดวยวิธีการเชนเดิม หากแตประเด็น
เฉพาะหนา ดานแรงงานกลับมีความหลากหลายผานเขามามากขึ้นจากกลุมอิสระและเครือขายนอกขบวนการ
ซึ่งเปนประเด็นเดือดรอนของแรงงานหลายคนในภาพรวม รวมถึงการขยายเครือขายพันธมิตรจากการทํางาน
ดานความคิดกับองคกรภายนอกมากยิ่งขึ้น
๓. เงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูและขยายเครือขาย
ของ
ปกแรงงานพรรคอนาคตใหม
จากการศึกษาพบวา การเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูประเด็น รัฐสวัสดิการ กับแรงงาน
และการเมืองประชาธิปไตยของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม ยังคงไมสามารถเขาถึงเพื่อเปลี่ยนการรับรูแก
แรงงานทั่วไปที่อยูนอกเครือขายไดอยางครอบคลุมตามเปาหมายที่ตั้งไว แมจะมีผลตอบกลับบางเล็กนอย
ในระดับปจเจกบุคคลก็ตาม เนื่องดวยเงื่อนไขและปจจัยสําคัญที่เกิดจาก
๓.๑ สถานการณทางการเมืองไทย และความเปนประชาธิปไตยที่สงผลสะเทือนตอรัฐสภาและการ
ยุบพรรคอนาคตใหมที่มีอายุเพียงปเศษ ตลอดจนชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการถูกยุบพรรค
ที่ทําใหงานพื้นที่และมวลชนตองหยุดชะงัก เหลือไวแคเพียงการทํางานดานความคิดทางนโยบายแรงงานและ
รัฐสวัสดิการผานสื่อโซเชียลมีเดีย
๓.๒ โครงสรางแทจริงของขบวนการที่ยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบ ตลอดจนปญหาการ
เชื่อมประสานเพื่อเพิ่มแนวรวม ขยายพื้นที่ใหกับแรงงานนอกระบบอุตสาหกรรมแบบดั่งเดิมเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองระดับชาติรวมกับขบวนการได
๓.๓ วิธีการเคลื่อนไหวผลักดันภายใตกระบวนการฝงนิติบัญญัติของขบวนการไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกันตามเปาหมายและกรอบที่วางไว สงผลใหเกิดรองรอยความขัดแยงในเรื่องยุทธวิธีออกเปน ๒ ฝงอยาง
หลวม ๆ รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนรางกฎหมายของขบวนการผานพรรคที่ไมสอดรับซึ่งกันและกันเทาที่ควร
๓.๔ ทรัพยากรสนับสนุนจากพรรคที่มีเงื่อนไขและจํากัด ไมวาจะเปนทางดานการสื่อสารผานสื่ อ
โซเชียลหลักของพรรค ชุดขอมูลสนับสนุนนโยบายของขบวนการจากพรรค ปญหาการพึ่งพาทรัพยากรบางสวน
จากองคกรหลัก ทําใหขบวนการจําตองทบทวนลําดับความสําคัญในแผนงาน และแกไขปญหาหรือจัดการเรื่อง
การระดมทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังเดิม อาทิ การจัดระดมทุนใหแกพรรค หรือการหาแนวทางในการ
จัดระดมทุนผานการขายสินคาของปกแรงงานเอง
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
โดยสรุ ป จะเห็ น ได ว า ขบวนการป ก แรงงานในชว งการเคลื่ อ นไหวภายใต ก ารปกครองของคณะ
รั ฐประหาร (คสช.) ขบวนการมีความเปนขบวนการปฏิรูป กอนจะเคลื่ อนตัว ไปเป นขบวนการปฏิวัติ เชิ ง
โครงสรางในภายหลังการจัดตั้งพรรคการเมือง และคงรูปแบบขบวนการไวดังเดิมจนเปลี่ยนผานชวงภาวะหยุด
นิ่งของขบวนการหลังจากถูกยุบพรรค ทามกลางกระแสการเมืองที่รอนแรงพรอมกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของกลุ ม อื่ น ๆ ภายนอกรั ฐ สภา การเปลี่ ย นแปลงและหยุ ด นิ่ ง เช น นี้ มี เ งื่ อ นไขการแปรผั น ไปตามบริ บ ท
สถานการณทางการเมืองในประเทศเปนอยางมาก นอกจากนี้ เงื่อนไขและรูปแบบของขบวนการที่เปลี่ยนไป
ดังกลาวยังสงผลตอเปาหมาย และรูปแบบการระดมทรัพยากรในปจจุบัน ที่ขบวนการหันมาเนนดานทรัพยากร
บุคคล ผานการขยายเครือขายอยางมีกลไกและซับซอนมากขึ้น โดยเนนการทํางานกับมวลชนผานการจัดตั้ง
อยางเปนกระบวนการ เพื่อวางฐานรากของขบวนการใหมั่นคง ขยายการสื่อสารรับรูแกสังคม กระจายอํานาจ
และทรัพยากรภายใตโครงสรางสังคมการเมืองใหแกกลุมผูใชแรงงานอื่น ๆ ผานทางเครือขายในขบวนการ
ขบวนการปกแรงงาน นับวาเปนขบวนการที่มีความหยื ด หยุน พร อมปรับ ยุ ท ธวิธีการเคลื่ อนไหว
ตลอดเวลา เพื่อใหสอดรับกับขอจํากัดหรือโอกาสในแตละสถานการณทางการเมือง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไว อีกทั้งการทํางานทางความคิดรวมกันกับกลุมนักวิชาการและกลุมคนรุนใหม เพื่อชวยกันแลกเปลี่ยนและ
ใหความรูถึงตนตอของแตละปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสังเคราะหนโยบาย กระบวนการ หรือวิธีการแกไขปญหา
เหลานั้นไดอยางตรงจุดและตอบโจทยมากขึ้น ยิ่งถาทั้งสองกลุมขางตนมีอุดมการณและเปาหมายเดียวกันยิ่ ง
สงอิทธิพลทางความคิดซึ่งกันและกัน ผานยุทธวิธี รูปแบบการจัดตั้ง การระดมทรัพยากรในขบวนการเชนเดียวกัน
กับเงื่อนไขในขางตนที่กลาวไปอีกดวย
อยางไรก็ตาม แมวาการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับเปลี่ยนการรับรูประเด็น รัฐสวัสดิการ กับแรงงานและ
การเมืองประชาธิปไตยของปกแรงงานพรรคอนาคตใหม จะยังคงไมส ามารถเขาถึง เพื่อเปลี่ยนการรับรูแก
แรงงานทั่วไปที่อยูนอกเครือขายไดอยางครอบคลุมตามเปาหมายที่ตั้งไว (แมจะมีผลตอบกลับบางเล็ กน อย
ในระดับปจเจกบุคคลก็ตาม) สําหรับผูเขียน มีความเห็นดวยอยางยิ่งในการปรับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวและ
ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายในทองถิ่นผานการจัดตั้งตามสาขาจังหวัดของพรรคอนาคตใหมเดิม จะยิ่ง
ช ว ยเสริ ม และขยายโครงสร า งเครื อ ข า ยให แ ข็ ง แรงและมั่ น คงมากยิ่ ง ขึ้ น และหากมี ก ารปรั บ ยุ ท ธวิ ธี
การเคลื่อนไหวภายในรัฐสภาใหสอดคลองกับการทํางานเครือขายทองถิ่นนี้ และสอดรับกับปญหา ขอเสนอ
ขอผลักดันของแตละสหภาพแรงงาน จะเปนการเพิ่มการทํางานรวมกันทั้งขบวนการแรงงานไดอยางมีพลัง
อํานาจตอรองของขบวนการแรงงานทั้งขบวนจะยิ่งแข็งแรงเปนอยางมาก
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บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มุ งศึ กษาบทบาทในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมผู สู งอายุ เพื่ อเสนอแนะแนวทางในการ
สนั บสนุนกิจกรรมตามความต องการของผู สู งอายุ ในเขตเทศบาลตําบลน้ํ าโจ อําเภอแมทะ จั งหวัดลํ าปาง
ดวยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามกลุมผูสูงอายุที่ มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป จํานวน ๓๔๓ คน ผลการศึกษา
พบวา ความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุในดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ทีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดอยูในระดับมาก ที่ระดับ ๓.๘๗ รองลงมาคือการสนับสนุนกิจกรรมในดานงานอดิเรกของผูสูงอายุ อยูใน
ระดับมาก ที่ระดั บ ๓.๘๔ ขณะที่ ความตองการการสนั บสนุ น กิจ กรรมในด านการท องเที่ยวของผู สู ง อายุ
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อยูในระดับ ที่ระดับ ๓.๗๙ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาความตองการในการสนับสนุนกิจกรรม
ของผูสูงอายุจะอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งที่ผานมาเทศบาลตําบลน้ําโจ ยังไมสามารถที่จะตอบสนองความ
ตองการในดานตาง ๆ ไดอยางตอเนื่องและเกิดเปนรูปธรรม ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจตองหันมาใหความสนใจ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุมผูสูงอายุภายใตแนวโนมการเขาสูสังคมสูงวัยที่อาจสงผลกระทบตอการ
บริหารทองถิ่นในอนาคต
คําสําคัญ : กิจกรรมผูสูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมสูงวัย
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MUNICIPALITY, MAETHA DISTRICT, LAMPANG PROVINCE
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Lampang Rajabhat University, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus,
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Abstract
The purpose of this research was to study the role of supporting activities for the elderly
and suggest guidelines for supporting activities according to the elderly needs in Namjo
Subdistrict Municipality, Maetha District, Lampang Province by using questionnaires from the
๓๔๓ elderly people aged 60 years and over. Data were analyzed by using descriptive statistics
and inferential statistics with multiple regression analysis. The results showed that the need to
physical activities of the elderly in the field of tourism for the elderly at the highest mean was
at the high level of 3.87, followed by supporting activities in the hobbies of the elderly at the
high level of 3.84 . Meanwhile, the need for field of tourism for the elderly have the lowest
average at the high level of 3.79 The results of the study showed that the need to support
activities among the elderly was at the high level in all aspects. In the past, the Namjo Subdistrict
Municipality was unable to respond their needs on a continuous and real basis. Therefore, the
Namjo Subdistrict Municipality must pay attention in improving the quality of life of the elderly
people under the trend of entering an aging society that may affect local administration in the
future.
Keywords:

Elderly activities, Quality of life development, Aging society
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บทนํา
นั บ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น สหั ส วรรษใหม การสู ง วั ย ได ก ลายเป น ประเด็ น ทางสั ง คมและประชากรที่ สํ าคัญ
ซึ่งตามประมาณการขององคการอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ ประชากรที่มีอายุเกิน ๖๐ ปเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๒
เปนรอยละ ๒๒ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๙๓ (Aroogh, M. D. and Shahboulaghi, F. M.,
๒๐๒๐) ขณะที่ความหลากหลายในบริบทของผูสงู อายุในดานความสามารถและความตองการดานสุขภาพ เปน
สิ่งที่ตอกย้ําถึงความสําคัญของการตอบสนองดานสาธารณสุขอยางครอบคลุมเพื่อตอสูกับการดํารงอยู คุณภาพ
ชีวิต ความโดดเดี่ยวทางสังคม และปญหาสุขภาพจิต ที่เปนผลมาจากปจจัยหลายประการ ทั้งการกระจายตัว
ของครอบครัว การสูญเสียคนที่รักและเพื่อนฝูง การเกษียณอายุ กิจกรรมการทํางานและรายไดที่ลดลง รวมถึง
สุขภาพที่เสื่อมลง (Boamah, S. A. et al. ๒๐๒๑) ดังนั้นการใชนโยบายบูรณาการทางสังคมแกผูสู งอายุ ให
พึ่งพาอาศัยกันอยางเปนอิสระ ดวยการสงเสริมการปกครองตนเองและการจัดการตนเอง โดยยึดถือเอาความ
รับผิดชอบในการดูแลผูสูงอายุภายในครอบครัวเปนอันดับแรก รวมทั้งการสรางความเขาใจเชิงบูรณาการ
ที่ ต รงกั น เพื่ อ ลดช อ งว า งระหว า งการผลั ก ดั น นโยบายและการตอบสนองกั บ ความคาดหวัง ของผู สู งอายุ
จะสามารถเปดโอกาสใหมๆ เพื่อปองกันการแยกตัวทางสังคมและสงเสริมการทํากิจกรรมทางสังคมรูปแบบ
ตางๆ ที่ผูสูงอายุเห็นคุณคาและประโยชน (Torrejon, M. J. and Matthews, A. M., ๒๐๒๒)
โลกแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุ บันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนยุคของเครือขายทาง
สังคมที่มีการแชรขอมูลขาวสารออกไปอยางรวดเร็ว มีการคิดคนและพัฒนาเพื่อตอบสนองเกือบทุก ความ
ตองการพื้นฐานไดสําเร็จ ไมวาจะเปนทางการแพทยและยารักษาโรค สงผลใหอัตราการเสียชีวิตลดลง รวมถึง
มี ก ารกระจายความมั่ น คงไปสู ร ะดั บ ภู มิ ภ าคพร อ มกั บ การบริ ก ารด า นสาธารณสุ ข การศึ ก ษา และการ
เจริญเติบโตของเขตเมือง ประชากรจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น แตอัตราการเกิดและการเจริญ
พันธุลดลง จึงพบวามีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (อุทัยวรรณ พงษบริบูรณ, ๒๕๖๓) ประชากรสูงวัยและ
ความเป น อยู ที่ ดี ข องผู สู ง อายุ ใ นประเทศไทย เป น ความท า ทายที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม
และรั ฐ บาล ซึ่งเปนกระบวนการที่ทาทายในการตอบสนองความตองการของสั งคมผู สู งอายุ ถึงแมภ าวะ
ประชากรสู งอายุ จะนํ ามาซึ่งความทาทายสํ าหรั บ สังคมและรั ฐ บาลก็ตาม แตตองไมมองวาเป น สิ่ งนั้ น เปน
วิกฤตการณ แตตองมองเปนภาวะซึ่งสามารถและควรจะมีการวางแผนเพื่อเปลี่ยนความทาทายเหลานี้ใหเปน
โอกาส (ขวัญฤทัย ดํารงวัฒนโภคิน, ๒๕๖๔)
ความสุ ขเป น สิ่ งที่สํ าคัญและมีความจําเป น สําหรั บมนุ ษยโดยเฉพาะประชากรผู สู งอายุ เนื่ องจาก
เมื่อกาวเขาสูวัยสูงอายุแลวยอมจะตองพบกับปญหาดานสุขภาพและมีความตองการพักผอนมากขึ้นเนื่องจาก
การเสื่อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกายและการเกิดโรคภัยไขเจ็บที่เรื้อรัง ดังนั้น ความตองการ
ของผูสูงอายุเปนปจจัยหนึ่งซึ่งมีผลต อความสุขของผูสูงอายุ การตอบสนองความตองการของผูสูงอายุจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาใหผู สูงอายุมีความสุ ขในชีวิต (สิทธิพรร สุนทร, วัชรินทร สุทธฺศัย และ
พงษศักดิ์ ซิมมอนดส , ๒๕๖๑) ขณะที่ ประเทศไทยป จ จุ บั น กาวเขาสู สั งคมผู สู งอายุ อ ย างสมบูรณ ชุมชน
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ในตางจังหวัดนับวันจะมีผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเมื่อเกิดความปวยมักจะมีปญหาดานการรักษาพยาบาล
ตามมาดวย หากชุมชนไดรวมชวยกันดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่เจ็บปวยจะทําใหเปนการเพิ่มคุณคาความเปน
มนุษยใหแกผูสูงอายุ และสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัดบริการการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชนดวยกิจกรรมที่เกิดจาการมีสวนรวมชุมชน ตั้งแตครอบครัว ชุนชน
และองคกรของรัฐ และองคกรเอกชน จะเปนการรวมพลังเพื่อประโยชนในการพัฒนาหรือแกปญ หาของชุมชน
ได เพราะให ส มาชิ ก ร ว มวางแผนปฏิ บั ติ แ ละแก ป ญ หาของชุ ม ชนโดยตรง (วิ ไ ล ตาปะสี , ประไพวรรณ
ดานประดิษฐ และสีนวล รัตนวิจิตร, ๒๕๖๐)
ถึงแมในปจจุบันภาครัฐในสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น เริ่มจัดใหมีบริการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวในครอบครัวและชุมชน เชน มีอาสาสมัครผูสูงอายุ มีพยาบาลจากหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขาไปดูแล
ผูสูงอายุ แตประสบปญหาการดํา เนินงานที่ยังไมเปนระบบและเหมาะสม การบูรณาการ บุคลากรไมเพียงพอ
ผูดูแลขาดความรูในการดูแลขาดระบบสนับสนุนที่ชัดเจน โดยเฉพาะปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุไทย
ที่ตองเผชิญในอนาคต คือ การขาดแคลนอาสาสมัครและผูดูแลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว
สังคม เศรษฐกิจ และการยายถิ่นไปหางานทํา ที่อื่นของสมาชิกวัยแรงงาน สงผลใหผูสูงอายุจํา นวนไมนอยถูก
ทอดทิ้ง ตองชวยตัวเองมากกวาที่ควรจะเปน (ชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ, ๒๕๖๐) ซึ่งการเพิ่มอยางรวดเร็วของ
ประชากรสูงอายุดังกลาวนี้ สงผลกระทบตอสวัสดิการที่รัฐควรจัดให และการเตรียมตัวของผูสูงอายุเพื่อเปนผูที่
มีศักยภาพและความสามารถในการดํารงชีวิตทามกลางสังคม ดังนั้นการดูแลโดยการมีสวนรวมของชุมชนตอง
ใชกลยุทธสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนเกิดการแกไขปญหาและระดมความรวมมือและพัฒนาบริการตางๆ
ใหแกผูสูงอายุในชุมชนที่ส อดคล องกับแนวคิดกระจายงานดานตางๆ ใหอยูภายใตการบริหารขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนให มากที่สุดโดยเป ดโอกาสให ประชาชนองคกรทุกภาคสว นรวมมือกัน การ
ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมพัฒนาการดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น (พิยาภา ดาหาร และ เจท
สริยา ดาวราช, ๒๕๖๑)
อยางไรก็ตาม กาญจนา พิบูลย และคณะ (๒๕๕๙) ระบุวา การรับรูของผูสูงอายุแตละบุคคลมีการรับรู
ที่แตกตางกัน โดยความตองการของผูสูงอายุสวนหนึ่งคือกิจกรรมในการใหบริการตามบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งรู ปแบบการบริ การที่เนนทางสั งคมเป น หลั กจะเนน กิจกรรมที่มี ความหลากหลาย เชน
กิจกรรมดานการใหความรู กิจกรรมสันทนาการ การเตนรํา การขับรอง กิจกรรมการวาดภาพ หรือการทํางาน
ศิลปะตางๆ กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมการทําอาหาร เปนตน จึงควรดําเนินกิจกรรมที่จัดให กับ
ผูสูงอายุใหครอบคลุมกับบริการที่มีความหลากหลายและเหมาะสมตามความตองการของผูสูงอายุ ขณะที่การ
จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุแบงได ๔ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อลดอาการ
ปวดตามรางกาย เชน ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา และชวยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร ๒) กิจกรรมการสงเสริม
อาชีพ คือ การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพใหกับผูสูงอายุ ๓) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
คือ การศึกษาดูงานของกลุมชมรมผูสูงอายุ และ ๔) กิจกรรมการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคโดยไมเสียคาใชจาย
ในการตรวจ ดังนั้ น รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู สู งอายุ จึ งตองมีการจั ดทําแผนการ
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ดําเนินงานประจําปเกี่ยวกับผูสูงอายุ เพื่อใหมีความครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสติปญญาซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในเขตพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบ
ของตนเองพรอมกับหาแนวทางใหมๆ เพื่อพัฒนาสงเสริมผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
(ศุภโชคชัย นันทศร และ วรรณวณัช ดอนคราม, ๒๕๖๐) แตลักษณะการทํางานหรือบทบาทหนาที่ในการแกไข
ปญหาผูสูงอายุของประเทศไทยยังมุงเนนในแบบเดิม คือ การใหสวัสดิการสังคมแกผูสู งอายุ มิใชเปนการ
สงเสริมและชวยใหผูสูงอายุมีความสุขในการใชชีวิตอยางมีคุณภาพในวัยชรา รวมทั้งไมมีการเตรียมความพรอม
สําหรับผูที่ยางเขาสูวัยผูสูงอายุ (สุดารัตน สุดสมบูรณ และคณะ, ๒๕๕๙)
การวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมตามความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งเลือกศึกษาพื้นที่
เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยในชวงปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ที่ผานมา เนื่องจาก
มีการจัดทํางบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุเพียงรอยละ ๐.๓ จากงบประมาณทั้งหมดในแตละป
ประกอบกับยังไมมีการจัดตั้งองคกรหรือกลุมผูสูงอายุของตําบลอยางเปนรูปธรรม จึงตองการสอบถามความ
คิ ด เห็ น ของกลุ ม ผู สู ง อายุ ถึ ง ความต อ งการที่ จ ะให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น ตามบทบาท
และหนาที่ของหนวยงาน เพื่อนําผลการวิจัยมานําเสนอเปนขอมูลที่เปนประโยชนที่จะนําไปสูแนวทางการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางเปนรูปธรรม
วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญตามความตองการของผูสูงอายุภายใตบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๒. เพื่อนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนที่จะนําไปสูแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปางไดอยางเปนรูปธรรม
การทบทวนวรรณกรรม
สถานการณ ผู สู ง อายุ เป น สิ่ งที่ทั่ว โลกได ให ความสนใจเป น พิ เศษ ซึ่งเป นกลุ ม จํา นวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นในทุกสังคมโดยคาดวาในป ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากรมากกวารอยละ ๒๐ ของทุกประเทศจะเปนผูมีอายุ
มากกวา ๖๐ ปและมีแนวโนมที่ทั่วโลกจะแข็งแกรงขึ้นสําหรับผูที่อยูคนเดียวในชีวิตในชวงวัยชรา การศึกษา
ในประเด็นดังกลาวจึงมุงไปที่ความเหงาและการแยกตัวทางสังคมจากมุมมองของการสงเสริมเครือขายทาง
สังคมและการสนับสนุน รวมกับการสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมของชุมชน (Latikka, R. et al., ๒๐๒๑)
ซึ่งปญหาในระยะเริ่มตนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทและสถานะของผูสูงอายุในครอบครัวคอย ๆ
ลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม จึงทําใหการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของครอบครัวจากการเปลี่ย นชวงวัยกลางคนสูวัยชราไมไดเปนเพียงการเปลี่ยนผานของวัยเทานั้น
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แตยังเปนการเปลี่ยนบทบาททางสังคมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการตามระบบเกษียณอายุภาค
บังคับ ในดานหนึ่งเปนการจํากัดบทบาทของผูสูงอายุในสังคมโดยเครงครัด โดยทําใหความสามารถในการ
แขงขันลดลงและอํานวยความสะดวกและการสู ญเสียศักดิ์ศรี ทางเศรษฐกิจ และสังคมอันเนื่ องมาจากการ
เกษียณอายุไดทําใหสถานภาพทางสังคมของพวกเขาตกต่ําลงอยางมาก ดังนั้น จึงตองทําใหผูสูงอายุสวนใหญ
ยังคงมีสวนรวมในสังคมและกิจกรรมตาง ๆ ระดับของกิจกรรมและจํานวนการมีสวนรวมที่ไดรับอิทธิพลจากวิถี
ชีวิตในวัยเด็กและพลังทางเศรษฐกิจและสั งคม และจําเปนสําหรับผูสูงอายุดวยที่จะตองรั กษาหรื อพั ฒ นา
กิจกรรมทางรางกาย จิตใจ และสังคม ที่เหมาะสมเพื่อชีวิตที่มีความสุขในวัยชรา “กิจกรรมผูสูงอายุ ” จึงให
คําอธิบายที่เปนไปไดสําหรับการสงเสริมสถานะทางสังคมและการมีสวนรวมทางสังคมของผูสูงอายุ และยัง
วางรากฐานทางทฤษฎีสําหรับการพัฒนาการศึกษาเรื่องผูสูงอายุอีกดวย (Xia, X., ๒๐๒๑)
การดูแลผูสูงอายุ นงลักษณ พรหมติงการ และคณะ (๒๕๖๒) ระบุวา ประกอบดวย การดูแลการ
เปลี่ยนแปลง ๓ ดานใหญ คือ ดานรางกาย ด านจิตใจและดานสังคม โดย ๑) ดานรางกาย การดูแลภาวะ
เจ็บปวยเรื้อรัง จัดการปญหาที่คุกคามชีวิต การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกําลังกาย
การผักผอนนอนหลับ การฟนฟูสภาพการปองกันภาวะแทรกซอน และการเกิดอุบัติเหตุ ๒) ดานจิตใจ ดูแลให
ผูสูงอายุไมรูสึกวา วาเหว ไมมีความสุข ไมตองการเปนภาระ และเปนสวนเกินของครอบครัว เสริมสรางพลัง
อํานาจใหมีความรูสึกวาตนเองมีคา มีความสามารถ มีความพอใจในชีวิตที่เปนอยู สามารถเผชิญโลกได มีความ
มั่นใจ และการจัดการกับความเครียด ๓) ดานสังคม สงเสริมการรวมกิจกรรมในชุมชน และประสานความ
ชวยเหลือทางสังคมใหกับผูสูงอายุ หนวยบริการสุขภาพในชุมชน หนวยงานของรัฐ เปนตน ทั้งนี้ในการดูแล
ผูสูงอายุพยาบาลหรือผูดูแลผูสูงอายุควรมีความเขาใจในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ประเมินสภาพ วางแผน
การพยาบาลทั้งในการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวยอยางเหมาะสม อยางไร
ก็ตาม ประเทศไทยมีความริเริ่มในการนําระบบการดูแลผูสูงอายุในระดับชุมชนมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได
ระบุไวในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๕-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ ๓.๓ “สงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
จนวาระสุดทายของชีวิต” (สราวุธ ไพฑูรยพงษ, ๒๕๖๑)
บทบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุ สุดารัตน สุดสมบูรณ และคณะ (๒๕๕๙)
ระบุวา การกาวขึ้นสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ยอมสงผลใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูคนในสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนกัน ทําใหหนวยงานภาครัฐตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น ตองมีการ
เตรียมมาตรการออกมารองรับอยางทันทวงที ซึ่งองค กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ ในการจัดบริการสาธารณะไวหลายดาน โดยเฉพาะ
ดานการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ไวในหมวด ๒ มาตรา
๑๖ (๑๐) ระบุใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหการสังคมสงเคราะหและ
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พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และมาตรา ๑๗ (๒๗) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) มีอํานาจหนาที่ในการใหการสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเชนเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา
และ องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแผนดังกลาวกําหนดใหมีสงเสริมคุณภาพชีวิ ต และการสงเสริมอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การนันทนาการ การกีฬา การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุข แต
ลักษณะการทํางานหรือบทบาทหนาที่ในการแกไขปญหาผูสูงอายุของประเทศไทยยังมุงเนนในแบบเดิม คือ
การใหสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ มิใชเปนการสงเสริ มและชวยใหผูสูงอายุมีความสุขในการใชชีวิตอยางมี
คุณภาพในวัยชรา รวมทั้งไมมีการเตรียมความพรอมสําหรับผูที่ยางเขาสูวัยผูสูงอายุ ดังนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและสนับสนุนการใหการสงเคราะหและดูแลผูสูงอายุ โดย
บูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวน ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับประชาชน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชน ตระหนักถึงความสําคัญ
คุ ณ ค า ของผู สู ง อายุ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นผู ท รงคุ ณ ค า ของสั ง คม นอกจากนี้ พรชุ ลี ย นิ ล วิ เ ศษ (๒๕๕๙) ยั ง ให
รายละเอียดถึงกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ วาควรเปนกิจกรรมที่ไมหักโหมหรือแขงขันแตควรเปนกิจกรรมที่สราง
ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ และเปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุมี สวนรวมในกิจกรรม อันไดแก กิจกรรม
ทางสังคม กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมการทองเที่ยว และกิจกรรมงานอดิเรก ยังประกอบดวย
๑) กิจกรรมทางสังคม ไดแกการรวมในงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล งานของเพื่อนบาน ซึ่งเปน
กิจกรรมภายในชุมชนที่ผูสูงอายุสวนใหญยังเขารวมอยู นอกจากนั้นผูสูงอายุบางสวนยังเขารวมเปนสมาชิก
ชมรมหรือกลุม เชน ชมรมผูสูงอายุ กลุมศาสนา ซึ่งผูสูงอายุเองเห็นดวยวามีความจําเปนที่ผูสูงอายุ ควรเขา
สังคมพบปะกับบุคคลตางๆ ในสังคมบาง โดยเฉพาะการพบปะพูดคุยกับลูกหลาน ญาติ เพื่อนฝูง ตลอดจนการ
ดูโทรทัศนกับครอบครัว ศึกษาปฏิบัติธรรมและปลูกตนไมกับครอบครัวหรือเพื่อนรวมวัยเดียวกัน
๒) กิจกรรมการออกกําลังกาย เปนสิ่งที่มีประโยชนแกผูสูงอายุซึ่งมีการเปลี่ยนของรางกายจากความ
เสื่อมจึงจําเปนตองออกกําลังกายเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพและพิการของอวัยวะตางๆ เชน กลามเนื้อและขอ
ตาง ๆ ปอดและหัวใจ เปนตน ทั้งนี้ควรเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะและ
เหมาะสมสําหรับรางกายของแตละคน ตัวอยางของการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ไดแก การวิ่งเหยาะ หรือ
จอกกิ้ง การเดินเร็ว ขี่จักรยาน วายน้ําการเตนแอโรบิค หรือการใชอุปกรณบางอยาง เชน การเดินบนสายพาน
การขี่จักรยานอยูกับที่
๓) กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว ได แ ก ก ารเดิ น ทางไกล การท อ งเที่ ย วในเมื อ งไทยทั้ ง ในจั ง หวั ด รและ
ตางจังหวัด การเปนมัคคุเทศกหรือไกดบรรยายในการทองเที่ยว การเขียนหนังสือคูมือการทองเที่ยว เปนตน
เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวเปนการสั่งสมประสบการณของชีวิต เสริมสรางความคิดใหกาวไกลทําใหชีวิตไม
ตองอยูกับที่ตลอดเวลาเหมือนกับไดชารจไฟหรือแบตเตอรี่ใหตัวเองทําใหมองดูเปลงปลั่งดังคนหนุมสาวอยู
เสมอชีวิตมีความสุขสนุกสนานไปอีกรูปแบบหนึ่ง แมวาจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางบางก็ตาม แตก็เปนการ
สรางความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจไดเปนอยางดีเมื่อหัวใจเปนสุข
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๔) กิจกรรมงานอดิเรก เชน การทํางานฝมือ งานเย็บปกถักรอย ทอผา ทําหุน ทําอาหารคาวหวาน
งานวาดภาพ ฟอนรําหรือเตนรํา รองเพลง งานชางไม การจัดสวน เปนตน กิจกรรมงานอดิเรกนี้เปนการทํางาน
ที่ตนรักชอบและประสงคที่จะทําตอไปเพื่ อความผอนคลายความบันเทิงใหกับชีวิตตนเอง บางครั้งรูสึกอิ่มเอม
และพึงพอใจกับผลงานที่ไดรับ เชน งานฝมือตาง ๆ เปนตน
สรุปไดวา “กิจกรรมผูสูงอายุ” เปนการสงเสริมสถานะทางสังคมและการมีสวนรวมทางสังคมของ
ผูสูงอายุ และยังเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและตอเนื่องจนวาระสุดทายของ
ชี วิ ต ซึ่ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งเป น หน ว ยงานหลั ก ในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การให ก าร
สงเคราะหและดูแลผูสูงอายุ โดยบูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวน โดยการเปดโอกาสใหผูสูงอายุมี สวน
รวมในกิจกรรม อันไดแก กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมการทองเที่ยว และกิจกรรม
งานอดิเรก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดประมวลแนวคิด และทฤษฏี ระเบียบ กฎหมาย เอกสารวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ที่สามารถระบุถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ จึงไดนํามากําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบดวย ๑) กิจกรรมทางสังคม ๒) กิจกรรมการออกกําลังกาย ๓) กิจกรรม
การทองเที่ยว และ ๔) กิจกรรมงานอดิเรก มาทําการศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุตอระดับความสําคัญตาม
ความตองการของผูสู งอายุภ ายใตบทบาทในการสนับ สนุน กิจ กรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมท ะ
จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลการวิจัย มานําเสนอเปน ขอมูลที่เปนประโยชนที่จ ะนํ าไปสู แนวทางการสนับ สนุน
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดสมมติฐานในการศึกษาดังนี้
สมมติฐาน (H๑) กิจกรรมทางสังคม (H๒) กิจกรรมการออกกําลังกาย (H๓) กิจกรรมการทองเที่ยว และ (H๔)
กิจกรรมงานอดิเรก ลวนมีอิทธิพลตอความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูป
กิจกรรมทางสังคม

กิจกรรมการออกกําลังกาย
กิจกรรมการทองเที่ยว

H1

H2
H3
H4

บทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลน้ําโจ
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

กิจกรรมงานอดิเรก

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดดําเนินการวิจัยดังนี้
๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ
จั งหวัดลํ าปาง จํ า นวน ๒,๓๕๗ คน (ขอมูลจากโรงพยาบาลส ง เสริ มสุขภาพตํา บลบ านหนอง ตํ า บลน้ําโจ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแม
ทะ จั งหวัดลํ าปาง จํา นวน ๑๐ หมูบาน นํามาคํา นวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน
(Yamane ๑๙๗๓) การวิจัยครั้งนี้ ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๔๓ คน และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
งาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
๒. เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
เพื่อออกแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย โดยกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหา และทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เพื่อใหมีความสมบูรณ พรอมทั้งหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ไปทดลองใช (Try - out) โดยการนําไปเก็บขอมูลกับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัย จํานวน ๓๐ ชุด และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละตอนโดยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ ๐.๘๗
๓. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม การแจก และการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในพื้นที่ จํานวน.
๓๔๓ ชุด ตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป
๔. วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดวยการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญตามความ
ตองการของผูสูงอายุภายใตบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลเพื่อหากิจกรรมที่มี
อิทธิพลตอความตองการในการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแตละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษาระดับความสําคัญตามความตองการของผูสูงอายุภายใตบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยการสอบถามความคิดเห็นของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลตําบล
น้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน ๑๐ หมูบาน เพื่อนําผลการวิจัยมานําเสนอเปนขอมูลที่เปนประโยชน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๓๒๙

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ที่จะนําไปสูแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปางไดอยางเปนรูปธรรม ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๒๖ คน คิด
เปนรอยละ ๖๕.๙ สวนใหญมีอายุระหวาง ๖๕-๖๙ ป จํานวน ๑๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๓ รองลงมาคือ
อายุ ร ะหวา ง ๖๐-๖๔ ป จํ านวน ๙๑ คน คิ ด เป น ร อยละ ๒๖.๕ และส ว นใหญ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๒๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๗ และสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน ๑๘๐ คน คิด
เปนรอยละ ๕๒.๕
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูสูงอายุตอระดับความสําคัญตามความตองการของผูสูงอายุ
ภายใตบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง แสดงดังในตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นที่มีตอความตองการของผูสูงอายุภายใต
บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม
ความตองการในการสนับสนุน
กิจกรรมของผูสูงอายุ
- กิจกรรมทางสังคม
- กิจกรรมการออกกําลังกาย
- กิจกรรมการทองเที่ยว
- กิจกรรมงานอดิเรก
เฉลี่ย

คาเฉลี่ย
๓.๘๓
๓.๘๗
๓.๗๙
๓.๘๔
๓.๘๓

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๓๗
๐.๓๘
๐.๓๙
๐.๓๗
๐.๓๘

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๑ พบวา ความคิดเห็นที่มีตอความตองการของผูสูงอายุภายใตบทบาทในการสนับสนุน
กิจกรรมเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยที่ระดับ
๓.๘๓ และเมื่อวิเคราะห เปนรายดาน พบวา ความตองการของผู สู งอายุ ภายใตบทบาทในการสนับ สนุน
กิจกรรมเทศบาลตําบลน้ําโจ ดานกิจกรรมการออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๘๗ รองลงมา คือ ความตองการดานกิจกรรมงานอดิเรก มีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๘๔ เทากัน ขณะที่ ความตองการดานกิจกรรมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๙
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ตารางที่ ๒ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของบทบาทใน
การสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม
บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
ที่ผูสูงอายุตองการ
- การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
- บูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวน
เฉลี่ย

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

๓.๙๕
๓.๘๐
๓.๘๗
๓.๘๘

๐.๖๒
๐.๕๕
๐.๔๙
๐.๕๔

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๒ พบวา ระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยที่ระดับ
๓.๘๘ และเมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ความสําคัญของบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ดานการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕ รองลงมา คือ ดานบูรณาการการทํางาน
รวมกับทุกภาคสวน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๗ ขณะที่ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๐
ตารางที่ ๓ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระและระหวางตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
X๑
X๒
X๓
X๑. กิจกรรมทางสังคม
๑.๐๐๐
.๑๔๓** .๑๐๐*
X๒. กิจกรรมการออกกําลังกาย
๑.๐๐๐
.๑๓๙**
X๓. กิจกรรมการทองเที่ยว
๑.๐๐๐
X๔. กิจกรรมงานอดิเรก
Y. บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

X๔
.๑๓๙**
.๑๒๐* *
.๐๗๔* *
๑.๐๐๐

Y
.๒๔๑**
.๑๐๓*
.๐๑๔*
.๑๔๘***
๑.๐๐๐

จากตารางที่ ๓ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรมูลเหตุ คือ กิจกรรมทางสังคม (X๑) และ
กิจกรรมงานอดิเรก (X๔) มีความสัมพันธกับบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ขณะที่ กิจกรรมการออกกําลังกาย (X๒) และ กิจกรรมการทองเที่ยว (X๓) ที่มีความสัมพันธกับ บทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระมีความเหมาะสมที่จะใช
พยากรณตัวแปรตาม
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวา มีความสัมพันธกันระหวาง ๐.๐๗๔ – ๐.๒๔๑
ซึ่งไมเกิน ๐.๘ แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity
(Stevens, J., ๑๙๙๒)
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ตารางที่ ๔ แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระดานกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอความตองการตาม
บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ตัวแปรพยากรณ
B
Std. Error
Beta
Constant
๒.๓๓๔
.๓๑๓
X๑. กิจกรรมทางสังคม
.๒๖๕
.๐๖๒
.๒๒๕
X๔. กิจกรรมงานอดิเรก
.๑๓๗
.๐๖๒
.๑๑๗
๒
R = ๐.๗๒, R = ๐.๖๖, F = ๑๓.๑๑๖, Sig = ๐.๐๐๐

T
๗.๔๖๐
๔.๒๖๔
๒.๒๑๖

Sig.
Tolerance VIF
.๐๐๐**
.๐๐๐**
.๙๘๑ ๑.๖๓๑
.๐๒๗*
.๙๘๑ ๑.๖๖๓

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
จากตารางที่ ๔ พบวา ความสําคัญของบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบล
น้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ไดแก กิจกรรมทางสังคม (X๑) และ กิจกรรมงานอดิเรก (X๔) สงผลทางบวกตอ
การสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เทากับ .
๒๒๕ และ .๑๑๗ ในรูปคะแนนดิบ (B) เทากับ .๒๖๕ และ .๑๓๗ ตามลําดับ ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได
วา บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ สามารถทํานายไดดวยคําสําคัญดานกิจกรรม
ทางสังคม (X๑) และ กิจกรรมงานอดิเรก (X๔) ซึ่งมีความแมนยํารอยละ ๖๖.๐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๑ และ .๐๕ ตามลําดับ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัด
ลํ าปาง ที่ พบว า ความต องการของผู สู งอายุ ภายใต บทบาทในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเทศบาลตํ า บลน้ํ าโจ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ หมัดเฟาซี รูบามา และ กฤษดา มงคลศรี (๒๕๖๒) ที่ศึกษาความ
ตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลุงอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา
ความตองการของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเปนรายดาน โดยลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
น อย คือ ความตองการด านร างกาย ความมั่นคงปลอดภัย และความต องการทางสั งคมตามลํ าดับ และยั ง
สอดคลองกับ ประสพโชค ตันสาโรจน (๒๕๕๙) ที่ศึกษาความตองการของผูสูงอายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ที่ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีความตองการในดานที่สําคัญ ไดแก ดานรางกาย
ดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ดานสังคม และดานความปลอดภัย และยังสอดคลองกับ ณัฏฐฐิตตา เทวาเลิศสกุล,
วณิฎา ศิริวรสกุล และ ชัชสรัญ รอดยิ้ม (๒๕๕๙) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุจากภาระใหเปนพลัง
กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูสูงอายุดานรางกาย คือ ตองการศูนยสุขภาพ
และการดูแลตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ดานการพัฒนาความรู คือ ตองการการอบรมใหความรูดานตาง ๆ
ดานรายไดและสวัสดิการสั งคม คือ ตองการรายไดจากเบี้ ยยั งชีพที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต ดานครอบครั ว
และสังคม คือ ตองการใหลูกหลานดูแลเอาใจใสตนอยางใกลชิดทั้งดานรางกายและจิตใจ
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จากผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้และผลการศึกษาที่นํามาเปรียบเทียบ แสดงใหเห็นถึงความตองการ
ของผูสูงอายุที่สําคัญดานหนึ่งคือ ดานความตองการทางสังคม ดังผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ คูณ ของ
ตัวแปรอิสระดานกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอความตองการตามบทบาทในการสนับ สนุ น กิจกรรมผูสู งอายุ ข อง
เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ที่แสดงใหเห็นวากิจกรรมทางสังคมสงผลทางบวกตอการ
สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ สอดคลองกับ จุฑารัตน แสงทอง (๒๕๖๐)
ที่ระบุในงานศึกษาเรื่องสังคมผูสูงอายุ (อยางสมบูรณ) : ภาวะสูงวัยอยางมีคุณภาพ วา ปจจุบันใจความสําคัญ
ในการระบุ สิ ท ธิ ข องผู สู ง อายุ มี ลั ก ษณะของการให ค วามช ว ยเหลื อ ส ง เสริ ม และคุ ม ครอง การดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันของผู สูงอายุในสังคม พรอมทั้งการสราเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุทั้งในปจจุบั นและ
อนาคต โดยการสงเสริมใหผูสูงอายุไดนําศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใชใหเกิดประโยชนตอสังคมนั้นถือวาเปน
การเพิ่มคุณคาในตัวเองของผูสูงอายุ ซึ่งอาจจะเปนไปในลักษณะของการรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของ
ชุมชน และสังคม หรืออาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา “อาสาสมัคร” หรือ“จิตอาสา” การรวมกลุมเหลานี้จะอยูใน
รูปแบบสโมสร หรือชมรม การมุงเนนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาในศักยภาพและความสามารถของผูสูงอายุนั้น
เป น การเตรี ย มความพร อ มในการเข า สู “สั ง คมผู สู ง อายุ อ ย า งสมบู ร ณ ” ในอี ก ไม เ กิ น ๑๐ ป ข า งหน า นี้
ดวยการมองถึงลักษณะของสังคมที่พรอมไปดวยผูสูงอายุที่เปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ไดอยางสมบูรณ ประกอบกับ “อคติวัยสูงอายุ” ไดหายไปจากสังคมอยางถาวร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
จักรกฤษณ วังราษฎร และคณะ (๒๕๖๒) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการวิจัยพบวากิจกรรมทางสังคมจะสงผลดีตอตัว
ผูสูงอายุและความเปนสังคมสูงอายุ กลาวคือ ทุนทางสังคมเหลานี้ลวนแลวแตเปนการรวมกลุมทางสังคมในการ
ทํ า กิ จ กรรมหลายประเภท เช น กิ จ กรรมในลั ก ษณะการเสริ ม สร างสุ ข ภาพการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
การยกระดับฐานะและเศรษฐกิจเปนตน ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมถึงผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรม
อันเปนผลใหผู สูงอายุ ไดรับ การสนับสนุนดานการดํารงชีวิตและการชว ยเหลื อดูแลอย างครอบคลุ มทุ ก มิ ติ
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผูสูงอายุยังไดแสดงบทบาทที่แตกตางกันไปในระหวางที่เขารวมกิจกรรมกับกลุม
ทางสังคมที่ไดกลาวมา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง และรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ไมคิดวาตนเองเปนภาระของสังคม
อยางไรก็ตาม จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน ที่พบวา กิจกรรมทางสังคม และ กิจกรรมงานอดิเรก
ลวนแตมีความสําคัญตอบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลจากการสอบถามความคิดเห็น พบวา โดยที่ผานมากิจกรรมสวนใหญ
ที่เทศบาลตําบลน้ําโจไดสนับสนุนงบประมาณและจัดใหมีกิจกรรมคือการจัดใหมีการรวมกลุมของผูสูงอายุ
เพื่อใชจายงบประมาณที่ตั้งไวใหหมดไปเทานั้น ไมมีความตอเนื่องและไมเกิดเปนกลุมที่ถาวร ดังนั้น การที่จะ
กําหนดบทบาทในการสนับ สนุนกิจกรรมผูสูงอายุของเทศบาลตําบลน้ําโจ จะตองพิจารณาถึงหลักการสําคัญ
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุใหรอบดาน ไดแก ๑) การเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรั บสังคมสู งวัย ๒) การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และ ๓) บูรณาการการทํางานร ว มกับ
ทุกภาคสวน เพื่อนําไปสูแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางเปน
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รูปธรรม ดังที่ ณัฏฐฐิตตา เทวาเลิศสกุล, วณิฎา ศิริวรสกุล และ ชัชสรัญ รอดยิ้ม (๒๕๕๙) ระบุวา ควรแสวงหา
แนวทางในการระดมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามารวมทํางานเปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ หรือ
จัดสรรงบประมาณจางบุคลากรเพิ่มเติมใหเพียงพอกับความตองการของผูสูงอายุ โดยที่ ตองการกระจาย
อํานาจในการดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดสรรงบประมาณและการดูแล
ผูสูงอายุในระดับทองถิ่นเอง ดวยเหตุผลที่ไมมีใครที่จะเขาใจปญหาและอุปสรรคของผูสูงอายุไดดีเทากับคนใน
ชุมชนเดียวกันเอง ทั้งนี้เพื่อการดูแลผูสูงอายุไดอยางยั่งยืนที่สุด จุฑารัตน แสงทอง (๒๕๖๐) ประกอบกับ
องคกรปกครองส ว นทองถิ่น ตองให บริ การเชิงรุกและให ความสํ า คัญต อการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมโดยให
ประชาชนและชุมชนมีสวนรวม มีการจัดกิจกรรมและโครงการรวมกับประชาชน ซึ่งกําหนดใหประชาชนเปนผู
คิด วางแผน และดําเนินงานรวมถึงควรเพิ่มสัดสวนงบประมาณดานการจัดการผูสูงอายุ จากงบประมาณรายได
ที่จัดเก็บเองโดยทองถิ่นเอง ซึ่งจะทําใหการดําเนินการในสวนผูสูงอายุมีความคลองตัวมากขึ้น จักรกฤษณ
วังราษฎร และคณะ (๒๕๖๒)
ขอเสนอแนะ
เทศบาลตําบลน้ําโจตองปรับบทบาทดวยการหันมาใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
กลุมผูสูงอายุภายใตแนวโนมการเขาสูสังคมสูงวัยที่อาจสงผลกระทบตอ การบริหารทองถิ่นในอนาคต ดวยการ
กําหนดประเด็นสังคมสูงวัยใหเปนสวนเดียวกับการสรางสังคมเขมแข็ง ที่เนนการพัฒนาแบบองครวม การมี
สวนรวม ในบริบทที่แตกตางกัน แลวดําเนินการดวยหลักการบูรณาการรวมกัน ขณะที่ราชการสวนกลางตอง
สนับสนุนใหมีระเบียบปฏิบัติที่เอื้อ ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมทางสังคมที่จะทําใหผูสูงอายุไดพบปะกับผูอื่นในวัยใกลเคียง
กัน นอกจากนี้บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในศตวรรษที่ ๒๑ คือการ
รวมกลุมสังคมแบบสื่อสังคมออนไลน ที่จะทําใหผูสูงอายุมีความเพลิดเพลินไปกับชวงเวลาที่ไมไดมีกิจกรรม
รวมกลุมแบบพบปะกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรู สืบหาขอมูลที่ถูกตองไดมากขึ้นดวยตัวเอง รวมถึงสามารถใช
ติดตอสื่อสารกับบุตรหลาน องคกรภาคีเครือขายที่บูรณาการในการดูแลผูสูงอายุรวมกัน รวมถึงกลุมเพื่อนและ
สังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยูไดตลอดเวลา
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การฟนฟูปาชายเลนดวยการปลูกตนโกงกางในพื้นที่เอกชน: กรณีศึกษาพื้นที่อําเภอเมือง
และอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
สุรวุฒน ชอไมทอง ๑ อรชา รักดี ๑ ฮาฟส สา และ ๒
สถาบันพระปกเกลา
Email address: surawut.c@psu.ac.th, oracha.r@psu.ac.th, hafiz.s@psu.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษากระบวนการสงเสริมการปลูกไมโกงกางเพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนใน
พื้นที่เอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) คนหาปจจัยขับเคลื่อนที่สงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่นากุงรางและ
นาเกลื อร าง และ ๒) คนหาป จจั ยอุปสรรคที่ส งเสริ มการปลู กไมโกงกางในพื้นที่นากุงร างและนาเกลื อร า ง
กลุมเปาหมายในการวิจัยประกอบไปดวยบุคคลากรจากหนวยงานภาครัฐ เจาของนากุงรางและนาเกลือรางและ
ตัวแทนกลุมอนุรักษในพื้นที่ จํานวนทั้งสิ้น ๓๘ คน ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยเทคนิคการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
และการคัดเลือกแบบลูกโซ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเชิงปริมาณและแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล ผลการวิจั ยพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการปลูกไมโกงกางในพื้นที่เอกชนยกตัวอยางเชน ๑)
เจาหนาที่มีความรูและสามารถใหความรูเกี่ยวกับการปลูกปาโกงกางไดเปนอยางดี ๒) การประชาสัมพันธถึง
ประโยชนที่เจาของพื้นที่จะไดรับจากการปลูกไมโกงกาง ๓) เจาของพื้นที่เอกชนมีความรูอยางเพียงพอตอการ
ดูแลรักษาไมโกงกาง ๔) หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของสนับสนุ นตนกล าไมโกงกางให กับเจ าของพื้นที่ โดยปจจั ย
อุปสรรคยกตัวอยางเชน ๑) ความไมมั่นใจตอกฎหมายของรัฐบาล (วาอนุญาตใหขายไมโกงกางได) ๒) ความ
ตองการในขายที่ดินมากกวานําไปปลูกไมโกงกาง ๓) ความกังวลตอปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงที่จะสงผลตอ
พื้นที่ปลูกไมโกงกาง ๔) ไมมีเงินทุนที่เพียงพอในการลงทุนปลูกไมโกงกาง นอกจากนั้นจากการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญจะพบวาสาเหตุที่ไมตองการปลูกไมโกงกางในพื้นที่ของตนเองเพราะวา มีความตองการขายที่ ดิน
มากกวาการปลูกไมโกงกางและกลัววาหากมีการปลูกไมโกงกางพื้นที่ของตนเองแลวหนวยงานภาครัฐจะยึดพื้นที่
ใหกลายเปนพื้นที่สาธารณะ
คําสําคัญ : การฟนฟูปาชายเลน ไมโกงกาง นากุงราง นาเกลือราง จังหวัดปตตานี

๑

*ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
อาจารยประจํา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

๒ ดร.,
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บทนํา
ปาชายเลนเปนพื้นที่ริมทะเลที่มีประโยชนและมีความสําคัญอยางมากตอระบบนิเวศชายฝง ซึ่งพื้นที่
ป า ชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณจ ะสามารถสรางมูล คา อยา งมหาศาลต อมนุ ษย และสิ่ งแวดล อ มได อ ย า ง
หลากหลายรูปแบบทั้งทางดานเศรษฐกิจเชน การขายไมโกงกางเพื่อนําไปใชเปนถาน ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ปาชายเลนจะเปนแหลงอาหารและแหลงอนุบาลสัตวน้ํา นอกจากนั้นยังเปนพื้นที่ที่ชวยบรรเทาปญหา
การกัดเซาะชายฝงไดอีกดวยเชนเดียวกัน (จักรกฤษณ จันทรแฉลม และ ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, ๒๕๖๐)
อยางไรก็ตามในหลายพื้นที่บริเวณชายฝงของประเทศไทยทั้งฝงอาวไทยและฝงอั นดามันจะพบวาประสบกับ
ปญหาพื้นที่ปาชายเลนที่ลดลงเปนจํานวนมากอันเนื่องมาจากการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทํานาเกลือ
การตัดไมในปาชายเลนเปนตน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ๒๕๕๖)
จังหวัดปตตานีมีพื้นที่ชายฝงทะเลเปนแนวยาวรวมทั้งสิ้น ๖ อําเภอ ตั้งแตพื้นที่อําเภอหนองจิกจนถึง
อําเภอไมแกน โดยมีระยะทางรวมประมาณ ๑๓๘.๘๓๑ กิโลเมตร ตลอดพื้นที่ชายฝงประกอบดวยระบบนิเวศ
ทางทะเลที่สําคัญเชน แหลงหญาทะเล แนวปะการังและปาชายเลน ซึ่งพื้นที่เหลานี้เปนแหลงที่อยูอาศัยและยัง
เปนแหลงเพราะพันธุของสัตวทะเล รวมทั้งยั งเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพประมงชายฝงของ
ชาวประมงพื้ น บ า น อย า งไรก็ ต ามพื้ น ที่ ช ายฝ ง ของจั ง หวั ด ป ต ตานี โ ดยเฉพาะป า ชายเลนมี จํ า นวนลดลง
คอนขางมากอันเนื่องมาจากการบุกรุกเขาอยูอาศัย การตัดไมไปใชประโยชนที่สงผลกระทบเชิงลบตอระบบ
นิเวศและนําไปสูสภาพปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล อันเนื่องมาจากการลดลงของปาชายเลนและปาชายหาด
ที่เปนพื้นที่สําคัญที่ชวยปกปองพื้นที่ชายฝงจากคลื่นและลมในทะเล (จังหวัดปตตานี, ๒๕๕๘)
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ปาชายเลนมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชน
ที่ดินริมฝงทะเลเพื่อการเกษตรโดยเฉพาอยางยิ่งการทํานากุงและนาเกลือเปนตน (จังหวัดปตตานี, ๒๕๖๑)
อยางไรก็ตามในชวงระยะเวลาปจจุบันพื้นที่ของเอกชน (พื้นที่ของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงและทํานาเกลือ) ดังกลาว
ไมไดถูกนํามาใชประโยชนและถูกปลอยใหรกราง ซึ่งพื้นที่ เอกชนที่รกรางเหลานี้จะตั้งอยูริมชายฝงทะเลรอบ
อาวปตตานีและไมไดรับการสงเสริมใหเกิดประโยชนเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษา
การฟนฟูพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่เอกชนดวยการสงเสริมการปลูกไมโกงกาง ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปตตานี ที่นอกจากจะเปนการฟนฟูระบบนิเวศชายฝงแลวเกษตรกรที่เปนเจาของพื้นที่ยังจะได
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการขายไมโกงกางดวยเชนเดียวกัน
วัตถุประสงค
จากสถานการณและเหตุผลดังที่อธิบายไวแลวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการฟนฟูพื้นที่
นากุงรางและนาเกลือรางดวยการปลูกปาโกงกาง โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาในครั้งนี้ก็คือ
๑. คนหาปจจัยขับเคลื่อนที่สงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่นากุงรางและนาเกลือราง
๒. คนหาปจจัยอุปสรรคที่สงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่นากุงรางและนาเกลือราง
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ประโยชนจากการวิจัย
การปลูกตนโกงกางนอกจากจะมีประโยชนทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมแลวยังมี
ประโยชนแฝงในเรื่องของเศรษฐกิจตอตัวเกษตรกรผูปลูกอีกดวยเชนกัน ซึ่งประโยชนจากการทําวิจัยในครั้งนี้
จะประกอบไปดวย
๑. ทราบปจจัยที่ชวยขับเคลื่อนการสงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่เอกชน
๒. ทราบปจจัยอุปสรรคที่สงผลตอการสงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่เอกชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการสํารวจสภาพปจจัยที่สงผลกระทบตอการสงเสริมการปลูกไตโกงกางในพื้นที่
รกรางของเอกชนที่ประกอบไปดวยพื้นที่นากุงรางและพื้นที่นาเกลือ ผูวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนเหมาะสมตอการนํามาวิเคราะห
โดยมีกระบวนการในการศึกษาดังตอไปนี้
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้จะถูกเลือกอยางเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ (snowball sampling) ที่ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนที่ ๓๙ ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอนุรักษในพื้นที่ เจาของนากุงรางและนาเกลือรา ง จํานวนทั้งสิ้น ๓๘
คน ผูวิจัยใชเทคนิคในการเก็บขอมูลทั้งการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) และการ
ลงพื้นที่เพื่อทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเชิงปริมาณ สําหรับขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้จะประกอบไปดวย
ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิดังตอไปนี้
ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดทําการลงสํารวจสภาพพื้นที่และสถานการณที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของเชน เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ดวยแบบสอบถามเชิงโครงสรางและการ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม รวมทั้งการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของดวยแบบสอบถามเชิงปริมาณ
ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยไดรับจากการทบทวนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของเชน แผนการอนุรักษฟนฟู
ปาชายเลนจากหนวยงานในพื้นที่รวมทั้งงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนสําหรับนํามาชวย
ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับและการนํามาใชในการอภิปรายผลขอคนพบจากงานวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดรับมาจากการสัมภาษณเชิงลึกจะถูกนํามาตรวจสอบความถูกตองและทําการจัดประเภท
ของขอมูลที่ความใกลเคียงกันโดยจะนํามาไวในกลุมเดียวกันและขอมูลเชิงปริมาณจะถูกนํามาวิเคราะหโดย
โปรแกรมการวิเคราะหเชิงสถิติทางสังคมศาสตรซึ่งคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะไดแกคาเฉลี่ย (Mean) โดย
ขอมูล ที่ไดรั บจากการลงพื้น ที่จะถูกนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบให มีความสอดคล องกับ วัตถุประสงคของ
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งานวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดทําการสรุปเนื้อหาขอคนพบที่สําคัญและทําการอภิปรายประเด็นตางๆ
ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับงานวิชาการจากแหลงขอมูลตางๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ ที่นําไปสูการ
เสนอแนะเปนแนวทางที่เหมาะสมตอการสงเสริมการฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่เอกชนตอไปในอนาคต
ขอคนพบจากการวิจัย
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบอาวปตตานีเชน ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงและโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาพื้นที่รกรางที่ไมไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง ซึ่งการศึกษาใน
ครั้งนี้ตองการที่จะแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ย นพื้นที่เหลานั้นใหกลายมาเปนพื้นที่ที่มีประโยชน
ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดลอมและประโยชนในเชิงเศรษฐกิจตอเจาของพื้นที่ที่เปนเอกชน ซึ่งในสวนแรกจะเปนการ
นําเสนอปจจัยที่สงผลกระทบเชิงบวกตอการสงเสริมการปลูกไมโกงกางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ ๑ ปจจัยขับเคลื่อนที่สงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่เอกชน
ปจจัยขับเคลื่อน
เจาหนาที่มีความรูและสามารถใหความรูเกี่ยวกับการปลูกปาโกงกางไดเปนอยางดี
การประชาสัมพันธถึงประโยชนที่เจาของพื้นที่จะไดรับจากการปลูกไมโกงกาง
เจาของพื้นที่เอกชนมีความรูอยางเพียงพอตอการดูแลรักษาไมโกงกาง
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของสนับสนุนตนกลาไมโกงกางใหกับเจาของพื้นที่
การสงเสริมการเลี้ยงสัตวหรือปลูกพืชชนิดอื่นแซมในพื้นที่ปาโกงกาง
การจัดหาตลาดเพื่อรับซื้อไมโกงกาง
นโยบายประกันราคาการรับซื้อไมโกงกาง
การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมขนาดเล็กในทองถิ่น

คาเฉลี่ย
๔.๑๐
๓.๙๗
๓.๒๓
๓.๒๐
๓.๐๗
๒.๘๗
๒.๔๗
๒.๓๗

จากตารางที่ ๑ จะพบวาระดับคาเฉลี่ย (ความสําคัญ) ของปจจัยที่ส งเสริมตอการปลูกไมโกงกางใน
พื้นที่เอกชนโดยในประเด็นเรื่อง เจาหนาที่มีความรูและสามารถใหความรูเกี่ยวกับการปลูกปาโกงกางไดเปน
อยางดี (๔.๑๐) รองลงมาที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางจะไดแก การประชาสัมพันธถึงประโยชนที่เจาของ
พื้นที่จะไดรับจากการปลูกไมโกงกาง (๓.๙๗) เจาของพื้นที่เอกชนมีความรูอยางเพียงพอตอการดูแลรักษาไม
โกงกาง (๓.๒๓) หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของสนั บสนุ นตน กล าไมโกงกางให กับ เจาของพื้น ที่ (๓.๒๐) และการ
สงเสริมการเลี้ยงสัตวหรือปลูกพืชชนิดอื่นแซมในพื้นที่ปาโกงกาง (๓.๐๗)
สําหรับปจจัยสงเสริมที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยจะประกอบไปดวย การจัดหาตลาดเพื่อรับซื้อไม
โกงกาง (๒.๘๗) นโยบายประกันราคาการรับซื้อไมโกงกาง (๒.๔๗) ลําดับสุดทายคือการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไมขนาดเล็กในทองถิ่น (๒.๓๗)
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จากขอคนพบจะสามารถวิเคราะหไดวาในสามปจจัยแรกที่เปนปจจัยขับเคลื่อนการสนับสนุนการปลูก
ไมโกงกางในพื้นที่เอกชนจะเกี่ยวของกับประเด็นดานความรูความเขาใจตอการปลูกไมโกงกางและประโยชนที่
เจาของพื้นที่จะไดรับ ดังนั้นหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญตอประเด็น
เหลานี้ใหมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการเสริมสรางความรูในเรื่องของการปลูกไมโกงกางและประโยชนที่
ไดรับใหแกทั้งเจาหนาที่และเจาของพื้นที่เอกชนรวมทั้งจะตองมีการเรงประชาสัมพันธและใหความรูแกเจาของ
พื้นที่ที่เปนพื้นที่รกรางใหมากขึ้นเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการปลูกไมโกงกางในพื้นที่รกรางเหลานี้ใหมากขึ้น
ในอนาคต อยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินการสงเสริมการปลูกไมโกงกาง โดยสภาพ
ปจจัยอุปสรรคจะถูกนําเสนอในตารางที่ ๒ (ขางลาง) ดังตอไปนี้
ตารางที่ ๒ ปจจัยอุปสรรคที่สงผลตอการสงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่เอกชน
ปจจัยอุปสรรค
ความไมมั่นใจตอกฎหมายของรัฐบาล (วาอนุญาตใหขายไมโกงกางได)
ความตองการในขายที่ดินมากกวานําไปปลูกไมโกงกาง
ความกังวลตอปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงที่จะสงผลตอพื้นที่ปลูกไมโกงกาง
ไมมเี งินทุนที่เพียงพอในการลงทุนปลูกไมโกงกาง
ความไมมั่นใจตอหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการปลูกไมโกงกาง
ความกังวลตอโรคและแมลงศัตรูพืชมารบกวน

คาเฉลี่ย
๔.๔๗
๔.๒๗
๓.๕๗
๓.๔๓
๓.๒๗
๓.๐๗

จากตารางที่ ๒ จะพบวาระดับคาเฉลี่ย (ความสําคัญ) ของปจจัยอุปสรรคโดยเรียงลําดับคะแนนจาก
มากไปนอยคือ ความไมมั่นใจตอกฎหมายของรัฐบาล (วาอนุญาตใหขายไมโกงกางได) มีคาเฉลี่ยอยูที่ ๔.๔๗
รองลงมาคือความตองการในขายที่ดินมากกวานําไปปลูกไมโกงกาง (๔.๒๗) ลําดับที่สามคือความกังวลตอ
ปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงที่จะสงผลตอพื้นที่ปลูกไมโกงกาง (๓.๕๗) การไมมีเงินทุนที่เพียงพอในการลงทุน
ปลูกไมโกงกาง (๓.๔๓) อยูในลําดับที่สี่ ลําดับที่หาคือ ความไมมั่นใจตอหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการปลูก
ไมโกงกาง (๓.๒๗) และสุดทายคือความกังวลตอโรคและแมลงศัตรูพืชมารบกวนมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๐๗
จากขอคนพบแสดงใหเห็นวาความกังวลตอกฎหมายที่อนุญาตใหเจาของพื้นที่ตัดไมในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อนําไปขายยังเปนประเด็นที่สําคัญอยางมากตอการสงเสริมการปลูกไมโกงกางในพื้นที่รกรางของเอกชน
นอกจากนั้นการขายที่ดินยังเปนความตองการลําดับตนๆเพราะสามารถสรางรายไดไดอยางรวดเร็วโดยที่ไมตอง
รอใหไมโกงกางเติบโตจนสามารถตัดไปขายได รวมทั้งความกังวลตอป ญหาการกัดเซาะชายฝงที่จะส ง ผล
กระทบตอการปลูกตนไมในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในความเปนจริงแลวการปลูกไมโกงกางจะเปนวิธีหนึ่งที่จะชวย
บรรเทาปญหาการกัดเซาะชายฝง
นอกจากขอคนพบในเชิงปริมาณที่ไดนําเสนอในขางตนแลว ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกตอผูให
ขอมูลสําคัญ (เชิงคุณภาพ) ที่เปนเจาของพื้นที่นากุงรางและนาเกลือรางเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
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จริงในพื้นที่ซึ่งขอคนพบเชิงคุณภาพจะมีดังตอไปนี้ ๑) พื้นที่นาเกลือรางผูวิจัยพบวาสวนใหญคนในชุมชนไดมี
การเลิกทําอาชีพนาเกลือและทิ้งพื้นที่นาเกลือดังกลาวจนกลายสภาพเปนพื้นที่นาเกลือราง ซึ่งปจจัยที่สําคัญมา
จากการที่เจาของพื้นที่ที่ทําอาชีพนาเกลื อประสบกับปญหาการไดกําไรที่ไดน อยลงและบางคนประสบกับ
ปญหาขาดทุนสงผลทําใหไมมีเงินลงทุนในการลงทุนทํานาเกลือในครั้งตอไป
สําหรับความคิดเห็นของเจาของพื้นที่ตอการปลูกไมโกงกางในพื้นที่ของตนเอง โดยเจาของพื้นที่จะมี
ความคิดเห็นที่ไมตองการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกลาวเพื่อการปลูกปาโกงกางเนื่องจากกลัววาหากมีการปลูก
ปาชายเลน (โกงกาง) ในพื้นที่ของตนเองแลวนานไปอาจจะทําใหกลายไปเปนของรัฐและรัฐจะยึดพื้นที่สวนตัว
ของตนเอกงกลายเปนพื้นที่สาธารณะ จึงทําใหเจาของพื้นที่เหลานี้ไมสนใจและยังคิดวาไมไดอะไรจากการใช
พื้นที่นาเกลือรางเปนปาชายเลน จึงคิดถาหากจําเปนตองเลิกกิจการจะขอเปนการขายพื้นที่นาเกลือรางใหเปน
การสรางอาคารบานเรือนเพราะไดเงินจํานวนมากและรวดเร็วกวาการปลูกไมโกงกาง
๒) สําหรับพื้นที่นากุงรางผูวิจัยพบวาคนเจาของกิจการเลี้ยงกุงสวนใหญไดเลิกทําอาชีพเลี้ยงกุงและ
ปลอยใหเปนบอนากุงราง ปจจัยที่ทําใหคนทําอาชีพนาเลิกเลี้ยงกุงเพราะเกิดจากสารเคมี ตกคางในบอกุงสงผล
ทําใหน้ําเนาเสีย รวมทั้งการที่นายหนาบางสวนที่มารับซื้อกุงไมไดชําระเงินกอนในการรับซื้อกุงทําใหไมมีตนทุน
ในการเลี้ยงกุงในรอบถัดไป สําหรับความคิดเห็นของเจาของนากุงรางตอการปลูกไมโกงกางในพื้นที่ของตนเอง
จะพบวาเจาของพื้นที่เหลานั้ นไมมีความสนใจที่จะเปลี่ยนพื้นที่ดังกลาวเพื่อการปลูกปาโกงกาง โดยปจจัยที่
สําคัญอยางมากที่สงผลตอการตัดสินใจก็คือความตองการที่จะการขายที่ดินเพราะไดผลประโยชนที่รวดเร็วกวา
เชนเดียวกับเจาของพื้นที่นาเกลือราง
จากขอคนพบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอาจจะกลาวไดวา ปจจัยเชิงลบที่สงผลตอการตัดสินใจ
เปลี่ยนพื้นที่รกรางเพื่อการปลูกไมโกงกางของเจาของพื้นที่เอกชนและกลุมประชาชนจะเกี่ยวของตอทัศนคติ
และความรูความเขาใจในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นทางดาน
เศรษฐกิจ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญตอประเด็นเหลานี้และพยายามหาแนวทางเพื่อจัดการ
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางจริงจังโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับเจาของพื้นที่และ
ประชาชนในบริเวณใกลเคียงใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับและยังเปนการกระตุนใหเกิดการอนุรักษพื้นที่
บริเวณชายฝงไดอยางมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
บทความวิจัยในครั้งนี้นําเสนอสภาพปจจัยที่สงผลตอการทัศนคติของเกษตรกรที่เปนเจาของนากุงราง
และนาเกลือรางใหเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองมาปลูกไมโกงกางที่นอกจากจะเปนการอนุรักษทรัพ ยากรธรรมชาติ
แลวเจาของพื้นที่ยังไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการปลูกไมโกงกางดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามจะ
พบวายังมีขอคนพบที่สําคัญบางประการที่แสดงถึงปจจัยที่สงผลตอเจาของพื้นที่รกรางดังกลาวในการปลูกไม
โกงกางในพื้นที่ของตนเองดังที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน ดังนั้นในหัวขอนี้จะเปนการอภิปรายขอคนพบที่เกิดขึ้น
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เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะที่เปนประโยชนที่ชวยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาของพื้นที่เหลานั้นรวมทั้งชุมชน
ในบริเวณใกลเคียงใหหันมาสนใจตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และชุมชนของตนเอง
จากข อ ค น พบทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพจะพบว า ประเด็ น ความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งของ
กฎระเบียบและประโยชนของการอนุรักษเชน ความเขาใจตอกฎหมายที่อนุญาตใหมีการตัดไมโกงกางในพื้นที่
ของตนเอง รวมทั้งความเขาใจที่ผิดพลาดวารัฐจะยึดพื้นที่ของตนเองและทําใหกลายเปนพื้นที่ สาธารณะใน
อนาคตเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอเจาของพื้นที่และชุมชนที่ไมตองการทําการปลูกไมโกงกางในพื้นที่ของ
ตนเอง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตองมีการเรงประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตาง ๆ ถึงความเขาใจ
ที่ถูกตองในกฎระเบียบและจะตองออกนโยบายเพื่อสงเสริมใหเอกชนมีสิทธิครอบครองตามกฎหมายและมี
อาชีพในพื้นที่ปาชายเลนของตนเอง (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๖๓)
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ที่เจาของพื้น ที่จะไดรับ จากการศึกษาของ สุ พัตรา
พูนกระโทก, สุชาย วรชนะนันทและ วิพักตร จินตนา (๒๕๕๖) และ กษิภพ ฤทธิไชย และจินตนา อมรสงวนสิน
(๒๕๕๖) พบวาผลกระทบเชิงบวกจากการปลูกปาชายเลนที่ประชาชนไดรับก็คือ มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งการมีรายไดเพิ่มขึ้นและยังสามารถพัฒนาเพื่อเปนพื้นที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สามารถ
สรางรายไดใหกับเจาของพื้นที่ที่เปนเอกชน นอกจากนั้นแลวหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเชน สถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนยังมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ปาชายเลนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประชาชนและเจาของพื้นที่เอกชน (ภัชกุล ตรีพันธ ๒๕๖๒)
ดังนั้นการเรงประชาสัมพันธถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจและการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญอยาง
มากที่หนวยงานภาครัฐตองปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
ในการฟนฟูพื้นที่รกรางเพื่อเปนพื้นที่ปาชายเลนจําเปนที่จะตองสรางการมีสวนรวมจากชุมชน ทองถิ่น
ดวยเชนเดียวกันเพราะจะทําให ทั้งตัว เกษตรกรและประชาชนในชุมชนรูสึ กเปน เจ าของและตองการที่จ ะ
อนุรักษพื้นที่ของตนเอง โดยรูปแบบในการสรางการมีสวนรวมจะยกตัวอยางไดเชน การกอตั้งศูนยเรียนรูชุมชน
การจัดตั้งกลุมอนุรักษเพื่อใหความรูและสรางความตระหนักแกชุมชนและเจาของพื้นที่ที่มีตอทรัพยากรปาชาย
เลน (จักรกฤษณ จันทรแฉลม และ ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ, ๒๕๖๐; ศักดิ์สุดา จิระศุภโชค, ๒๕๖๐; UNDP,
๒๕๖๒) รวมทั้งรัฐบาลจะตองกําหนดนโยบายที่สร างแรงจู งใจใหเอกชนเขามามีส วนรวมในการฟน ฟูและ
อนุรักษพื้น ที่ปา ชายเลนให มากยิ่ งขึ้น และ การเนน ถึงการบั งคับใชกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ย วของเพื่อการ
ดําเนินการอยางจริงจังสําหรับการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาชายเลน รวมทั้งการใชประโยชนที่ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ขอไวกับทางหนวยงานภาครัฐ และประเด็นที่สําคัญอยางมากก็คือการทํางานรวมกันอยางจริงจัง
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตอการรักษาไวซึ่งความอุดมสมบูรณของปาชายเลน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญตอผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจที่ประชาชนและชุมชนสามารถ
ดํารงอยูไดและสอดคลองกับนโยบายที่วา “รัฐไดปาประชาชนมีรายได” (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๖๓)
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สรุป
การฟน ฟูพื้น ที่ปา ชายเลนให กลั บมาอุด มสมบู รณ นอกจากจะไดป ระโยชน ในเชิงของการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติแลวยังไดประโยชนในเชิงของเศรษฐกิจและสังคมอีกดวยเชนกัน จากผลการศึกษาจะทํา ให
พบวามีปจจัยบางประการที่สงผลกระทบเชิงลบตอการเปลี่ยนพื้นที่นากุงรางและนาเกลือรางของเกษตรกรใน
พื้นที่เพื่อการปลูกไมโกงกาง ซึ่งปจจัยเชิงลบที่สําคัญจะเกี่ยวของกับเรื่องของการรับรูถึงประโยชนที่เจาของ
พื้นที่จะไดรับโดยเฉพาะประโยชนในเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งความไมมั่นใจตอระเบียบกฎหมายที่อนุญาตใหปลูก
และสามารถตัดไมโกงกางเพื่อขายได ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมการปลูกไมโกงกาง
เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่รกรางของเอกชนดังตอไปนี้ ๑) การใหความรูที่ชัดเจนของกฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งในเรื่องของการปลูกและการขายไมโกงกางในฐานะไมเศรษฐกิจแกประชาชน ๒) การใหความรูใน
เรื่องของประโยชนทางเศรษฐกิจแกเจาของพื้นที่เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปลูกไมโกงกางในฐานะไม
เศรษฐกิจและ ๓) การสรางแรงจูงใจและความรวมมือตอประชาชนในพื้นที่เ พื่อเปนการสรางความตระหนักตอ
การอนุรักษพื้นที่ปาชายเลน
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ปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย
นภนนท หอมสุด, ฐิติพร สําราญศาสตร และ กนกวรรณ กิจชระภูมิ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email address: noppanon@ms.su.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่ องนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่ อศึกษาปจจัยที่ส งผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของ
กลุมคนเจเนอเรชันวาย กลุมตัวอยาง คือ กลุมคนเจเนอเรชันวายที่เคยบริโภคกาแฟจากรานกาแฟ จํานวน ๔๒๓
คน ซึ่งเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก ส ป จ จั ย ที่ ใ ช ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน
ประกอบดวย อุปนิ สั ย สั งคม พลั งงาน ราคา แหล งกําเนิด และรสชาติ ผลการวิจั ยพบวา อุปนิ สั ย สั งคม
และรสชาติ เปนปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริ โภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย งานวิจัยนี้
สามารถนําไปใชแนะนําผูประกอบการรานกาแฟที่ตองการเจาะกลุมคนเจเนอเรชันวาย ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มี
กําลังซื้อสูง ใหเขาใจความตองการที่ถูกตองเกี่ยวกับลูกคา อันจะนํามาซึ่งกําไรที่ยั่งยืน
คําสําคัญ : การบริโภคกาแฟ รานกาแฟ เจเนอเรชันวาย การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
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Abstract
The purpose of this research was to study the factors affecting the intention of
consuming coffee from the coffee shops among Generation Y people. The sample was a group
of ๔๒๓ Generation Y people who used to consume coffee from coffee shops, which were
collected by using an online questionnaire. The statistics used in the research consisted of
frequency, percentage, mean, standard deviation. and logistic regression analysis. The factors
used to test the hypothesis include habit, society, energy, price, origin, and taste. The result
showed that habit, society and taste were the factors that significantly influenced the intention
of consuming coffee of Generation Y people. This research can be used to recommend coffee
shop entrepreneurs who want to penetrate the Generation Y group which is a group of
customers with high purchasing power. Understanding the exact needs of this customer group
leads to sustainable profit.
Keywords:

Coffee Consuming, Coffee Shop, Generation Y, Logistic Regression Analysis
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บทนํา
กาแฟเปนเครื่องดื่มยอดนิ ยมของคนไทยมาอย างยาวนานและไดมีการเปลี่ยนแปลงหรื อปรั บ ปรุ ง
รูปแบบในการบริโภคมาตามลําดับ โดยปจจุบันแทบทุกบานหรือสํานักงานจะตองมีกาแฟสํารองเพื่อเตรี ยม
บริโภคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไมวาจะเปนแบบสําเร็จรูป แบบพรอมชง แบบแคบซูล หรือ แบบกาแฟสด
ซึ่งนอกจากกาแฟจะไดรับความนิยมในการบริโภคในบานหรือที่ทํางานแลว ผูบริโภคยังนิยมบริโภคกาแฟที่ราน
กาแฟดวย โดยเฉพาะคนรุนใหมที่ใชรานกาแฟเปนที่พบปะสังสรรค ทั้งนี้ในป ๒๕๖๓ ตลาดกาแฟในประเทศ
ไทยมีมูลคา ๔๒,๕๓๗ ลานบาท เปนมูลคาของตลาดกาแฟสด ๔,๑๑๙ ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
๓.๘% ตอป (ศูนยอจั ฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, ๒๕๖๔)
คนกุลมหนึ่งที่ถือวาเปนกลุมผูบริโภคกาแฟหลัก คือ คนในเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งหมายถึง กลุมคนที่เกิด
ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๐ ซึ่งเปนกลุมคนที่เกิดมาพรอมการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกลุมคน
ที่มีความเปนตัวของตัวเอง ชื่นชอบความรวดเร็วไมวาจะเปนในดานของบริการและการใชชีวิต และอยูในวัย
ทํางานทําใหมีกําลังซื้อสูงมาก สิ่งสําคัญในการใหบริการกลุมคนดังกลาว คือ การบริการที่รวดเร็ว เพราะคน
กลุมนี้เปนผูบริโภคที่ไมชอบรอนานและเปลี่ยนใจเร็ว (ฟลกูดสดอทโค, ๒๕๖๔)
งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟไดแบงแรงจูงใจในการบริโภคออกเปนสองแนวคิดหลัก
คือ แรงจูงใจในการบริโภค (Consumption Motives) และแรงจูงใจในการซื้อ (Purchasing Motives)
(Samoggia และ Riedel, ๒๐๑๙) โดยผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคกาแฟใหความสนใจกับปจจัยหลายอย าง
ในการเลือกบริโภคไมวาจะเปนคุณภาพและแหลงกําเนิดของกาแฟ สภาพสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนความ
คุมคาทางเศรษฐกิจ (Guimaraes et al., ๒๐๑๙) ทั้งนี้จากงานวิจัยของ Samoggia และ Riedel (๒๐๑๙)
ซึ่งไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟในประเทศอิตาลี ไดระบุสรุปและตั้งสมมติฐานวา ปจจัยที่สงผลตอ
การตั้งใจบริโภคกาแฟประกอบดวย อุปนิสัย สังคม พลังงาน ราคา แหลงกําเนิด และรสชาติ ซึ่งจากงานวิจัย
เรื่องนั้น พบวา อุปนิสัย ราคา และรสชาติเปนปจจัยที่สงผลการตัดสินใจบริโภค
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน งานวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ปจจัยที่สงผลตอ
การตั้งใจบริ โ ภคกาแฟจากร านกาแฟของกลุ มคนเจเนอเรชัน วาย โดยป จ จั ยประกอบดว ยอุป นิ สั ย สั งคม
พลังงาน ราคา แหลงกําเนิด และรสชาติ วิธีการวิจัยที่ใชเปนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดวยการใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือ การเก็บขอมูลใชวิธีการเก็บขอมูลออนไลนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และใชวิธี Binary Logistic
Regression เป น ตั ว สถิ ติ ห ลั ก ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผลที่ ไ ด จ ากงานวิ จั ย นี้ จ ะเป น ประโยชน สํ า หรั บ
ผูประกอบการรานกาแฟและนักการตลาดในการเขาใจในการดึงดูดลูกคาใหเขาไปบริโภคกาแฟในรานกาแฟ
ใหมากขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
๑. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมคนเจเนอเรชันวาย (เกิดระหวางป ๒๕๒๓ – ๒๕๔๐) ที่เคยบริโภค
กาแฟจากรานกาแฟ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ขณะที่กลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ Cochran
(๑๙๗๗) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ ไดขนาดตัวอยาง ๓๘๔ คน จึงทําการเก็บดวยวิธีการสุมแบบตามสะดวกดวย
ชองทางออนไลน โดยเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ Questionnaire ซึ่งแบงเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบจํานวน ๕ ขอ สวนที่ ๒ ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเปนแบบเลือกตอบ
จํานวน ๕ ขอ และสวนที่ ๓ ปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟเปนแบบ Likert Scale จํานวน ๑๗ ขอ
๓. ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจั ย
จากนั้ นร างแบบสอบถามโดยปรั บปรุ งจากงานวิ จั ยของ Samoggia และ Riedel (๒๐๑๙) ให เป นไปตาม
วัตถุประสงคทางการวิจัย โดยพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาและภาษา แลวจึงนําแบบสอบถามที่รางขึ้นใหแก
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ พิ จารณาจํ านวน ๒ คน ในด านการตลาด และอาหาร เพื่ อพิ จารณาความถู กต อง (Validity)
ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มี Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกวา ๐.๕๐
๔. เมื่ อ ได แ บบสอบถามที่ ผ า นการปรั บ ปรุ ง จากผู เ ชี่ ย วชาญแล ว จึ ง นํ า ไปทดลองความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) กั บกลุ มคนเจเนอเรชั น วายที่ เ คยบริ โ ภคกาแฟจากร า นกาแฟในเขตอํ า เภอหั ว หิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน ๓๐ คน พบวาแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคโดยภาพรวม เทากับ
๐.๘๓๓ ซึ่งมีคาเขาใกล ๑ แสดงว าแบบสอบถามมี ความเชื่ อมั่นสู ง จากนั้นจึ งนํ าแบบสอบถามที่ผ า นการ
ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมขอมูลออนไลนกับกลุมคนเจเนอเรชันวายที่เคยบริโภค
กาแฟจากรานกาแฟ
๕. การวิเคราะห ขอมูล สํ าหรั บส วนขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ ใช Descriptive
Statistics ไดแก ความถี่และรอยละ
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟ ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการซื้อหรือไมซื้อกาแฟจากรานกาแฟ ใช Binary Logistic Regression Analysis
โดยใชเทคนิค Backward Stepwise ในการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย ใช Hosmer-Lemeshow
Test ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ใช Nagelkerke ในการหาคาความสามารถในการอธิบายสมการ
ของตัวแบบ และทดสอบความเหมาะสมของคาเบตา ดวยคาสถิติทดสอบ Wald (Hair et al., ๒๐๑๐) ทั้งนี้
ในสมการโลจิสติกที่จะคํานวณ กําหนดให Y = การตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อกาแฟจากรานกาแฟ (๑ = ซื้อ ๐ =
ไมซื้อ) X๑ = อุปนิสัย (habit), x๒ = สังคม (society), x๓ = พลังงาน (energy), x๔ = ราคา (price), x๕ =
แหลงกําเนิด (origin) และ X๖ = รสชาติ (taste) การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดใชโปรแกรม SPSS Version ๒๘
Trial Version
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ผลการวิจัย
๑. เมื่อคณะผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามทางชองทางออนไลนซึ่งไดทั้งหมด ๔๔๔ ตัวอยาง อยางไรก็ตาม
เมื่อนําไปตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลที่สมบูรณทั้งสิ้น ๔๒๓ ตัวอยางซึ่งมากกวา ๓๘๔ ตัวอยางที่ไดกําหนดไว
จึงนําขอมูลที่ไดทั้ง ๔๒๓ ตัวอยางไปวิเคราะหดวย โปรแกรม SPSS Version ๒๘ Trial Version
๒. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๔๒๓) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง (รอยละ ๖๗.๑๔) สถานภาพโสด (รอยละ ๕๒.๙๖) อาชีพพนักงานบริ ษัท (รอยละ ๔๒.๓๒) ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ ๓๙.๐๑) และรายไดตอเดือน ระหวาง ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท (รอยละ
๓๖.๖๔)
๓. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๔๓๒) สรุปไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ บริโภคกาแฟวันละ ๒ แกว (รอยละ ๗๑.๑๖) ชอบกินกาแฟใสนมมากที่สุด (รอยละ
๔๙.๘๘) เวลาที่นิยมบริโภคกาแฟที่สุด คือ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (รอยละ ๗๐.๒๑) ราคาโดยประมาณตอ
แกวที่เหมาะสม คือ ๕๐ บาท (รอยละ ๔๑.๑๓) สําหรับคําถามที่วาตั้งใจจะบริโภคกาแฟที่รานกาแฟหรือไม
พบวา กลุมตัวอยางจํานวน ๒๕๕ คน (รอยละ ๖๐.๒๘) ตั้งใจที่จะบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ ขณะที่กลุมตัวอยาง
จํานวน ๑๖๘ คน (รอยละ ๓๙.๗๒) ไมตั้งใจที่จะบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ
๔. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ พบวา โดยภาพรวม ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ ราคา มากที่สุด รองลงมา คือ พลังงาน รสชาติ แหลงกําเนิด สังคม และ อุปนิสัย
ตามลําดับ หากแยกวิเคราะหไปที่ผูที่ตั้งใจบริโภคที่รานกาแฟ พบวา ใหความสําคัญกับ ราคา มากที่สุด รองลงมา
คือ รสชาติ พลังงาน สังคม แหลงกําเนิด และ อุปนิสัย ตามลําดับ และสําหรับผูท่ีไมตั้งใจจะบริโภค
ที่
ร านกาแฟ พบวา ให ความสํ าคัญกับ ราคา มากที่สุ ด รองลงมา คือ พลั งงาน รสชาติ แหล งกําเนิ ด สั งคม
และ อุปนิสัย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟที่ราน
กาแฟในภาพรวมและจําแนกตามความตั้งใจหรือไมตั้งใจ

ปจจัย
1. อุปนิสัย
การดื่มกาแฟเปนสิ่งที่ทําเปนกิจวัตร
การดื่มกาแฟทําใหอารมณดีขึ้น
การดื่มกาแฟเปนสิ่งที่ทําทั้งครอบครัว
2. สังคม
การดื่มกาแฟเปนการพักผอน
การดื่มกาแฟเปนการเขาสังคม

ตั้งใจบริโภคที่รานกาแฟ
(n = ๒๕๕)
Mean
๒.๙๘
๒.๙๘
๒.๙๗
๓.๐๐
๔.๑๑
๔.๑๔
๔.๐๙

S.D.
๐.๗๒
๐.๘๕
๐.๘๐
๐.๘๕
๐.๗๐
๐.๘๗
๐.๗๖

ไมตั้งใจบริโภคที่
รานกาแฟ
(n = ๑๖๘)
Mean
S.D.
๒.๗๗
๐.๖๓
๒.๗๓
๐.๗๔
๒.๗๖
๐.๗๐
๒.๘๒
๐.๗๘
๓.๘๘
๐.๙๐
๓.๙๐
๑.๐๑
๓.๘๗
๐.๙๔

รวม
(n = ๔๒๓)
Mean
๒.๙๐
๒.๘๘
๒.๘๙
๒.๙๓
๔.๐๒
๔.๐๔
๔.๐๐
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S.D.
๐.๗๐
๐.๘๑
๐.๗๗
๐.๘๒
๐.๗๙
๐.๙๓
๐.๘๔
๓๕๐

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ปจจัย
3. พลังงาน
การดื่มกาแฟทําใหการยอยดีขึ้น
การดื่มกาแฟทําใหหายปวดหัว
การดื่มกาแฟทําใหเลือดลมไหลเวียน
๔. ราคา
การดื่มกาแฟพิจารณาเรื่องราคา
การดื่มกาแฟพิจารณาเรื่องความคุมคา
การดื่มกาแฟพิจารณาเรื่องการสงเสริมการขาย
๕. แหลงกําเนิด
การดื่มกาแฟพิจารณาเรื่องแหลงกําเนิด
การดื่มกาแฟพิจารณาเรื่อง Fair Trade
การดื่มกาแฟพิจารณาเรื่องปลอดสารพิษ
๖. รสชาติ
การดื่มกาแฟเลือกตามรสชาติ
การดื่มกาแฟเลือกตามการคั่ว
การดื่มกาแฟเลือกตามแบรนด

ตั้งใจบริโภคที่รานกาแฟ
(n = ๒๕๕)
Mean
๔.๒๑
๓.๙๐
๔.๓๒
๔.๔๐
๔.๔๗
๔.๓๑
๔.๕๑
๔.๕๕
๔.๐๖
๔.๒๓
๓.๙๖
๓.๙๙
๔.๒๓
๔.๑๖
๔.๑๖
๔.๓๘

S.D.
๐.๕๑
๐.๙๒
๐.๖๙
๐.๖๒
๐.๐๓
๐.๕๘
๐.๖๑
๐.๕๙
๐.๔๒
๐.๕๘
๐.๕๙
๐.๔๕
๐.๔๔
๐.๕๗
๐.๕๘
๐.๖๔

ไมตั้งใจบริโภคที่
รานกาแฟ
(n = ๑๖๘)
Mean
S.D.
๔.๒๑
๐.๔๘
๓.๙๒
๐.๙๗
๔.๓๐
๐.๕๙
๔.๔๑
๐.๕๕
๔.๓๐
๐.๒๘
๔.๓๑
๐.๕๒
๔.๕๒
๐.๕๘
๔.๕๔
๐.๕๖
๔.๐๔
๐.๕๕
๔.๒๐
๐.๗๖
๓.๙๐
๐.๖๙
๔.๐๐
๐.๕๖
๓.๙๙
๐.๖๕
๔.๐๕
๐.๗๖
๓.๘๙
๐.๘๒
๔.๐๕
๐.๘๕

รวม
(n = ๔๒๓)
Mean
๔.๒๑
๓.๙๑
๔.๓๑
๔.๔๑
๔.๔๐
๔.๓๑
๔.๕๑
๔.๕๔
๔.๐๕
๔.๒๒
๓.๙๔
๔.๐๐
๔.๑๔
๔.๑๒
๔.๐๕
๔.๒๕

S.D.
๐.๕๐
๐.๙๔
๐.๖๕
๐.๕๙
๐.๒๐
๐.๕๖
๐.๖๐
๐.๕๘
๐.๔๗
๐.๖๖
๐.๖๓
๐.๕๐
๐.๕๔
๐.๖๕
๐.๗๐
๐.๗๕

๕. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟหรื อไมบริโภค ดวยวิธี Binary
Logistics Regression พบวา คา Nagelkerke เทากับ ๐.๕๖๕ อธิบายไดวาสมการโลจิสติกสามารถอธิบายได
๕๖.๕% เมื่อใชคาสถิติทดสอบ Homer and Lemeshow พบวาไดคา Chi-Square เป น ๑๑.๘๐๒ และ
คา Significance เทากับ ๐.๑๖๐ ซึ่งมากกวา ๐.๐๕ แสดงวาตัวแบบที่คํานวณไดเหมาะสม
ผลการคํานวณตัว แบบ ปจจั ยที่ส งผลตอการตั้ งใจบริ โภคกาแฟที่ร านกาแฟ พบวา ป จจั ยที่ส ง ผล
ประกอบดวย อุปนิสัย (X๑) สังคม (X๒) และรสชาติ (X๖) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒
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ตารางที่ ๒ แสดงคาของสมการปจจัยการตั้งใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟดวยวิธี Binary Logistics Regression
Constraint
X๑
X๒
X๓
X๔
X๕
X๖

B

S.E.

Wald

Sig

Exp(B)

๑.๒๙๑
.๓๓๙

๑๓.๒๔๖
.๑๖๑

๐.๐๐๙
๔.๔๒๗

๐.๙๒๒
.๐๓๕

๓.๖๓๕
๑.๔๐๔

.๓๕๓

.๑๔๖

๕.๘๐๙

.๐๑๖

๑.๔๒๓

-.๒๕๗

.๒๓๐

๑.๒๔๗

.๒๖๔

.๗๗๔

-๑.๐๓๙

๒.๙๓๔

.๑๒๕

.๗๒๓

.๓๕๔

-.๒๕๐

.๒๓๙

๑.๐๙๓

.๒๙๖

.๗๗๙

.๘๔๔

.๒๐๘

๑๖.๔๕๘

.๐๐๐

๒.๓๒๕

ดังนั้น สมการอธิบายการตั้งใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟหรือไม คือ
W = ๐.๓๓๙X๑ + ๐.๓๕๓X๒ + ๐.๘๔๔X๖
ทั้งนี้ ในสมการดังกลาว มีขอกําหนด คือ การตัดสินใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ มีคาเปน ๑ และการ
ตัดสินใจไมบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ มีคาเปน ๐ สมการที่คํานวณไดพยากรณขอมูลวา ผูตอบแบบสอบถามตั้งใจ
จะบริ โ ภคกาแฟที่ ร า นกาแฟถู ก ต อ ง ๘๗.๕% พยากรณ ว า ผู ต อบแบบสอบถามตั้ ง ใจจะไม บ ริ โ ภคกาแฟ
ที่รานกาแฟถูกตอง ๓๖.๓% และพยากรณถูกตองในภาพรวมทั้งหมด เทากับ ๖๗.๑%
สรุป
งานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟจากรานกาแฟของกลุมคนเจเนอเรชันวาย สรุปได
วา ปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ ประกอบดวย อุปนิสัย สังคม และรสชาติ ขณะที่ราคา
แหลงกําเนิด และพลังงาน เปนปจจัยที่ไมไดสงผลตอการบริโภคกาแฟที่รานกาแฟ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลอง
บางสวนกับงานวิจัยของ Samoggia และ Riedel (๒๐๑๙) ซึ่งพบวา อุปนิสัย ราคา และรสชาติ แสดงใหเห็นวา
ดวยวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของผูบริโภคในกลุมคนที่ตางกันยอมทําใหปจจัยที่สงผลแตกตางกันไปดวย นักวิจัย
จึงตองแสวงหาวิธีการอื่นตอไป เพื่อใหไดองคความรูที่แนชัดเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟของผูบริโภค
งานวิจัยเรื่องนี้มีขอจํากัดกลาวคือเปนการวิจัยที่เนนกลุมลูกคาเจเนอเรชันวาย ดังนั้นเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในลูกคาที่ครอบคลุม จึงควรทําวิจัยกับลูกคากลุมอื่นดวย นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ตองการศึกษาวาปจจัย
ใดที่ทําใหเกิดความแตกตางระหวางการที่ลูกคาเลือกบริโภคกาแฟที่รานกาแฟหรือไมบริโภคที่รานกาแฟ ดังนั้น
ผูใชขอมูลจากงานวิจัยนี้พึงระมัดระวังวาผลที่ไดไมไดเปนการคนหาวาเหตุผลใดที่ทํา ใหลู กคาบริโภคกาแฟ
ที่รานกาแฟ
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ผลจากงานวิจัยนี้เปนประโยชนตอผูดําเนินธุรกิจทํารานกาแฟเพราะจะทําใหเขาใจในปจจัยที่ทําให
ลู ก ค า สนใจจะซื้ อ กาแฟจากร า นกาแฟมากขึ้ น จากป จ จั ย ที่ ป ระกอบด ว ย อุ ป นิ สั ย สั ง คม และรสชาติ
ผูประกอบการควรที่จะสรางรานกาแฟใหมีลักษณะเปนกลุมสังคม ใหลูกคารูสึกวาการมาบริโภคกาแฟ ไมใชเปน
เพียงเรื่องของกาแฟอยางเดียว และกาแฟก็ไมไดมีเพียงรสชาติเดียว แตมีความหลากหลาย เมื่อลูกคารับรูถึง
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหลูกคาหันมาบริโภคกาแฟจากรานคามากกวาการบริโภคจากที่บานหรือที่ทํางาน
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Abstract
The research objective make for education to develop professional accounting skills in
Thailand. The information was collected from simple group of 1 0 9 people. The data has
collected by questionnaire which refer to the standard education between International
Education Standard IES 3 Professional Skills and General Education Contents. By using descriptive
statistics to analyze the data. The result of research has collected group of females between 20
to 30 ages who graduate bachelor’s degree or more. Auditor, Certified public accountant, and
accountant who has experience between 1 to 5 years. The objective make develop practical,
interpersonal and communication skills, organizational and business management skills,
characteristic skills, practical academic skills and job duties and Intellectual skills respectively.
Keywords: Accountant, Developing technical, Technical of accountants, Tax Auditor, Certified
Public Accountant
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บทนํา
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหธุรกิจที่อยูในตลาด
หลักทรัพยตองมีการจัดทําการงบการเงินประจําป ซึ่งการจัดทํางบการเงินโดยนักบัญชีจากบริษัทหรือองคกร
นั้น ๆ และตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต วิชาชีพบัญชี ถือเปนสวนสําคัญ
ที่จะทําใหองคกรไปสูจุดหมายที่ตั้งไว (นิภาพรรณ ดุลนีย และปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี , ๒๕๖๒) การทํางาน
ในสายงานบัญชีมีความจําเปนที่จะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนไป
ตามมาตราฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสายงานการบัญชี นอกจากนี้ผูประกอบวิชาชีพบัญชียังตอง
พัฒนาทักษะความรูดานอื่น ๆ (นิภาพรรณ ดุลนีย และปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี, ๒๕๖๒)
หนวยงานที่กํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพบัญชี คือ สภาวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
และพัฒนาวิชาชีพบั ญชี อีกทั้งยังเปนสมาชิกของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสําหรับผูประกอบการวิชาชีพบัญชี ” จํานวน ๘ ฉบับ กําหนดโดยคณะกรรมการการศึกษา
ของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ มีไวเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยมาตรฐานฉบับที่ ๓ ในเรื่อง ทักษะทางวิช าชีพ มีทั้งหมด ๕ ดาน ไดแก ทักษะทางป ญญา ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่การงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
และการสื่อสาร ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ (ยุพาพิ น บุญสิงมา, ๒๕๖๐) ในการปฏิบัติงาน
ทางด า นบั ญ ชี จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และพั ฒ นาตนเองเพื่ อ รั ก ษาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผ ลขางตน จะเห็ น ไดว าผู ที่ป ฏิบั ติง านในวิช าชี พ บั ญชีต อ งมีก ารพัฒ นาเพิ่ ม ความสามารถ
ในทักษะ ๕ ดาน ที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการการศึก ษาของสหพัน ธนั ก บั ญชีระหวา งประเทศ ดังนั้ น
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความตองการวาผูปฏิบัติงานในวิชาชีพบั ญชีมีความตองการพัฒ นาทั กษะ
ทางดานใดมากที่สุด เพื่อนําขอมูลไปใชในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสายงานบัญชีและเปนขอ มูลสําหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อศึกษาระดับความรู ความสามารถที่คาดหวังของนักบัญชี
๒. เพื่อศึกษาระดับของสมรรถนะวิชาชีพทางบัญชีที่คาดหวังของนักบัญชี
๓. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในประเทศไทย
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ประโยชนที่จะไดรับ
๑. ทําใหทราบถึงความตองการในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผูที่อยูในสายงานบัญชี
๒. ทําใหทราบถึงความตองการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางใหแกหนวยงานที่จัดอบรมและพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
วิธีการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยสําหรับงานวิจัย เรื่อง ความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี
มีดังตอไปนี้
๑. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักบัญชีในบริษัทและสํานักงานบัญชีตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน
๕๘๐,๖๘๐ ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, ๒๕๖๓) ขณะที่กลุมตัวอยางกําหนดจากสูตรของ (Yamane, ๑๙๗๓)
โดยเมื่อกําหนดคาความคาดเคลื่อนไวที่ ๑๐% จะไดกลุมตัวอยาง เทากับ ๑๐๐ ตัวอยาง อยางไรก็ตามในการ
เก็บขอมูลจริงมีการตอบกลับแบบสอบจํานวน ๑๐๙ ตัวอยาง ดังนั้น ขนาดตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
เทากับ ๑๐๙ ตัวอยาง
๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามในรูปแบบ GOOGLE FORM โดยคณะผูวิจัยไดปรับปรุง
จากแบบสอบถามของ ยุพาพิน บุญสิงมา (๒๕๖๐) โดยในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ทางคณะผูวิจัยไดขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอจากกลุมนักบัญชี ทางออนไลนผานแอปพลิเคชัน Facebook โดยแบงออกเปน
๒ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในวิชาชีพการบัญชี ระยะเวลาการทํางาน เงินเดือน เปนตน
สวนที่ ๒ การวิเคราะหความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีตามมาตรฐานการศึกษา
ระหว างประเทศสํ า หรั บผู ป ระกอบวิ ช าชี พบั ญชี (International Education Standards for Professional
Accountants : IES) ฉบับที่ ๓ เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) มี ทักษะ ๕ ดาน ไดแก ทักษะ
ทางป ญญา ทั กษะทางวิ ช าการเชิ งปฏิ บั ติ และหน าที่ งาน ทั กษะทางคุ ณลั กษณะเฉพาะบุ คคล ทั กษะทาง
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารและทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
๓. วิธีการวิเคราะห ข อมูล เริ่ มจากเก็ บ ข อมูล ดวยแบบสอบถามเรี ยบร อยแล ว ผู วิจั ยไดตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสวนขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ และรอยละ ขณะที่แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี ใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่
การแปลความหมายระดับความสําคัญซึ่งวัดจากคาเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชแนวทางของ วิเชียร เกตุสิงห
(๒๕๓๘) มีดังนี้
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๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็น นอย
๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด
ผลการศึกษา
จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามจํานวน ๑๐๙ ชุด และนํ าแบบสอบถามที่เก็บขอมูลมาแล วนํ ามา
วิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
๑. การวิเคราะห ข อมูล ทั่ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม พบวา กลุ มตัวอย างส วนใหญเป น เพศหญิ ง
(รอยละ ๘๐.๗๓) อายุระหวาง ๒๐ - ๓๐ ป (รอยละ ๕๓.๒๑) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ ๗๗.๙๘)
ไมเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร (รอยละ ๙๔.๔๙) ไมเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (รอยละ ๙๗.๒๕) มีประสบการณ
การทํางาน ๑ – ๕ ป (รอยละ ๓๑.๑๙) ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท (รอยละ ๓๖.๖๙)
จํานวนพนักงานในองคกร ๑ – ๑๐ คน (รอยละ ๓๖.๖๙) รองลงมาคือ จํานวนมากกวา ๑๐๐ คน (รอยละ
๓๒.๑๑) โดยมีผลแบบสอบถามดังตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑: จํานวนและรอยละของลักษณะประชากรศาสตรกลุมตัวอยาง
ลักษณะประชากรศาสตร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
๒๐ – ๓๐ ป
๓๑ – ๔๐ ป
๔๑ – ๕๐ ป
มากกวา ๕๐ ป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
ทานเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรหรือไม
เปน
ไมเปน
รวม

จํานวน

รอยละ

๒๑
๘๘

๑๙.๒๗
๘๐.๗๓

๕๘
๒๕
๑๓
๑๓

๕๓.๒๑
๒๒.๙๔
๑๑.๙๓
๑๑.๙๓

๕
๘๕
๑๙

๔.๕๙
๗๗.๙๘
๑๗.๔๓

๖
๑๐๓
๑๐๙

๕.๕๐
๙๔.๔๙
๑๐๐

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๓๕๙

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ลักษณะประชากรศาสตร
ทานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม
เปน
ไมเปน
ประสบการณการทํางาน
๑ – ๕ ป
๖ – ๑๐ ป
๑๑ – ๑๕ ป
มากกวา ๑๕ ป
ไมมีประสบการณ
เงินเดือน
ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท
มากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท
จํานวนพนักงานในองคกร
๑ – ๑๐ คน
๑๑ – ๒๐ คน
๒๑ – ๕๐ คน
๕๑ – ๑๐๐ คน
มากกวา ๑๐๐ คน

จํานวน

รอยละ

๓
๑๐๖

๒.๗๕
๙๗.๒๕

๓๔
๒๑
๗
๒๒
๒๕

๓๑.๑๙
๑๙.๒๗
๖.๔๒
๒๐.๑๘
๒๒.๙๔

๑๖
๔๐
๑๖
๑๖
๒๑

๑๔.๖๘
๓๖.๖๙
๑๔.๖๘
๑๔.๖๘
๑๙.๒๗

๔๐
๑๐
๑๑
๑๓
๓๕

๓๖.๖๙
๙.๑๗
๑๐.๐๙
๑๑.๙๓
๓๒.๑๑

๒. จากการวิเคราะหเกี่ยวกับความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี พบวา กลุมตัวอยางมี
ความเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหนาที่งาน ทักษะทางคุณลั กษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิบัติสัมพันธระหวางบุ คคลและการ
สื่อสาร และทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ อยูในระดับมาก โดยมีผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๓๖๐

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๒: จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของกลุมตัวอยา งจําแนก
ตามความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบั ญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสํ าหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี
ระดับความคิดเห็น
รายการ
ทักษะทางปญญา
1. การพั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ด า น
มาตรฐานการบั ญ ชี เพื่ อ ให มี ค วามเข าใจใน
รายงานทางการเงินของกิจการ
2. การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอบ
บัญชีและกฎหมายภาษีอากรเพื่อใหสามารถ
สรุ ป ผลการตรวจสอบและรายงานการ
ตรวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ใ ห เ ป น ไปตาม
มาตรฐานแห ง วิ ช าชี พ และข อ กํ า หนดของ
อธิบดีกรมสรรพากร
3. การพั ฒ นาความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ แต ละ
ประเภทที่ตรวจสอบ เพื่อใหสามารถประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม ภายในและ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจไดความประทับใจ
ใหกับผูอื่น
4. การพั ฒนาความสามารถในการประยุ ก ต ใ ช
วิธีการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เพื่อให
ได ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสม กับสิ่งที่ผูบริหารไดใหการรับรองไว
เกี่ยวกับงบการเงิน
5. การพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะหการวางแผน
งานสอบบัญชีเพื่อใหการปฏิบัติงานสอบบัญชี
เปนไปอยางมีประสิทธิผล หรือมีประโยชนตอ
การสอบบัญชี
6. การพัฒนาความสามารถดานการตัดสินใจใน
เลือกใชรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและรายงานขอตรวจ
พบตางๆ ใหแกผูใชงบการเงิน

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

นอย
(๒)

นอย
ที่สุด
(๑)

คา
เฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น

๓.๙๕

๐.๙๙

มาก

๓๔
(๓๑.๑๙)

๕๑
(๔๖.๗๙)

๑๘
(๑๖.๕๑)

๕
(๔.๕๙)

๑
(๐.๙๒)

๔.๐๓

๐.๘๗

มาก

๓๘
(๓๔.๘๖)

๓๙
(๓๕.๗๘)

๒๒
(๒๐.๑๘)

๗
(๖.๔๒)

๓
(๒.๗๕)

๓.๙๔

๑.๐๓

มาก

๓๗
(๓๓.๙๔)

๔๔
(๔๐.๓๗)

๑๘
(๑๖.๕๑)

๘
(๗.๓๔)

๒
(๑.๘๓)

๓.๙๗

๑.๐๓

มาก

๓๓
(๓๐.๒๘)

๔๗
(๔๓.๑๒)

๑๘
(๑๖.๕๑)

๗
(๖.๔๒)

๔
(๓.๖๗)

๓.๙๐

๑.๐๓

มาก

๓๖
(๓๓.๐๓)

๔๓
(๓๙.๔๕)

๒๓
(๒๑.๑๐)

๕
(๔.๕๙)

๒
(๑.๘๓)

๓.๙๗

๐.๙๕

มาก

๓๔
(๓๑.๑๙)

๔๒
(๓๘.๕๓)

๒๑
(๑๙.๒๗)

๑๐
(๙.๑๗)

๒
(๑.๘๓)

๓.๘๘

๑.๐๒

มาก

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๓๖๑

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ระดับความคิดเห็น
รายการ
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน
1. การพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรและสถิติเพื่อ
นํามาใชในการปฏิบัติงาน
2. การพั ฒ นาทั ก ษะด า นระบบและเครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีของธุรกิจและบัญชี เชน การใชงาน
โปรแกรม Microsoft office หรื อ การสื บค น
ขอมูลทาง Internet
3. การพั ฒ นาทั ก ษะในการวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ
กิ จ การที่ ต รวจสอบ เพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจใน
สภาพแวดลอมของกิจการ รวมทั้งระบบการ
ควบคุมภายใน
4. การพัฒนาทักษะความสามารถในการประเมิน
ความเสี่ ย งจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจาก
การทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาดทั้ ง ในระดั บ งบ
การเงิน และในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริหารได
ใหการรับรองไว
5. การพัฒนาทักษะในการรายงานตามขอเท็จจริง
ที่ตรวจพบในประเด็นตางๆ ซึ่งรวมถึงขอยกเวน
หรื อข อ ผิ ดพลาดที่ ต รวจพบที่ เ ห็ น ว า มี
สาระสําคัญตอผูใชงบการเงิน
6. การพัฒนาความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑ
ขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินและ
การจั ดทํ ารายงานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีของกิจการที่ตรวจสอบ
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
1. การพัฒนาความสามารถในการจัดการบริหาร
ตนเอง เพื่ อให สามารถปฏิ บั ติ งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. การพั ฒนาความสามารถในการคิดริเริ่ มการ
โนมนาวและเรียนรูดวยตนเอง
3. การพั ฒ นาความสามารถในการเลื อ กและ
เรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และจัดการงาน
ใหเสร็จตามเวลา

มากที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

นอย
(๒)

นอย
ที่สุด
(๑)

คา
เฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น

๓.๙๖

๐.๙๕

มาก

๑๗
(๑๕.๖๐)

๔๔
(๔๐.๓๗)

๓๓
(๓๐.๒๘)

๑๔
(๑๒.๘๔)

๑
(๐.๙๒)

๓.๕๗

๐.๙๔

มาก

๕๖
(๕๑.๓๘)

๓๑
(๒๘.๔๔)

๑๗
(๑๕.๖๐)

๓
(๒.๗๕)

๒
(๑.๘๓)

๔.๒๕

๐.๙๔

มากที่สุด

๓๘
(๓๔.๘๖)

๔๖
(๔๒.๒๐)

๑๖
(๑๔.๖๘)

๗
(๖.๔๒)

๒
(๑.๘๓)

๔.๐๒

๐.๙๖

มาก

๓๕
(๓๒.๑๑)

๔๖
(๔๒.๒๐)

๒๐
(๑๘.๓๕)

๗
(๖.๔๒)

๑
(๐.๙๒)

๓.๙๘

๐.๙๒

มาก

๓๕
(๓๒.๑๑)

๔๑
(๓๗.๖๑)

๒๙
(๒๖.๖๑)

๑
(๐.๙๒)

๓
(๒.๗๕)

๓.๙๕

๐.๙๔

มาก

๔๑
(๓๒.๑๑)

๓๖
(๓๓.๐๓)

๒๓
(๒๑.๑๐)

๘
(๗.๓๔)

๑
(๐.๙๒)

๓.๙๙

๐.๙๙

มาก

๔.๑๕

๐.๘๖

มาก

๔๕
(๔๑.๒๘)

๔๗
(๔๓.๑๒)

๑๔
(๑๒.๘๔)

๑
(๐.๙๒)

๒
(๑.๘๓)

๓.๙๙

๐.๙๙

มาก

๔๒
(๓๘.๕๓)

๔๕
(๔๑.๒๘)

๑๘
(๑๖.๕๑)

๔
(๓.๖๗)

๐
(๐.๐๐)

๔.๑๕

๐.๘๓

มาก

๔๓
(๓๙.๔๕)

๔๗
(๔๓.๑๒)

๑๖
(๑๔.๖๘)

๑
(๐.๙๒)

๒
(๑.๘๓)

๔.๑๗

๐.๘๕

มาก

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๓๖๒

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ระดับความคิดเห็น
รายการ

มากที่สุด
(๕)

๔๕
4. การพั ฒ นาตนเองให มี ค วามสามารถที่ จ ะ
ปรั บตั วและรวมงานกั บผูอื่ นได เพื่ อเกิ ดการ (๔๑.๒๘)
เปลี่ยนแปลงตางๆ ขึ้นภายในองคกร เชน การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางาน ระบบงาน
หรือเพื่อนรวมงาน เปนตน
๔๖
5. การพัฒนาความสามารถในการพิจารณาปรับ
ใช ค า นิ ย มทางวิ ช าชี พ จรรยาบรรณและ (๔๒.๒๐)
ทั ศ นคติ ให เ ข า กั บ การตั ด สิ น ใจ เช น การ
ตั ด สิ น ใจของท า น ท า นได คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก
จรรยาบรรณ หรือคานิยมที่บุคคลในวิชาชีพได
ยึดถือปฏิบัติ
๔๗
6. การพัฒนาตนเองใหมีความระมัดระวังสงสั ย
(๔๓.๑๒)
เยี่ยงผูประกอบวิ ชาชี พ เชน การสังเกตหรื อ
สงสั ย ต อ ข อ มู ล ขององค ก รที่ อ าจขั ด ต อ
ขอเท็จจริง
ทักษะทางปฏิบัติสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร
๕๔
1. การพั ฒนาตนเองให สามารถทํ างานร ว มกั บ
ผู อื่ น ในกระบวนการปรึ ก ษาหารื อ กั น เพื่ อ (๔๙.๕๔)
แกปญหาความขัดแยง
๕๔
2. การพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม
(๔๙.๕๔)
๔๔
(๔๐.๓๗)

3. การพัฒนาทักษะดานการเจรจาตอรองเพื่อหา
หนทางแกปญหาและกําหนดขอตกลงรวมกัน
ในสถานการณทางวิชาชีพ
๔๘
4. การพัฒนาทักษะใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ผู อื่ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในวั ฒนธรรมที่ (๔๔.๐๔)
ตางกัน
๔๕
5. การพัฒนาทักษะดานการเขียน การพูด การฟง
และการอ า นทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น (๔๑.๒๘)
ทางการ เพื่ อ ให ส ามารถนํ า เสนอ อภิ ป ราย
รายงาน และปกปองมุมมองของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คา
เฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น

๔.๒๒

๐.๗๖

มากที่สุด

๒
(๑.๘๓)

๔.๑๔

๐.๙๔

มาก

๐
(๐.๐๐)

๔.๒๒

๐.๗๙

มากที่สุด

๔.๒๓

๐.๘๕

มากที่สุด

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

นอย
(๒)

๔๔
(๔๐.๓๗)

๑๙
(๑๗.๔๓)

๑
(๐.๙๒)

นอย
ที่สุด
(๑)
๐
(๐.๐๐)

๔๐
(๓๖.๗๐)

๑๗
(๑๕.๖๐)

๔
(๓.๖๗)

๔๐
(๓๖.๗๐)

๒๑
(๑๙.๒๗)

๑
(๐.๙๒)

๓๓
(๓๐.๒๘)

๑๙
(๑๗.๔๓)

๑
(๐.๙๒)

๒
(๑.๘๓)

๔.๒๕

๐.๙๐

มากที่สุด

๓๔
(๓๑.๑๙)
๔๑
(๓๗.๖๑)

๑๖
(๑๔.๖๘)
๒๒
(๒๐.๑๘)

๓
(๒.๗๕)
๑
(๐.๙๒)

๒
(๑.๘๓)
๑
(๐.๙๒)

๔.๒๔

๐.๙๓

มากที่สุด

๔.๑๖

๐.๘๔

มาก

๔๗
(๔๓.๑๒)

๑๑
(๑๐.๐๙)

๓
(๒.๗๕)

๐
(๐.๐๐)

๔.๒๘

๐.๗๖

มากที่สุด

๔๘
(๔๔.๐๔)

๑๓
(๑๑.๙๓)

๑
(๐.๙๒)

๒
(๑.๘๓)

๔.๒๒

๐.๘๓

มากที่สุด

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๓๖๓

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ระดับความคิดเห็น
รายการ

มากที่สุด
(๕)

ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
๓๘
1. การพัฒนาทักษะดานการวางแผนเชิงกลยุทธ
(๓๔.๘๖)
การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากรและการตัดสินใจตาง ๆ
๓๗
2. การพั ฒนาทั กษะด านการจั ดแบ งหน าที่ งาน
และการมอบหมายงานเพื่อกระตุนและพัฒนา (๓๓.๙๔)
บุคลากร
๔๔
3. การพัฒนาทักษะความเปนผูนํา
4. การพั ฒ นาทั ก ษะให ส ามารถพิ จ ารณาและ
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(๔๐.๓๗)
๕๘
(๕๓.๒๑)

มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

นอย
(๒)

นอย
ที่สุด
(๑)

คา
เฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น

๔.๑๖

๐.๘๙

มาก

๔๘
(๔๔.๐๔)

๑๗
(๑๕.๖๐)

๓
(๒.๗๕)

๓
(๒.๗๕)

๔.๐๖

๐.๙๓

มาก

๕๑
(๔๖.๗๙)

๑๗
(๑๕.๖๐)

๒
(๑.๘๓)

๒
(๑.๘๓)

๔.๐๙

๐.๘๖

มาก

๔๕
(๔๑.๒๘)
๓๔
(๓๑.๑๙)

๑๕
(๑๓.๗๖)
๑๓
(๑๑.๙๓)

๒
(๑.๘๓)
๓
(๒.๗๕)

๓
(๒.๗๕)
๑
(๐.๙๒)

๔.๑๕

๐.๙๒

มาก

๔.๓๓

๐.๘๖

มากที่สุด

บทสรุปและขอเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อง ความต องการพั ฒนาทั กษะทางวิ ช าชี พของนั กบั ญชี ในประเทศไทย สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
ผู ตอบแบบสอบถาม พบว า กลุ มตั ว อย างส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง มี ช วงอายุ ระหว าง ๒๐ -๓๐ ป
จบการศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี ส ว นใหญ ไม เป น ผู ส อบบั ญชี ภ าษี อ ากรและไม เป น ผู ส อบบั ญชี รั บ อนุ ญ าต
มีประสบการณการทํางาน ๑ – ๕ ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท มีจํานวนพนักงานใน
องคกรประมาณ ๑ – ๑๐ คน และรองลงมาคือ มีจํานวนพนักงานในองคการมากกวา ๑๐๐ คน
ความตองการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี โดยมีการเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ
ทักษะทางปฏิบัติสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน และทักษะทางปญญา ซึ่งแตละทักษะมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ทักษะทางปฏิบัติสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร เปนทักษะที่มีความตองการพัฒนามากที่สุด
ซึ่งประกอบดวย ทักษะที่สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิ ทธิภาพในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
มีกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแกปญหาความขัดแยง มีการทํางานเปนทีม มีทักษะดานการเขียน การพูด
การฟง และการอานสามารถนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเจรจาตอรองเพื่อหาหนทางแกปญหา
กําหนดขอตกลงรวมกันในสถานการณทางวิชาชีพ ซึ่งหากพัฒนาทักษะเหลานี้ ทําใหการทํางานในองคกรมี
ทักษะทางปฏิบัติสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
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๒. ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ เปนทักษะที่มีความตองการพัฒนามากซึ่งประกอบดวย
ทักษะที่สามารถพิจารณาและตัดสิ นใจอยางผูมีวิชาชีพ มีความเปนผูนํา สามารถมอบหมายงานเพื่อพัฒ นา
บุคลากร และมีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อเปนการบริหารโครงการ บุคคล ทรัพยากรและการตัดสินใจตาง
ๆ หากนักบัญชีมีการพัฒนาทักษะเหลานี้ สงผลใหการพัฒนาทักษะในสายงานบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ทั กษะทางคุ ณลั กษณะเฉพาะบุ คคล เป น ทั กษะที่ มี ความต องการพั ฒนามาก ซึ่ งประกอบด วย
ความสามารถที่จะปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นได มีความระมัดระวังอยางผูประกอบวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด และจัดการงานใหเสร็จตามเวลา มีความคิดริเริ่มการโนมนาวและ
เรียนรูดวยตนเอง มีการพิจารณาปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ใหเขากับการตัดสินใจ
และมีการจัดการบริหารตนเอง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิ ทธิภาพ ทั กษะนี้จะทําใหนักบั ญชี
มีความสามารถที่ทําใหองคกรพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
๔. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน เปนทักษะที่มีความตองการพัฒนามาก ซึ่งประกอบไป
ดวย ทักษะดานระบบและเครื่องมือเทคโนโลยีของธุรกิจและบัญชี มีการวิเคราะหเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน มีความรูดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินและการจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการที่ตรวจสอบ มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
มีการรายงานตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบในประเด็นตางๆ และมีทักษะดานคณิตศาสตร สถิติเพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน ทักษะที่กลาวมามีความสําคัญอยางยิ่งในสายงานวิชาชีพบัญชี ที่องคกรมีความตองการอยางยิ่ง
๕. ทักษะทางปญญา เปนทักษะที่มีความตองการพัฒนามาก ซึ่งประกอบไปดวย ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับดานมาตรฐานการบัญชี การวางแผนธุรกิจ วิเคราะหแผนงานสอบบัญชี การสอบบัญชี กฎหมายภาษี
อากร ความสามารถในการประยุกตใชวิธีการ การตัดสินใจในเลือกใชรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ซึ่งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีพวกนี้ มีความสําคัญในการชวยพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพที่ ดี
ยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ ในการนําผลวิจัยไปใช
๑. องคกรที่จัดอับรมหรือพัฒนาทักษะในกับนักบัญชีควรพัฒนาทักษะทางปฏิบัติสัมพันธระหวางบุคคล
และการสื่อสารกอนแลวตามดวยทักษะอื่น ๆ ตามลําดับ (ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ ทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน และทักษะทางปญญา)
๒. นักวิจัยหรือผูที่สนใจสามารถนําผลวิจัยไปใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินวิจัยได
ขอเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรมีการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใหมากกวานี้โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนผูสอบบัญชีภาษีอากร
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อใหไดเนื้อหาที่ครอบคลุมมากขึ้น
๒. ในการเก็บขอมูลถาสถานการณ COVID-๑๙ ดีขึ้นแลวควบคุมไดแลวควรมีเครื่องมือในการเก็บขอมูล
มากกวานี้ เชน การสัมภาษณ การสนทนากลุม
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การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางเศรษฐกิจของไตหวัน
และความรวมมือดานการลงทุนและการคากับไทยและบางประเทศในอาเซียน
รุงทิพย จันทรธนะกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email address: rungtip@ms.su.ac.th
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางเศรษฐกิจของไตหวันและความ
รวมมือดานการลงทุนและการคากับประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียนโดยใชมุมมองของทฤษฎีในสํานัก
ประกอบสรางนิยม การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการ
รวบรวมจะถูกนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ตลาดเสรีและคานิยมประชาธิปไตยในระดับการเมือง
ระหวางประเทศผลั กดันให เกิดความเปลี่ย นแปลงกับโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในไตหวันที่เริ่มขึ้นตั้งแต
ทศวรรษที่ ๑๙๘๐ โดยไตหวันไดกําหนดนโยบายพื้นฐานของประเทศไดแก การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ การทําให
เปนนานาชาติ และการสรางสถาบัน อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายให ความสํ าคัญกับการสงเสริ มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูงแทนที่อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ยิ่งไปกวานั้นภายใตนโยบายจีนเดียว ทําใหไตหวัน
จําเปนตองแสวงหาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะความรวมมือทางดานการลงทุนและ
การคากับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตผานนโยบายมุงใตและนโยบายมุงใตใหมที่พบวา
ไตหวันเขามาลงทุนในสิงคโปรมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเวียดนามและไทยตามลําดับ สําหรับความรวมมือ
ดานการคาซึ่งศึกษาเฉพาะความรวมมือกับไทยเทานั้น พบวาสวนใหญไตหวันเปนฝายไดเปรียบดุลการคาไทย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ รัฐบาลไทยควรเรงขยายโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเพื่อดึงดูดนักลงทุน
ชาวไตหวัน และรัฐบาลไทยควรรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมไตหวันในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง
คําสําคัญ : อัตลักษณทางเศรษฐกิจ, ความรวมมือ, ไตหวัน, ไทย
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THE CHANGE IN ECONOMIC IDENTITY OF TAIWAN AND COOPERATION IN
INVESTMENT AND TRADE WITH THAILAND AND SOME COUNTRIES IN ASEAN
Rungtip Jantanakul
Faculty of Management Science, Silpakorn University
Email address: rungtip@ms.su.ac.th
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.
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.
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บทนํา
ปญหาดานการเมืองระหวางประเทศของไตหวันยังคงไดรับการถกเถียงกันมาอยางมาก ทั้งนี้ นักวิชาการ
ที่เชี่ยวชาญเรื่องไตหวันอยาง Copper (๒๐๐๙) อธิบายวารัฐตาง ๆ มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณของไตหวัน
แตกตางกันสองมุมมอง มุมมองแรกคือรัฐที่ยอมรับนโยบายจีนเดียว (one China policy) ซึ่งถือวาไตหวัน
เปนมณฑลหนึ่งของจีน และอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลจีนที่ปกกิ่ง อีกมุมมองมาจากรัฐที่ปฏิเสธนโยบาย
จีนเดียว ซึ่งถือวาไตหวันมีอัตลักษณที่เปนเอกราช มีอัตลักษณแหงชาติอยางชัดเจน และมีอํานาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนของตนเองซึ่งแยกขาดออกจากอิทธิพลของจีนแผนดินใหญ กลาวไดวาปญหาอัตลักษณของไตหวัน
เปนกรณีหนึ่งที่ยืนยันคําอธิบายของนักวิชาการดานความสัมพันธร ะหวางประเทศที่ยึดถือในหลักการยอมรับ
จากภายนอกเกี่ยวกับความเปนรัฐ โดยมีหลักการชี้ขาดวาดินแดนนั้นไดรับการยอมรับจากมหาอํานาจสวนใหญ
หรือไม และดินแดนนั้นจะตองไดรับการรับรองจากองคการสหประชาชาติ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สําคัญของความเปน
รัฐโดยสมบูรณในปจจุบัน (วิลคินสัน, ๒๐๐๗/๒๕๕๗)
ในป ๒๐๑๙ จีนเรงดําเนินยุทธศาสตรกดดันชาติที่มีความสัมพันธทางการทูตกับไตหวัน สงผลใหรัฐบาล
ไตหวันมีความสั มพันธทางการทูตกับชาติตางๆ เหลื อเพียง ๑๕ ชาติเทานั้ น ล าสุ ดหมูเกาะโซโลมอน (the
Solomon Islands) และประเทศคิ ริ บาส (Kiribati) ได ตั ดความสั มพั น ธ ทางการทู ตกั บไต ห วั น (Aspinwall,
๒๐๑๙) สวนประเทศไทยกับชาติสมาชิกอาเซียนก็ไมไดรับรองความเปนรัฐของไตหวันแตอยางใด หากแตมี
ความสัมพันธอันดีกับไตหวันในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น (“Taiwan down to ๒๐ allies,” ๒๐๑๗)
จากปญหาเกี่ยวกับสถานะความเปนรัฐของไตหวัน ไตหวันจึงตองเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองซึ่งจะมีนัยสําคัญตอบทบาทในทางการเมืองระหวางประเทศของไตหวัน
บทความวิจัยนี้ทําการศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณเฉพาะในมิติดานเศรษฐกิจของ
ไตหวันและการสรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจกับไทยรวมถึงบางประเทศในอาเซียนซึ่งไดแก การลงทุน
และการคาโดยใชมุมมองของสํานักประกอบสรางนิยม (constructivism) เพื่อที่จะไดเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ดานอัตลักษณของไตหวันและผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ทั้งไตหวัน ไทยและบางประเทศในอาเซียนไดรั บ
จากความรวมมือระหวางกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงอั ตลั กษณ ท างเศรษฐกิ จของไต ห วั น และความร ว มมื อด า นการลงทุ น
และการคากับประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียนโดยใชมุมมองของทฤษฎีในสํานักประกอบสรางนิยม
การทบทวนวรรณกรรม
สํานักประกอบสรางนิยม (constructivism) เปนแนวคิดสายกลางและมักถูกเรียกวา “กลุมนักลัทธิ
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ที่นิยมสะทอนภาพ” (reflectivist) หรือนักสัมพัทธนิยม (relativist) (Zehfuss, ๒๐๐๒) ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีวิพากษของสํานักแฟรงคเฟรต (Frankfurt School) ของเยอรมนี (Kegley & Blanton, ๒๐๑๓, p. ๓๕)
ตอมาเมื่อ Alexander Wendt ไดเผยแพรบทความชื่อ “Anarchy is what states make of it: The social
construction of power politics” (๑๙๙๒) สงผลใหทฤษฎีของสํานักประกอบสรางนิยมไดรับความสนใจ
อยางมาก โดย Wendt ทาทายสมมติฐานของสํานักสัจนิยมใหม (neorealism) หรือสํานักสัจนิยมเชิงโครงสราง
(structural realism) ของ Kenneth Waltz ที่นําเสนอไวใน “Anarchic Orders and Balances of Power”
ซึ่งเปนบทหนึ่งของหนังสือ “Theory of International Politics” (๑๙๗๙) สาระสําคัญของบทความนี้คือ
การนําเสนอวาการเมืองระหวางประเทศเปนอนาธิปไตย (anarchy) ซึ่ง Waltz มองวาระบบระหวางประเทศ
ที่เปนอนาธิปไตยทําใหความรวมมือเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจากรัฐหนึ่งยอมกังวลวาความรวมมือจะทําใหรัฐอื่นไดรับ
ผลประโยชน มากกวา และรั ฐหนึ่ งยังกังวลวาจะตองพึ่งพิงรั ฐอื่นหากมีความรวมมือทางการคาและบริ การ
(Waltz, ๑๙๗๙, pp. ๑๐๕-๑๐๖)
ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ อนาธิ ป ไตย การพึ่ ง ตนเอง และความรู เ ชิ ง อั ต วิ สั ย ร ว ม (intersubjective
knowledge) นั้น Wendt เห็นวาแนวคิดเชิงโครงสรางของ Waltz โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดเรื่องอนาธิปไตย
และการกระจายขีดความสามารถที่จะนําไปสู ดุลแห งอํานาจยังไมสามารถอธิบายพฤติกรรมของรัฐได อยาง
เพียงพอ ดังนั้นจึงตองอาศัยสมมติฐานเกี่ยวกับอัตลักษณและผลประโยชนในการศึกษาโครงสรางของการเมือง
ระหวางประเทศ เพื่อทําใหสามารถเขาถึงพลวัตรของอนาธิปไตยและตองถือวาการพึ่งตนเองเปนกระบวนการ
ที่เกี่ยวกับความรูเชิงอัตวิสัยรวม ไมใชเปนผลจากโครงสรางในสภาวะอนาธิปไตย ซึ่งเปนไปตามหลักการของ
ทฤษฎีประกอบสรางทางสังคมที่วามนุษยกระทําการตอวัตถุตางๆ (objects) ตามความหมายที่ วัตถุนั้นไดรับ
(๑๙๙๒, pp. ๓๙๕-๓๙๖)
กลาวโดยสรุปไดวาทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศของสํานักประกอบสรางนิยมมีลักษณะเดน
ที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก (๑) สํานักประกอบสรางนิยมเชื่อวาการเมืองระหวางประเทศถูกชี้นําจากความคิด
เชิงอัตวิสัยรวม ปทัสถาน และคานิยมที่ตัวแสดงยึดถือ การที่สํานักประกอบสร างนิ ยมเนนไปที่อัตวิสั ยร ว ม
ของความรู เพราะใหความสนใจกับลักษณะทางสังคมของมนุษย สวนบทบาทของความคิดรวมถือเปนโครงสราง
ทางความคิด (ideational structure) ที่ผลักดันและหลอหลอมพฤติกรรมของตัวแสดง (๒) โครงสรางทาง
ความคิดคือการประกอบสรางอยางหนึ่ง ทําใหตัวแสดงใหคําจํากัดความใหมเกี่ยวกับผลประโยชนและอัตลักษณ
ของตนเอง โดยเปนการกระทําทางสังคมในกระบวนการของปฏิสัมพันธ ซึ่งถือวาผลประโยชนและอัตลั กษณ
ที่แนนอนมีเพื่อแยกจากอิทธิพลของอํานาจและสถาบันระหวางประเทศ สํานักประกอบสรางนิยมใหความสนใจ
กับการที่โครงสรางทางความคิดมีผลตอการอธิบายตนเองของตัวแสดง ซึ่งเกี่ยวกับสถานะวาพวกเขาเป นใคร
(who they are) ตลอดจนเปาหมาย และบทบาทที่เชื่อวาควรจะแสดงออกหรือกระทําการ และ (๓) โครงสราง
ทางความคิดและตัวแสดงมีบทบาทในการสรางและกําหนดซึ่งกันและกัน โดยโครงสรางทางความคิดสรางตัว
แสดงทั้งในทางผลประโยชนและอัตลักษณ ในอีกทางหนึ่งนั้นโครงสรางก็ถูกผลิตและผลิตซ้ํา รวมทั้งปรับเปลี่ยน
โดยปฏิบัติการทางวาทกรรมของตัวแสดง ซึ่งการมีอยูของโครงสรางไมไดหมายความวาตัวแสดงจะกระทําการใด
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ไมได แตโครงสรางทําหนาที่กํากับการตอบสนองของตัวแสดง อยางไรก็ตาม โครงสรางจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแสดง และตัวแสดงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางได โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ
ที่จะนําไปสูความขัดแยง (Copeland, ๒๐๐๖)
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะใชวิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยขอมูล
ที่ใชในการศึกษาจะรวบรวมขึ้นจากแหลงตาง ๆ ไดแกนโยบายตางประเทศ เอกสารทางการ แถลงการณ เอกสาร
การวิจัยที่คนควาจากหนังสื อ ตําราวิชาการ บทความจากวารสารวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ ขาวและ
บทความวิเคราะห รวมถึงรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ
สํ าหรับการวิเคราะห ขอมูล ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวมจะถูกนํามาวิเคราะห โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis)
ผลการวิจยั
แนววิเคราะหของสํานักประกอบสรางนิยมเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณและผลประโยชน
ภายใต ส ภาวะอนาธิ ปไตยสามารถเกิ ดขึ้ นในวิ วั ฒนาการของความร วมมื อระหว างรั ฐ ต าง ๆ เช นเดี ย วกั บ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวาอัตลักษณทางความรวมมือระหวางประเทศของไตหวัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
อัตลักษณของไตหวันในทางเศรษฐกิจและผลประโยชนของการเปลี่ยนแปลงดานอัตลักษณดังกลาวมีผลตอ
ความสัมพันธระหวางไตหวันกับไทย และบางประเทศในอาเซียนในดานการลงทุนและการคาซึ่งผลการวิจัย
มีดังตอไปนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจโลกาภิวัตนของไตหวัน
การที่รัฐจะรวมมือกันเกิดจากความเชื่อที่วาผลประโยชนของรัฐจะบรรลุผลสําเร็จสูงสุดโดยผาน
ความรวมมือกับรั ฐ อื่น ๆ ในรู ปของสถาบั นที่ มีโครงสร างที่แน นอน ขณะเดียวกันยั งมีส มาชิ ก กฎระเบี ย บ
เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน และบรรทัดฐานที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความคิดวาความรวมมือระหวางประเทศ
จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบตลาดระหวางประเทศ ในขณะเดียวกันสถาบันที่เกิดขึ้นไดชวยผลักดัน
ระบบตลาดเสรีใหมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศสงเสริม
ใหมีการเจรจาระหวางรัฐ ทําใหเกิดการประนีประนอมโดยแตละฝายยอมปฏิบัติตามขอตกลงตาง ๆ ที่ไดรวมกัน
จัดทําขึ้น (Caporaso & Madeira, ๒๐๑๒, pp. ๑๐๑-๑๐๒)
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ระบบตลาดเสรี และคานิยมประชาธิปไตยในระดับการเมืองระหว าง
ประเทศ ตางมีบทบาทผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น กับโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในประเทศไตหวัน
กลาวคือการเริ่มตนพัฒนาเศรษฐกิจของไตหวันเกิดขึ้นในยุคที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลอํานาจนิยมของกกมินตั๋ง
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(Kuomintang: KMT) ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของไตหวันในยุคแรกๆ มีลักษณะที่สําคัญ รัฐเปนผูนําหรือ
เปนฝายกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เห็นไดอยางชัดเจนวาในทศวรรษ ๑๙๕๐ และทศวรรษ ๑๙๖๐
รัฐบาลอํานาจนิยมของ KMT ไดผูกขาดการตัดสินใจในระดับนโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยไดรับความชวยเหลือในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุนมหาศาลจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอมา
รัฐบาลไตหวันไดสงเสริมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนภายในประเทศ ขณะที่ปจจัยแวดลอมทาง
การเมืองระหวางประเทศ เชน แนวคิดการเปดเสรีการลงทุน (investment liberalization) มีอิทธิพลตอนโยบาย
เปดรับการลงทุนโดยตรงตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนของบริษัทญี่ปุนและสหรัฐฯ โดยรัฐบาล KMT
ไดจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zones: EPZs) ซึ่งสําเร็จเปนรูปธรรมในเมืองเกาสงเมื่อป
๑๙๖๖ ตอมาก็มีการจัดตั้งที่เมืองไถจง และนานซือ (Nantze) (Hoesel, ๑๙๙๙, p. ๕๔)
ในชวงทศวรรษ ๑๙๘๐ และทศวรรษ ๑๙๙๐ ไตหวันยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเอาไวได
แมวาเปนยุคที่ไตหวันมีการเปลี่ยนผานจากระบอบอํานาจนิยมมาสูระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้
ความเป นประชาธิปไตยยั งส งผลดีตอเศรษฐกิจ เนื่องจากทําให เกิดการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจในเรื่ อง
เศรษฐกิจไปสูภาคสวนตางๆ แทนที่จะผูกขาดอํานาจการตัดสินใจไวที่ภาครัฐแบบที่เคยเปนมา ขณะที่การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของไตหวันไดทําใหเกิดกลุมผลประโยชนรูปแบบตาง ๆ ขึ้นในภาคการเมืองภาคประชา
สังคม และภาคธุรกิจที่ตองการเขาไปมีสวนรวมกับรัฐบาลทั้งในการตัดสินใจทางการเมืองและทางเศรษฐกิ จ
(Wong, ๒๐๑๖, p. ๒๑๑; Zheng, ๒๐๑๓, pp. ๑๖๐, ๑๖๒) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการจัดตั้งพรรคการเมือง
ฝายคานคือ “พรรคประชาธิปไตยกาวหนา” (Democratic Progressive Party: DPP) ในป ๑๙๘๖ และการ
ยกเลิกกฎอัยการศึกในป ๑๙๘๗ ทําใหกลุมผลประโยชนในภาคส วนตาง ๆ สามารถเคลื่ อนไหวเพื่อให บรรลุ
เปาหมายไดอยางเปนอิสระกวาในอดีต รวมทั้งกระบวนการประชาธิปไตยไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการ
ผูกขาดผลประโยชนที่มีอยูเดิม เนื่องจากตัวแทนของพรรคฝายคานที่เปนคนไตหวันโดยกําเนิดเปนจํานวนมาก ได
เขาไปมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายในสมาชิกสภานิติบัญญัติ (Legislative Yuan) และสามารถชวงชิง
อํานาจทางการเมืองจากนักการเมืองรุนเกาที่เคยอพยพมาจากแผนดินใหญได ทั้งนี้อาจกลาวไดวาในขณะที่มีการ
เปลี่ยนผานสูประชาธิปไตย ก็มีการเปลี่ยนแปลงของผูตัดสินใจทางนโยบายดวยการแขงขันในการเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองเริ่มมีอิทธิพลตอกระบวนการทางนโยบาย อํานาจถูกเปลี่ยนมือจากกลุมเดิม ๆ จากหนวยงาน
ชํ านาญการ (technocratic agencies) ไปสู ผู ที่ มาจากการเลื อกตั้ ง ในระดั บ สถาบั น นั้ น การเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยทําใหมีระบบตรวจสอบรัฐบาลไดอยางเขมแข็ง มีการกระจายอํานาจในโครงสร างการตัดสินใจทาง
นโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น และการแทรกแซงของรัฐเริ่มไปในทางเดียวกับพลังของเศรษฐกิจระบบตลาด (Zheng,
๒๐๑๓, pp. ๑๖๒, ๑๗๕-๑๗๖)
ในทางเศรษฐกิจนั้น การที่ไตหวันไดรับอิทธิพลจากเศรษฐกิจระบบตลาดในยุคการคาเสรีมากขึ้นทําให
ในป ๑๙๘๔ รัฐบาลไตหวันไดประกาศหลักการ ๓ ขอ สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายพื้นฐานของ
ประเทศ คื อ “การเป ด เสรี ท างเศรษฐกิ จ ” (economic liberalization) “การทํ า ให เ ป น นานาชาติ ”
(internationalization) และ “การสรางสถาบัน (institutionalization)” การลดบทบาทของภาครัฐและเปดเสรี
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ทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีความจําเปนตอการดําเนินนโยบายทางการคา การลงทุน และการปรับเปลี่ยนโครงสราง
อุตสาหกรรมการผลิตที่ริเริ่มมาตั้งแตป ๑๙๘๐ ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง (high technology) และการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) อยาง
จริงจัง (Zheng, ๒๐๑๓, pp. ๑๗๘-๑๗๙)
ในยุคที่ตองเผชิญกับโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ไตหวันไดปรับตัวอยางมากเพื่อสรางความสมดุล
ในการรักษาเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและการบริหารปกครอง
(governance) ของประเทศ (Leng, ๒๐๑๖, p. ๒๓๓) สํ าหรั บการเปลี่ ยนภาคการผลิ ตของประเทศจาก
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง รัฐบาลไตหวันไดออกมาตรการสนั บสนุน
ผูประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตัวอยางคือมาตรการสงเสริมธุรกิจรวมลงทุน (venture capital)
โดยสนับสนุนใหนักธุรกิจชาวไตหวันรวมลงทุนกับนั กธุรกิจตางชาติที่มีเทคโนโลยีสูงเพื่อเรียนรู และต อยอด
เทคโนโลยีตางๆ ภายใตแรงจูงใจจากมาตรการทางภาษี (รอยละ ๒๐ ของมูลคาเงินรวมทุน) ขณะเดียวกันรัฐบาล
ไต ห วั น ได ร ว มทุ น กั บ บริ ษั ท “Phillips Electronics” และนั ก ลงทุ น เอกชนในการก อ ตั้ ง “Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)” ซึ่งปจจุบันกลายเปนบริษัทยักษใหญดานการผลิต
แผงวงจรไฟฟาของโลก (“ไตหวันกับการเปลี่ยนผานสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมไฮเทค,” ๒๕๕๘)
นอกจากนี้รัฐบาลไตหวันยังไดจัดตั้งสถาบันเพื่อเปนศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนา (research and
development) และมีการกอตั้งศูนยวิจัยวิทยาศาสตร ซึ่งเนนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยใช “Silicon
Valley” ของสหรัฐฯ เปนตนแบบ ในปจจุบันมีทั้งหมด ๓ แหง ไดแก (๑) Hsinchu Science Park (HSP) กอตั้ง
เมื่อป ๑๙๘๐ มีเนื้อที่รวมประมาณ ๑,๔๐๐ เฮกตาร (๑๔ ตารางกิโลเมตร) (๒) Southern Taiwan Science Park
(STSP) กอตั้งเมื่อป ๑๙๙๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๖๑๓ เฮกตาร (๑๖.๑๓ ตารางกิโลเมตร) และ (๓) Central
Taiwan Science Park (CTSP) กอตั้งเมื่อป ๒๐๐๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๔๘๖ เฮกตาร (๑๔.๘๖ ตารางกิโลเมตร)
(Hsinchu Science Park Bureau, ๒๐๑๙; Kung, Ottavia & Lin, ๒๐๑๔)
ขณะที่ในป ๒๐๑๖ การสงออกของศูนยวิจัยวิทยาศาสตรทั้ง ๓ แหง มีมูลคารวมกวา ๒.๓๗ ลาน
ลานดอลลารไตหวัน เติบโตขึ้นถึงรอยละ ๒.๙ เฉพาะในสวนของการสงออกชิ้นสวนอิเล็ กทรอนิกสมีมูลค ากวา
๑.๕ ลานลานดอลลารไตหวัน เติบโตขึ้นรอยละ ๙.๙ เปนสถิติสูงสุดเทาที่เคยมีมา และศูนยวิจัยวิทยาศาสตรทั้ง ๓
แหง มีพนักงานจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๖๙,๐๔๑ ราย ซึ่งเปนจํานวนที่มากที่สุดเทาที่เคยมีมา สวนขอมูลในเดือน
มี นาคม ๒๐๑๗ ระบุ ว าผลิ ต ภั ณฑ ที่ ทํ ารายได ให แก ศู นย วิ จั ยวิ ทยาศาสตร ไต หวั นมากที่ สุ ด คื อ เครื่ องจั กร
ที่มีประสิทธิภาพดานความแมนยํา (precision machinery) เติบโตอัตรารอยละ ๑๙.๓๒ ตอป อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ (biotechnology industry) เติ บโตอั ตราร อยละ ๑๕.๒๕ ต อป และแผงวงจรไฟฟ า
(integrated circuit: IC) เติบโตอัตรารอยละ ๘.๖๗ ตอป (“ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชวยทุบสถิติการสงออก,”
๒๕๖๐) ในปจจุบันการสงออกสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงยังคิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ ๖๐ ของมูลคาสงออกรวม
หรือคิดเปนมูลคาราว ๑๗๗,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ถือวามีมูลคาสูงเปนอันดับ ๔ ของโลกรองจากสหรัฐฯ
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เยอรมนี และจีน (“ไตหวันกับการเปลี่ยนผานสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมไฮเทค,” ๒๕๕๘)
การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางมากตอการรับมือกับโลกา
ภิ วั ตน ทางเศรษฐกิ จ นั บตั้ งแต ป ๒๐๐๐ รั ฐบาล KMT โดยประธานาธิ บ ดี ห ม าอิ งจิ่ ว มี น โยบายส ง เสริ ม
“อุตสาหกรรมคุณภาพสูง” ซึ่งเนนอุตสาหกรรมการผลิตที่กาวหนา รวมทั้งอุตสาหกรรมสีเขียวและวัฒนธรรม
เชิงสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) พลังงานสีเขียว (green energy) การแพทยและ
การดูแลสุขภาพ เกษตรอินทรีย (organic farming) การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ (eco-tourism) และนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม โดยรัฐบาลประเมินวาภาคการผลิ ตดังกล าวมีมูลคาทางการคาในขณะนั้ นอยูรอยละ ๔๗.๒
ของมูลคาการคาทั้งหมด และมีเปาหมายที่ จ ะผลั กดัน ให มี มูลค าเพิ่ มขึ้ นเป นร อยละ ๖๓.๑๓ ในป ๒๐๒๐
ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ดวยอาศัยความตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ (Leng, ๒๐๑๖, p. ๒๓๕)
มีการริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสร างสรรค (Cultural and Creative
Industries: CCI) โดยใชพลั งทางสั งคมของไต หวัน ที่เป น พหุ สั งคมและเป น ประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่ อน
ภาคอุตสาหกรรมที่เนนการบริการ (service-oriented industry) ในป ๒๐๐๒ โครงการนี้ถูกบรรจุในแผนพัฒนา
แหงชาติที่เรียกวา “Challenge ๒๐๐๘” ตอมาในป ๒๐๐๙ รัฐบาล KMT ไดดําเนินโครงการ “Creative
Taiwan” ฉบับใหมที่มีเปาหมายจะปรับเปลี่ยนอัตลักษณของไตหวันใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
และการสรางสรรคของเอเชีย-แปซิฟก โดยมุงเนนการทําตลาดในและตางประเทศใหสินคาทางวัฒนธรรมของ
ไตหวัน และมีการผานกฎหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Cultural and
Creative Industry Development Law) ป ๒๐๑๐ ไดใหความสําคัญกับบทบาทของประชาชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกลาวนี้ โดยการเพิ่มศักยภาพดานศิลปะของชาวไตหวันและการขยายพื้นที่สาธารณะในสังคม
และในป ๒๐๑๒ มี การจั ดตั้ งกระทรวงวั ฒ นธรรม (Ministry of Culture: MOC) เพื่ อผลั กดั น นโยบาย
ดานวัฒนธรรม ไดแก (๑) ขับเคลื่อนสิทธิทางวัฒนธรรมของพลเมืองใหบรรลุผล (๒) สรางสรรคสิ่งแวดลอม
ทางศิลปะ (๓) สร างและรั กษาคานิ ยมทางวัฒนธรรม และ (๔) ยกระดับความสามารถในการแข งขั น ของ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Leng, ๒๐๑๖, pp. ๒๔๑-๒๔๒) นอกจากนี้ในป ๒๐๑๒ รัฐบาล
ไตหวันโดยสภาบริหาร (executive yuan) ไดประกาศแผนเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจ (Economic Power-Up
Plan: EPUP) มีสาระสําคัญที่มุงเนนประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิต ๕ ดาน ไดแก (๑) อุตสาหกรรมดานน
วัติกรรมสรางสรรคและหลากหลาย (๒) พัฒนาตลาดสงออกใหม ๆ (๓) อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีศักยภาพ
(๔) กระตุนการลงทุนกิจการกอสรางสาธารณะ และ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ (Leng, ๒๐๑๖, p. ๒๓๕)
ในปจจุบันถือวากรุงไทเปของไตหวันไดรับการยอมรับในฐานะเปนศูนยกลางของการดําเนินธุรกิจ
“startup” ที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก และเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ของนักธุรกิจที่สนใจเขา
ร วมลงทุนในอุตสาหกรรมดานนี้ (Startup Genome, ๒๐๑๙) การริเริ่มที่ชัดเจนเกิดขึ้นในป ๒๐๑๓ ที่มี
โครงการ “HeadStart Taiwan” เพื่อชวยเหลือธุรกิจ “startup” ในบริบทการคายุคโลกาภิวัตน โดยมีเครื่องมือ
และยุทธศาสตรทางนโยบาย ๓ ประการ ดังนี้ (Leng, ๒๐๑๖, pp. ๒๓๖-๒๓๗)
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(๑) การผอนคลายกฎระเบียบ (deregulation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการคาระหวางประเทศ
โดยการลดกฎระเบียบภายในประเทศที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ “startup” ตลอดจนการแกไขและ
เพิ่มเติมกฎระเบียบในการทําธุรกิจของบริษัทในภาคธุรกิจนี้
(๒) การสรางเขตอุตสาหกรรมของกลุมผูประกอบการ (entrepreneurial clustering zones)
เขตอุตสาหกรรมแหงแรกคือสนามฟุตบอลเดิมแหงหนึ่งในไทเป ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๙,๙๑๕ ตารางเมตร
ในลักษณะเดียวกับการสราง “entrepreneurial eco-park” ของสิงคโปร โดยไตหวันมีแผนใหบริษัทเอกชน
หรือองคกรที่ไมแสวงหากําไรเขาบริหารพื้นที่แหงนี้ ในการนี้ยังไดดําเนินมาตรการผอนคลายกฎระเบียบดานการ
ลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริม “talent circulations” ตลอดจนใชกองทุนพัฒนาแหงชาติ (National
Development Fund) สนับสนุนผูประกอบการรายใหม และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศผานมาตรการ
แบงปนผลกําไรอีกดวย
(๓) การสงเสริมหุนสวนระหวางประเทศ กองทุนพัฒนาแหงชาติจะรวมมือกับผูประกอบการทองถิ่น
และนักลงทุนรวมจากตางประเทศเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจ “startup” ของคนไตหวัน จํานวน ๕
กองทุน แตละกองทุนจะมีเงินประมาณ ๑๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งกองทุนพัฒนาแหงชาติจะลงทุนในสัดสวน
ร อยละ ๓๐ ถึง ๔๐ ของแตละกองทุน ส วนที่เ หลื อจะเป ดโอกาสให หุ นส วนเขามาร วมลงทุน เพื่อให ไดรั บ
ผลประโยชนจากผลกําไรที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. ความรวมมือดานการลงทุนระหวางไตหวันกับไทยและบางประเทศในอาเซียน
ความรวมมือทางการลงทุ นที่มี มากขึ้นทํ าให มี การก อตั้งสมาคมการค าไทย – ไตหวัน (Thai –
Taiwan Business Association: TTBA) ขึ้นเมื่อป ๑๙๘๘ โดยสมาคมนี้เกิดจากการริเริ่มของฝ ายไต หวัน
ที่ตองการใชกลไกความรวมมือในภาคเอกชนเพื่อดูแลสิทธิประโยชนทางการคาและการลงทุนของนักธุรกิจชาว
ไตหวัน (สมาคมการคาไทย-ไตหวัน, ๒๕๕๗) และในปเดียวกันไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการลงทุนจากไตหวัน
มากเปนอันดับหนึ่ง (ของบรรดาประเทศในอาเซียนรวมถึงฮองกง) และมูลคาการลงทุนของไตหวันยังมีมูลคาสูง
เปนอันดับที่สองของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส เนื่องจากไทยมีอัตรา
คาแรงต่ําจึงจูงใจใหนักลงทุนไตหวันเขามาลงทุนในกิจการตางๆ เชน สิ่งทอ และเครื่องใชไฟฟา สวนในป ๑๙๘๙
และป ๑๙๙๐ ไตหวันยังสนใจลงทุนในไทยมากเปนลําดับสองรองจากการลงทุนของไตหวันในมาเลเซีย สวนในป
๑๙๙๓ การลงทุนของไตหวันอยูในอันดับที่สี่ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในไทย รองลงมาจากญี่ปุน
ฮองกง และสหรัฐฯ ขณะที่การลงทุนของไตหวันอยูในอันดับที่หนึ่งของเวียดนาม เปนอันดับที่สองในมาเลเซีย
(รองจากญี่ปุน) เปนอันดับที่สามในอินโดนีเซีย (รองจากญี่ปุนและฮองกง) เปนอันดับที่หาในฟลิปปนส (รองจาก
ญี่ปุน สหรัฐฯ ฮองกง และสหราชอาณาจั กร) และเปนอันดับที่สิบสามในสิงคโปร (Buszynski, ๒๐๐๗; Jing,
๒๐๑๖, p. ๔๘)
การที่ไตหวันมองวาปญหาการพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจทั้งในดานการตลาดและการลงทุนในจีน
มากเกินไป เปนสาเหตุใหอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศถดถอยลงและอาจนํ าไปสูปญหาความมั่นคงของ
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ไตหวันในอนาคต ทําใหไตหวันปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจในสองดานคือการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ทางการลงทุนในประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนกลั บมาจากจี น และการขยายตลาดและการลงทุนมาสูเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนในป ๑๙๙๔ เมื่อประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ที่สําคัญคือ “นโยบายมุงใต” (Matsumura, ๒๐๑๙)
นโยบายมุงใตในระยะแรกหรืออาจเรียกวา “นโยบายมุงใต ๑.๑” ของประธานาธิบดีหลี่ซึ่งอยูในชวง
ระหวางป ๑๙๙๔ ถึงป ๑๙๙๖ ยุทธศาสตรของนโยบายมุงใตคือการกระชับความรวมมือทางการลงทุนและ
ทางการคากับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตให มากขึ้น โดยรั ฐบาลไตหวันไดปล อยกูดอกเบี้ ยต่ําและ
ใหกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลหรือ Overseas Economic Cooperation Funds (OECF)
สนับสนุนทางการเงินแกฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้น ฐานขนาดใหญ
เชน นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (export-processing zones) ที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักลงทุนชาวไตหวัน โดยใหความสําคัญกับประเทศในอาเซียนที่มีอาณาเขตติดทะเล ไดแก
ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้มีวัตถุประสงคหลักคือรัฐบาลไดใหความ
ชวยเหลือบริษัทในการโยกยายโรงงานผลิตจากจีนเพื่อไปลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และขยายโอกาส
การจางงานในประเทศที่รับการลงทุน (host country) โดยบูรณาการทรัพยากรตาง ๆ ของทั้งประเทศที่รับการ
ลงทุนและไตหวันเพื่อประโยชนรวมกันเพื่อใหไดรับผลประโยชนจากเขตการคาเสรีอาเซียนไดอยางเต็มที่ และ
เพื่อปรับปรุงความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศใหกระชับแนนมากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้จะสงผลตอ
สถานะของไตหวันที่ปรากฎอยูในสถาปตยกรรมความมั่นคงในระดับภูมิภาคอีกดวย (Ngeow, ๒๐๑๗, p. ๑๐๒;
Tian, ๒๐๐๖, p. ๗๐)
ในเดือนพฤษภาคม ๑๙๙๗ ประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย ไดริเริ่มนโยบายมุงใตระยะตอมาหรือ “นโยบาย
มุงใต ๑.๒” ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ๑๙๙๘ กระทรวงเศรษฐกิจไตหวันประกาศ “แนวทางวาดวยการสราง
ความเขมแข็งใหกบั การดําเนินงานทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด”
ซึ่งเทากับเปนการประกาศนโยบายมุงใต ๑.๒ อยางเปนทางการ (Ngeow, ๒๐๑๗, p. ๑๐๔) แตผลกระทบจาก
“วิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุง ” ในป ๑๙๙๗ และป ๑๙๙๘ ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในไทยกอนลุ กลามไปในภูมิภาค และ
ไดสรางผลกระทบตอการลงทุนภายในภูมิภาคอยางหนัก กลาวเฉพาะในไทยจะเห็นวาจากในป ๑๙๙๖ มีมูลคา
๗๑.๔๑ ล านเหรี ยญสหรั ฐ และมีมูลคาลดลงในป ๑๙๙๗ นอกจากนั้น การลงทุนของไตหวั นในมาเลเซี ย
อินโดนีเซีย และเวียดนามก็ลดลงเชนกัน เวนแตในสิงคโปรที่มีเพิ่มขึ้น แตก็เทียบไมไดกับการลงทุนของไตหวัน
ในจีนที่มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวาสามเทาในปเดียวกัน เห็นไดอยางชัดเจนวาไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้
ตองเผชิญกับคูแขงขันที่สําคัญคือจีน ซึ่งมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเหนือกวากลุม
ประเทศอาเซียนมาตั้งแตป ๑๙๙๓ ขณะที่คณะกรรมการการลงทุนแหงกระทรวงการเศรษฐกิจของไตหวันระบุ
ขอมูลในป ๑๙๙๗ วาประมาณรอยละ ๖๐ ของการลงทุนในตางประเทศของไตหวันเขาไปลงทุนที่จีน มีเพียง
รอยละ ๙ เทานั้นที่เขามาลงทุนในอาเซียน (Jing, ๒๐๑๖, p. ๕๕)
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ในเดือนตุลาคม ๒๐๐๒ ประธานาธิบดีเฉินสุยเปยน ซึ่งเขามาบริหารประเทศเมื่อป ๒๐๐๐ ไดริเริ่ม
นโยบายมุงใตในระยะตอมา (นโยบายมุงใต ๒.๐) รัฐบาลไดเริ่มแผนปฎิบัติการในการสงเสริมการลงทุนของนัก
ธุรกิจไตหวันในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น โดยมุงเปาไปที่ ๖ ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับ
หนึ่งแลว ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม (Ngeow, ๒๐๑๗, pp. ๑๐๖-๑๐๗)
ดัชนีการลงทุนโดยตรงของไตหวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากป ๒๐๐๒ ถึงป ๒๐๐๗ แสดงใหเห็นวา
สวนใหญเปนการลงทุนในสิงคโปรเปนมูลคา ๒,๙๗๒.๕๐ ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือไทยมีมูลคา ๘๗๗.๘๐
ล านเหรี ย ญสหรั ฐ และเวี ยดนามเป น อั น ดั บ ที่ สามซึ่ งมี มู ล ค า ๖๓๔.๖๐ ล านเหรี ย ญสหรั ฐ (Cross-Strait
Economic Statistics Monthly (No. ๑๒๔, ๑๓๖, ๑๔๖, ๑๕๗, ๑๖๙, ๑๘๑), Mainland Affairs Council,
(๒๐๐๒-๒๐๐๗))
ในสมัยประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วไมมีการสานตอนโยบายมุงใตอยางชัดเจน แตมีการเสนอกรอบความ
รวมมือที่เรียกวา “๑๐ บวก ๓ บวก ๑” ซึ่งใหความสําคัญกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน บวกอีก ๓ ประเทศ
คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต และบวกไตหวันอีก ๑ ประเทศ โดยหวังวานโยบายนี้จะทําใหไตหวันมีบทบาท
ในความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียแปซิฟก ภายใตนโยบายนี้มีการเสริมสรางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับอาเซียนที่ชัดเจน เชน การเพิ่มการลงทุนโดยตรงในเวียดนามมากขึ้นในป ๒๐๐๘ และที่สําคัญคือ
การลงนามใน “ความตกลงระหวางสิงคโปรกับดินแดนศุลกากรอิสระของไตหวัน เผิงหู จินเหมิน และหมาจู
วาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ ” (Agreement between Singapore and the Separate Customs
Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership: ASTEP) ในป ๒๐๑๓
ซึ่งเปนขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไตหวันและสิงคโปร ลงนามโดยผูแทนการคาของสิงคโปรประจําไตหวัน
และตัวแทนไตหวันประจําสิงคโปรแทนที่จะเป นเจาหนาที่ระดับรัฐมนตรี ของทั้งสองฝ าย ตอมารัฐบาลของ
ประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วไดพยายามผลักดันความตกลงที่คลายกันนี้กับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แตไมประสบความสําเร็จ (Ngeow, ๒๐๑๗, pp. ๑๑๑-๑๑๒)
ตอมาประธานาธิบดีไชอิงเหวิน นํา DPP ไดรับชัยชนะเหนือ KMT ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ
เดือนพฤษภาคม ๒๐๑๖ ในอีกสามเดือนตอมา (สิงหาคม ๒๐๑๖) ก็ไดนําแนวนโยบายที่ให ความสําคัญกับ
ภู มิ ภ าคในทางใต ข องไต ห วั น ซึ่ ง ใช ต อนการรณรงค ห าเสี ย งมากํ า หนดเป น “นโยบายมุ ง ใต ใ หม ” (New
Southbound Policy) หรืออาจเรียกวา “นโยบายมุงใต ๓.๐” (GSP ๓.๐) (Marston & Bush, ๒๐๑๘; Ngeow,
๒๐๑๗, p. ๑๑๖) โดยประธานาธิบดีไชอิงเหวินใหความเห็นชอบกับ “แนวทางนโยบายมุงใตใหม ” ที่กําหนด
เปาหมายของนโยบายมุงใตใหมไวทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งกําหนดหลักการดําเนินงาน
สําหรับการนํานโยบายไปปฎิบัติและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสงเสริมนโยบายมุงใตใหม โดยแบงเปาหมายออกเปน
๓ ระยะดังนี้ (Huang, ๒๐๑๘, p. ๕๓; Ngeow, ๒๐๑๗, p. ๑๑๗)
เปาหมายระยะสั้นถึงระยะกลางไดแก ๑) ผสมผสานปจจัยตาง ๆ เพื่อดําเนินการซึ่งไดแก
เจตนารมณของชาติ การใหสิ่งจูงใจผานทางนโยบายและโอกาสทางธุรกิจเพื่อกระตุนการแลกเปลี่ยนระหวางกัน
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ดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา การลงทุน การทองเที่ยว วัฒนธรรมและทักษะ/ความสามารถในดาน
พิเศษ ๒) ส งเสริมตัวแบบใหมเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ (New Model for Economic Development)
โดยรัฐบาลจะผลักดันภาคอุตสาหกรรม โดยใหนํายุทธศาสตรมุงลงใตใหมมาอยูในแผนการดําเนินธุรกิจ ๓)
ใหการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการสงเสริมนโยบายมุงใตใหม เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
และนําไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้น และ ๔) เพิ่มการเจรจาและการประชุมในระดับพหุภาคีและทวิภาคีเพื่อยกระดับ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและแกไขขอพิพาทและความขัดแยง
เปาหมายระยะยาว ไดแก ๑) สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางไตหวันกับชาติสมาชิกอาเซียนและ
เอเชียใต รวมถึงนิวซีแลนดและออสเตรเลียในดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ตลอดจนแบงปนทรัพยากร ความรู/ทักษะตาง ๆ นอกจากนี้ยังสรางสรรครูปแบบ
ความรวมมือใหมๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชนรวมกัน และจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจที่มีความสํานึกรวมกัน”
(sense of economic community) และ ๒) จัดตั้งกลไกสําหรับการประชุมและการเจรจาในดานตาง ๆ และ
สรางฉันทามติสํ าหรั บความรวมมือกับชาติสมาชิกอาเซียนและเอเชียใต รวมถึงนิวซีแลนดแ ละออสเตรเลี ย
รวมถึงแกไขปญหาและความขัดแยงอยางมีประสิ ทธิผล ตลอดจนคอย ๆ สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
และสํานึกของความเปนประชาคมรวมกัน
ทั้งนี้ รัฐบาลไตหวันไดกําหนดประเทศเปาหมายสําหรับการดําเนินนโยบายดังกลาวไว ๑๘ ประเทศ
ซึ่งไดแก สิงคโปร ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชา และบรูไนซึ่งอยูในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล และภูฏานซึ่งอยูในเอเชียใต รวมถึง
นิวซีแลนดและออสเตรเลีย (Huang, ๒๐๑๘, p. ๕๔) โดยจะเริ่มสรางความรวมมือกับ ๖ ประเทศเปนการนํารอง
ไดแก ไทย เวียดนาม ฟลิ ปป นส มาเลเซีย อินโดนี เซียและอินเดีย ในดานตาง ๆ ไดแก ๑) ความร วมดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน เนนการสรางความรวมมือในภาคอุตสาหกรรม และการสงเสริมการคา บูรณาการ
ระบบโครงสร างพื้นฐานและให การสนั บสนุนทางการเงิน ๒) การแลกเปลี่ ยนและพัฒนาบุ คลากร ๓) การ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู และ ๔) การเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบัน หนวยงานตาง ๆ และ
สรางความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ (Huang, ๒๐๑๘, p. ๕๖; Ngeow, ๒๐๑๗, p. ๑๑๗)
ภายใตนโยบายมุงใตใหม การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไตหวันในไทย ยังมีความสํ าคัญ
ในการผลั กดันให ความรวมมือดานการลงทุนของทั้งสองฝ ายดําเนินไปอย างกระชับแน นได ดั งที่สํ านักงาน
เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมไทเป ประจํ า ประเทศไทย ระบุ ว า จนถึ ง เดื อ นธั น วาคม ๒๐๑๘ มู ล ค า สะสม
ที่ผู ประกอบการของไตหวันเขามาลงทุนในประเทศไทยอยู ที่ ๑๔,๕๙๔ ล านเหรี ยญสหรั ฐ ถือเป นผู ลงทุ น
ชาวตางชาติอันดับที่ ๓ รองจากญี่ปุนและสหรัฐฯ ตามลําดับ มีจํานวนการลงทุนสะสมทั้งสิ้น ๒,๔๑๗ โครงการ
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ผู ป ระกอบการของไต ห วั น ที่ ม าลงทุ น ในไทยส ว นมากเป น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก
โดยอุตสาหกรรมหลักที่เขามาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและกระดาษ
อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร แผงวงจร พลังงานแสงอาทิตย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเหมืองแร
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อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมสิ นค าเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมการบริ การ เป นตน (สํ านั กงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย, กันยายน ๒๐๑๙, น. ๑) อีกทั้งเมื่อพิจารณามูลคาการลงทุน
ที่ ผ านการอนุ มั ติ ของคณะกรรมการกิ จการแผ น ดิ น ใหญ (Mainland Affairs Council, ๒๐๑๖-๒๐๑๙)
ของไตหวัน พบวาตั้งแตป ๒๐๑๖ จนถึงป ๒๐๑๙ ไตหวันไดเขามาลงทุนในสิงคโปรมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือเวียดนามและไทย ตามลําดับ
๓. ความรวมมือดานการคาระหวางไตหวันกับไทยและบางประเทศในอาเซียน
เมื่อไทยใหการยอมรับตอหลักการจีนเดียวและไดยุติความสัมพันธทางการทูต กับไตหวันในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๑๙๗๕ ทั้งสองประเทศมีความตกลงใหจัดตั้งสํานักงานประจํากรุงเทพฯ และไทเป ฝายไตหวันได
จัดตั้ง “สํานักงานผูแทนไชนาแอรไลน” ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๑๙๗๕ (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจําประเทศไทย, ๒๕๕๙) ซึ่งมีโครงสรางตามรูปแบบสถานทูตและทําหนาที่ออกวีซาและทําธุรกรรมทางการ
คา การลงทุน รวมทั้งสั งคมและวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ ตอไป แตดวยแรงกดดันจากจี นตอรั ฐบาลไทยจึ งมี
ขอตกลงใหไตหวันจัดตั้งสํานักงานแยกออกมาภายใตชื่อ “สํานักงานการคาตะวันออกไกล” (Far East Trade
Office) (องอาจ เดชอิทธิรัตน , ๒๕๕๑, น. ๑๙๒-๑๙๓) และตอมาไดเปลี่ยนเปน “สํานักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย” และรัฐบาลไทยไดจัดตั้ง “สํานักงานประสานงานบริษัทการบินไทย” ขึ้นที่
ไทเป ตอมาไดเปลี่ยนเป น “สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ไทเป” เปนหนวยงานสั งกัดกระทรวงการ
ต า งประเทศขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๑๙๙๒ โดยมี ส ถานะเป น สถานกงสุ ล ใหญ ชั้ น หนึ่ ง โดยระบุ ว า
มี “เปาหมายการดําเนินงานของสํานักงานจํากัดอยูที่ความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจการคา การลงทุน วิชาการ
และวัฒนธรรม” (สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป), ม.ป.ป.) แมวาโดยพฤตินัยแลวสํานักงานของทั้ง
สองประเทศ มีบทบาทเดียวกับสถานทูตหรือสถานกงสุลทั่วไป แตในทางนิตินัยจะกลาวถึงเฉพาะความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปนการสรางอัตลักษณทางความรวมมือดานเศรษฐกิจเพื่อทดแทนความสัมพันธระหวาง
ประเทศที่เคยมีอยูแตเดิม
สําหรับสถิติการคาระหวางไตหวันกับไทยจะนําเสนอโดยแบงออกเปน ๒ ชวงกลาวคือ ชวงแรก
ระหวางป ๑๙๙๒ – ๒๐๐๗ และชวงที่สองระหวางป ๒๐๐๘ – ๒๐๑๘ โดยจะเห็นไดวามูลคาการคาของไตหวัน
กับไทยมีการขยายตัวมาโดยลําดับ นับจากป ๑๙๙๒ การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นและขยายตัว
มากกวา ๒,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐในป ๑๙๙๓ และป ๑๙๙๔ สวนในป ๑๙๙๕ การสงออกของไตหวันมาไทย
มีมูลคาถึง ๓,๐๗๑.๗๓ ลานเหรียญสหรัฐ กอนที่จะลดลงในชวงที่ไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในป ๑๙๙๗
และป ๑๙๙๘ มีมูลคาเหลือ ๒,๕๖๒.๑๑ ลานเหรียญสหรัฐ และ ๒,๐๐๕.๖๗ ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ
กอนที่การสงออกของไตหวันมาไทยจะฟนตัวขึ้นในปถัดมา โดยการสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคามากกวาการ
นําเขาในทุกป ยกเวนในป ๑๙๙๙ และป ๒๐๐๐ ที่การนําเขาของไตหวันจากไทยมีมูลคาเกินกวาการสงออกของ
ไตหวันมาไทย ยิ่งไปกวานั้นจากป ๒๐๐๐ ถึงป ๒๐๐๗ การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคารวม ๒๗,๐๓๖.๔๙
ลานเหรียญสหรัฐ ขณะที่การสงออกของไทยมีมูลคารวม ๒๒,๒๘๑.๓๐ ลานเหรียญสหรัฐ เทากับไตหวันเปนฝาย
ไดดุลการคารวม ๔,๗๕๕.๑๙ ล านเหรียญสหรั ฐ (Trade Statistics Database, Department of Statistics,
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Ministry of Finance, Republic of China (Taiwan), (n.d.))
วิกฤติเศรษฐกิจโลกในป ๒๐๐๘ และป ๒๐๐๙ ทําใหไตหวันตองประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
รุนแรงที่สุดในรอบ ๖๐ ป มูลคาการคาระหวางไตหวันกับอาเซียนและไทยก็ลดลงไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มูลคาการคารวมของไทยกับไตห วันในป ๒๐๐๙ ลดลงจากปกอนหนาที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคือป ๒๐๐๗
มากถึงรอยละ ๒๖ โดยในป ๒๐๐๙ ไทยเปนคูคาอันดับที่ ๑๓ ของไตหวัน ไทยเปนตลาดสงออกลําดับที่ ๑๑
ของไตหวันดวยมูลคาการคารวมประมาณ ๖,๕๗๔.๕๐ ลานเหรียญสหรัฐ ไทยเปนตลาดสงออกลําดับที่ ๑๑
ของไตหวัน คิดเป นมูลคา ๓,๘๗๓.๓๖ ล านเหรี ยญสหรัฐ ขณะที่ไทยเป นแหล งนํ าเข าสํ าคั ญอัน ดับ ที่ ๑๑
ของไตหวัน ๒,๗๐๑.๑๔ ลานเหรียญสหรัฐ ครองสวนแบ งตลาดร อยละ ๑.๖ โดยไตหวันเปนฝ ายไดเปรี ยบ
ดุลการคาไทยคิดเปนมูลคา ๑,๑๗๒.๒๒ ลานเหรียญสหรัฐ สินคาที่ไทยนําเขาจากไตหวัน ๕ อันดับแรก ไดแก
แผงวงจรไฟฟา เคมีภัณฑ เครื่องจักรกลและชิ้นสวน แรเหล็กและเหล็กเสน เครื่องจักรไฟฟาและชิ้นสวน ขณะที่
สินคาสงออกของไทยไปไตหวัน ๕ อันดับแรก ไดแก แผงวงจรไฟฟา อุปกรณประมวลขอมูลอัตโนมัติ เคมีภัณฑ
น้ําตาล มันสําปะหลัง (กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, ม.ป.ป.) และจากป ๒๐๐๘
ถึงป ๒๐๑๕ การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคารวม ๔๕,๔๗๘.๙๐ ลานเหรียญสหรัฐ สวนการสงออกของไทย
มีมูลคารวม ๓๐,๑๖๐.๘๘ ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งไตหวันเปนฝายไดดุลการคารวม ๑๕,๓๑๘.๐๒ ลานเหรียญ
สหรัฐ (Department of Statistics, Ministry of Finance, Republic of China (Taiwan), (n.d.))
ความรวมมือดานการคาของไตหวันกับไทยภายใตนโยบายมุงใตใหม แมวาจะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางมากนัก แตยังพบวามีการขยายตัวของการคาระหวางกันอยางตอเนื่อง ทําใหในป ๒๐๑๘ ไทยถือ
เปนคูคาอันดับที่ ๑๒ ของไตหวัน โดยประเทศคูคาอันดับแรกของไตหวันคือจีน (รอยละ ๒๓.๙๐) รองลงมาคือ
ญี่ปุน (รอยละ ๑๐.๙๐) และสหภาพยุโรป (รอยละ ๙.๓๐) ตามลําดับ สวนไตหวันเปนประเทศคูคาอันดับที่ ๑๑
ของไทย โดยประเทศคูคาอันดับแรกของไทยคือจีน (รอยละ ๑๖.๐๐) รองลงมาคือญี่ปุน (รอยละ ๑๒.๐๐) และ
สหรัฐ (รอยละ ๘.๖๐) ตามลําดับ ขณะที่ไตหวันเปนตลาดสงออกอันดับ ๑๓ ของไทย และเปนแหลงนําเขา
อันดับ ๗ ของไทย (กระทรวงพาณิชย, ๒๕๖๑; สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย.
(๒๐๑๙, น.๑; Bureau of Foreign Trade, ๒๐๑๘; Taiwan-Thailand Economic Relations. (n.d.)
นอกจากนี้ สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย อางอิงสถิติของศุลกากรไทยวา
ในป ๒๐๑๘ สินคาหลักที่ไทยนําเขาจาก ไตหวัน ไดแก วงจรไฟฟา ปลาแชแข็ง ฟอยลทองแดง ยางสังเคราะห
แฟกทิช แผงวงจรปริ้นเตอร และพิมพเหล็กรีดรอน เหล็กทรงแบนแบบเหล็กกลาไมเจือ เปนตน สินคาหลักที่ไทย
สงออกไปยังไตหวัน ไดแก แผงวงจร เครื่องปรับอากาศ เครื่องจัดการเอกสารอัตโนมัติ และชิ้นสวนประกอบ
เครื่ องสแกนและอ านข อมูล ดว ยแสง พัดลมไฟฟ า อะไหล สํ าหรั บ ปรั บ อุ ณหภู มิ และความชื้น น้ํ าตาลอ อย
และชิ้นสวนประกอบรถยนต เปนตน (สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย, ๒๐๑๙, น.
๑) ทั้งนี้จากการรวบรวมของสถิติ การค าของกระทรวงการคลั งไตหวัน ระบุ วาจากป ๒๐๑๖ ถึงป ๒๐๑๘
การสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคารวม ๑๘,๐๓๙.๔๖ ลานเหรียญสหรัฐ สวนการสงออกของไทยมีมูลคารวม
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๑๒,๗๕๖.๔๐ ลานเหรียญสหรัฐ และไตหวันเปนฝายไดดุลการคารวม ๕,๒๘๓.๐๖ ลานเหรียญสหรัฐ ((Trade
Statistics Database, Department of Statistics, Ministry of Finance, Republic of China (Taiwan), (n.d.))
บทสรุป
โครงสรางทางความคิดทางการเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะในยุคหลังสงครามเย็น เปดโอกาสใหมี
การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศ โดยไมถูกจํากัดดวยกรอบการแบงขั้วทางอุดมการณอีกตอไป ผสมเขา
กับอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมใหมทางเศรษฐกิจและสภาวะแวดลอมของโลกาภิวัตน อีกทั้งยังมีความคิดวาความ
รวมมือระหวางประเทศจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบตลาดระหวางประเทศ ทําใหเกิดการขยาย
ความรวมมือทางดานการคา การลงทุน และการเงิน ในระดับที่กวางและลงลึกมากกวาเดิม
การเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจโลกาภิวัตนของไตหวันที่มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องตั้งแตยุคสงครามเย็น
จนเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ กลาวคือ ไตหวันใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
มาตั้งแตทศวรรษ ๑๙๕๐ จนกระทั่งเขาสูยุคโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐลดลงและไตห วันได
เปดเสรีทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งมีความจําเปนตอการดําเนินนโยบายทางการคา การลงทุน และการปรับเปลี่ยน
โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตที่ริเริ่มมาตั้งแตป ๑๙๘๐ กลาวคือการเปลี่ยนภาคการผลิตของประเทศจาก
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (SMEs) อยางจริงจัง กลาวไดวาการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไตหวันนับเปนการ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร างอุตสาหกรรมการผลิ ตที่ประสบความสํ าเร็จอย างมาก โดยเฉพาะอย างยิ่ งศูนย วิ จั ย
วิทยาศาสตรเปนฐานการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงออกที่สําคัญของประเทศ ยิ่งไปกวานั้นนับตั้งแตป
๒๐๐๐ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม “อุตสาหกรรมคุณภาพสูง” ซึ่งเนนอุตสาหกรรมการผลิตที่กาวหนา รวมทั้ง
อุ ตสาหกรรมสี เขี ยวและวั ฒนธรรมเชิ ง สรางสรรค โดยเฉพาะอย างยิ่ ง เทคโนโลยี ชี ว ภาพ พลั งงานสี เขี ยว
การแพทยและการดูแลสุขภาพ เกษตรอินทรีย การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรม และ
ที่นาสนใจเปนอยางยิ่งสําหรับนักลงทุนจากตางประเทศที่จะมีโอกาสในการเขาไปรวมลงทุนในกลุมธุรกิจที่เปน
startup ซึ่งมีแนวโนมที่จะเติบโตตอไปไดดีและจะสรางผลประโยชนใหกับผูรวมลงทุนกับไตหวันดวย
สํ า หรั บ ความร ว มมื อ ทางด า นเศรษฐกิ จ ระหว า งไต ห วั น กั บ ไทยและบางประเทศในอาเซี ย นนั้ น
การอธิบายถึงอัตลักษณทางความรวมมือของไทยกับไตหวัน จะมุงเนนอัตลักษณทางความรวมมือภายใตบริบท
ของการดําเนินนโยบายมุงใต (Go South policy หรือ Southbound Policy) ของไตหวันที่เนนความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจกับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนที่เริ่มตนตั้งแตสมัยประธานาธิบดีหลี่เติง
ฮุย และปจจุบันคือความรวมมือภายใตนโยบายมุงใตใหม (New Southbound Policy) หรือที่เรียกวา นโยบาย
มุงใต ๓.๐ ภายใตการนําของประธานาธิบดีไชอิงเหวินนับตั้งแตป ๒๐๑๖ เปนตนมา โดยผลการศึกษาพบวา
หลังจากที่ไทยใหการยอมรับตอหลักการจีนเดียวและไดยุติความสัมพันธทางการทูตกับไตหวันในวันที่
๑ กรกฎาคม ๑๙๗๕ ทั้งสองประเทศยังคงความสัมพันธแบบไมเปนทางการไวทั้งในทางการลงทุนและการคา
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ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหเปนความรวมมือมาจนถึงปจจุบัน เชนเดียวกับ
ชาติสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่ไมมีความสัมพันธทางการทูตกับไตหวันเหมือนกันแตไดสรางความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจระหวางกัน ในดานความรวมมือดานการลงทุนสรุปไดวา การริเริ่มของฝายไตหวันที่ตองการใชกลไก
ความรวมมือในภาคเอกชนเพื่อดูแลสิทธิประโยชนทางการคาและการลงทุนของนักธุรกิจชาวไตหวัน อีกทั้ง เพื่อ
ลดปญหาการพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจมากเกินไป ทําใหไตหวันปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจในสองดานคือ
การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการลงทุนในประเทศ และการขยายการลงทุนมาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาก
ขึ้น ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนจากนโยบายมุงใตและนโยบายมุงใตใหม สวนความรวมมือดานการคาระหวางไตหวัน
กับไทย สรุปได วา มูลคาการคาของไทยกับไตหวันที่มีการขยายตัวมาโดยลําดับ กอนที่จะลดลงในชวงที่ไทย
ประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในป ๑๙๙๗ และป ๑๙๙๘ โดยการสงออกของไตหวันมาไทยมีมูลคามากกวา
การนําเขาในทุกป เวนแตป ๑๙๙๙ และป ๒๐๐๐ ที่การนําเขาของไตหวันจากไทยมีมูลคาเกินกวาการสงออก
ของไตหวันมาไทย ในภาพรวม ไตหวันเปนฝายไดดุลการคากับไทย ในขณะที่ภายใตนโยบายมุงใตใหม ไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางจากระยะกอนหนามากนัก แตการคาระหวางกันมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายคือ รัฐบาลไทยควรเรงขยายโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเพื่อดึงดูดนักลงทุน
ชาวไตหวัน และรั ฐบาลไทยควรร วมมือกับภาคอุตสาหกรรมไตหวัน ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย
ที่ ใช เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ตลอดจนส ง เสริ มให นั กลงทุ นไปไทยเข าไปเป น หุ น ส ว นร วมลงทุ นในธุรกิ จ startup
ของไตหวัน ที่ไดรับการสนับสนุนอยางมากจากรัฐบาลผานการจัดตั้งกองทุน
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ผลกระทบของขอมูล ความชื่นชอบและการรับรูของลูกคา
ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ
นภนนท หอมสุด ๑ และ สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล ๒
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑
พนักงานการตลาด บริษัทจําหนายผัก ๒
Email address: noppanon@ms.su.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของขอมูลที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ
โดยมีความชื่นชอบของลูกคาและการรับรูของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยบริโภคผักปลอด
สารพิษ จํานวน ๓๘๘ คน ซึ่งเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบว า ขอมูล
สงผลทางบวกตอความชื่นชอบของลูกคาและการรับรูของลูกคา ผลการวิจัยยังพบวา ความชื่นชอบของลูกคา
และการรั บรู ของลู กคาส งผลทางบวกตอความตั้งใจซื้อผั กปลอดสารพิษ งานวิจัยนี้สามารถนํ าไปใชแนะนํ า
ผูประกอบการที่จัดจําหนายผักปลอดสารพิษวา การใหขอมูลแกลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจ
ซื้อผักปลอดสารพิษ
คําสําคัญ : ขอมูล ความชื่นชอบของลูกคา การรับรูของลูกคา ผักปลอดสารพิษ
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EFFECT OF INFORMATION CONSUMER PREFERENCE AND CONSUMER
AWARENESS ON PESTICIDE RESIDUE FREE VEGETABLE PURCHARE
INTENTION
Noppanon Homsud 1 and Supawan Limwilaikul 2
Faculty of Management Science Silpakorn University 1
Marketer, Vegetable Distribution Company 2
Email address: noppanon@ms.su.ac.th
Abstract
The purpose of this research was to study the impact of information on purchasing
intention of pesticide residue free vegetable with customer preference and customer perception
as the mediator variables. The sample was a group of 388 people who used to consume
pesticide residue free vegetable, which were collected by using an online questionnaire. The
statistics used in the research consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation,
and structural equation model. The results showed that information has a positive effect on
customer preference and customer awareness. It also found that consumer preference and
customer awareness positively affect purchasing intention of pesticide residue free vegetable.
This research can be used to recommend entrepreneurs who distribute pesticide residue free
vegetables that providing information to customers is an important factor in making customers
decide to buy pesticide residue free vegetables.
Keywords:

Information, Consumer Preference, Consumer Awareness, Pesticide Residue Free
Vegetable
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บทนํา
ปจจุบันแนวโนมการดูแลสุขภาพไดรับความนิยมอยางมากในสังคมไทย เนื่องจากคนไทยใหความสําคัญ
กับสุ ขภาพและชีวิตความเป นอยูที่ดีขึ้นโดยมีพฤติกรรมดานสุขภาพเชิงบวกทั้งการรับประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหารเสริม และการออกกําลังกาย (บริษัทนีลเส็นประเทศไทย, ๒๕๖๒)
นอกจากนี้ ภ าครัฐยังมีการรณรงคเพื่อเสริมสร างการตระหนั กรูถึงการรั บประทานอาหารอย างถูกตองและ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงหรือลดการบริโภคอาหารที่ไมกอใหเกิดประโยชนและอันตรายตอสุขภาพ เชน การเลือก
รับประทานผักและผลไมตามฤดูกาลซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากสารเคมีปนเปอน (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๗)
ในป ๒๕๖๒ มีการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในผักและผลไมประจําปโดยการเก็บตัวอยาง
ในห างสรรพสิ นคาและตลาดสด ๑๕ แห งใน ๘ จั งหวัดทั่วประเทศ พบวา มีสารเคมีตกคางในผั กเกิ น กว า
มาตรฐานถึง ๔๐% และพบสารพิษตกคางจากผลไมที่ผลิตในประเทศเกินมาตรฐานสูงถึง ๔๘.๗% (เครือขาย
เตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, ๒๕๖๒) ซึ่งผลจากสารเคมีที่ตกคางในผักและผลไมเกินมาตรฐานสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของทั้งเกษตรกรผูปลูกและผูบริโภค โดยหากมีการไดรับสารเคมีสะสมเปนเวลานานจะทําใหเกิด พิษ
ตอระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือดรุนแรง (วิฑูรย ดานวิบูลย, ๒๕๖๒)
ดวยเหตุนี้ ผูบริโภคจึงตระหนักและใสใจในสุขภาพมากขึ้นโดยเกิดพฤติกรรมในการเลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชนตอสุขภาพสงผลใหธุรกิจเพื่อสุขภาพมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
ธุรกิจกลุมผักปลอดสารพิษที่มีนวัตกรรมและตอบโจทยแนวโนมการบริโภคหรือการใชชีวิตของคนยุคใหมที่ไดรับ
ความสนใจจากกลุมผูบริโภคเปนอยางมาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๑)
อย างไรก็ ตาม ด ว ยเหตุ ที่ ผั กปลอดสารพิ ษมี ราคาที่ แพงกว าผั กทั่ ว ไป ทํ าให คนบางส ว นยั งไม เห็ น
ความสําคัญในการบริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งสงผลถึงผูประกอบการผักปลอดสารพิษดวย ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภค
เกิดความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ การใหขอมูลที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มความตั้งใจซื้อได นอกจากนี้จากงานวิจัย
ของ Stanton et al. (๒๐๑๘) และ Janssen (๒๐๑๘) ไดระบุวา ความชื่นชอบ (Preference) และการรับรู
(Awareness) ของลูกคาที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ
จากงานวิจัยของ Caporale และ Monteleone (๒๐๐๔) Meillon et al. (๒๐๑๐) และ Napolitano
et al. (๒๐๑๐) พบวาการใหขอมูลเกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่มจะทําใหลูกคามีความชื่นชอบในอาหารและ
เครื่ องดื่มที่ไดรับขอมูลเพิ่มมากขึ้น และยั งส งผลตอการตั้งใจซื้อของลู กคาเพิ่มขึ้นดวย ขณะที่งานวิจั ยของ
Dabbous และ Barakut (๒๐๒๐) และ Lou และ Yuan (๒๐๑๙) พบวา การไดรับขอมูลจะทําใหผูบริโภคเกิด
การรับรูถึงสินคาชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น และจากงานวิจัยของ Aaker (๒๐๐๙), Keller (๑๙๙๓), และ Laroche et
al. (๑๙๙๖) พบวา การทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูแลวนั้น เมื่อผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อก็ยอมจะตองเลื อกซื้อ
สินคาที่ตนเกิดการรับรูกอน
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนสามารถกําหนดสมมติฐานในการวิจัยได ๔ สมมติฐาน ดังตอไปนี้
H๑: การใหขอมูลสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอความชื่นชอบของลูกคา
H๒: การใหขอมูลสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการรับรูของลูกคา
H๓: ความชื่นชอบของลูกคาสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อของลูกคา
H๔: การรับรูของลูกคาสงผลทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอการตั้งใจซื้อของลูกคา
ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนงานวิจัยเรื่ อง ผลกระทบของขอมูล ความชื่นชอบและการรับรู ของลู กคา
ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของขอมูลที่สงผลตอ
ความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ โดยมีความชื่นชอบของลูกคาและการรับรูของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน งานวิจัย
เรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคย
บริโภคผักปลอดสารพิษ จํานวน ๓๘๘ คน ซึ่งเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามออนไลน งานวิจัยนี้สามารถ
นําไปใชแนะนําผูประกอบการที่จัดจําหนายผักปลอดสารพิษถึงปจจัยสําคัญที่สงผลการตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ
วิธีดําเนินการวิจัย
๑. ประชากรที่ใชในการวิจั ย คือ กลุ มคนที่เคยบริโภคผั กปลอดสารพิ ษ ไมทราบจํ านวนประชากร
ที่แนนอนสําหรับกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของ Cochran (๑๙๗๗) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ ไดขนาดตัวอยาง
๓๘๔ คน จึงทําการเก็บดวยวิธีการสุมแบบตามสะดวกดวยชองทางออนไลน โดยเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม
๒๕๖๔
๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คื อ Questionnaire ซึ่งแบงเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบจํานวน ๕ ขอ สวนที่ ๒ ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษเปน
แบบเลือกตอบจํานวน ๕ ขอ และสวนที่ ๓ ปจจัยที่สงผลตอการบริโภคผักปลอดสารพิษเปนแบบ Likert Scale
จํานวน ๑๗ ขอ โดยปจจัยประกอบไปดวย การไดรับขอมูล ความชื่นชอบ การรับรูลูกคา และความตั้งใจซื้อ
๓. ขั้นตอนการวิจัย เริ่มจากทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย
จากนั้ นร างแบบสอบถามโดยปรับปรุ งจากงานวิจัยของ Adawiyah, Najib และ Ali (๒๐๒๑) ให เป นไปตาม
วัตถุประสงคทางการวิจัย โดยพิจารณาความถูกตองของเนื้อหาและภาษา แลวจึงนําแบบสอบถามที่รางขึ้นใหแก
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน ๒ คน ในดานการตลาด และอาหาร เพื่อพิจารณาความถูกตอง (Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มี Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกวา ๐.๕๐
๔. เมื่ อ ได แ บบสอบถามที่ ผ า นการปรั บ ปรุ ง จากผู เ ชี่ ย วชาญแล ว จึ ง นํ า ไปทดลองความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) กับกลุมคนเจเนอเรชันวายที่เคยบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จํานวน ๔๐ คน พบวาแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคในดานการไดรับขอมูล เทากับ ๐.๘๒๗
ความชื่นชอบ เทากับ ๐.๘๕๒ การรับรูของลูกคา เทากับ ๐.๘๘๗ และ ความตั้งใจซื้อ เทากับ ๐.๙๑๑ ซึ่งมี
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คาเขาใกล ๑ แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ
ถูกตองและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมขอมูลออนไลนกับผูที่เคยบริโภคผักปลอดสารพิษ
๕. การวิ เ คราะห ข อ มู ล สํ า หรั บ ส ว นข อ มู ล ทั่ ว ไปและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคผั ก ปลอดสารพิ ษ
ใช Descriptive Statistics ไดแก ความถี่และรอยละ การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริโภคผักปลอดสารพิษ
ใชคาสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง
เพื่อทดสอบ ทั้งนี้ดัชนีที่ใชตรวจสอบความสอดคลองโมเดล (model fit) ประกอบดวย CMIN/DF, CFI, NFI,
GFI, RMR, and RMSEA. และมี ก ารวั ด ความถู ก ต อ ง (Validity) ของข อ มู ล ด ว ยค า Average Variance
Extracted: AVE และวัดความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอมูล ดวยคา Construct Reliability: CR
ผลการวิเคราะหขอมูล
๑. เมื่อคณะผูวิจัยไดทําการเก็บแบบสอบถามทางชองทางออนไลนซึ่งไดทั้งหมด ๔๐๒ ตัวอยาง อยางไร
ก็ตามเมื่อนําไปตรวจสอบแลวพบวามีขอมูลที่สมบู รณทั้งสิ้ น ๓๘๘ ตัวอยางซึ่งมากกวา ๓๘๔ ตัวอยางที่ได
กําหนดไว จึงนําขอมูลที่ไดทั้ง ๓๘๘ ตัวอยางไปวิเคราะหดวย โปรแกรม SPSS Version ๒๘ Trial Version และ
SPPS Amos Trial Version
๒. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๓๘๘) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง (รอยละ ๖๙.๘๕) สถานภาพโสด (รอยละ ๖๕.๗๒) อาชีพพนักงานบริษัท (รอยละ ๔๒.๕๓) อายุ
ระหวาง ๒๑ – ๓๐ ป (รอยละ ๔๐.๗๒) และรายไดตอเดือน ระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท (รอยละ
๔๑.๗๕)
๓. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๓๘๘) สรุปได
วา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคผักปลอดสารพิษวันละ ๑ มื้อ (รอยละ ๓๙.๑๘) ซื้อผักปลอดสารพิษมา
จากซุปเปอรมารเก็ต (รอยละ ๖๗.๕๓) คาใชจายในการซื้อแตละครั้ง คือ ๑๐๑ – ๒๐๐ บาท (รอยละ ๕๑.๘๐)
เริ่มบริโภคผักปลอดสารพิษเพราะไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ต (รอยละ ๗๔.๔๘) และบริโภคมาเปนระยะเวลา
๑ – ๓ ป (รอยละ ๔๘.๔๕)
๔. ผลการวิเคราะหปจ จัยพบวา ดานขอมูล มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒๖ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ ๐.๕๘ ดานความชื่นชอบมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒๖ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๗๓
ดานการรับรู มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๓๙ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๕๓ และ ดานการตั้งใจซื้อ
มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๓๒ และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๐.๖๕ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละปจจัย
ปจจัย
ดานขอมูล (Information)
๑. ทานไดรับขอมูลที่เกี่ยวกับประโยชนของผักปลอดสารพิษ
๒. ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ
๓. ทานคนหาขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของผักปลอดสารพิษเปนประจํา
๔. เมื่อจะซื้อผักปลอดสารพิษ ทานอานขอมูลบนฉลาก
๕. ทานไดรับขอมูลจาก Social Media
๖. ทานไดรับขอมูลจากสื่อออนไลน
๗. ทานไดรับขอมูลจากโบรชัวรหรือหนังสือพิมพ
๘. ทานไดรับขอมูลจากคนรอบขาง
ดานความชื่นชอบ (Preference)
๑. ราคาของผักปลอดสารพิษเหมาะสมกับคุณภาพ
๒. บรรจุภณ
ั ฑของผักปลอดสารพิษมีความสวยงาม
๓. ผักปลอดสารพิษถูกสุขอนามัย
๔. ผักปลอดสารพิษหาซื้องายตามทองตลาด
๕. ผักปลอดสารพิษชวยรักษาสุขภาพไดดี
ดานการรับรู (Awareness)
๑. ทานตองการมีสุขภาพที่ดี
๒. ทานตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ
๓. ทานใหความสําคัญกับสุขภาพ
๔. ทานมีความรูเกี่ยวกับประโยชนของผักปลอดสารพิษ
ดานการตั้งใจซื้อ (Intention)
๑. ทานมีความตั้งใจจะซื้อผักปลอดสารพิษ
๒. ทานมีความตั้งใจจะบริโภคผักปลอดสารพิษ

Mean
๔.๒๖
๔.๒๕
๔.๒๔
๔.๒๘
๔.๒๓
๔.๒๖
๔.๒๘
๔.๒๕
๔.๒๗
๔.๒๖
๔.๒๙
๔.๒๖
๔.๒๘
๔.๒๖
๔.๒๔
๔.๓๙
๔.๓๕
๔.๔๑
๔.๔๑
๔.๓๗
๔.๓๒
๔.๓๑
๔.๓๒

S.D.
๐.๕๘
๐.๗๔
๐.๗๙
๐.๗๗
๐.๘๑
๐.๗๘
๐.๘๐
๐.๗๖
๐.๗๙
๐.๗๓
๐.๙๐
๐.๙๒
๐.๙๑
๐.๙๕
๐.๙๒
๐.๕๓
๐.๗๘
๐.๗๔
๐.๗๔
๐.๗๖
๐.๖๕
๐.๘๓
๐.๘๓

๕. จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อวัดความถูกตอง (Validity) ของขอมูล ดวยคา Average Variance
Extracted: AVE และวัดความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอมูล ดวยคา Construct Reliability: CR พบวา
ทุกตัวแปรมีคา AVE มากกวา ๐.๕ และคา CR มากกวา ๐.๗ แสดงวาขอมูลมีความถูกตองและนาเชื่อถือเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหดวยสมการโครงการสราง รายละเอียดแสดงผลดังตารางที่ ๒
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ตารางที่ ๒ แสดงคา AVE และ CR ของแตละตัวแปรที่ใชในในการวิเคราะห
ปจจัย
ดานขอมูล (Information)
ดานความชื่นชอบ (Preference)
ดานการรับรู (Awareness)
ดานการตั้งใจซื้อ (Intention)

AVE
๐.๕๑๓
๐.๕๔๕
๐.๕๐๙
๐.๕๒๑

CR
๐.๘๙๓
๐.๘๕๗
๐.๘๐๑
๐.๗๕๑

๖. ดัชนีที่ใชตรวจสอบความสอดคลองโมเดล (model fit) ประกอบดวย CMIN/DF, CFI, NFI, GFI,
RMR, และ RMSEA รายละเอียดของแตละดัชนีแสดงดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ แสดงดัชนีที่ใชตรวจสอบความสอดคลองโมเดล
ดัชนี
CMIN/DF
CFI
NFI
GFI
RMR
RMSEA

คาที่ได
๑.๓๓๕
๐.๙๗๑
๐.๙๒๒
๐.๙๕๐
๐.๐๓๓
๐.๐๒๙

คาที่เหมาะสม
<๒
>๐.๙
>๐.๙
>๐.๙
<๐.๐๕
<๐.๑

แปรผล
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

๗. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลสงผลทางบวกตอความชื่นชอบของลูกคา (Beta = ๐.๒๕๐
t-statistics = ๔.๑๘๖ sig. = ๐.๐๐๐) แสดงวายอมรับสมมติฐาน H๑ ขอมูลสงผลทางบวกตอการรับรูของลูกคา
(Beta = ๐.๒๑๙ t-statistics = ๓.๒๑๘ sig. = ๐.๐๐๑) แสดงวายอมรับสมมติฐาน H๒ ความชื่นชอบของลูกคา
สงผลทางบวกตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ (Beta = ๐.๒๒๖ t-statistics = ๒.๒๗๑ sig. = ๐.๐๒๓) แสดง
วายอมรับสมมติฐาน H๓ และ การรับรูของลูกคาสงผลทางบวกตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ (Beta =
๐.๓๖๔ t-statistics = ๒.๘๑๗ sig. =๐.๐๐๕) แสดงวายอมรับสมมติฐาน H๔ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H๑
H๒
H๓
H๔

ตัวแปร
ขอมูล -- ความชื่นชอบ
ขอมูล -- การรับรู
ความชื่นชอบ -- ความตั้งใจซื้อ
การรับรู -- ความตั้งใจซื้อ

Beta
๐.๒๕๐
๐.๒๑๙
๐.๒๒๖
๐.๓๖๔

t-statistics
๔.๑๘๖
๓.๒๑๘
๒.๒๗๑
๒.๘๑๗

sig.
๐.๐๐๐
๐.๐๐๑
๐.๐๒๓
๐.๐๐๕
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แปรผล
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ เก็บแบบสอบถามทางชองทางออนไลน ไดข อมูลทั้งสิ้ น ๓๘๘ ตัวอย าง พบวา กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท อายุระหวาง ๒๑ – ๓๐ ป และรายไดตอ
เดือน ระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภคผักปลอดสารพิษวันละ ๑ มื้อ
ซื้อผักปลอดสารพิษมาจากซุปเปอรมารเก็ต คาใชจายในการซื้อแตละครั้ง คือ ๑๐๑ – ๒๐๐ บาท เริ่มบริโภคผัก
ปลอดสารพิษเพราะไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ต และบริโภคมาเปนระยะเวลา ๑ – ๓ ป
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลสงผลทางบวกตอความชื่นชอบและการรับรูของลูกคา ความชื่น
ชอบและการรับรูของลูกคาสงผลทางบวกตอความตั้งใจซื้อผักปลอดสารพิษ ผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Caporale และ Monteleone (๒๐๐๔) Meillon et al. (๒๐๑๐) Napolitano et al. (๒๐๑๐)
Dabbous และ Barakut (๒๐๒๐) Lou และ Yuan (๒๐๑๙) Aaker (๒๐๐๙) Keller (๑๙๙๓) Laroche et al.
(๑๙๙๖) และ Adawiyah, Najib และ Ali (๒๐๒๑) ซึ่งไดทบทวนวรรณกรรมไวขางตนแลว
งานวิจัยเรื่องนี้ สามารถยืนยั นแนวคิดและทฤษฎีที่ไดมีการระบุไว โดยเปลี่ยนบริบทของขอมู ลเป น
ผักปลอดสารพิษในประเทศไทย ทําใหทราบวา ขอมูลทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจซื้อได โดยมีความชื่นชอบและ
การรับรูของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน นักวิจัยอื่นสามารถนําตัวแบบที่ใชในงานวิจัยนี้ไปทดลองกับสินคาประเภท
อื่น เพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยนี้ยังชวยทําใหผูประกอบการผักปลอดสารพิษเขาใจวา หากตองการทําใหลูกคาตั้งใจที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑจําเปนจะตองใหขอมูลแกลูกคาใหหลากหลายและรอบดาน นอกจากนี้ ผูประกอบการยังจะสามารถ
ทราบดวยวา การใหขอมูลจะทําใหลูกคาเกิดการรับรูเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษมากขึ้น และยังทําใหลูกคาเกิด
ความชื่นชอบในผักปลอดสารพิษมากขึ้นดวย
ขอจํากัดสําคัญของงานวิจัยนี้ คือ ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหมีเพียง ๔ ตัวแปร ซึ่งในความเปนจริงแลว
อาจมีตัวแปรอื่นที่มีความเกี่ยวของเพิ่มเติมได ดังนั้นจึงควรศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยในครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางโดยองครวม ดังนั้นการศึกษาในกลุมที่มีความเฉพาะ เชน กลุมคนรักสุขภาพ
อาจเปนผลของการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปได
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การวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
วรศักดิ์ เอี่ยมพรชัย, ณฐนนท ประสงคคุณ และ ระชานนท ทวีผล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email address: iampornchai_v@silpakorn.edu
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) มุมมองและโอกาสการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหาร
และ ๒) แนวโนมการวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีปรากฎการณวิทยา เก็บรวบขอมูลกับกลุมผูใหขอมูลหลักที่เปนผูประกอบการ จํานวน ๖
คน รวมกับเทคนิคการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ๑) ตนทุนดานวัตถุดิบรายการอาหารแตละ
ประเภทตองมีการหมุนเวียน การลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในการรับชําระเปนการเพิ่มโอกาสในตลาดใหมี่ส ามารถ
เติบโตได ในขณะที่ผูประกอบการบางรายมองวาการลงทุนมีความผันผวน โดยการแบงรายไดใหกลายเปนตนทุน
หมุนเวียนสําหรับการซื้อวัตถุดิบในแตละวัน ๒) การวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก
ดานงบประมาณ ดานระยะเวลา ดานทรัพยากร ดานกําไร จากนั้ นมีการกําหนดสกุลเงินดิจิทัลเขามาในธุรกิจ
ศึกษาสกุลในแตละชวงเวลา และการรับมือปญหาที่ตามมาในการดําเนินกิจการ เชน การแปลงคาเงินกลั บ
คาธรรมเนียมการโอน ระยะเวลาการโอน เปนตน
คําสําคัญ : การวางแผนการลงทุน สกุลดิจิทัล ธุรกิจรานอาหาร
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Abstract
The study aims to investigate 1) viewpoint and opportunity of cryptocurrency investment
planning of restaurant group 2) trend of cryptocurrency investment planning of restaurant group
in Bangkok. This is a qualitative research using the phenomenology methodology. Using key
informants who are restaurant Entrepreneurship 16 peoples, as well as non-participant observation
approaches, data was gathered. The study's findings revealed that 1 ) each food item's raw
material costs must be rotated. Accepting payments with cryptocurrencies gives the chance to
expand into new growing market. While some operators consider investment to be risky. By
dividing revenue into revolving raw material costs for everyday purchases. 2) cryptocurrency
investment planning is divided into 4 areas: budget, time, resources, profit. Then, cryptocurrencies
are assigned into the currency study business at each time. and coping with problems that
follow in business operations such as currency conversion, transfer fee and transfer period, etc.
Keywords:

investment planning, Cryptocurrency, restaurant group
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บทนํา
Introduction
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ที่ไดรับความนิยมกันอยาง
แพรหลายโดยมีวิวัฒนาการของรูปแบบการใชเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน พรอมกับการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีทางการเงินไดนําไปสูการเกิดเงินดิจิทัล (Digital Money) หรือที่รูจักกันในนาม e-money
เพื่อลดขอจํากัดในการทําธุรกรรมทางการเงิน ที่มาอยูในสื่อแลกเปลี่ยนของแอปพลิเคชันบนมือถือถดแทนการใช
เงินสด นอกจากนี้ ยังมีสื่อแลกเปลี่ยนทางดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจนั้นก็ คือ สกุลเงินดิจิทัล
(Digital Cryptocurrency) หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา คริปโทเคอรเรนซี่ (Cryptocurrency) (จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง
และพัฒน พัฒนรังสรรค, ๒๕๖๓) ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงเหมือนกับสกุลเงินจริงแตตางกันที่สามารถใชระบบการ
เขารหัสผานทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังคงเปนสกุลเงินที่ยังไมไดรับการยอมรับจาก
ทางธนาคารกลาง รัฐบาล หรือองคกรใดในโลก นับวาเปนสิ่งที่นาจับตามองอยางดีในกลุมของนักลงทุนและนัก
ธุรกิจจํานวนไมน อย พยากรณไดวาในอนาคตจะสามารถนํ ามาใชกับธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึง
อุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว (กษิดิศ สังสีเพชร, ๒๕๖๔)
ในขณะที่คริปโทเคอรเรนซี่ ไดถือกําเนิดในป ค.ศ.๒๐๐๘ โดยมีสกุลเงินดิจิทัลอันแรก คือ บิทคอยน
(Bitcoin) เข ามามี บทบาทการเปลี่ ยนแปลงการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ บนโลก โดยการทํ าธุ รกรรมทางการเงิ น ที่ทํา
ผ านธนาคารให กลายเป นการทํ าธุ รกรรมผ านทางเทคโนโลยี บ ล็ อกเชน (Blockchain) ที่ มี ความปลอดภั ย
และนาเชื่อถือ ไมตองผานตัวกลางใดในการดําเนินการ นอกจากนี้ ยังมี สกุลเงินอื่น อีกมากมายกวา ๑๐,๐๐๐
สกุล แตสกุลเงินที่ไดรับความนิยมหลัก นอกเหนือจาก บิทคอยน ไดแก อิเธอเรียม (Ethereum) และ ไลทคอยน
(Litecoin) ในประเทศไทยพบ วามีบริษัทสําหรับการซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล รวมทั้งยังสรางสกุลเงินขึ้นมาอยาง
บิทคับ (Bฺ itkub) และ ซิปเม็กซ (Zipmex) ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วจากการเขามาของนักลงทุน มีผลตอบแทน
ที่สูงดึงดูดใจ โดยมีแนวโนมที่นําไปสูการพัฒนาใชงานจริงในภาคธุรกิจในแตละภูมิภาคและครอบคลุมกิจการทุก
ประเภท (กรุงศรีเพลิ น , ๒๕๖๔) จากมูลคาการซื้อขายยั งพบวาจํ านวนนั กลงทุน และมู ลค าตลาดที่เ พิ่ ม ขึ้ น
ทําใหกลายเปนตลาดที่กําลังเติบโตและมีโอกาสสําหรับการลงทุนในสายตาผูประกอบการ สงผลใหเกิดธุรกิจ
เขามาตอยอดเพื่อลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเหลานี้มากขึ้น สะทอนไดถึงโอกาสการสรางผลตอบแทนในอนาคต ทําให
ปฏิเสธไมไดวาตลาดเงินดิจิทัลมีการเติบโตอยางรวดเร็ว สวนใครไดประโยชนหรือเสียประโยชนขึ้นอยูกับการ
เตรียมความพรอม ควบคูกับการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่ดีพอ (กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๔)
การเติบโตของคริปโทเคอรเรนซี่นั้นทําใหกลุ มผู ประกอบการมองเห็ นถึงชองทางในการเพิ่มโ อกาส
ในการคา โดยการรับชําระเงินดวยสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากกระแสของการดําเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal)
ทําใหพฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนเปลี่ยนไปจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโดวิด -๑๙ จึงตองหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสผูอื่นหรือแมกระทั้งการรับเงินสดที่เปนแหลงสะสมของเชื้อโรค จากปรากฎการณดังกลาวเปนตัวเรงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคาไดอยางเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีธุรกิจหรือรานคาที่เริ่มรับการชําระ
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ดวยสกุลเงินดิจิทัลแลว รวมทั้งกลุมธุรกิจรานอาหารแตละประเภทในเขตกรุงเทพมหานครและจั งหวัดอื่น ๆ
อีกทั้งยังเปนการเพิ่มทางเลือกในการชําระใหกับลูกคาผานกิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหม
ที่เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี (มินญารินน เชาวนตระกูล , ๒๕๖๓) จากการสํารวจขอมูลเบื้ องตนจากชมรม
ผูประกอบการรานอาหารพบวา การชําระเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบการเงินที่ไดรับการพัฒนาขึ้น
มาอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งฝายของผูชําระและผูรับชําระ อีกทั้งยังมีประโยชนอื่นเพิ่มเติมอีก
หลายสวน เชน การลดตนทุน การคํานวณมูลคาของเงินสด การลดความเสี่ยงดานการโจรกรรม เปนตน (ธีรเดช
รักไทย, ๒๕๖๐)
ตามที่ไดกลาวมาพบวา คริปโทเคอรเรนซี่นั้นมีการเติบโตอยางตอเนื่องจนเริ่มเขามามีบทบาทสูภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมีนักธุรกิจหรือ
กลุมผูประกอบการไดนําสกุลเงินดิจิทัลเขา มาใชในธุรกิจรานอาหาร โดยการเปดรับชําระดวยสกุลเงินตาง ๆ
ตามที่รานกําหนดเพื่อเปนการเพิ่มรายไดอีกชองทางหนึ่งที่ชวยใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ผู วิ จั ย จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษา “การวางแผนการลงทุ น สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ลของกลุ มธุ รกิ จ ร านอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อการนําเสนอแนวทางการใชสกุลเงินดิจิทัลในทางธุรกิจ ตลอดจนการนําเสนอแนวโนมการ
เติบโตขึ้นในอนาคตของกลุมผูประกอบการใหสามารถวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอ
กระแสการเปลี่ยนของโลกที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีที่ไมหยุดพัฒนา
วัตถุประสงคการวิจัย
Objective
๑. เพื่อศึกษามุมมองและโอกาสการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อศึกษาแนวโนมการวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
Literature review
๑. การลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (๒๕๖๑) อธิบายถึงสกุลเงินดิจิทัลเปนการพัฒนาระบบการโอนเงิน
ที่ไมตองผ านหรือใชสถาบั นทางการเงินเปนตัว กลางในการตรวจสอบขอมูลกระบวนการทางคณิ ตศาสตร
โดยคอมพิว เตอร คํานวณความถู กต องของธุรกรรมที่ ไ ดรั บผลตอบแทนเป น เหรี ยญของสกุ ลเงิน ดิจิ ทัล ซึ่ง
กระบวนการนี้เรียกวา การขุดเหมือง (Mining) สําหรับขอคนพบของ จิดาภา ดํารงคสมบัติ และคณะ (๒๕๖๔)
ไดกลาวถึง การวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล มีความเกี่ยวของกับเงื่อนไข ๖ ประการ ไดแก ๑) โอกาสในการ
ลงทุ น ทางเลื อ กใหม ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ๒) ความต อ งการของตลาดมี เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั่ ว โลก ๓)
ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติ ๔) ความโปรงใสของระบบในการเก็บขอมูล ๕) ความสนใจสกุลเงินดิจิ ทัล
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จากทั่วโลก ๖) ความเปนสวนตัวของสกุลเงินดิจิ ทัล ซึ่งมี ความสั มพันธกับงานวิจั ยของ Alzahrani & Daim
(๒๐๑๙) พบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไดรับความสนใจ เนื่องจากเปนโอกาสการ
ลงทุนในทางเลือกใหม มีความปลอดภัยในการเก็บขอมูลและมีความเปนสวนตัว โดยปจจัยนี้สามารถนําไป
วิเคราะหการวางแผน การลงทุนเพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจในสกุลเงินดิจิทัล เกิดความตระหนักรูตอการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยางมากในโลกปจจุบัน
จากผลการวิจัยของ กษิดิศ สังสีเพชร (๒๕๖๔) กลาววา นักลงทุนมีการวางแผนกอนการตัดสินใจ โดยให
ความสําคัญกับการศึกษาขอมูลพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลที่สนใจ โดยคํานึงถึงการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อคาดหวัง
ผลตอบแทนในระยะยาว สอดคลอง กนกดล สิริวัฒนชัย และอิทธิกร ขาเดช (๒๕๕๗) พบวา การนําเงินเขาไป
ในระบบธุรกรรมเพิ่มมูลคาในอนาคต เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปกําไรจากการซื้อขาย อาทิ การเก็งกําไร เงินปน
ผล คาเชาหรือกําไรจากการเพิ่มมูลคาซึ่งมีระยะเวลาการลงทุน และยังสอดคลองกับ สมใจฟอง ธิวงค และ
กนกวรรณ จันทรเจริญชัย (๒๕๖๒) พบวา นักลงทุนตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัล โดยใหความสําคัญกับความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงานมากที่สุด ในขณะที่ความเชื่อมั่นดานความรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลชวยสงเสริมการ
ตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัล เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่แทจริงของสกุลเงินดิจิทัลตามโลกาภิวัตนของระบบ
การเงินโลก
๒. ธุรกิจรานอาหาร
ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน (๒๕๖๒) กลาววา ธุรกิจรานอาหารเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต อีกทั้ง
พฤติกรรมของผู บริโภคที่เปลี่ ยนมาให ความสําคัญกับความสะดวกสบาย และการตอบสนองความตองการ
ที่มีความรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญกับอุตสาหกรรมการบริการและการ
ทองเที่ยว ซึ่งทางธุรกิจรานอาหารมีความเชื่อมโยงและยังเปนธุรกิจที่ไดรับประโยชนจากภาคการทองเที่ยวเปน
หลัก อีกทั้งยังพบวา มูลคาการใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติมีการใชจายในดานอาหารและ
เครื่องเครื่องเปนอันดับ ๓ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย ไดแบงประเภทรานอาหารออกเปน ๔ ประเภท จําแนก
ตามการออกแบบตกแตงเปนหลัก ไดแก ๑) รานอาหารระดับหรู (Fine Dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตง
อย างประณี ตสวยงาม โดยใช วั ส ดุ และอุ ป กรณ ราคาแพง จั ดอาหารอย างหรู มี การบริ การระดั บ ๕ ดาว
๒) รานอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบพอเหมาะสมควร มุงเน น
บรรยากาศแบบสบาย ราคาอาหารระดับปานกลาง พนักงานบริการแบบเปนกันเอง ไมมีกระบวนการบริโภค
ที่ยุงยากซับซอน ๓) รานอาหารทั่วไป (Fast Dining) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบเรียบงายสะดวก
มีความทันสมัย มีบริการอาหารจานดวน จํากัดเพียงไมกี่รายการและสามารถหมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก
๔) รานริมบาทวิถี (Kiosk) เปนรานที่มีการออกแบบตกแตงแบบงาย มีบริการอาหารจานเดียวและสามารถปรุง
ไดงาย สวนใหญเปนธุรกิจขนาดยอมที่มีเจาของรานเปนพอครัวเอง (วนิดา สิงหจาวลา, ๒๕๕๔)
นอกจากนี้ พยนตธร สําเร็จกิจเจริญ (๒๕๖๓) ไดอธิบายวา ทิศทางที่เติบโตของธุรกิจรานอาหารเพิ่ม
สูงขึ้นรอยละ ๑.๔ – ๒.๔ แตก็ยังมีอุปสรรคที่ทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินกิจการไดอยางราบรื่น โดยประเด็น
หลักเปนเรื่องเกี่ยวกับตนทุนที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราคาจาง ราคาสินคา ราคาคาเชาสถานที่ รวมทั้งการ
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คาดคะเนความตองการของลูกคามีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับจํานวนคูแขงทางธุรกิจเดียวกันเพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วทําใหผูประกอบการหลายรายปรับตัวตามไมทัน ดังนั้นขอเสนอการ
จัดการจึงมีทั้งหมด ๓ แนวทางที่ทําใหธุรกิจรานอาหารสามารถอยูรอดในตลาดที่มีการแขงขันสูง ไดแก ๑) แนว
ทางการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ เปนสิ่งที่ทําใหลูกคามีความสนใจเพิ่มมากขึ้น อาทิ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑให แตกตางน าดึงดูดใจ มีการเล าเรื่องราวที่ เกี่ยวของกับแหล งที่มาของวัตถุดิบ รวมไปถึงวิธีการผลิต
ที่สรางสรรค ๒) แนวทางการบริหารธุรกิจรานอาหารใหมีความยืดหยุน เปนการปรับเรื่องการบริหารทรัพยากร
ในองคกรใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยู การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชทําอาหารตามฤดู กาล และ
๓) แนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนการเลือกใชชองทางในการจัดจําหนายและชําระผานสื่อดิจิทัล
ทั้งบนเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือ
ระเบียบวิธีวิจัย
Methodology
๑. การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีปรากฏการณวิทยา (Phenomenology)
เปนการมุงใหความสนใจเกี่ยวกับประสบการณชีวิตของมนุษย เนนการคิดที่เกี่ยวกับประสบการณชีวิตของคนที่
เหมือนกัน และให ความหมายของเรื่ องที่ ตนเองพบ เพื่อสะท อนมุ มมองความหลากหลายของมนุ ษ ย ผ าน
โครงสรางจิตสํานึกภายใน (อัญญา ปลดเปลื้อง, ๒๕๕๖)
๒. การกําหนดขอบเขตการศึ กษาทางผู วิจัยไดพิจ ารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค การวิ จั ย
ในแตละขอ เพื่อเปนแนวทางสนับสนุ นผลการศึ กษาที่เกิดขึ้นให เกิดความถูกต องสามารถแบ งออกเปน ๓
ขอบเขต ไดแก
๒.๑ ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลักดวยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุมของผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารขนาดกลางและขนาดยอยดวยเงื่อนไขของผูที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายการบริการดวยตนเอง
อาทิ การลงทุน การกําหนดกลุมเปาหมาย และการควบคุมดูแลทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกร อีกทั้งยังเปน
ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพียงคนเดียว มีประสบการณดําเนินธุรกิจไมนอยกวา ๕ ป
จํ า นวนทั้ งหมด ๖ คน ซึ่ งกลุ มผู ให ข อมู ล หลั กแต ล ะคนต องผ า นการคั ดเลื อกการเป น ตั ว แทนด ว ยการทํ า
แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่ผานการตรวจ
ประเมินคาความเที่ยงมีคามากกวา ๐.๕ ขึ้นไป ดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด าน
การเงิน บริหารธุรกิจ และการบริการ
๒.๒ ขอบเขตดานสถานที่ของรานอาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการรับชําระดวยสกุลเงิน
ดิ จิ ทั ล จํ า นวนทั้ ง หมด ๖ แห ง ได แ ก ๑) ลิ้ ม เหล า โหงว (Lim Lao Ngow) ๒) ซี บ รี ส ซี ฟู ด (Sea breeze
seafood) ๓) กุงถัง (Koongtung) ๔) ทูบาร ดีไซน เฟอรนิเจอร แอนด เรสเตอรอง (TUBA Design Furniture
& Restaurant) ๕) มูน เอส คาเฟ (Moon. S Café ) และ ๖) เดรี่ โฮม ออกานิค (Dairy home organic)
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๒.๓ ขอบเขตดานระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุ ม
แหล งข อ มู ล ปฐมภู มิ ในการเข า ถึ ง พื้ น ที่ ข องร านอาหารที่ รั บ ชํ า ระด ว ยสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ในแต ล ะแห ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๓. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลหลักแตละ
รายภายในระยะเวลาไมต่ํากวา ๔๕ นาที โดยผูวิจัยไดกําหนดใหมีการใชคําถามกึ่งโครงสรางปลายเปด แบงเปน
๒ สวน ประกอบดวย ๑) ขอมูลผูใหสัมภาษณ ๒) คําถามในการสัมภาษณเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนสกุลเงิน
ดิจิทัลกลุมธุรกิจรานอาหาร โดยการสัมภาษณแบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ ๑) การสัมภาษณโดยตรง ณ สถาน
ประกอบการดวยการใชอุปกรณการเก็บขอมูลการสนทนาดวยโทรศัพทมือถือยี่หอ Huawei รุน Nova 3 i และ
Oppo A๓๗ ในการบันทึกเสียง ๒) การสัมภาษณออนไลนผานทางโปรแกรม Zoom มีการบันทึกขอมูลในการ
สัมภาษณโดยโนตบุค Acer รุน Swift ๕
๔. การตรวจสอบขอมูลแบบ ๓ เสา (Triangulation) ประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานแหลงขอมูล
(Data) มีการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร จํานวนมากกวา ๑ คน ในแตละสถานที่เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาเปรียบเทียบกัน ๒) ดานนักวิจัย (Investigators) ที่มีจํานวนมากกวา ๑ คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดรับความ
ร วมมือจากผู ร วมวิจัย และอาจารย ที่ปรึ กษาในการวิจั ย เพื่อชวยกันเรียบเรียงขอมูลและวิเคราะห จากบท
สัมภาษณจํานวนมากกวา ๑ ครั้ง จากนั้นจึงสังเคราะหจากมุมมองที่แตกตางกันตามลําดับวัตถุประสงคของการ
วิ จั ย ๓) ด า นแนวคิ ดทฤษฎี (Theoretical) มี การทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกั บ การวางแผนการลงทุน
สกุลเงินดิจิทัล ธุรกิจรานอาหาร เพื่อนํามาเปรียบเทียบหาความสอดคลองกันของขอมูล (Thurmond, ๒๐๐๑)
บทสรุป
Conclusion
๑. มุมมองและโอกาสการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบวา สภาพการณของกลุมผูประกอบการสวนใหญแตเดิมมีรายไดมาจากการรับชําระเงินสด การเงิน
โอนผานระบบออนไลนระหวางบัญชีธนาคาร การชําระเงินออนไลนผานตัวกลางที่มีการผูกสัญญากับบัตรเครดิต
(3rd Party Gateway) โดยกลุมผูประกอบการมองเห็นโอกาสที่สกุลเงินดิจิทัลจะมีการเติบโตในอนาคต ถึงแมวา
ทิศทางของตลาดโลกและประเทศมีความผันผวนก็ตาม การนําเงินสกุลดิจิทัลเขามาใชเปนทางเลือก สําหรั บการ
อํานวยความสะดวกในการรับชําระแกกลุมลูกคาที่นอกเหนือจากการทําธุระกรรมออนไลนแบบเดิม เชน พรอม
เพลย คิ ว อาร เพลย การชํ าระเงิ นแบบไร สั มผั ส ผ านบั ตรเครดิ ต เป น ต น สํ าหรั บทางร าน Lim Lao Ngow
ใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกุลเงินดิจิทัลสามารถเกร็งกําไรในอนาคตได จึงมีความเปนไปไดที่จะมีการเพิ่ม
สินทรัพยดิจิทัลอยางตอเนื่อง แตสําหรับทางราน Koongtung Seafood อธิบายถึง ความไมชัดเจนของรัฐบาล
ที่ยังคงมีขอจํากัดเรื่องของภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การลงทุนจึงเปนเพียงการซื้อสินทรัพยในปริมาณที่มี
มูลคาไมมากนัก เปนเพียงการเกร็งกําไรในอนาคต ในขณะเดียวกันทางราน TUBA design และ Moon.S. Café
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ไดนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับ การชําระเงินดวยสกุลเงินดิจิทัล และการชําระเงินผานชองทางออนไลนในรูปแบบ
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-wallet) อาทิ ทรูมันนี่วอลแล็ท (True money wallet) ไลนเพลย (Line pay)
และ ชอปปเพลย (Shopee pay) ที่กําลังมีจํานวนลูกคาหันมาใชกันมากขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อโควิด-๑๙ ที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา และอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชําระเงินในบริบทใหมมาทดแทนตลอด
กาล อีกทั้งยังมีแนวโนมที่กลุมประชาชนทั่วประเทศจํานวนไมนอยหันมาใชเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคและกลุมสินคาบริการแตละ
ประเภท
๒. แนวโนมการวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบงออกเปน ๔ ขั้นตอนยอย ดังนี้
๒.๑ การกํ า หนดแผนการลงลงทุ น สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ของกลุ ม ธุ ร กิ จ ร า นอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใตขอบเขต ๔ ดาน ไดแก
๒.๑.๑ ดานงบประมาณ จากการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการสวนใหญยังคงไมได
กําหนดแผนการนําเงินสกุลดิจิทัลเขามาใชในโครงสรางงบประมาณสําหรับการลงทุนโดยตรง แตเปนเพียงการ
เปดบริการเพื่อเปนชองทางการรับชําระดวยสกุลเงินดิจิทัลจากกลุมลูกคาที่มารับบริการใหไดรับความสะดวก
เพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากการทําธุระกรรมออนไลนแบบเดิม ๆ ในขณะที่ผูประกอบการบางรายอยาง Dairy
home ไดมีการนําผลกําไรที่ไดรับจากการจําหนายรายการอาหารและเครื่องดื่มแตละเดือนมาใชในการลงทุน
สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติมและยังเปนสินทรัพยสําหรับการขยายกิจการตอไปในอนาคต ในขณะที่ทางราน Sea
breeze ไดมีการเปลี่ยนรายจายดานวัตถุดิบที่มักจําหนายไมหมดในคลังสินคาใหมาเปนงบประมาณในการลงทุน
สกุลเงินดิจิทัลทดแทน ประกอบกับในชวงหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ระลอกที่ ๓
เปนตนมา ทําใหกลุมลูกคามีความเชื่อมั่นในการออกมารับประทานอาหารนอกบานกันมากขึ้น ถึงแมวาจํานวน
ของผูติดเชื้อรายวันยังไมคงที่ก็ตาม ทางผูประกอบการบางรายจึงเรงดําเนินการวางแผนงบประมาณทางการเงิน
ใหมในหมวดรายรับ-รายจายตาง ๆ เพื่อความตอเนื่องทันทางธุรกิจ
๒.๑.๒ ดานระยะเวลา จากการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการสวนใหญไมไดมีการ
วางแผนขยายระยะเวลาสํ า หรั บการเพิ่ มการลงทุ น สกุ ล ดิ จิ ทั ล ต อไปอี กประมาณ ๒-๓ ป อั นเนื่ องมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกที่ ๑ ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๖๓ สงผลใหผูประกอบการบางราย
ตัดสินใจปดกิจการเปนการชั่วคราว ทําใหรายไดหลั กจากการจําหนายสิ นคาและบริการสูญหายสะสมเป น
เวลานาน การกลับเปดกิจการใหมอีกครั้ งตองคํานึงถึงขอบเขตระยะเวลาใหสัมพันธกับแบบจําลองทางธุรกิจ
(Business Model) รูปแบบใหม เพื่อรับมือกับกระแสโลกที่มีความผันผวน ความไมแนนอน ความซับซอน และ
ความคลุ ม (VUCA World: Volatility, Un-certainty, Complexity and Ambiguity) ในขณะที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทยที่ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน
การการนําเอาสกุลเงินดิจิทัลเขามาชําระตราสินคาไดถูกตองตามกฎหมาย ในเบื้องตนยังไมอนุญาตให มีการ
โฆษณาเชิญชวนการชําระดวยเงินสกุลเงินดิจิทัล หากลู กคากับผู ประกอบการที่ตองการแลกเปลี่ ยนสิ นคา
ทางผูประกอบการตองโอนเงินไปยังบัญชีของลูกคาเปนเงินบาทเทานั้น นอกจากนี้ ผูประกอบการจากทางราน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๔๐๕

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

Lim Lao Ngow ไดเปดเผยขอมูลวา ทางร านไดมีการเป ดเริ่ มรั บชําระเงินสกุลดิจิ ทัลตั้ งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙
เป นตนมา เชนเดี ยวกับทาง Dairy home ที่กําหนดแผนดานระยะเวลารั บชําระเงินสกุลในป พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องจากธุรกิจบริการอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนธุรกิจบริการอาหารรายใหญที่ประเภทบริการอาหาร
และเครื่ องดื่ มหั นมาใชส กุล เงิน ดิจิ ทั ลในการแลกเปลี่ ยนมู ล คา รวมทั้งการใช กลยุ ทธ การส งเสริ มการขาย
เพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาชําระเงินสกุลดิจิทัลกันมากขึ้น
๒.๑.๓ ดานทรัพยากร จากการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการสวนใหญมีการถายทอด
ความรูใหกับพนักงานบริการใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสกุลเงินดิจิทัลและอธิบายถึงวิธีการรับ
ชําระเงินเบื้องตน โดยทางผูประกอบการไดนําองคประกอบของเทคโนโลยีดานซอฟตแวรประยุกต (Software
Application) หรือแพลตฟอรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัลที่หลากหลาย ไดแก ไบแนนซ (Binance)
มากที่สุด รองลงมา บิททาซซา (Bitazza) ในสวนของความนิยมน อยที่สุ ด คือ ไมซีเลียม (Mycelium) และ
แคสเสดเพลย (Classepay) สําหรับแนวคิดทางคัดเลือกกลุมตัวกลางในการรับชําระเงินสกุลดิจิทัลที่แตกตางกันนั้น
กลุมผูประกอบการตางพิจารณาจากความนาเชื่อถือสําหรับการลงทุนในระดับสากลเปนหลักและอัตราการ
แลกเปลี่ยนตามชวงระยะเวลาที่มีการรับสินทรัพยดิจิทัลเขามา โดยผูประกอบการบางรายอาจเลือกใชมากกวา
๑ แพลตฟอรม
๒.๑.๔ ดานกําไรที่คาดหวัง จากการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการสวนใหญคาดหวัง
การสรางกําไรในระยะยาว โดยบางรายประเมินวามูลคาของเงินสกุลดิจิทัลอาจสูงถึงรอยละ ๕๐-๑๐๐ ในรอบ ๕
ป ซึ่งตองอาศัยกระแสความนิยมและการยอมรับระหวางกลุมลูกคาภายในประเทศในฐานนะนักลงทุนหนาใหม
ในปจจุบันยังคงมีจํานวนที่ไมมากนัก และสกุลเงินเหรียญแบบคงมูลคา (Stable coin) ที่สภาวะของตลาดมี
ความผันผวนต่ํา อาจสงผลตอการสรางกําไรในมูลคาที่ไมสูงมากตามเปาประสงค ในขณะเดียวกันการลงทุนสกุล
เงินดิจิทัลยังเปนการยกระดับภาพลักษณตราสินคาและความสามารถของผูประกอบการในการเตรียมความ
พรอมตอการพัฒนาองคกรใหมีความรวมสมัยกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่กําลัง
กลายเปนสิ่งจําเปนของการดําเนินกิ จการในโลกอนาคต ที่กลุมลูกคานํากระบวนการสื่อสารและโครงขายของ
อินเตอรเน็ตเขามาเปนเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกในทุก ๆ กิจกรรม อีกทั้งคานิยมของการไมพกเงินสด
ในกลุมของคนรุนใหมที่เดินทางไปดวยโทรศัพทมือถือเพียงเครื่องเดียว
๒.๒ ขั้นตอนการนําสกุลเงินดิจิทัลเขามาใชในธุรกิจ จากการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการ
มีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่นํามาเปดรับชําระในแตสกุลที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากอัตรา
ความผั น ผวนน อยที่ สุ ด จากนั้ น จึ งมี การนํ าซอฟต แวร ประยุ กต ตั ว กลางเข า มาใช ง านในธุ ร กิ จ ร า นอาหา ร
ของตนเอง รวมทั้งยังมีการประกาศใหกลุมลูกคารับรูเกี่ยวกับการเปดรับชําระผานชองทางการประชาสัมพันธ
ของทางรานแตละประเภท อาทิ บริเวณดานหนาเคานเตอร สื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ ในขณะเดียวกัน
กลุมผูประกอบการบางรายยังคงมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับชําระ
เงินในแตละครั้ง นอกจากนี้ ยังคงมีผูประกอบการบางรายที่ประเมินความเปนไปไดในลงทุนสกุลเงินดิจิ ทัล
จากกลุมนักลงทุนที่รูจัก เชน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เปนตน เพื่อนําเอาขอมูลเหลานี้ไปประกอบการ
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ตัดสินใจวางแผนการลงทุนตอไป หรือเพิ่มสินทรัพยดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เขามา และยังเปนการลดความเสี่ยง
ในการจัดการระบบการเงินของทางกิจการใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด
๒.๓ การตรวจสอบความคุมคากับการนําสกุลเงินดิจิทัล จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการ
บางรายมีมุมมองวาความคุมคานั้นเกิดมาจากกําไรจากการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลคาสูงขึ้น ยอมมีความ
เกี่ยวของกับแนวทางการประชาสัมพันธใหกลุมลูกคาหันมาใชสกุลเงินดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีสกุล
เงินดิจิทัลชวยมีสวนชวยสรางมูลคาของตราสินคาที่แตกตางจากคูแขงขันประเภทเดียวกัน ในขณะเดียวกันความ
ชัดเจนจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเกี่ยวของยังคงขาดขอมูลหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเวนการ
หักภาษี ณ ที่จาย ยิ่งไปกวานั้น ปญหาหรืออุปสรรคที่คนพบจากกลุมผูประกอบการที่มีความคลายคลึงกันไมวา
จะเปน คาธรรมเนียมการโอนที่มีคาบริการสูงตอครั้ง ระยะเวลาการโอนมีความลาชาเนื่องจากโครงสรางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เชน ฮารทแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล เครือขายสัญญา เปนตน ตลอดจนรูปแบบ
การโอนเงินยังมีขั้นตอนยุงยากในการแปลงสกุลเงิน รวมทั้งจํานวนกลุมลูกคายังมีจํานวนไมมากนักถาเทียบกับ
การชําระออนไลนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายอยูแลว
๒.๔ วิธีแกไขปญหาหรืออุปสรรคกับการใชสกุลเงินดิจิทัล จากการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการ
มีการเปดรับสกุลเงินอื่น ๆ เขามาเพื่อเปนตัวเลือกใหกับทางกลุมลูกคา รวมทั้งยังมีการเปดโอกาสใหกับลูกคาแต
ละสามารถเลือกชําระคาธรรมเนียมในระดับมากหรือนอยตามตองการ โดยลูกคาอาจเลือกชําระคาบริการสวน
ตางดวยเงินสดไดอีกดวย ซึ่งอาจตองแลกมาดวยระยะเวลาการรับโอนภายใตเงื่อนไขของความรวดเร็วของระบบ
ตลอดจนการใชกิจกรรมสง เสริมการขายในลักษณะตาง ๆ อาทิ การใหสวนลดรายการอาหารและเครื่องดื่ม
การมอบของสมนาคุณ เพื่อดึงดูดใหกลุมลูกคาเขามาชําระผานสกุลเงินดิจิทัล ยิ่งไปกวานั้นทางรัฐบาลควรมี
การเปดตัวแอพพลิเคชั่นที่เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ภายใตคาธรรมเนียมที่ไมสูงมากนักเพื่อความสะดวก
แกกลุมลูกคา โดยเฉพาะผูประกอบการอาจตองดําเนินการจัดการกับภาษีที่มีความซ้ําซอน เมื่อเกิดการขาดทุน
ควรเก็บสกุลเงินใหยาวนานมากขึ้น เพื่อคาดหวังใหราคาหรือมูลคาคืนกลับขึ้นมา หรืออาจยอมขาดทุนขาย
ออกไปเพื่อลดภาระของกิจการตอไป
อภิปรายผลการวิจัย
Discussion
๑. มุมมองและโอกาสการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบวา การเติบโตในอนาคตถึงแมวาทิศทางของตลาดโลกและภายในประเทศมีความผันผวนก็ตาม
แตการนําเงินสกุลดิจิทัลเขามาใชเปนทางเลือกสําหรั บการอํานวยความสะดวกสําหรับการรับชําระแกลูกคา
ที่นอกเหนือจากการทําธุระกรรมออนไลนแบบเดิม เนื่องจากสถานการณการแพรของเชื้ออโควิด -๑๙ ทําให
พฤติกรรมการชําระเงินของกลุมลูกคาเปลี่ยนไป เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเงินสดและผูใหบริการที่
อาจเปนพาหะของการแพรระบาดครั้งใหม รวมทั้งการชําระดวยสกุลเงินดิจิทัลยังเปนประเด็นที่ทาทายสําหรับ
การจูงใจกลุมลูกคาที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลเขามาชําระแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจ สอดคลองกับ
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แนวคิดทฤษฎีของ Kumar (๒๐๑๗) ที่นําเสนอเกี่ยวกับการเติบโตของการทางธุรกรรมดวยบิทคอยนมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพบวา มีผูคนบางกลุมใหความสนใจบิทคอยนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหลานี้ เพื่อนําไป
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย นอกจากนี้ เทคโนโลยีของบิทคอยน ยั งเป นนวัตกรรมที่มีความน าสนใจ แตจาก
การศึกษาพบวามี ความคงที่ของราคาสูง ซึ่งอาจบงชี้วาเปนคาเงินที่มีการเก็งกําไรกันมาก ยิ่งไปกวานั้นสิ่งที่
รัฐบาลในหลายประเทศสวนใหญยังไมรับรองใหบิทคอยนเปนสินทรัพยที่ถูกตองตามกฎหมาย แตในอนาคตบิท
คอยนอาจสามารถแสดงใหเห็นวาเปนคาเงินที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะเปนกลไกลที่ ถูกยอมรับไดในระยะเวลาไมชา
อีกทั้งยังเชื่อวาในระยะยาวประชากรโลกที่เกิดหลังป ค.ศ. ๒๐๐๐ เปนตนไป ใหความสําคัญเทคโนโลยีของเงิน
ดิจิทัลจะมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันมากขึ้น จะหันมาใชบิทคอยนและเรียนรูเรื่องสินทรัพยดิจิทัลกันมาก
ขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จิดาภา ดํารงสมบัติ และคณะ (๒๕๖๔) จากการศึกษา
พบวา ความตองการสกุลเงินดิจิทัลในตลาดโลกกําลังเพิ่มขึ้น โดยกลุมของครอบครัวและเพื่อนเปนอีกหนึ่งปจจัย
ที่ชวยกระตุนใหเกิดคานิยมการลงทุน พรอมการพบเห็นขอมูลของสกุลเงินดังกลาวตามที่ป รากฏในสื่อสั งคม
ออนไลน และการเริ่มใชเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรายใหญทําใหประเด็นดังกลาวกลายเปนเรื่องใกลตัวประชาชน
๒. แนวโนมการวางแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบงออกเปน ๔ ขั้นตอนยอยดังนี้
๒.๑ การกําหนดแผนการลงลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของกลุมธุรกิจรานอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใตขอบเขต ๔ ดาน ไดแก
๒.๑.๑ การกําหนดแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ดานงบประมาณ จากการศึกษาพบวา
กลุมผูประกอบการสวนใหญยังคงไมไดกําหนดแผนการนําเงินสกุลดิจิทัลเขามาใชในโครงสรางการลงทุนโดยตรง
กําหนดใหเปนแคเพียงชองทางสําหรับการรับชําระจากกลุมลูกคาที่มาใชบริการเทานั้น สวนหนึ่งผูประกอบกร
ตองนําเงินลงทุนมาใชในการจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารภายในราน หากเงินสกุลเงินดิจิ ทัลที่มี
มูลคาสูงขึ้นและมีลูกคาเพิ่มจํานวน อาจเปนผลดีสํา หรับการตอยอดมูลคาใหแกกิจการดวยเทคนิคเสนอขาย
สินทรัพยดิจิทัลกับนักลงทุนที่สนใจในมูลคาที่สูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกดล สิริวัฒนชัย และอิทธิกร
ขาเดช (๒๕๕๗) ผลการศึกษาพบวา การนําเงินเขาไปในระบบธุรกรรมออนไลนเพิ่มมูลคาในอนาคต เพื่อคาดหวัง
ผลตอบแทนในรูปกําไรจากการซื้อขาย อาทิ การเก็งกําไร เงินปนผล คาเชาหรือกําไรจากการเพิ่มมูลคาซึ่งมี
ระยะเวลาการลงทุน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชราวลัย เขียวทอง และสุมาลี รามนัฏ (๒๕๖๓)
ผลการศึกษาพบวา การวางแผนการขายเงินสกุลดิจิทัลตองพิจารณารวมกับปจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
สงผลตอมูลคาในอนาคต โดยอาศัยสมการประกอบดวย ราคาที่ซื้อมา (มูลคาบาท) คูณกับ จํานวนเหรียญที่ขาย
ไป เทากับ ตนทุนขาย (มูลคาบาท) ลบกับ ราคาขาย × รอยละ ๑๕ (การภาษีหัก ณ ที่จาย : มูลคาบาท) หาก
ผูประกอบการหรือนักลงทุนวางแผนไมรอบคอบอาจเกิดผลกระทบตอระบบรายรับ-รายจายของกิจการ
๒.๑.๒ การกําหนดแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ดานระยะเวลา จากการศึกษาพบวา
ผลสืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด -๑๙ คาดการณไดอยางยากลําบากในกําหนดระยะเวลา
ที่แนนอนในการลงทุน ทําใหกลุมผูประกอบการตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับมาตราการของรัฐอยูบอยครั้ง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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สอดคลองกับงานวิจัยของ กษิดิศ สังสีเพชร (๒๕๖๔) ผลการศึกษาพบวา นักลงทุนมีการวางแผนกอนการ
ตัดสินใจ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาขอมูลพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลที่สนใจ โดยคํานึงถึงการจัดสรรเงิน
ลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว แตอยางไรก็ตาม กลุมผูประกอบการตองรับมือกับกระแส VUCA
World ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา ทั้ ง นี้ สามารถเตรี ย มรั บ มื อ กั บ แนวคิ ด VUCA Prime ที่ นํ า ไป
ประยุกตใชกับงานวิจัยของ โชติกา ใจทิพย และกฤษดา เชียรวัฒนสุข (๒๕๖๑) ประกอบดวย (๑) วิสัยทัศน
(Vision) ที่ผูบริหารตองเสนอมุมมองการรับมือกับป ญหาในอีก ๓-๕ ปขางหนา เพื่อเฝาระวังผลกระทบกับ
องคกร (๒) การทําความเขาใจ (Understanding) ที่ผูบริหารตองรับรูและสะสมขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียขององคกร รวมทั้งการเชื่อมโยงขอมูลใหม ๆ ของกระแสโลกปจจุบัน (๓) ความชัดเจน (Clarity) ที่ผูบริหาร
ตระหนักรูควบคูกับการวิเคราะหเพื่อคนหาเหตุและผล พรอมกับการนําเสนอวิธีการรับมือกับปจจัยตาง ๆ
ภายใตเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณ และ (๔) ความคลองแคลววองไว (Agility) ที่ผูบริหารตองสรางแผนงาน
รับมือกับความเสี่ยงและวิกฤตไดอยางทันที พรอมทั้งการวางทิศทางการสื่อสารกับกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว
ทันสถานการณ (Johansen, ๒๐๑๒)
๒.๑.๓ การกําหนดแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ดานทรัพยากร จากการศึกษาพบวา
ธุรกิจรานอาหารตองอาศัยกระบวนการถายทอดความรูให กับพนักงานภายในรานใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
สกุลเงินดิจิทัลและวิธีการรับชําระที่ถูกตอง โดยกลุมผูประกอบการทุกรายไดนําเอาซอฟตแวรประยุกตเขามา
เปนตัวกลางการรับชําระเงินสกุลดิจิทัล สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ ประเวศน มหารัตนสกุล (๒๕๕๘)
ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใหการศึกษา ฝกอบรม ฝกปฏิบัติ การสอนงาน
รวมถึงการสับเปลี่ยนหนาที่ อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมภายนอก ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคกร
ใหเปนไปตามแผนงานของทรั พยากร นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรุจา เดชจินดา (๒๕๖๑)
ผลการศึกษาพบวา เทคโนโลยีทางการเงินมีบทบาทสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจ โดยสถาบันทางการเงินตอง
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในองคกร เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินรูปแบบใหม
ในขณะเดียวกันกลุมผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพควรเขาใจถึงการสรางระบบนิเวศทางการเงิน ควบคูกับ
เพิ่มองคความรูทางการเงินยุคใหมที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และกลุมลูกคาควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
หรือวิธีการใชงานใหชัดเจนกอนการตัดสินใจใชบริการ
๒.๑.๔ การกําหนดแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ดานกําไรที่คาดหวัง จากการศึกษาพบวา
กลุมผูประกอบการสวนใหญไมไดคาดหวังการสรางกําไรในระยะสั้น ในขณะที่ผูประกอบการบางรายไดประเมิน
วามูลคาของเงินสกุลดิจิทัลอาจสูงถึงมูลคารอยละ ๕๐ - ๑๐๐ ในรอบ ๕ ปจากปจจัยสนับสนุ นตาง ๆ ทั้งนี้
กลุมลูกคาที่ใชสกุลเงินดิจิทัลยังไมมากนักและยังคงเปนสกุลเงินเหรียญแบบคงมูลคา ที่มีความผันผวนคอนขาง
ต่ํา อาจทํากําไรไดไมมากเนื่องจากยังมีกลุมลูกคาที่ตองการแลกเปลี่ยนเพียงไมกี่ราย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ นนทฤทธิ์ เพชรานนท (๒๕๖๐) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจะ
คํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐศาสตรประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนยอมหวังผลตอบแทน และการประเมิน
ถึงอนาคตของกิจการที่ลงทุนไปนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดี นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ พรชัย
ชุนหจินดา (๒๕๖๒) อธิบายวา ธุรกิจใหม (Startup) กับการใชเทคโนโลยีทางการเงินอาจไมประสบความสําเร็จ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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เนื่องจากตองการผูที่มีความชํานาญ สําหรับการระดมทุนเพื่อนํามาหมุนเวียนสินทรัพยตองอาศัยเครือขายทาง
ธุรกิจ และการยอมรับวาการสรางกําไรภายในระยะเวลาอันสั้นเปนเรื่องยากลําบาก
๒.๒ ขั้นตอนการนําสกุลเงินดิจิทัลเขามาใชในธุรกิจ จากการศึกษาพบวา การประเมินสกุลเงิน
ดิจิทัลที่มีความนาเชื่อถือในระดับสากลชวยลดขอจํากัดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน พรอมทั้งผูประกอบการ
ตองคํานึ งถึงโครงสร างของเทคโนโลยี ดานซอฟต แวร ประยุ กตที่มีประสิ ทธิภาพเขามาชวยให กระบวนการ
ดําเนินการทางธุรกรรมไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งนับวาเปนขั้นตอนการประชาสัมพันธขอมูลใหแกกลุมลูกคาไดรับรู
ในลําดับตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สิราภรณ จรุงศรีอภิสิทธิ์ (๒๕๖๑) ผลการศึกษาพบวา แนวทางการ
ปฏิรูปนวัตกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกในการเขาถึงไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทางผูประกอบการตอง
อาศั ย แนวทางการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน หรื อ ที่ เ รี ย กว า Application programing interface (APIs)
ทําหนาที่เปนตัวกลางในการเขาถึงฐานขอมูล (Data) ที่ผูใชสามารถนําไปวิเคราะหความสนใจ เพื่อการนําเสนอ
รูปแบบการบริการใหกับกลุมลูกคาไดอยางถูกตอง ทั้งหมดเปนกระบวนการวางแผนที่ตองใชงบประมาณการ
ลงทุนในมูลคาสูงโดยเฉพาะในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ
๒.๓ การตรวจสอบความคุ ม ค า กั บ การนํ า สกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล จากการศึ ก ษาพบว า โอกาส
ที่ผูประกอบการจะสามารถสรางมูลคาไดนั้นตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธขอมูลใหกับกลุมลู กคา
ที่ตลาดเฉพาะอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันการดูแลเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่พบความล าชา
ในกระบวนการดําเนินธุรกรรมทางการ อาจกลายเปนขอผิดพลาดของสกุลเงินที่ไมครบตามจํานวนหรือมูลคา
ที่ ไม ส อดคล องกั บเงื่ อนไขการแลกเปลี่ ยน สอดคล องกั บงานวิ จั ย ของจิ ร ายุ ทธ ธราธรรุ งเรื อง และพั ฒ น
พัฒนรังสรรค (๒๕๖๓) ผลการศึกษาพบวา สิ่งสนับสนุนที่สงผลตอความนาสนใจในการใชสกุลดิจิทัลลิ บ รา
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเคยมีประสบการณกับซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนมากอน ซึ่งเปนกลุมของผูที่สนใจ
เนื่องจากเขาถึงขอมูลขาวสารที่มีการบอกตอแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต (E-WOM: Electronic Worth of
Mouth) ที่มีการประชาสัมพันธกันอยางแพรหลายในกลุมบัญชีผูใชงาน รวมทั้งกลุมตัวอยางยังมีความคาดหวัง
เกี่ ย วกั บ ความรวดเร็ ว และความเสถี ย รกว า สื่ อ แลกเปลี่ ย นประเภทอื่ น ๆ โดยการชํ า ระเงิ น ได ทั น ที และ
ไมจําเปนตองแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินทองถิ่น
๒.๔ วิ ธี แ ก ไ ขป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคกั บ การใช ส กุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ในอนาคตที่ ผู ป ระกอบการ
จากการศึกษาพบวา ทางรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทยยังคงขาดความชัดเจนเรื่องนโยบาย
และกฎหมาย รวมทั้งกระบวนการดูแลกระบวนการทําธุระกรรมและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับกลุมผูใชงาน
ไมวาจะเปนผูประกอบการหรือลูกคาก็ตาม สอดคลองกับแนวคิดของ พรชัย ชุนหจินดา (๒๕๖๐) อธิบายวา
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในประเทศไทยจากการวิเคราะหสถานการณของเทคโนโลยีทางการเงิน โดยเฉพาะ
การส งเสริ มกลุ มธุรกิจ Startup จากรัฐบาลไทยที่จํ ากัดแคธุรกิจบางประเภทเทานั้ น อีกทั้งผู ประกอบการ
ที่เริ่มตนใหมยังไมมีกําไรมากพอดีที่จะลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังพบวา ผูประกอบการ Startup
มีโอกาสเกิดขึ้ นเพีย งร อยละ ๕ ตอป ยิ่ งไปกวานั้ นยังพบว า ความเสี่ ยงของเทคโนโลยี ทางการเงิ นสํ าหรั บ
ผู ป ระกอบต อ งเผชิ ญ กั บ ความไม ป ลอดภั ย ด า นข อ มู ล ผ า นระบบการประมวลผลแบบก อ นเมฆ (Cloud
computing) ที่เผยแพร ขอมูลส วนบุคคลของผู ใชระบบ และการลั กลอบนํ าเอาขอมูลไปใชผิ ดวัตถุประสงค
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ตลอดจนความเสี่ยงทางกฎหมายในระหวางประเทศที่ควบคุมไดยากและความผิดพลาดของการทําธุรกรรม
บางประเภทที่อาจสรางความเสียหายใหกับผูประกอบการที่แพรกระจายสูเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขอเสนอแนะ
Recommendation
๑. การศึกษาวิจัยนี้พบวา กลุมลูกคาที่ตองการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยสกุลเงินดิจิทัลมีจํานวน
ไมมาก เนื่องจากความนิยมในการลงทุนนั้นจะมีเพียงเฉพาะกลุมนักลงทุนมือใหมเทานั้น ประกอบกับเนื้อหา
ในพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ อางอิงขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจดวยสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอรเรนซี
สําหรับภาคเอกชน จํากัดคุณสมบัติในฐานะสินทรัพยดิจิทัลแตไมใชเงินตราตามกฎหมาย ดังนั้นจึงสรุปไดวา
ในราชอาณาจักรไทยยังคงไมสนับสนุนใหมีการนําสินทรัพยดิจิทัลมาใชเปนเงินตราโดยตรง ในขณะที่กระแสของ
สิ นทรั พย ดิ จิ ทั ล ถู กสร างมาเพื่ อใช สํ า หรั บการแลกเปลี่ ยนสิ น ค าและบริ การตามเงื่ อนไข เช น ป อบคอยน
(Popcoin) จาก อารเอส จํากัด (มหาชน), เหรียญบุพเพสันนิวาส จากจีดีเอช, การดเอ็นเอฟที (NFT- NonFungible Token) นางงามจักรวาลไทย จากทีพีเอ็น โกลบอล, การดเพื่อนGON จากบริษัท ฟูดแพชชั่น จํากัด
เปนตน เชนเดียวกับทางเดอะมอลลกรุป ที่เปดชองทางการชําระเงินดวยสกุลเงินดิจิทัลในชวงตนป พ.ศ.๒๕๖๕
เปนตนมา ซึ่งกลุมผูประกอบการรานอาหารและธุรกิจบริการประเภทอื่น ๆ ยังคงรอคอยความการเปลี่ยนแปลง
นโยบายตอไปอีกสักระยะ จนกวาสินทรัพยดิจิทัลและเงินสกุลดิจิทัลจะไดรับการอนุญาตใหใชแลกเปลี่ยนอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
๒. การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป น เพี ย งการศึ ก ษาในบริ บ ทของธุ ร กิ จ บริ ก ารประเภทร า นอาหารในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้ น หากพิจารณาจากภาพรวมสกุ ลเงินดิจิทัลเปนเพียงแคสวนหนึ่งของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเงิน หากผูที่สนใจสามารถขยายขอบเขตศึกษาไปยังกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย อม
ประเภทอื่น ๆ ภายใตประเด็นที่เกี่ยวของ อาทิ การกําหนดประเภทหรือรูปแบบของเทคโนโลยีทางการเงิน ,
การวิเคราะหพฤติ กรรมการใชจายผานระบบ E-payment, และการระดมทุนผานตัวกลาง (Crowdfunding
platform) ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีประเภทบล็ อกเชน (Blockchain)
เพื่องานบริการ ๓ ประเภท ไดแก การติดตามธุรกรรม การพิสูจนตัวตน และการบริหารจัดการขอมูล รวมทั้งการ
เลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหขอมูลของฝงอุปสงคดวยการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ที่เปนกลุมลูกคาหรือผูบริโภค เพื่อศึกษาในประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงปจจัยที่สงผลการยอมรับสินทรัพยดิจิทัล
ตามสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทย
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ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางป ญญาและทักษะดานการจั ดการองคกรมีความสั มพัน ธเชิง บวกกั บ
ความสํ าเร็จ ในการประกอบวิช าชี พบั ญชี หากนักศึกษาบั ญ ชี รุน ที่ ๑ และรุ น ที่ ๒ มีทักษะทางป ญ ญาสู ง
นักศึกษาจะประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีสูงขึ้นดวย และหากนักศึกษามีทักษะดานการ
จัดการองคกรสูง จะทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพสูงขึ้นตามไปดวย
ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางปญญาและทักษะดานการจั ดการองคกรมีความสั มพัน ธเชิง บวกกั บ
ความสํ าเร็ จ ในการประกอบวิช าชี พบั ญชี หากนักศึกษาบั ญชี รุน ที่ ๑ และรุ น ที่ ๒ มีทักษะทางป ญ ญาสู ง
นักศึกษาจะประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีสูงขึ้นดวย และหากนักศึกษามีทักษะดานการ
จัดการองคกรสูง จะทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพสูงขึ้นตามไปดวย
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SUCCESS FACTORS FOR THE ACCOUNTING PROFESSION IN THE ๒๑st CENTURY
Kamonporn Techapakapong,1 Chanachon Samuttakarn,
Thamonwan Niwatsaiwong Boonyathorn Roongprasert,
Papawee Pathomwongtanawut, Pantawan Wannasiri
Apinya Boonwised and Warith Chayangamjit
Silpakorn University Phetchaburi IT Campus.
Email address: chayangamjit_w@silpakorn.edu
Abstract
The objective of this research was to investigate the relationship between professional
accounting skills and professional accounting success in the 21 st century. In this study, primary
data was collected with questionnaires from students of Bachelor of Accounting, Batch 1 and
Batch 2 of Silpakorn College. A total of 112 responses were received. In this study, correlation
was tested by multiple regression analysis at a statistical significance level of 0.01.
It was found that intellectual and organizational skills are positively correlated with
success in the accounting profession. If accounting students in year 1 and 2 have high intellectual
ability, they will also achieve a higher level in professional accounting.
Keywords: Success Factor, Accounting Profession
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บทนํา
Introduction
ปจจุบันโลกไดมกี ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทําให
องคกรตางๆ หันมาใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถดานการประยุกตใชเทคโนโลยี
ซึ่งนักบัญชีเปนอาชีพที่ทําหนาที่ในการจัดทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยลักษณะของงานนั้นจะตองใชความรู
ความสามารถเฉพาะทาง จึงทําใหนักบัญชีตองมีการพัฒนาตนเองในทักษะดานการใชเทคโนโลยี และมีการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําไปสูความประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี (นุจารี
อรามรัตนพันธุ, ๒๕๖๑, น. ๑๐-๑๒)
สําหรับนักบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น จะตองมีคุณลักษณะดังนี้ ๑.นักบัญชีตองมีความขยันหมั่นเพียร
ในการปฏิบัติงานของตนอยางสม่ําเสมอเอาใจใสและตั้งใจทํางาน ๒.นักบัญชีตองมีความสามารถที่จะเรียนรูสิ่ง
ใหมๆไดเสมอ เพื่อที่จะชวยในการปรับปรุงปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้นอยูเสมอมีความเขาใจรายละเอียดของงานได
อยางรวดเร็ว สามารถเรียนรูแนวคิดและวิธีการใหมๆ ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในงานหรือสภาพการทํางาน
ไดอยางรวดเร็ว ๓.นักบัญชีที่ดีจะตองมีไหวพริบการคิดอยางเปนเหตุเปนผล มีดุลยพินิจและสามัญสํานึ กที่ดี
ที่จะชวยใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจไดเปนอยางดี การปฏิบัติงานจะเปนไปอยางสมเหตุสมผล
และถูกตอง ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ ทําให องคกรไดบุ คลากรที่มีคุณภาพ แตถาหากนักบัญชีสามารถนําความรู
ความสามารถทางดานการบัญชีมาประยุกตใชกับทักษะดานเทคโนโลยีได ก็จะสงผลใหการทํางานขององคกรนั้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนักบัญชีก็จะสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพบัญชี ถึงแมวาสังคมในปจจุบัน
จะมีการแขงขันอยางมากก็ตาม (สกลพร พิบูลยวงศ, ๒๕๕๙, น. ๑๒)
จากที่มาและความสําคัญของปญหาขางตนนี้ ผูวิจัยไดเล็ งเห็นถึงความสําคัญและสนใจที่จะทําการศึกษา
ถึงปจจัยความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวามีปจจัยใดบาง
ที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อใหทราบถึงทักษะทางวิชาชีพของ
นักบัญชีที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี อีกทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี
ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขา
บัญชีรุนที่ ๑ และ รุนที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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สมมติฐานของการวิจัย
ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู
ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาเมื่อตองเผชิญ
กับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน …(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๒ อางถึงใน พิชฌายวีร
สิ นสวัสดิ์ และชุมชนนั กปฏิบัติ , ๒๕๖๓)…ทางป ญญาซึ่งทักษะทางป ญญาจะชวยทําให สามารถแก ไขป ญหา
ตัดสินใจ และใชดุลยพินิจที่ดี สามารถแกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรได (นุจารี อรามรัตนพันธุ, ๒๕๖๑, น.
๒๓) ทักษะทางปญญามีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงนําไปสูสมมติฐานวิจัย
สมมติฐานที่ ๑ ทักษะทางปญญามีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑
ทักษะทางดานความสัมพันธเปนปจจัยที่สงผลตอการทํางานของนักบั ญชี ไดแก การใหความรวมมือ
และทํางานเปนทีม เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร การนําเสนอความคิดและโนมนาวจูงใจผูอื่นเพื่อให
เกิดการสนับสนุนและมีพันธสัญญารวมกัน ทักษะดังกลาวจะชวยผูประกอบวิชาชีพทํางานรวมกับผูอื่นในองคกร
ไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรอีกดวย (นุจารี อราม
รัตนพันธุ, ๒๕๖๑, น. ๒๓) ทักษะทางดานความสัมพันธมีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงนําไปสู
สมมติฐานวิจัย
สมมติ ฐานที่ ๒ ทั กษะทางด านความสั มพั นธ มี ผลต อความสํ า เร็ จในการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี
ในศตวรรษที่ ๒๑
การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการกํากับดูแลความรูสึก การกระทํา และความคิดของตนให
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว เปนการเพิ่มหรือรักษาพฤติกรรมที่พึงประสงคใหคงอยูและขจัดพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคใหหมดไป และจะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตสวนตัว การเรียนและการทํางาน [Yates BT.
Applications in self-management. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company; 1986.] [Yates BT.
Self-management: The science and art of helping yourself. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
Company; 1985.]
ทักษะทางดานการจัดการตนเองที่สําคัญ ไดแก การปฏิบัติงานที่ตองใชความสามารถทางวิชาการภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย และติดตามผลงานของตนเองโดยใชขอมูล
ปอนกลับจากผูอื่นและการไตรตรองดวยตนเอง การคาดการณความทาทายและวางแผนหาทางแกปญหาที่เปนไป
ได และเปดใจกวางรับโอกาสใหม ๆ ที่เขามา ซึ่งการพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยในการเรียนรูและปรับคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคลได (นุจารี อรามรัตนพันธุ, ๒๕๖๑, น. ๒๓) ทักษะทางดานการจัดการตนเองมีผลตอความสํ าเร็ จ
ในการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงนําไปสูสมมติฐานวิจัย
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สมมติฐานที่ ๓ ทักษะทางดานการจัดการตนเองมีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ศตวรรษที๒่ ๑
ดลยา ไชยวงศ (๒๕๖๒) ไดกลาววา ทักษะการจัดการองคกร หมายถึง ทักษะในการบริหารงานภายใน
โดยแตละบริษัทหรือแตละองคกรจะมีทฤษฎีการบริหารระบบการจัดองคกรธุรกิจหรือแนวปฏิบัติที่แตกตางกันไป
ทักษะการจัดการองคกรที่สําคัญ ไดแก การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ประยุ กตใชทักษะการบริ หารในการสร างแรงจูงใจในการพัฒนาผู อื่ น นํ าเครื่ องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการตัดสินใจที่ดีขึ้น (นุจารี อรามรัตนพันธุ,
๒๕๖๑, น. ๒๔) ทักษะการจัดการองคกรมีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงนําไปสูสมมติฐานวิจัย
สมมติฐานที่ ๔ ทักษะการจัดการองคกรมีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
1) ทักษะทางปญญา
2) ทักษะดานความสัมพันธ
ษะด
านการจั
๓.3)วิธีดทัํากเนิ
นการวิ
จัยดการตนเอง
4) ทักษะการจัดการองคกร

ตัวแปรตาม
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในศตวรรษที่ 21

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวัดอิทธิพลของ
ตัวแปร ซึ่งแบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลของการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาบัญชีรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งผูวิจัยจัดทําขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยหนังสือ เอกสารบทความทาง
วิชาการ และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการทําแบบสอบถามโดยแบงไดเปน ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูทําแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ปที่สําเร็จการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และภูมิลําเนา
ส วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บป จจั ยความสํ าเร็ จในการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ในศตวรรษที่ ๒๑
ประกอบดวย ทักษะทางปญญา ทักษะทางดานความสัมพันธ ทักษะทางดานการจัดการตนเอง และทักษะการ
จัดการองคกร
สวนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี เปนคําถามเกี่ยวกับความสําเร็จ
ในดานตาง ๆ ในการทํางาน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมประชากรที่ตองการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยขนาดของกลุมประชากรคือนักศึกษาบัญชีรุนที่
๑ และรุนที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวนของรุน ๑ กับรุน ๒ รวมกันเทากับ ๑๙๐ คน (reg.su.ac.th;
เว็บไซตมหาวิทยาลัยศิลปากร) ไดรับการตอบกลับ จํานวน ๑๑๒ ราย
วิธกี ารเลือกหรือสุมตัวอยาง
คือ ใชการสุมตัวอยางที่ไมใชหลักการความนาจะเปน โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน ๑๑๒ คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ทักษะที่จําเปนตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบดวย
- ทักษะทางปญญา วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยของขอคําถาม จํานวน ๔ ขอ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕
โดยมากที่สุด = ๕ และนอยที่สุด = ๑
- ทักษะดานความสัมพันธ วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยของขอคําถาม จํานวน ๓ วัดคาดวย Likert scale ๑๕ โดยมากที่สุด = ๕ และนอยที่สุด = ๑
- ทักษะดานการจัดการตนเอง วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยของขอคําถาม จํานวน ๔ ขอ วัดคาดวย Likert
scale ๑-๕ โดยมากที่สุด = ๕ และนอยที่สุด = ๑
- ทักษะดานการจัดการองคกร วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยของขอคําถาม จํานวน ๓ ขอ วัดคาดวย Likert
scale ๑-๕ โดยมากที่สุด = ๕ และนอยที่สุด = ๑
2. ตัวแปรตาม ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ ไดแก
- ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยของขอคําถาม จํานวน ๕ ขอ วัดคา
ดวย Likert scale ๑-๕ โดยมากที่สุด = ๕ และนอยที่สุด = ๑
การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะหขอมูล ที่วัดคาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขณะที่แปลความหมาย
ระดับความคิดเห็น ซึ่งวัดคาจากคาเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนน เปนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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๒. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple linear
regression analysis) โดยตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ ตัวแปร
ตน ไดแก ทักษะทางปญญา ทักษะดานความสัมพันธ ทักษะดานการจัดการตนเอง และทักษะการจัดการองคกร
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามไดรับการตอบกลับ จํานวน ๑๑๒ ชุด และนําแบบสอบถามที่เก็บ
ขอมูลมาแลวนํามาวิเคราะหขอมูล อธิบายไดดังนี้
ตาราง ๑ รอยละของขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักศึกษาบัญชีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรรุน ๑
และรุน ๒ (จํานวน ๑๑๒ คน)
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ
๒๐-๒๑
๒๒-๒๓
๒๔-๒๕
๒๖-๒๗
๓. สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓

จํานวน

รอยละ

๓๗
๗๕

๓๓.๐๔
๖๖.๙๖

๑๑
๕๘
๓๙
๔

๙.๘๒
๕๑.๗๙
๓๔.๘๒
๓.๕๗

๔๘
๖๔

๔๒.๘๖
๕๗.๑๔

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
๔. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐
มากกวา ๓๐,๐๐๑
๕. ภูมิลําเนา
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน

รอยละ

๑๐
๔๐
๔๖
๑๒
๔

๘.๙๓
๓๕.๗๑
๔๑.๐๗
๑๐.๗๑
๓.๕๗

๖๘
๗
๑๔
๑๘
๕

๖๐.๗๑
๖.๒๕
๑๒.๕๐
๑๖.๐๗
๔.๔๖
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จากตาราง ๑ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักศึกษาบัญชีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรรุน
๑ และรุน ๒ กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน ๗๕ คน กลุมตัวอยางสวนมากจะอยูในชวงอายุ ๒๒-๒๓
ป มีจํานวน ๕๘ คน กลุมตัวอยางสวนมากสําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ป ๒๕๖๓ มีจํานวน ๖๔ คน กลุมตัวอย างสวนมากมีรายไดอยูที่ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาทตอเดื อน
มีจํานวน ๔๖ คน และกลุมตัวอยางสวนมากมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง มีจํานวน ๖๘ คน
ตาราง ๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยความสําเร็จในการประกอบอาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาบัญชีรุน ๑ และรุน ๒ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (จํานวน ๑๑๒ คน)
ปจจัยความสําเร็จในการประกอบอาชีพบัญชี
ในศตวรรษที่ ๒๑

ഥ
࢞

S.D.

แปลผล

๑. ทักษะทางปญญา

๔.๒๕

๐.๖๐๙

มาก

๒. ทักษะดานความสัมพันธ

๔.๒๘

๐.๖๔๒

มาก

๓. ทักษะดานการจัดการตนเอง

๔.๒๑

๐.๖๓๗

มาก

๔. ทักษะดานการจัดการองคกร

๔.๒๗

๐.๖๔๕

มาก

จากตาราง ๒ แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จในการประกอบอาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักศึกษาบัญชีรุน ๑ และรุน ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวากลุมตัวอยางมีระดับความเห็นดวยมาก วาทักษะ
ทางปญญาทักษะดานความสัมพันธ ทักษะดานการจัดการตนเองและทักษะดานการจัด การองคกร เปนปจจัย
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑
ตาราง ๓ จํานวนและรอยละของระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาศิลปากรรุน ๑ และรุน ๒ (จํานวน ๑๑๒ คน)
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๑มากกวา

จํานวน
๑๐
๔๐
๔๖
๑๒
๔

รอยละ
๘.๙๓
๓๕.๗๑
๔๑.๐๗
๑๐.๗๑
๓.๕๗

จากตาราง ๓ การวิเคราะห ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผู ตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอย าง
สวนมากจะมีรายไดในระดับ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน รองลงมามีระดับรายได ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท
ตอเดือน รองลงมามีระดับรายได๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ตามดวยระดับรายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาทตอ
เดือน และระดับรายไดที่มากกวา ๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ตามลําดับ
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ตาราง ๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและในระดับความสํ าคั ญของกลุ มตัวอย างตามปจจัยความสํ าเร็ จ
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่๒๑
ปจจัยความสําเร็จ
ปจจัยความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในศตวรรษที๒่ ๑

ഥ
܆

๓.๘๗

S.D
๐.๘๐๔๗

แปลผล
ปานกลาง

จากตาราง ๔ ขอมูลปจจัยความสําเร็จของผูตอบแบบสอบถามในการประกอบวิชาชีพบัญชีศตวรรษที่๒๑
พบวากลุมตัวอยางอยูในระดับความคิดเห็นปานกลาง
ตาราง ๕ ผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ของนักศึกษาบัญชีรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Plani = β๐ + β ๑wit total + β ๒relation total + β ๓self total + β ๔organization total + ߝi
ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี
B
Std. Error
t-Value Sig.
(success total)
(คาคงที่)
-๐.๐๙๘
๐.๕๑๗
-๐.๑๘๙
๐.๘๕๑
ทักษะทางปญญา (wit total)
๐.๔๕๓
๐.๑๕๐
๓.๐๒๒
๐.๐๐๓***
ทักษะดานความสัมพันธ (relation total)
๐.๐๑๖
๐.๑๔๔
๐.๑๑๐
๐.๙๑๓
ทักษะดานการจัดการตนเอง (self total)
๐.๑๔๔
๐.๑๕๖
๐.๙๒๕
๐.๓๕๗
ทักษะดานการจัดการองคกร (organization total)
๐.๓๐๐
๐.๑๖๓
๑.๘๓๔
๐.๐๗๐*
F-test ๑๔.๖๕๔ (Sig. ๐.๘๕๑) (n = ๑๑๒) Adjusted R Square ๐.๓๘๑ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑*** ๐.๑๐* ตัวแปรตาม (Y)
คือ ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี (success total)

จากตารางที่ ๕ พบวา คาสัมประสิทธิการตัดสินใจ Adjusted R Square เทากับ ๐.๓๘๑ อธิบายไดวา
ตัวแปรตนทั้งหมดสามารถอธิบายความสําเร็จในการประกอบวิ ชาชีพบัญชี (success total) ไดรอยละ ๓๘.๑
ทักษะทางปญญามีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี (t = ๓.๐๒๒; p-value =
๐.๐๐๓) และทักษะดานการจัดการองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบั ญชี
(t = ๑.๘๓๔; p-value = ๐.๐๗๐) อธิบายไดวา หากนักศึกษาบัญชีรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ มีทักษะทางปญญาสูง
นักศึกษาฯ จะประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีสูงขึ้นดวย และหากนักศึกษาฯ มีทักษะดานการ
จัดการองคกรสูง จะทําใหนักศึกษาฯ ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีสูงขึ้นตามไปดวย
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
Conclusion and Recommendations
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุ คคลของนักศึกษาบั ญชีรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พบวาโดยภาพรวมสวนมากเปนเพศหญิง รองลงมาเปนเพศชาย สวนมากจะเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในป
พ.ศ.๒๕๖๓ อายุ ๒๒-๒๓ มีรายไดเฉลี่ย ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน และมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง สําหรับ
ผลการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาบัญชีรุนที่ ๑ และรุนที่
๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นวาทักษะทางปญญา ทักษะดานความสัมพันธ ทักษะดาน
การจัดการตนเอง และทักษะดานการจัดการองคกรนั้น ลวนมีผลตอความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อยูในระดับมาก
การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที่๒๑ของ
นักศึกษาบัญชีรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางปญญา (wit total) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี (β = ๐.๔๕๓, t = ๓.๐๒๒, p-value = ๐.๐๐๓)
และทักษะดานการจัดการองคกร(organization total) ก็มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี (β = ๐.๓๐๐, t = ๑.๘๓๔, p-value = ๐.๐๗๐) เชนกัน โดยทักษะทางปญญาและทักษะดานการ
จัดการองคกรของนักศึกษาอยูในระดับสูง จะมีผลทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี
สูงขึ้นดวย สอดคลองกับศึกษาของ ธิพาดา แกวปญโญ (๒๕๕๔) กลาววา ทักษะทางปญญาจะทําใหสามารถแกไข
ปญหา ตัดสินใจ และใชดุลยพินิจที่ดี สามารถแกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรได สิ่งเพิ่มเติมที่พบ คือ
ในปจจุบันมีเทคโนโลยีมาลดบทบาทในการปฏิบัติงานมากขึ้น นักบัญชีจึงตองศึ กษาหาความรูและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (๒๕๕๕) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทักษะดานสารสนเทศที่นั ก
บั ญชีควรจะมี ดังนั้ น ทักษะทางป ญญาย อมมี อิ ทธิ พลเชิ งบวกกั บความสํ าเร็ จในการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี
และสอดคลองกับการศึกษาของ ธิพาดา แกวปญโญ (๒๕๕๔) กลาววา ผูประกอบวิชาชีพตองมีทุกองคประกอบ
ขององคกรที่จะตองมีความรูในทุกๆดาน และดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมุมมองแบบรอบ
โลก สิ่งที่เพิ่มเติม คือ การนําเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการสนับสนุนการเรียนรูและการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ทักษะดานการจัดการองคกรยอมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีการพัฒนาและสงเสริมดานจรรยาบรรณในดานวิชาชีพ และทัศนคติในทางบวกและทางลบ
เพื่อปรับตัวใหเขากับองคกรไดมากยิ่งขึ้น
๒. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความรูและทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีเพื่อใหนักศึกษาได
เขาใจในดานวิชาชีพบัญชีมากยิ่งขึ้น
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ความสัมพันธระหวางปจจัยความเครียดและปจจัยสภาพแวดลอม
กับประสิทธิภาพการทํางาน ของนักบัญชีในสถานการณโควิด-๑๙
ณัฐณิชา ถุงแกว, ณัฐนรี ศรสิทธิ์, ธนนนท แตงเขียว, พรพรรษร ศิริวรรณ,
สาธิตา ลวนสมหวัง, สายฟา ทิพบรรจง, อธิชา พรพัฒนกุลชัย และ อิสราภรณ ทนุผล
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Email address: thipbanjong_s@silpakorn.edu
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) เพื่อศึกษความสั มพันธระหวางความเครียดกับประสิ ทธิภาพ
การทํางานของนักบัญชีในชวงสถานการณโควิด-๑๙ (๒) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในชวงสถานการณโควิด -๑๙ งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักบัญชีในกลุมสังคมนักบัญชีบนฐานขอมูลเฟซบุค มีผูตอบกลับรวม ๑๓๐ คน งานวิจัยนี้ทดสอบความสัมพันธ
โดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ คูณ ผลวิจั ยพบวาปจจัยดานสภาพแวดล อมเชิงบวกตอประสิ ทธิภ าพ
การทํางานของนั กบั ญชี หากบริ ษัทมีสิ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางานสู งนั กบั ญชีก็ จ ะมีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ในการทํางานสูง
คําสําคัญ : ปจจัยความเครียด, ปจจัยสภาพแวดลอม, ประสิทธิภาพการทํางาน, สถานการณโควิด-๑๙

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๔๒๗

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS FACTOR, ENVIRONMENT
FACTOR AND WORKING EFFICIENCY OF ACCOUNTANT IN
COVID-19 SITUATION
Nuttanicha Tungkaew, Nutnaree Sornsit, Thananon Taengkhaio,
Pornpus Siriwan, Sathita Lounsomwung, Saifah Thipbanjong,
Athicha Pornpattanakulchai, Issaraporn Thanupon
Silpakorn University Phetchaburi IT Campus
Email address: thipbanjong_s@silpakorn.edu
Abstract
The objectives of research were (1) to study the relationship between stress factor and
working efficiency of accountant in Covid situation (2) to study the relationship between
environment factor and working efficiency of accountant in Covid situation and This research
collected data from accountant in accountant community on Facebook, totally 130
respondents. This research used multiple regression analysis to test the relationship. It was found
that the environment factors positively related to working efficiency. When firms had facilities
for working, working efficiency of accountants was higher.
Keywords: Stress factor environment factor working efficiency Covid-19 Situation
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บทนํา
Introduction
ในป จจุ บันการใชชีวิตของคนเราเต็มไปดวยความเครี ยดจากสาเหตุต าง ๆ ที่แตกตางกันไป เชน
คาครองชีพ ปญหาสังคม การเมือง และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเครียดอันเกิดจากการประกอบอาชีพ
หรือการทํางานในยุคปจจุบันที่เปนปญหาคือ COVID-๑๙ ที่เปนปญหาระดับโลก จนทําใหกระทบหลายอาชีพ
ในนั้นคือ อาชีพนักบัญชี นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจํานวนมากที่มุงศึกษาปญหาความเครียดจากการทํางานใน
กลุมอาชีพที่แตกตางกันไป (Chuwong T. , ๒๐๑๐) วิชาชีพอิสระนับเปนอาชีพที่มีหนาที่โดยตรงกับการรับรอง
ในเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางาน เชน งานทางดานการแพทย งานดานวิศวกรรม รวมถึงงานดานการ
บัญชีเปนอาชีพที่เกิดความเครียดจากการทํางานมากเปนอันดับตน ๆ เราจะพบเห็นไดวาอาชีพนักบั ญชีนั้น
คอนขางมีความมั่นคง และเปนที่ตองการในตลาดแรงงานประเทศไทยสูง จึงเปนอาชีพที่นาสนใจของหลาย ๆ คน
แตหารูไมวาความจริงแลวอาชีพนักบัญชีนั้นเปนอาชีพที่คอนขางเครียดและมีสถิติการลาออกในแตล ะป ที่
จํานวนไมนอยเลยทีเดียว ซึ่งสงผลกระทบทางตรงและทางออมกับการทํางานของนักบัญชี และในปจจุบัน
สถานการณ ป จ จุ บั น นี้ ไ ด มี ก ารแพรร ะบาดของไวรั ส โควิด ทํ า ให ก ารทํ า งานของนั ก บั ญชี นั้ น ต อ งเผชิญกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีการปรับรูปแบบการทํางาน โดยมีการปรับเปนทํางานจากที่บาน ทั้งนี้
การทํางานดานบัญชีจําเปนตองมีการสื่อสารกับ บุคคลอื่นตลอดเวลาดั งนั้นสภาพแสดล อมของการทํา งาน
อาจทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่ในชวง COVID-19 บริษัทหรือผูประกอบการจึงพยายามสรางสภาพแวดลอมใหม
ในการทํางานใหเหมาะสมกับการดําเนินงานเพื่อใหบริษัทยังคงสามารถดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานไมลดลงจากเดิม
วัตถุประสงคการวิจัย
Objective
๑. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชีในชวง
โควิด-๑๙
๒. เพื่อศึกษาความสั มพันธระหวางสภาพแวดล อมกับ ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนั กงานบั ญชี
ในชวงโควิด-๑๙
สมมติฐานวิจัย
ลาซารัส และ โฟรคแมน (Lazaruss & Folkman, ๑๙๘๔ อางถึงใน บุญยัง วิษณุมหิมาชัย , ๒๕๔๔ :
๑๐๘) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาไดใหคําจํากัดความวา ความเครียดนั้นเปนภาวะที่เราตองเผชิญ เมื่อเราไมสามารถทําสิ่ง
ที่ คนมุ งหวั งให เราทํ าได กล าวคื อ ความเครี ยดเป นกระบวนการปฏิ สั มพั นธ ระหว างบุ ค คลกั บสิ่ งแวดล อ ม
ซึ่งสิ่งแวดลอมที่บุคคลเผชิญอยูจะกอใหเกิดความเครียดหรือไมขึ้นอยูกับการประเมินของบุคคลนั้น ถาประเมินวา
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สิ่ งแวดล อมเผชิ ญอยู ไม เกิ ดผลดี หรื อผลเสี ย (Irrelevant) ต อตนเอง หรื อประเมิ นว าเกิ ดผลในทางที่ ดี ห รื อ
ได ประโยชน (Benign Positive) บุ คคลนั้ นก็ จะมี ความรู สึ กว า สิ่ งแวดล อมที่ เผชิ ญอยู ไม มี ผลเสี ยต อตนเอง
ก็ จะไม มี ความเครี ยด แต ถ าประเมิ น ว าสิ่ งแวดล อมที่ เ ผชิ ญอยู นั้ นเป น สิ่ งคุ กคาม (Threat) เป น สิ่ งท าทาย
เปนอันตราย สิ่งแวดลอมเหลานั้นยอมกอใหเกิดความเครียดขึ้นได
สมมติฐานวิจัยที่ ๑ : ความเครียดของนักบัญชีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานชวงสถานการณ
COVID
ผู บริ หารขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลจะต องพิ จารณาถึ งป จจั ยสภาพแวดล อมภายนอกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมวาจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น องคการจะตอง
ปรับตัวใหเขากับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกเปนพลังผลักดัน
จากภายนอกองคการจึงเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดและมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการดัง นี้
(วันชัย มีชาติ , ๒๕๔๙)
สมมติฐานวิจัยที่ ๒ : สภาพแวดลอมในการทํางานของนักบัญชีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ชวงสถานการณ COVID
ทั้งนี้ การวิจัยนี้ไดพิจารณาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ และรายได เปนปจจัยเพิ่มเติมในการวิเคราะห
ความสัมพันธ โดยในการทํางานดานการบัญชีงานบางประเภททําใหเพศชายอาจไดเปรียบเพศหญิง เชน งานที่ตอง
ใชการตัดสินใจ หรืองานที่ตองใชการออกพื้นที่ (อดุลย จาตุรงคกุล, ๒๕๔๓) งานนี้จึงใชปจจัยเพศเปนปจจัยหนึ่ง
พิจารณารวมในการการวิเคราะห ความสั มพันธ อีกทั้ง รายไดที่ได รับตอบแทนจากการทํางานอาจสร างจู งใจ
ในการทํางานเพิ่มขึ้น (อดุลย จาตุรงคกุล , ๒๕๔๓) ในงานนี้จึงใชปจจัยดานรายไดเปนอีกหนี งปจจั ยในการ
วิเคราะหความสัมพันธดังกลาว
กรอบแนวคิดทฤษฎีงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยความเครียด
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน

ประสิทธิภาพการทํางาน
ของนักบัญชี

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. รายได
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยจะทําการเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยซึ่งสงผลตอปจจัยดานความเครียดที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชีในชวง
สถานการณโควิด-๑๙ แบงออกเปน ๔ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ คือ ลักษณะสวนบุคคล
สวนที่ ๒ คือ ปจจัยความเครียดในชวงสถานการณโควิด ไดแก ความกดดันตอการทํางานบัญชี ความกังวล
ตอความกาวหนาในอาชีพการงาน ความกังวลตอหนาที่ความรับผิดชอบในองคกร ความรูสึกดานความสัมพันธ
ที่ลดลงของเพื่อนรวมงานในองคกร และ ปญหาจากการรับภาระดานครอบครัว เปนตน
สวนที่ ๓ คือ ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานในชวงสถานการณโควิด ไดแก รูปแบบการทํางาน
มีความสะดวกตอการดําเนินชีวิตประจํ าวันมี สภาพแวดลอมการทํางานเหมาะสมและทําใหปฏิบัติง านได
ความเพียงพอเหมาะสมของวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานการมีเทคโนโลยีที่ชวย
ในการปฏิบัติงานการมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น (เชน โรงอาหาร รานสะดวกซื้อหรือหางสรรพสินคา ) ภายใน
หรือใกลเคียงกับบริษัท เปนตน
สวนที่ ๔ คือ ประสิทธิภาพการทํางานในชวง COVID-19 ไดแก คุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการ
ทํางานใหเสร็จทันเวลา, การปฏิบัติงานโดยไมมีขอผิดพลาด การทํางานในหนาที่ไดอยางครบถวน
การเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามส ง ในกลุ มสั งคมออนไลน ที่ ตั้ ง
โดยกลุ มบุ คคลที่ทํางานดานการบัญชีบ นฐานขอมูล Facebook ในชว งเวลาเดือน ตุ ลาคม – พฤศจิ กายน
๒๕๖๕ และไดรับการตอบกลับทั้งสิ้น ๑๓๐ ตัวอยาง
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
๑. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย
- ปจจัยความเครียด วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยคะแนนของขอคําถาม จํานวน ๕ ขอ มีคาคอนบรัคแอล
ฟา เทากับ ๐.๘๒๓ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕ โดย มากที่สุด = ๕ และนอยที่สุด = ๑
- ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีสองปจจัย ไดแก
รายไดตอเดือน วัดคาโดย รายไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท = ๐
รายไดมากกวา ๒๐,๐๐๐ บาท = ๑
เพศ วัดคา โดย เพศชาย = ๑ เพศหญิง = ๐
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- ปจจัยสภาพแวดล อมในการทํางานวิชาชีพบั ญชี วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ ยคะแนนของขอคําถาม
จํานวน ๕ ขอ มีคาคอนบรัคแอลฟา เทากับ ๐.๘๒๐ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕ โดย มากที่สุด = ๕ และ
นอยที่สุด = ๑
๒. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชี วัดคาโดยใชคาเฉลี่ยคะแนนของขอ
คําถามจํานวน ๔ ขอ มีคาคอนบรัคแอลฟา เทากับ ๐.๘๒๖ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕ โดย มากที่สุด = ๕
และนอยที่สุด = ๑
การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิ เ คราะห ข อ มู ล เริ่ ม จากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถาม และนํ า มาตรวจสอบ
ความถูกตองของข อมู ล แล วจึงนํ าข อมูลที่ ได ไปวิ เคราะห ดวยโปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ โดยใชคา สถิ ติ
เชิงพรรณนา ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง
ระดับความคิดเห็นนอย และคาเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
๒. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัยโดยใช การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple
linear regression analysis) โดยตัวแปรตามไดแก ประสิทธิภาพการทํางานของพนั กงานบัญชี และตัวแปร
อิสระ ไดแก ปจจัยความเครียด ปจจัยลักษณะสวนบุคคล และ ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามไดรับการตอบกลับ จํานวน ๑๓๐ ชุด นํามาวิเคราะหขอมูล อธิบายได
ดังนี้
ตาราง ๑ รอยละของขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (จํานวน ๑๓๐ คน)
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. ระดับการศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๓. รายไดตอเดือน
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
มากกวา ๒๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

รอยละ

๓๑
๙๙

๒๓.๘๕
๗๔.๔๐

๖
๑๑๖
๗
๑

๔.๖๒
๘๙.๒๓
๕.๓๘
๐.๗๗

๗๓
๕๗

๕๔.๙๐
๔๒.๙๐
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จากตาราง ๑ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของพนักงานบัญชี กลุมตัวอยางสวนมากเปน ผูหญิง จํานวน ๙๒
คน กลุมตัวอยางสวนมากจะจบระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑๑๖ คน และกลุมตัวอยางสวนมากมีรายได
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอเดือน
ตาราง ๒ คาเฉลี่ ย และส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ มตัวอย างจํ าแนกตามข อมูล เกี่ยวกับความเครี ย ด
สภาพแวดลอม และประสิทธิภาพในการทํางาน
รายการ
๑. ปจจัยความเครียดในชวง COVID-19
๒. ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานในชวง COVID-19
๓. ประสิทธิภาพการทํางานในชวง COVID-19

S.D.
๐.๘๒
๐.๖๘
๐.๖๙

ഥ
ࢄ
๓.๓๕
๓.๔๗
๓.๖๔

ระดับคะแนน
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตาราง ๒ แสดงขอมูลเกี่ยวกับคุ ณลั กษณะส วนบุ คคลของพนั กงานบั ญชี พบวา กลุ มตัวอย าง
สวนมากคิดวาปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล อมในการทํางานวิชาชี พบัญชีและประสิทธิภาพการทํางานในชวง
COVID-๑๙ อยูในระดับมาก และปจจัยความเครียดในชวง COVID-๑๙ อยูในระดับปานกลาง
ตาราง ๓ ผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยที่สงผลตอการทํางานบัญชี
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มากที่สุด มาก

ปจจัยดานความเครียดในชวง COVID-19
๑. ทานมีความกดดันตอการทํางาน
๑๙
๔๑
บัญชี
๒. ทานมีความกังวลตอความกาวหนา
๓๐
๔๗
ในอาชีพการงาน
๓. ทานมีความกังวลตอหนาที่ความ
๒๓
๕๒
รับผิดชอบในองคกร
๔. ทานรูสึกถึงความสัมพันธที่ลดลง
๑๖
๓๒
ของเพื่อนรวมงานในองคกร
๕. ทานมีปญหาดานภาระของ
๑๕
๒๕
ครอบครัว
ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานวิชาชีพบัญชี

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น

๐.๘๒
๑.๐๒

ปานกลาง
ปานกลาง

๕๒

๑๑

๗

๓.๓๕
๓.๔๒

๓๘

๑๑

๔

๓.๖๘

๑.๐๒

มาก

๔๑

๘

๖

๓.๖๐

๑.๐๐

มาก

๔๘

๒๖

๘

๓.๑๗

๑.๐๘

ปานกลาง

๓๙

๓๒

๑๙

๒.๘๘

๑.๒๒

ปานกลาง

๐.๖๓

มาก

๓.๔๗
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ระดับความคิดเห็น
รายการ

มากที่สุด มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

คาเฉลี่ย

SD

ระดับความ
คิดเห็น

๑. รูปแบบการทํางานมีความสะดวก
๑๙
ตอการใชชีวิตในชวงสถานการณ
COVID-19
ของทาน
๒. สภาพแวดลอมการทํางานของทาน
๑๘
เหมาะสมและทําใหทาน
ปฏิบัติงานไดในชวง
๓. วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
๑๓
สะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
พอเพียง เหมาะสมตอสถานการณ
COVID-19
๔. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
๒๔
ชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดใน
สถานการณ COVID-19 สะดวก
และรวดเร็ว
๕. บริเวณบริษัทมีสิ่งอํานวยความ
๑๔
สะดวกอื่น ๆ เชน โรงอาหาร
รานสะดวกซื้อหรือ
หางสรรพสินคา
ประสิทธิภาพการทํางานในชวง COVID-๑๙

๔๒

๔๖

๑๘

๕

๓.๔๐

๑.๐๒

ปานกลาง

๔๐

๕๔

๑๓

๕

๓.๔๐

๐.๙๘

ปานกลาง

๔๙

๕๒

๑๔

๒

๓.๔๔

๐.๘๗

มาก

๔๔

๔๘

๑๓

๑

๓.๖๒

๐.๙๑

มาก

๕๖

๔๔

๑๒

๔

๓.๔๘

๐.๙๓

มาก

๐.๖๙

มาก

๑. ทานสามารถทํางานไดคุณภาพ

๑๕

๔๗

๕๘

๙

๑

๓.๕๐

๐.๘๓

มาก

๒. ทานสามารถทํางานไดเสร็จให
ทันเวลา
๓. ทานสามารถทํางานใหเสร็จโดยไม
มีขอผิดพลาด
๔. ทานสามารถทํางานในหนาที่ได
ครบถวน

๒๖

๖๑

๓๖

๗

๐

๓.๘๑

๐.๘๓

มาก

๑๒

๔๘

๕๘

๑๑

๑

๓.๔๕

๐.๘๑

มาก

๒๔

๖๔

๓๖

๖

๐

๓.๘๒

๐.๗๙

มาก

๓.๖๔
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จากตารางที่ ๓ การวิเคราะหปจจัยความเครียด และสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานบัญชี
ในสถานการณโควิด-๑๙ พบวา ปจจัยความเครียดในชวง COVID-19 อยูในระดับปานกลาง และปจจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานวิชาชีพบัญชีอยูในระดับมาก
ตารางที่ ๔ วิเคราะหความสัมพันธปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานบัญชี
ตัวแปรอิสระ (X)
(คาคงที่)
ปจจัยความเครียด
ปจจัยสภาพแวดลอม
รายได
เพศ

B
๒.๒๘๕
-๐.๐๕๕
๐.๔๘๗
-๐.๐๐๙
-๐.๑๘๘

Std.Error
๐.๓๓๔
๐.๐๗๑
๐.๐๘๕
๐.๑๑๐
๐.๑๒๘

t
๖.๘๔๗
-๐.๗๗๒
๕.๗๑๔
-๐.๐๗๙
-๑.๔๗๐

Sig
๐.๐๐๐
๐.๔๔๒
๐.๐๐๐***
๐.๙๓๗
๐.๑๔๔

Adjusted R Square = ๐.๒๑๐ F = ๙.๙๗๒ (Sig = ๐.๐๐๐) n= ๑๓๐
ตัวแปรตาม (Y) คือ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชี
จากตารางที่ ๔ พนักงานบัญชีมีระดับปจจัยสภาพแวดลอมสูงทําใหประสิทธิภาพการทํางานสูงโดยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (B) = ๐.๔๘๗ (t = ๕.๗๑๔ Sig =๐.๐๐๐***) ทั้งนี้ ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัย
ความเครียดกับประสิทธิภาพการทํางานมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (B) = -๐.๐๕๕ (t = -๐.๗๗๒ Sig = ๐.๔๔๒)
และไมพบวา รายไดของนักบัญชีจะมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบัญชี (t = -๐.๐๗๙ Sig =
๐.๙๓๗) และเพศของนักบัญชีไมมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน (t = -๑.๔๗๐ Sig = ๐.๑๔๔)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยความเครียดและสภาพแวดลอมกับประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานบัญชีในชวงสถานการณโควิด -๑๙ จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามไดรับคําตอบกลั บ ๑๓๐
ชุด สรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(B) = ๐.๔๘๗ (t = ๕.๗๑๔ ,Sig = ๐.๐๐๐) โดยปจจัยที่เกี่ยวของในการทํางานการมีสภาพแวดลอมที่ดี ไดแก
การมีการทํางานที่ไมสรางอุปสรรคในการดํารงชีวิตประจําวันในชวงสถานการณวิกฤต การมีวัสดุอุปกรณและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกต าง ๆ เชน โตะทํางาน แสงไฟ บรรยากาศในการทํ างาน โรงอาหาร ทั้งในบริ ษั ท
และบริเวณภายนอก รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน จะ
ชวยใหนักบัญชีทํางานไดมีประสิทธิภาพมาก
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ปจจัยความเครียด ไมพบความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (B)
= -๐.๐๕๕ (t = -๐.๗๗๒ Sig = ๐.๔๔๒) กลาวไดวา แมพนักงานบัญชีจะมีความเครียด ความกดดันและความ
กังวลที่ตองพบในการทํางาน เชน ความรับผิดชอบตอหนาที่ กาวหนาในอาชีพ เพื่อนรวมงาน หรือปญหาสวนตัว
ตาง ๆ แตเนื่องดวยลักษณะงานดานบัญชีเปนงานที่ตองเผชิญกับความเครียดเปนปกติ ลาซารัส และ โฟรคแมน
(Lazaruss & Folkman, ๑๙๘๔ อางถึงใน บุญยัง วิษณุมหิมาชัย , ๒๕๔๔ : ๑๐๘) ดังนั้น ปจจัยความเครี ยด
ในชวงสถานการณ COVID-19 จึงไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานแตอยางใด
สํ าหรับปจจั ยดานบุคคล ไดแก รายได (t = -๐.๐๗๙ Sig = ๐.๙๓๗ และเพศ (t = -๑.๔๗๐ Sig =
๐.๑๔๔)ไม พ บความสั ม พั น ธ ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของของพนั ก งานบั ญ ชี อ าจเนื่ อ งมาจากผู ต อบ
แบบสอบถามไดรับอัตราเงินเดือนที่ยังไมจูงใจใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กลาวคือ การทํางานดานการ
บัญชีอาจยังไมไดผูติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการไดรับเงินเดือนสูงมาจากอายุงานที่เพิ่มขึ้นทําใหพนักงาน
บัญชีสวนใหญทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน , ๒๕๓๘)
สํ า หรั บ เพศ ไม พ บความสั ม พั น ธ อ าจเนื่ อ งมาจากผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ร อ ยละ ๗๔.๔๐
เปนผูหญิงทําใหพบความแตกตางของประสิ ทธิภาพการทํางานของเพศหญิงกับเพศชาย อีกทั้งอาจเนื่องจาก
ในงานบัญชีเปนงานที่ไมมีขอกําหนดในเรื่องเพศในการพัฒนาทักษะความรูดานการบัญชีดังนั้น เพศจึงไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางาน (เสาวลักษณ กิ่มสราง, ๒๕๖๐)
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
ในชวงสถานการณโควิด บริษัทควรสนับสนุนให มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานและอํานวย
ความสะดวกในการใชชีวิตในการทํางานดานการบัญชี รวมถึงการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นในการใชชีวิต
ระหวางการทํางานใหแกนักบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมใหแกบริษัท
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยภายในองคกรที่สงผลกระทบตอการ
แสดงความรูสึกและผลลัพธการแสดงความรูสึกเมื่อใหบริการลูกคาขาวตางชาติของพนักงานบริการ โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากพนักงานบริการสวนหนาในธุรกิจโรงแรมที่พัก รานอาหาร ธนาคาร ในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน
และชะอํา จํานวน ๑๕ คน ซึ่งเลือกดวยวิธีการเจาะจง เฉพาะพนักงานที่มีประสบการณใหบริการลูกคาตางชาติ
โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาสําหรับขอมูลทั่วไปพบวาพนักงานบริการสวนใหญปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง ๑๘ – ๓๓
ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานบริการอยูระหวาง ๑ – ๑๒ ป นอกจากนี้ผลจาก
การวิเคราะหขอมูลพบวา เมื่อใหบริการลูกคาชาวตางชาติ พนักงานบริการสวนหนามักเลือกแสดงความรูสึ ก
ขณะปฏิบัติงานแบบแสรงแสดง และแบบพยายามปรับความรูสึกภายใน สวนปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอการ
แสดงความรูสึก คือ กฎการแสดงความรูสึกของพนักงาน การใหอิสระในการปฏิบัติงาน นโยบายการใหลูกคา
รองเรียน สําหรับผลลัพธที่เกิดขึ้นตอพนักงานคือ การเบื่อหนายและออนลาในการทํางาน ความรูสึกเครียด
คําสําคัญ : การแสดงความรูสึกขณะปฏิบัติงาน กฎการแสดงความรูสึก การใหอิสระในการปฏิบัติงาน นโยบาย
การใหลูกคารองเรียน ความเหนื่อยหนายในการทํางาน
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ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING SERVICE EMPLOYEE’S EMOTIONAL
LABOR WHEN DEALING WITH FOREIGN CUSTOMER
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Faculty of Management Science, Silpakorn University
chuanchuen@ms.su.ac.th, amarin@ms.su.ac.th, wongladda@ms.su.ac.th
Abstract
This research is qualitative methodology. The purpose of the study is to investigate the
organizational factors affecting the employee’s emotional labor and the consequences when
dealing with the foreign customers. The twelve frontline employees in hotel, restaurant and
bank are participants. The in-depth interview is used and the data is analyzed by content
analysis.
The results reveal the most of participants are female, age range is ๑๘-๓๓ years old with
bachelor degree, and the job experience is between 1-12 years. Additionally, the findings have
found that when serving the foreign customers, the employee employs the surface acting and
deep acting. The organizational factors that affect the employee’s emotional labor are display
rule, job autonomy and complaint policy. Moreover, the consequences of emotional labor are
job burnout and stress.
Keywords:

Emotional Labor, Display Rule, Job Autonomy, Complaint Policy, Job Burnout
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บทนํา
งานด า นการบริ ก ารลู ก ค า เป น หน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น งานขององค ก รธุ ร กิ จ บริ ก ารและ
การทองเที่ยวอยางมาก พนักงานบริการหรือผูที่ตองติดตอปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรงถือไดวาเปนปจจัยสําเร็จ
ของธุรกิจ โดยเฉพาะอย างยิ่งการบริการลูกคาชาวตางชาติ พนักงานจําเปนตองมีความรูและทักษะในการ
สื่อสารเนื่องจากมีความแตกตางในเรื่องของคานิยมและวัฒนธรรม (Ringberg et al., ๒๐๐๗) อยางไรก็ตาม
ลักษณะของงานบริการกําหนดใหพนักงานบริการตองแสดงความรูสึกขณะทําหนาที่การบริการ (Emotional
Labor) เชน แสดงทาทีราเริง ยิ้มแยม เปนมิตร ถึงแมวาภายใจจะไมเปนเชนนั้นก็ตาม (Wong and Wang,
๒๐๐๙) ในขณะเดียวกันองคกรเองก็มักจะมีกฎเกณฑใหพนักงานไดแสดงออกทั้งนี้เพื่อการรักษาลูกคาและ
คํานึงถึงรายไดในอนาคต รวมถึงการกําหนดนโยบายตาง ๆ เชน ลูกคาถูกตองเสมอ การใหอิสระในการทํางาน
และการตัดสินใจแกปญหา เปนตน ในขณะปฏิบัติงานพนักงานบริการสวนหนาบางคนก็เลือกที่จะใชกลยุทธ
ในการแสดงความรูสึกดวยการเสแสรงหรือใสหนากากเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการแสดงออกเชนนี้ก็
บรรลุกฎหรือขอบังคับที่องคการไดกําหนดใหพนักงานตองแสดงออกมาดวย แตพนักงานบางคนก็เลือกที่จะใช
วิ ธี ก ารปรั บ ความรู สึ ก ภายในของตนเองให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ท่ี ต นเองเผชิ ญ อยู (Ashforth and
Humphrey, ๑๙๙๓) ถึงแมวาพนักงานจะเลือกกลยุทธในการแสดงความรูสึกแบบใดก็ตาม ก็ยังคงเปนเรื่อง
ของการควบคุม อารมณ (Emotion Regulation) ซึ่ง ผลลั พธที่เกิดขึ้ นจะกระทบต อสุ ขภาวะของพนั ก งาน
โดยตรง เชน ความออนลาทางอารมณ (Chu et al., ๒๐๑๒) ความเครียด และความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
(Xu et al., ๒๐๑๗) โดยทายที่สุดจะสงผลตอการดําเนินงานขององคการอยางหลีกเลี่ยงไมได
ทั้งนี้ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนจํานวนมาก มีทั้งนักทองเที่ยวที่มาพํานักเปน
ระยะเวลายาว (Longstay) และมาทองเที่ยวตามฤดูกาล ดังนั้น การเขารับบริการจากธุรกิจบริการตาง ๆ
จึงเปนเรื่องปกติที่พบเห็นไดบอย การปฏิสัมพันธระหวางลูกคาชาวตางชาติกับพนักงานบริการชาวไทยจึงเปน
สิ่ งที่ห ลี กเลี่ ยงไมได และเพื่อให ผู ประกอบการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ความเขาใจในการให บ ริ ก ารและ
สุขภาวะของพนักงานบริการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงประสงคศึกษาปจจัยภายในองคกร
ที่สงผลกระทบตอการแสดงความรูสึกของพนักงานบริการขณะใหบริการลูกคาชาวตางชาติ
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยภายในองคกรที่สงผลกระทบตอการแสดงความรูสึกและผลลัพธการแสดงความรูสึก
ของพนักงานบริการขณะใหบริการลูกคาตางชาติ
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการแสดงความรูสึกขณะปฏิบัติงาน (Emotional Labor)
นักวิชาการที่นําเสนอแนวคิดนี้คนแรกคือ Hochschild (๑๙๗๙) ซึ่งไดใหคํานิยามการแสดงความรูสึก
ขณะทํางาน หมายถึง ความพยายามในการปกปดความรูสึกที่แทจริงภายในของตนเองเพื่อตอบสนองความ
ตองการ หรือเอาใจลูกคา Grandey (๒๐๐๐) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา คือการที่บุคคลจัดการกับอารมณตนเอง
ใหสอดคลองกับกฎเกณฑที่จําเปนตองปฏิบัติในองคกรโดยไมไ ดคํานึงถึงอารมณสวนตัว การแสดงความรูสึก
ขณะทํางานถือวาเปนกลยุ ทธในการเอาชนะอารมณและแสดงอารมณออกมาของพนั กงานซึ่งตองทํ างาน
แบบเดิมเปนประจําทุกๆวัน Ashforth and Humphrey (๑๙๙๓) ไดแบงการแสดงความรูสึกออกเปน ๓ แบบ
คือ ๑) การแสรงแสดงความรูสึ ก (Surface Acting) เป น กลยุทธในการรั บ มื อ ของพนั กงานที่ จั ด การกั บ
ความรูสึกภายนอกที่แสดงออกมาแตยังคงรักษาอารมณภายในเอาไว ซึ่งเปนเหตุใหการแสดงความรูสึกของ
พนักงานภายนอกกับภายในไมสอดคลองกันเมื่อตองปฏิสัมพันธกับลูกคา ๒) การปรับความรูสึกภายใน (Deep
Acting) คื อ ความพยายามควบคุ ม อารมณ ภ ายในอย า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามกฎกติ ก าขององค ก ร
ซึ่งพนักงานพยายามทํางานตามความรูสึกจริง ๆ หรือพยายามแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ที่พนักงานตองทํา
(Zapt, ๒๐๐๒) และ ๓) การแสดงความรูสึกที่แทจริงออกมา (Genuine Acting) เปนการแสดงความรูสึกที่
แทจริงของพนักงาน ภายในรูสึกอยางไรก็แสดงออกมาอยางนั้น
จากการศึกษาในประเด็นการแสดงความรูสึกของพนักงานขณะทํางาน จะพบวาปจจัยภายในองคกร
ส งผลอย างมากตอการเลื อกกลยุทธการแสดงความรู สึ กของพนั กงาน ไดแก การมีอิสระในการทํางาน (Job
Autonomy) พนักงานจะรูสึกวาตนเองสามารถควบคุมลําดับขั้นตอนรวมถึงกระบวนการในการทํางานไดและ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณได (IPLIK et al., ๒๐๑๔) อีกปยจัยหนึ่งที่พบไดบอยในงานบริการ คือ
กฎการแสดงความรูสึกที่พึงประสงคขององคกร (Display Rule) หมายถึงการที่องคกรพยายามใหพนักงานซอน
อารมณดานลบเอาไว และแสดงอารมณเชิงบวกออกมา (Grandey, ๒๐๑๐) นอกจากนี้การศึกษาที่ผานมาพบวา
เมื่อพนักงานไดใชกลยุทธตามที่ตนเองไดเลือกแสดงความรูสึกนั้นสิ่งที่ตามมาคือการเบื่อหนายจากการทํางาน
โดยเฉพาะงานบริการจะรูสึกออนลาทางอารมณ (Lee et al., ๒๐๑๙) รวมถึงความเครียด (Sohn et al., ๒๐๑๘)
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูใหขอมูลหลักและวิธีการรวบรวมขอมูล
การศึกษานี้เปน การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการแสดงความรูสึ กของพนั กงาน
ขณะปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ชาวต า งชาติ คณะผู วิ จั ย กํ า หนดผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก เป น พนั ก งานบริ ก ารส ว นหน า
(Frontline Employees) จากหลากหลายธุรกิจ แตมีลักษณะเปนการบริ การที่มีการติดตอระดับ สูง (High
Contact) คือมีการติดตอปฏิสัมพันธักับลู กคาโดยตรง โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเลือกเฉพาะพนักงานบริการที่มีประสบการณในการใหบริการลูกคาชาวตางชาติ
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ประกอบดวยพนักงานบริการสวนหนาในรานอาหาร พนักงานตอนรับในโรงแรม พนักงานธนาคาร จํานวน ๑๕
คน ในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคี รีขันธ เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชเวลาสัมภาษณพนักงานคนละประมาณ ๕๐-๖๐ นาที
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมขอมูล และถอดเทปการสัมภาษณเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะห ข อ มูล
เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) โดยเริ่ มจํ าแนกหมวดหมูของขอมูล และแจงนั บ “หั ว เรื่อง” (Hsieh and
Shannon, ๒๐๐๕) ตามประเด็นและวัตถุประสงคของการศึกษา
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางในการวิจัย คือพนักงานบริการเปนเพศหญิง
จํานวน ๑๑ คนและเปนเพศชายจํานวน ๔ คน อายุเฉลี่ยอยู ที่ ๑๘-๓๓ ป การศึกษาระดับปริญญาตรีและ
มีประสบการณในการทํ างานบริ การอยูระหวาง ๑ ปถึง ๑๒ ป และลูกคาชาวตางชาติมีทั้งชาวยุโ รป เชน
อังกฤษ อเมริกา สวีเดน เยอรมัน ฝรั่งเศส สวนชาวเอเชีย ไดแก จีน ญีปุน มาเลเซีย นอกจากนี้ผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงคพบวาเมื่อพนักงานบริการสวนหนาใหบริการลูกคาชาวตางชาติมักเลือกใชรูปแบบการแสดง
ความรูสึ กขณะทํางาน ๒ ลั กษณะคือ แบบแสรงแสดงความรู สึ กและแบบพยายามปรั บความรู สึ กภายใน
สําหรับปจจัยภายในองคกรทําใหพนักงานตัดสินใจเลือกรูปแบบการแสดงความรูสึกคือ กฎการแสดงความรูสึก
ขององคกร (Display Rule) การใหอิสระในการทํางาน (Job Autonomy) และนโยบายการรองเรียนของ
ลูกคา (Complaint Policy) นอกจากนี้ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานแสดงความรูสึกก็คือการเบื่อหนายในการ
ทํางาน (Job Burnout) และรูสึกออนลาทางอารมณ รวมถึงเกิดความรู สึกเครียด สรุปผลการศึกษาแสดงใน
ภาพที่ ๑
ปจจัยภายในองคกร
x กฎการแสดงความรูสึก
x การใหอิสระในการปฏิบตั ิงาน
x นโยบายการใหลูกคารองเรียน

การแสดงความรูสึกขณะปฏิบตั ิงาน
x แบบแสรงแสดง
x แบบพยายามปรับความรูสึกภายใน

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
x การเบื่อหนายและ
ออนลาในการทํางาน
x ความรูส ึกเครียด

ภาพที่ ๑: ปจจัยเหตุและผลลัพธของการแสดงความรูสึกขณะใหบริการลูกคาชาวตางชาติ
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ปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอการแสดงความรูสึกของพนักงาน
ปจจัยภายในองคกรที่ทําใหพนักงานบริการสวนหนาตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกวิธีการแสดง
ความรูสึกเมื่อใหบริการลูกคาชาวตางชาติ สามารถจําแนกได ๓ ปจจัย คือ
๑) กฎการแสดงความรู สึ ก หมายถึ ง กฎขององค ก รหรื อ ที่ ทํ า งานที่ ต อ งการให พ นั ก งานได แ สดง
ความรูสึกเชิงบวกออกมาขณะใหบริการ เชน การยิ้มแยมบนใบหนาและการแสดงความพรอมในการใหบริการ
ผลจากการสัมภาษณพบวาผูประกอบการมักจะเขมงวดเรื่องการใหบริการที่มีแตลูกคาชาวตางชาติ โดยเฉพาะ
รานบารเบียร เจาของรานจะคอนขางเขมงวดตอการบริการของพนักงานบริการมากเนื่องจากมองวาลู กคา
ชาวตางชาติคือบุคคลที่ทําใหรายไดของรานเกิดขึ้นดังนั้นพนักงานตองทําใหลูกคาเหลานั้นพึงพอใจมากที่สุด
ดังเชนพนักงานอธิบายวา
“เจาของรานจะ Strict มากเลย เขาจะบอกวา อยาหนาบึ้ง ตองคุยกับแขกดี ๆ นะ ถาอันไหนไมเขาใจก็
ยิ้มไวกอน แลวก็ เออ คอยมาถาม แตถาอยากรูจริงๆ ก็คอยมาถาม”
(พนักงานบริการรานอาหาร เพศชาย อายุ ๒๔ ป)
๒) การใหอิสระในการปฏิบัติงาน ความหมายตรงกันขามกับกฎการแสดงความรูสึกของ หมายถึงการ
ที่ พ นั ก งานบริ ก ารก็ จ ะมี อิ ส ระให แ ก ป ญ หา ตั ด สิ น ใจ หรื อ จั ด การว า จะให บ ริ ก ารอย า งไรโดยบางครั้ ง ไม
จําเปนตองรายงานหัวหนากอน ซึ่ง พนักงานบริการใหขอมูลวาการใหอิสระทําใหพวกเขาไมตองแสรงแสดง
ความรูสึก
๓) นโยบายการใหลูกคารองเรียน พนักงานบริการมักจะกลัวการเรียนรองจากลูกคา เนื่องจากพวกเขา
บอกวาสงผลตอรายไดขององคกรและยิ่งกวานั้นคือตัวพนักงานจะไดรับผลกระทบในเรื่องการทํางานและ
ประสิทธิภาพการทํางาน นั่นหมายถึงงานในอนาคตดวย
การแสดงความรูสึกขณะปฏิบัติงาน
จากปจจัยภายในองคกรที่ผูประกอบการ หัวหนางานพยายามใหพนักงานปฏิบัติตาม หรือใหอิสระ
ในการทํางานยอมส งผลตอการแสดงความรูสึ กของพนั กงานเมื่อให บริ การลูกคาชาวตางชาติ ผลจากการ
สัมภาษณพบวา พนักงานบริการมักแสดงความรูสึกในขณะใหบริการ ๒ รูปแบบ คือ การแสรงแสดงความรูสึก
พนักงานบริการกลาววาบางครั้งก็มีอารมณโมโห โกรธ ไมพอใจแตเมื่อไปยืนใหบริการแลวก็ตองทําหนาที่ดวย
การยิ้มตามนิสัยคนไทย ดังตัวอยางขางลาง
“วันนั้นเปนลูกคาฝรั่ง หนูก็จะยิ้มกอนเลย แตพอบริการไป ใจหนูก็โอย อะไรวะยากจังอะไรอยางนี้
แบบถาเกิดสมมติมันเยอะ มัน ตองประสานงานกับคนนู นคนนี้ อะไรอย างนี้ ก็คือบางทีห นู ก็ไมได
อยากจะยิ้มไปตาม หนูไมไดปรับอารมณแบบ ก็คือ ขางในไมไดยิ้มไงก็คือขางใน เมื่อไหรจะเสร็จวา
อะไรอยางนี”้
(พนักงานธนาคาร เพศหญิง อายุ ๓๒ ป)
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อีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงความรูสึก คือการพยายามปรับความรูสึกภายในใจของตนเอง ผลจาก
การวิเคราะหขอมูลพบวา พนักงานบางคนรับรูวาหนาที่ของงานบริการคือการทําใหลูกคาพึงพอใจ ดังนั้น
การแสดงความรูสึกขณะใหบริการควรออกมาจากใจที่แทจริง ซึ่งพนักงานจะพยายามปรับความรูสึกภายใน
อยางเหมาะสม เชน พนักงานในโรงแรมทานหนึ่งกลาววา
“เราก็เหมือนๆ ยินดีตอนรับๆ ก็คือเหมือนถาหนายิ้มอยางเดียวมันก็เหมือนเปนหุนมากกวานะคะ
ดิฉันคิด วา ยิ้มมันตองมาจากขางในนะคะ”
(พนักงานตอนรับโรงแรม เพศหญิง อายุ ๓๓ ป)
ผลลัพธของการแสดงความรูสึก
ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวาพนักงานบริการหลายทานเมื่อตองแสดงความรูสึกทั้งที่แสรงทําและ
พยายามปรับอารมณตนเอง รวมถึงบางครั้งพนักงานจะประสบกับสถานการณบางอยางที่ไมพึงปรารถนา เชน
การไมเขาใจวัฒนธรรมของชาวตางชาติ ผลที่ตามมาก็คือพนักงานมักจะรูสึกเบื่อหนาย ออนลา และบางคนจะ
มีความเครียดดวย ดังเชนพนักงานรานอาหารไดอธิบายวา
“หนูยิ้ม แตตอนนั้นใจหนูแปวไปแลว …..เหนื่อยลา แลวก็เบื่อดวยตรงที่วาทําไม เจอแตลูกคาแบบนี้
บางทีมาก็เฟรนลี่มาก อะไรก็ได แตบางคนทําไมถึงเรื่องเยอะจัง ……บางที ก็คุยไปเคาไมรูเรื่องแต
ชาวตางชาติอะ ถาเราบริการเคาดี เคาก็ดี กับเรามากนะ”
(พนักงานรานอาหารฟาสตฟูด เพศหญิง อายุ ๒๗ ป)
“สีหนาปกติ ยิ้มแยมแตใจอะไมรูสึกไมดี ……… ณ โมเมนตนั้นลําบากบอกเลยวาเหนื่อยมากหมดเรี่ยว
หมดแรง ไมอยากทํางานตอ แอบเครียด บางทีอยากใหเวลามันหมดๆ แบบ เมื่อไหรจะ สิบโมงครึ่ง
จะไดหมดเวลา”
(พนักงานตอนรับโรงแรม เพศหญิง อายุ ๒6 ป)
สรุปและการอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาพนักงานบริการสวนหนาในหลายๆอาชีพที่มีประสบการณในการใหบริการลูกคา
ชาวตางชาติมีการเลือกใชรูปแบบในการแสดงความรูสึกขณะปฏิสัมพันธกับลูกคาชาวตางชาติ โดยเลือกใชการ
แสดงความรูสึกทั้งการแสรงแสดงความรูสึก (Surface Acting) และการแสดงความรูสึกแบบพยายามปรับ
ความรูสึกภายใน (Deep Acting) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด การแสดงความรูสึกในการทํางาน (Emotional
Labor) และทฤษฎีการควบคุมอารมณ (Emotion Regulation Theory) ที่อธิบายวาบุคคลจะควบคุมและ
ปรับอารมณในหลายๆชวงของกระบวนการแสดงความรูสึก ซึ่งการควบคุมอารมณเปนเรื่องของการปรับจิตใจ
ใหคิดดี หรือปรับการแสดงความรูสึกใหแ สรงแสดงออกทางสีหนา ทาทาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา
ของ Liu (๒๐๑๗) ที่พบวาพนักงานสวนหนาของโรงแรมมีความถี่ในการใชการแสดงความรูสึกแบบพยายาม
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ปรับความรูสึกภายในมากกวาการแสร งแสดงความรูสึ ก แตโดยรวมการแสดงความรูสึกถูกใชทั้งสองแบบ
จากผลการสัมภาษณพบวาปจจัยภายในองคกร ไดแก กฎการแสดงความรูสึก การมีอิสระในการทํางาน และ
การรองเรียนของลูกคา ทําใหพนักงานบริการตองใชกลยุทธในการแสดงความรูสึกทั้งแบบแสรงแสดงความรูสึก
และความพยายามการปรับความรูสึกภายใน ซึ่งสอดคลองกับแบบจําลองการแสดงความรู สึก (Emotional
Labor) ของ Grandey (๒๐๐๐) ที่อธิบายวากฎขององคกร ความมีอิสระในการทํางาน การสนับสนุนของ
ทั้งองคกรและเพื่อนรวมงาน การปฏิสัมพันธกับลูกคาและความถี่รวมถึงอารมณของพนักงานสงผลกระทบตอ
การแสดงความรูสึกขณะทํางาน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวาเมื่อพนักงานแสดงความรูสึกขณะทํางานแลว
สงผลตอสุขภาวะของตนเอง เชน เบื่อหนาย ออนลา และเครียด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Amissah et
al., (๒๐๒๑) ที่พบวาการแสรงแสดงความรู สึกออกมาทําให พนักงานบริการรูสึ กออนลาทางอารมณ และ
ผลการศึ ก ษาของ Kim and Jung (๒๐๒๑) ที่ พ บว า การแสดงความรู สึ ก ของพนั ก งานส ง ผลกระทบต อ
ความเครียดและอันตรายตอสภาวะจิตใจของตัวพนักงานอีกดวย
การนําไปใชประโยชนเชิงการบริหารจัดการ
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยภายในองคกรทําใหพนักงานตองใชการแสดงความรูสึกเมื่อใหบริ การ
ลูกคาชาวตางชาติและสงผลตอสุขภาวะของพนักงานบริการ ดังนั้นผูประกอบการ ผูบริหารองคกรสามารถนํา
ผลการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ดวยการฝกอบรมพัฒนาทักษะการบริการ
และการแสดงความรูสึกที่เปนธรรมชาติ รวมถึงการจัดกิจ กรรมให พนั กงานไดเรียนรูวัฒนธรรมของลู ก คา
ชาวตางชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและมีความเขาใจลูกคาชาวตางชาติมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาการแสดง
ความรูสึกของลูกคาที่ใหบริการลูกคาชาวตางชาติในเชิงปริมาณเพื่อเปนการยืนยันผลการศึกษานี้ รวมถึงการ
เพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวของในบริบท เชน ความฉลาดทางวัฒนธรรม พฤติกรรมสรางสรรคนวัตกรรมในงานบริการ
ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลที่อาจจะชวยทําใหความเขาใจเรื่องการแสดงความรูสึกขณะทํางานของพนักงานมีความ
กระจางชัดมากขึ้น
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บทบาทของแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลรัฐของระบบสาธารณสุขไทย
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทหน าที่ในการปฏิบั ติงานของแพทย แผนไทยระดั บ
ปฏิบัติการที่เขามามีบทบาทดานสุขภาพในระบบสาธารณสุขไทยจากนโยบายสนับสนุนจากรัฐ ผูวิจัยเก็บรวม
รวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกรวมกับการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ มีประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน
๓ คน เปนแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐระดับตาง ๆ จํานวน ๓ คน โดยผลการวิจัย
พบวา วิชาชีพแพทยแผนไทยมีบทบาทหลักดานการสงเสริม การปองกัน การรักษา การฟนฟูสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยที่เปนไปตามที่ไดรับมอบหมายและตามนโยบายของภาครัฐ แตปจจัยดานความไมตอเนื่อง
ของนโยบายรั ฐส งผลตอทิศทางในการบริ การของแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลรั ฐ และการเปลี่ ยนแปลง
ผลตอบแทนของระบบหลั กประกันสุ ขภาพซึ่ งเป นรายได หลั กของหน วยงานแพทย แผนไทย ส งผลในด าน
การดําเนินงานและรายไดของโรงพยาบาล ดานการบริการแพทยแผนไทยใชศาสตรการแพทยแผนไทยบูรณา
การกับวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อใชในการสื่อสารกับสหวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือดูแลสุขภาพของ
ประชาชน แต โอกาสในการแสดงศั ก ยภาพของแพทย แผนไทยขึ้ น อยู กั บ สหวิ ช าชี พ ในการหยิ บ ยื่ น พื้ น ที่
ในการเขาถึงการรักษาคนไขในโรงพยาบาลไดมากขึ้น นอกจากนี้หนวยงานแพทยแผนไทยมีบุคลากรจํ านวน
จํากัดตามศักยภาพของแตละโรงพยาบาล ทําใหแพทยแผนไทยตองรับผิดชอบงานดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน
งานดานธุรการ งานดานการจัดการหนวยงานแพทยแผนไทย การรับผิดชอบดูแลหนวยบริ การสาธารณสุ ข
ในเครือขาย ทําใหบทบาทดานการรักษาถูกลดทอนลง และบริบทดานโครงสรางสงผลตอขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของแพทยแผนไทย จึงทําใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ : บทบาทแพทยแผนไทย, แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลรัฐ, แพทยแผนไทยในระบบสาธารณสุขไทย
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ROLES OF THAI TRADITIONAL MEDICINE DOCTORS
IN PUBLIC HOSPITALS OF THAI PUBLIC HEALTH SYSTEM
Chanaphat Narissirikul 1
Thammasat University
Email address: b.chanapat@icloud.com
Abstract
This research aims to study the roles and responsibilities of Thai traditional medicine doctors
at the practitioner level who play a role of healthcare in Thai public health system according to the
supported policies from government. In-depth interview and informal interview were used to collect
the data from ๓ key informants who was a Thai traditional medicine doctor at the practitioner level
from a variety scale of public hospitals. The result found that Thai traditional medicine had a major
role in health promotion, prevention, treatment, and rehabilitation using Thai traditional medicine
knowledge as assigned and according to government policies. However, the discontinuity of
government policies affected the direction of Thai traditional medicine doctors’ services in public
hospitals. Changes in the returns of the National Health Security system, which was the main income
of Thai traditional medicine departments, also affected the hospital’s operation and income. In
terms of Thai traditional medicine’s service, integration between Thai traditional medicine and
medical science for communication with multidisciplinary team was a part of helping people’s
healthcare. The opportunities to demonstrate the potential of Thai traditional medicine doctors,
however, depended on multidisciplinary team’s decision that allowed Thai traditional medicine
doctors to treat more patients in the hospital. Moreover, there was a limited number of staff in Thai
traditional medicine department according to the potential of each hospital which made Thai
traditional medicine doctors more responsible for various tasks such as administrative work,
management of Thai traditional medicine department, and responsibility for taking care of the
healthcare service units in the network. As the result, the roles of Thai traditional medicine doctors
were reduced and limited by structural context that scoped Thai traditional medicine practice.
Keywords: Roles of Thai traditional medicine doctor, Thai traditional medicine doctor in public
hospital, Thai traditional medicine doctor in Thai public health system.
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บทนํา
Introduction
ประเทศไทยมีพื้นฐานดานการรักษาเปนวัฒนธรรมที่เกาแกและไดรับอิทธิพลจากภายนอกอยูตลอดเวลา
แตยังคงวัฒนธรรมรูปแบบการรักษาของตัวเองได คนไทยมีการนําสมุนไพรมาใชเปนยารักษาโรคตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรโดยเปนเอกลักษณของสังคมในเขตมรสุม ตอมาไดมีการผสมผสานระหวางความเชื่อดั้งเดิมกับความ
เชื่อทางพุทธศาสนา ทั้งดานการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ดานระบบการแพทยมีทําเนียบศักดินาตั้งแตสมัยอยุทธ
ยาตอนตน มีการวางระบบบริหารเปนขาราชการแพทยหลวง แบงหนาที่รักษาตามที่หมอเชี่ยวชาญ เปนกรมขนาด
ใหญมีขาราชการในสังกัดเปนจํานวนมากในการดูแลสุขภาพของสังคม ตอมาเริ่มมีการปรากฏของแพทยศาสตรอื่น
ในระบบราชการ ไดแก แพทยจีน แพทยอินเดีย แพทยชาวตะวันตก แสดงใหเห็นถึงความเปดกวางดานการแพทย
ใหเขามามีบทบาทในการรักษา จนเกิดเหตุการณสมัยเสียกรุงศรีอยุธยามีการเผาทําลายหนังสือเรียนการแพทย
และจับตัวหมอไปเปนเชลย ทําใหการแพทยในเมืองหลวงประสบปญหาขาดแคลนเปนอยางมาก เมื่อไดกําการ
กอบกูเอกราชมาไดจึงเริ่มมีการฟนฟูการแพทยจากแพทยหัวเมืองตาง ๆ เขามาชวย แตฟนฟูไมไดมากนัก ตอมา
แพทยแผนตะวันตกจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมีการตั้งโรงเรียนแพทยากร หรือโรงเรียนแพทยศิริราชขึ้น โดยมีการสอนทั้ง ๒ ฝายผสมกัน
แตตอมามีการยกเลิ กวิชาการแพทยแผนไทย และมีการออกพระราชบั ญญัติการแพทยเปนเหตุให การรั กษา
โดยแพทยแผนไทยเปนการรักษาที่ผิดกฎหมาย สงผลใหบทบาทดานการรักษาของแพทยแผนไทยเสื่อมถอยลง
เปนอยางมาก
ในปจจุบันไดมีการสงเสริมการแพทยแผนไทยไดรับความสนใจมากขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะจากรัฐ เชน
การมีหนวยงานระดับกรมขึ้นมารับผิดชอบงานโดยตรง คือ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาของรัฐหลายแหงไดเปดสอนในสาขาการแพทยแผนไทยระดับปริญญาตรี
และ
ระดับอื่น ๆ มีความพยายามผสมผสานการแพทยแผนไทยใหเขากับระบบบริ การสุขภาพของรัฐ สงเสริมและ
ทําการวิจั ยเพื่ อพั ฒนายาสมุ นไพรและระบบการแพทยแผนไทยมากขึ้ น มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ช าติ
การพัฒนาภูมิป ญญาไท สุขภาพวิถีไท อันครอบคลุ มการพัฒนาการแพทย แผนไทย การแพทย พื้นบ าน และ
การแพทยทางเลือกในสังคมไทย
แมการแพทยแผนไทยของไทยจะมีความสําคัญมากขึ้น แตสถานะของการแพทยแผนไทยของไทยก็ยังอยู
ในระดับต่ํา มีพัฒนาการที่ลาชา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่จัดตั้งขึ้นนั้น มีฐานะเปน
กรมวิชาการขนาดเล็ก ไดรับงบประมาณไมถึงรอยละ ๑ ของงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข คือ โดยในป
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดรับจากจัดสรรงบประมาณจํานวน ๓๔๓
ลานบาท ในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ๑๕๘,๐๐๐ กวาลานบาท นอกจากนี้นโยบายในการสนับสนุน
จากรัฐขาดความจริงจังและตอเนื่อง ทําใหการการดําเนินการมีปญหาติดขัด สงผลตอสถานการณดานการจัดการ
ความรูในปจจุบันมีความกาวหนาในดานการจัดการความรูและการวิจัยมากพอควร แตยังไมเกิดระบบการบันทึก
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ภูมิปญญาทองถิ่นด านสุ ขภาพ (การจั ดทําการบั นทึ กดวยหลั กฐานเชิ งประจั กษ การตรวจสอบความรู และ
การนําไปใชประโยชน) ทั้งยังมีปญหาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ขาดแคลนบุคลากรที่เปนอาจารยสอน
การแพทยแผนไทยที่มีประสบการณและความสามารถ ผูที่จบจึงมักขาดทักษะในการรักษาโรค ทําใหมีปญหา
ดานการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการแพทยแผนไทยในภาครัฐ ซึ่งเปนระบบบริการสุขภาพหลักในสังคมไทย
สถานะของการแพทย แผนไทยยั งไม ค อยได รั บการยอมรั บจากภาครั ฐ และวงการแพทย เท า ที่ ควร
โดยเฉพาะจากบุคลากรทางการแพทยแผนปจจุบัน ดวยจากแนวคิดทางสังคมศาสตรในยุคหลังสมัยใหม ที่ใชองค
ความรูทางวิทยาศาสตรที่ใชเปนกระแสหลักในการพัฒนาโลก และอางอิงอยูในฐานความเชื่อของตน ทําใหความรู
แบบอื่นที่แตกตางไปจากความรูกระแสหลักถูกมองวาเปนความรูที่ผิด เปนสิ่งลาสมัย หรือความงมงาย องคความรู
การแพทยแผนไทยขาดความชัดเจน ไมเปนระบบเป นศาสตร ที่ไมมีหลั กสู ตรและวิธีการปฏิบั ติในการรั กษา
ที่แน นอน ไมเปนวิทยาศาสตร ไมสามารถเชื่ อมโยงทฤษฎี กับการปฏิบัติ ได การไมไดรั บการยอมรั บจากรั ฐ
ดวยเหตุผลนานาประการ ไดถูกหยิบยกมาเปนขออางในการตัดการแพทยแผนโบราณออกจากโรงเรียนแพทยาลัย
และศิริราชพยาบาลในอดีต โดยแพทยสวนมากเชื่อวาความดอยคุณภาพมาตรฐานไมเปนระบบของการแพทย
แผนไทยจะเปนเงื่อนไขที่ไมไดรับการพัฒนาใหใหมีศักดิ์ศรีทัดเทียมการแพทยแผนปจจุบันในอนาคต
จากปญหาดังกลาวจึงตองการจะศึกษาบทบาทแพทยแผนไทยจากการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทย
ระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในบทบาทหนาที่ของแพทยแผนไทย
เนื้อหา
Body
วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาบทบาทดานการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐ
๒. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาล
ของรัฐ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาบทบาทและอุ ปสรรคในการปฏิบั ติ งานของแพทย แผนไทยระดั บปฏิบั ติ การ
ในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลชุมชนของรัฐ
ขอบเขตดานเวลา
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก แพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการที่จะการอยูในโรงพยาบาลศูนย และ
โรงพยาบาลชุมชนของรัฐ
นิยามศัพทเฉพาะ
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือ
ปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสภาพของมนุษย การผดุงครรภ การนวดไทย และใหความหมายรวมถึง
การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณหรือเครื่องมือทางการแพทย ทั้งนี้โดยอาศัยความรูหรือ
ตําราที่ไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา
แพทยแผนไทย หมายถึง ผูที่ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาการแพทยแผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
แพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการ หมายถึง ผูปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ไดแก ดานการปฏิบัติการ ดาน
การวางแผน ดานการประสานงาน ดานการบริการ
วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการในหน วยบริ การ
สาธารณสุขระดับตาง ๆ จํานวน ๓ คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
(Informal interview) เพื่อให เกิดความผ อนคลายในการให ขอมูลและการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเพื่อให ได
คําตอบเชิงลึก แบงออกเปน ๒ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ ๒ ขอมูลดานการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทย ซึ่งประกอบดวย
ขอที่ ๑ บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการ
ขอที่ ๒ ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการ
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แบบบันทึก (Field note) ผูวิจัยจะทําการจดขอมูลบันทึกเนื้อหาที่ไดรับระหวางการสัมภาษณ
และขออนุญาตกลุมตัวอยางในการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณทุกครั้ง เพื่อสามารถบันทึกขอมูลใหไดอยาง
ครบถวนและถูกตองมากที่สุด โดยใชโปรแกรม Zoom ในการสัมภาษณและบันทึกการสนธนาในรูปแบบวีดโี อ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร (Document
Data) และขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
การวิเคราะขอมูล
ผูวิจัยไดใชกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่เกี่ยวของกับ
บทบาทหน าที่ ป ญหา และอุปสรรคในการปฏิบั ติ หน าที่ ของแพทย แผนไทย เพื่อเป นไปตามบทบาทหน าที่
ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดตามประเด็นขอมูลตาง ๆ โดยผูวิจัยไมมีอคติ
ตามวิธีการตรวจสอบขอมูล ขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่ผูวิจัยนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลจากการถอดวีดีโอบันทึก
การสนธนา และทําการวิเคราะหในรูปแบบเชิงพรรณนา
นอกจากนี้ผูวิจัยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) ไปพร อมกั บการเก็ บข อมู ล โดยจั ดข อมู ลให เป นไปตามวั ตถุ ประสงค การวิ จั ย และ
มีการศึ กษาข อมู ลจากการรวบรวมข อมูลจากเอกสารต าง ๆ ทั้งจากกฎหมายและพระราชบั ญญัติ เ กี่ ยวกั บ
การประกอบวิชาชีพการแพทย แผนไทย นโยบายสงเสริมและสนั บสนุ นรู ปแบบการให บริ การทางการแพทย
แผนไทย ในหนวยงานสาธารณสุข เปนตน เพื่อนํามาประกอบการเขียนบรรยายเนื้อหาขอมูลดวยการวิเคราะห
เชิงพรรณนา และนํามาหาความสัมพันธเพื่อใชในการเชื่อมโยงขอมูลที่ไดมากับเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทําใหนําไปสูการสรุปผลงานวิจัยและหาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของแพทยแผนไทยตอไป
บทสรุป
Conclusion
การศึกษาบทบาทของแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลรัฐของระบบสาธารณสุขไทย แบงผลการศึกษา
ออกเปน ๒ ตอน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
๑. สรุปผลการศึกษาบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการ
จากการศึกษาบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาล
ซึ่งสามารถสรุปบทบาทไดดังตอไปนี้
๑. บริ การดานเวชกรรมแผนไทย ในการตรวจวินิจฉัยโรค และการรั กษาโรคโดยใช องค ความรู
ของแพทยแผนไทย
๒. บริ การดานเภสั ชกรรมไทย ยาสมุนไพร ทั้งในการผลิ ต (ตามความเหมาะสมของแตละพื้ นที่ )
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การปรุงยาตํารับ การจัดหา การจัดเก็บรักษาการจายยา และการติดตาม เฝาระวังผลขางเคียงของการใชยา
จากสมุนไพร
๓. ใหบริการรักษา การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ ดวยวิธีการแพทยแผน
ไทยในสถานบริการและเครือขาย เชน การใหบริการนวด การอบไอน้ําสมุนไพร การประคบสมุนไพร การทับหมอ
เกลือ หรือหัตถการดานการแพทยแผนไทยอื่น ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ เชน การออก
กําลังกายดวยทาฤๅษีดัดตน การแชเทาดวยสมุนไพร
๔. ทํางานเชิงรุกในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของคนไขดวยการแพทยแผนไทย เชน ผูปวยอัมพฤกษ
อัมพาต ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ เปนตน รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
๕. ดําเนินงานใหความรู เผยแพร ฝกอบรม รณรงค ประชาสัมพันธดานการแพทยแผนไทย และ
การดูแลสุขภาพในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชนและเจาหนาที่
๒. ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการ
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแพทยแผนไทยระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาล
ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ปญหาดานศักยภาพของบุคลากรแพทยแผนไทย เนื่องจากการประกอบโรคศิลปะตองอาศัยทักษะ
ประสบการณในตรวจ วิเคราะหโรค และการรักษา เพื่อบมเพาะใหมีศักยภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตรการแพทย
แผนไทยที่เปนศาสตรที่อางอิงจากหลักการของธรรมชาติ แตบุคลากรทางการแพทยแผนไทยมีผูเชี่ยวชาญอยูอยาง
จํากัด การจะสรางบุคลากรที่มีความสามารถจึ งตองอาศัยเวลาในการพัฒนา ถึงแมจะมีการเปดอบรมความรู
ทางดานแพทยแผนไทยอยู อยางตอเนื่ อง แตประสบการณในการใชความรูที่ไดรับมากับคนไขน อย สงผลตอ
ภาพลักษณในดานการรั กษาโรคในฐานะแพทย และในบางพื้นที่ภาระหนาที่ของแพทย แผนไทยมีมาก ทําให
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของแพทยไดอยางเต็มที่ จึงขึ้นอยูกับศักยภาพของโรงพยาบาลในการกําหนด
กําลังพลดานการแพทยแผนไทยใหเหมาะสมกับภาระงาน เพื่อใหแพทยแผนไทยไดแสดงความสามารถทางวิชาชีพ
ออกมาดวย
ปญหาดานการดําเนินการรวมกับสหวิชาชีพ กลาวคือ การบริการด านสุขภาพจะตองเปนรูปแบบ
ของการบูรณาการเขาดวยกันของทั้ง ๒ ศาสตร คือ ศาสตรความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย กับศาสตรความรู
ดานการแพทยแผนไทย ที่มีความเฉพาะ ไมเหมือนกัน ทั้งในมุมมองทางรางกาย ทฤษฎีดานการรักษา การใชยา
ทําใหพื้นฐานในความเขาใจของแพทยแผนปจจุบัน พยาบาล เภสัชกร หรือสหวิชาชีพที่มีตอแพทยแผนไทยมีนอย
แตอยางไรก็ตามในปจจุบันในบางสถานศึกษาไดมีการนําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางการแพทยแผนไทย
และการใชยาสมุนไพร แทรกเขาไปในการศึกษามากขึ้น สงผลใหแพทยแผนปจจุบัน พยาบาล เภสัช กร หรือ
สหวิชาชีพยุคใหมสวนใหญมีความคิดไปในแนวทางของการยอมรับมุมมองทางการแพทยแผนไทยมากขึ้น สืบเนื่อง
จากองคความรูของแพทยแผนไทยในปจจุบันไดมีการทดสอบและทดลองในรูปแบบของทางวิทยาศาสตรมากขึ้น
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ทํ าให สามารถสื่ อสารกั บสหวิ ชาชี พได ง าย นอกจากนี้ เมื่ อเที ยบกั บสหวิ ชาชี พที่ ไม เคยได รั บการศึ กษาด าน
การแพทยแผนไทยมากอน พบวามีแนวโนมจะเปดรับความเห็นทางการแพทยแผนไทยไดยากกวา จึงเปนเหตุให
ในบางโรงพยาบาลอาจมีกําแพงดานศาสตรความรูกั้นกลาง ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของแพทยแผนไทยมีปญหา
และอุปสรรคในการยอมรับอยู
ปญหาดานโอกาสในการแสดงความสามารถ เนื่องจากบทบาทของแพทยแผนไทยบางพื้นที่ในตอน
แรกเริ่มไมไดเปดชองทางใหแพทยแผนไทยไดแสดงศักยภาพทางดานการรักษาอยางชัดเจน จึงขึ้นอยูกับตัวแพทย
แผนไทยเองที่จะการแสดงศักยภาพของตนเองออกมาและความสัมพันธระหวางแพทยแผนไทยกับสหวิชาชีพ
เปนอีกปจจัยสําคัญ ที่เพิ่มโอกาสในการแสดงความสามารถดานการรักษาของแพทยแผนไทยใหเปนที่ประจักษ
แกบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาล โดยในการสัมภาษณพบวา แพทยแผนไทยที่สามารถแสดงศักยภาพดานการ
รักษาใหแกพยาบาลคนหนึ่งในโรงพยาบาล สงผลใหเกิดการเปนที่กลาวถึงภายในกลุมของพยาบาล เปนเหตุ
ใหพยาบาลมีความเขาใจในการรักษาโรคของแพทย แผนไทยมากขึ้นวา แพทย แผนไทยสามารถรั กษาโรคใด
และอยางไรได จึงเปนที่มาของการสงตอคนไขใหมารักษาที่หนวยงานแพทยแผนไทยมากขึ้น อยางไรก็ตามไมใชวา
ในโรงพยาบาลจะเป นไปในแบบที่ กล าวมาขางต น เนื่ องจากมุ มมองด านการแพทย แผนไทยของสหวิ ช าชี พ
ในบุคลากรบางแหงไมสามารถเปดโอกาสใหกับแพทยแผนไทยไดอยางชัดเจนในทุกที่
ปญหาดานตนทุนของยาสมุนไพร เนื่องจากมีหลายนโยบายที่ดําเนินการสนับสนุนดานสมุนไพร ไดแก
การปลูกสมุนไพร การสรางสถานที่ผลิตยาสมุนไพรในแตละพื้นที่ของสํานั กงานสาธารณสุ ข แตยังเกิดปญหา
จากตนทุนยาสมุนไพรที่สูงกวายาแผนปจจุบันมาก เพราะขั้นตอนในการผลิตกวาจะไดเปนยาสมุนไพรตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน เครื่องจักรและสถานที่ผลิตที่ไดรับมาตรฐานการผลิตยา และตนทุนสมุนไพร โดยราคา
ยาสมุนไพรเม็ดแคปซูลราคาเม็ดละประมาณ ๖ บาท ยาส วนใหญรับประทานครั้ งละ ๓ เม็ด วันละ ๓ ครั้ ง
รวมราคาตอวันจะอยูที่ตั้งแต ๕๔ บาท ตอ ๑ ตัวยา แตการเบิกจายคายาสมุนไพรจากระบบหลักประกันสุขภาพ
มีจํานวนนอยลงในแตละป โดยคายาสมุนไพรรัฐทําการสนับสนุนอยูที่รายละ ๘ บาท ไมขึ้นอยูกับจํานวนยา สงผล
ใหความนิยมในการใชยาสมุนไพรนอยลง เพราะหากจายยาสมุนไพรมาก จะทําใหหนวยงานขาดทุน สงผลตอ
บทบาทดานการรักษาดานการใชยาจากสมุนไพรของแพทยแผนไทยที่ทําไดยากขึ้น
ป ญหาดานการบริ หารในหน วยงานแพทยแผนไทย เนื่องจากแพทย แผนไทยในระดับปฏิบั ติการ
ในโรงพยาบาล จะไดรั บหน าที่ในการควบคุมดูแลความเป นระเบี ยบเรี ยบรอยของหน วยงานแพทย แผนไทย
โดยบางโรงพยาบาลมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานแพทยแผนไทยอยูเดิมแลว ทําใหแพทยแผนไทยที่ไดเขาไป
ทํางานในหนวยงานอาจทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการทํางานของผูดํารงตําแหนงหัวหนาหรืองานดานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย โดยอํานาจในการตัดสินใจภายในหนวยงานอาจเปนแพทยแผนไทยหรือวิชาชีพอื่นได เชน แพทยแผน
ปจจุบัน พยาบาล เภสัช เปนตน เหตุมาจากในบางโรงพยาบาลไดมีการจัดตั้งหนวยงานแพทยแผนไทยขึ้นแตไม
สามารถหาผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยมาดํารงตําแหนงหัวหนาได เมื่อเวลาผานไปผูที่ยังดํารงตําแหน ง
หัวหนาจึงไมไดมีการปรับเปลี่ยนแมวาจะมีแพทยแผนไทยมาประจําการแลวก็ตาม เพราะไมไดมีขอบังคับวา
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ผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนาจะตองเปนแพทยแผนไทยเทานั้น ทําใหเกิดปญหาในแงมุมของความเขาใจในวิชาชีพ
แพทยแผนไทย ที่อาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานแพทย
แผนไทย
ปญหาดานการบริหารบุคลากรในหนวยงานแพทยแผนไทย เนื่องจากรูปแบบการใหบริการของแพทย
แผนไทย คือ การตรวจ ประเมินการรักษาโดยแพทย แผนไทย จากนั้นจะส งให ผู ชวยแพทย แผนไทยในการ
ดําเนินการรักษา โดยการหัตถการ หรือการนวดไทย โดยจํานวนผูชวยแพทยแผนไทยจะแตกตางกันไปตามขนาด
ของโรงพยาบาลและความสามารถในการรับคนไข โดยคาตอบแทนของผูชวยแพทย แผนไทยจะเป นรู ปแบบ
ของคาตอบแทนตามจํานวนผูรับบริการตอคน ยิ่งใหทําไดมากยิ่งไดรับผลตอบแทนมาก โดยเปนการแบงรายได
ระหวางผูชวยแพทยแผนไทยกับโรงพยาบาล ทําใหบางพื้นที่อาจเกิดปญหาดานความไมเทาเทียมในการจัดการ
ด านรายได ของผู ช วยแพทย แผนไทย นํ ามาซึ่ งป ญหาความขั ดแย ง และส งผลถึ งภาพลั กษณ ในการบริ ก าร
โดยในบางสถานที่ไดมีการแกปญหาโดยการจัดลําดับผูใหบริการ จึงทําใหปญหาลดลงไปไดบาง
ปญหาดานนโยบายจากรั ฐไมมี ความต อเนื่ อง กล าวคือ นโยบายทางการแพทยแผนไทยมั กเป น
นโยบายที่ปรับเปลี่ยนไปตามทัศนของระดับผูบริหาร ทําใหนโยบายสวนใหญจะอยูในวาระในเวลาอันสั้น หรือ
เปนนโยบายที่เนนความโดดเดน นาสนใจ มากกวาที่จะเปนนโยบายที่พัฒนาแพทยแผนไทยใหมีความแข็งแรง
ในพื้นฐานดานการแพทย เชน นโยบายที่ชูความนาสนใจของสรรพคุณในสมุนไพรบางตัวมีความโดดเดนออกมา
จากนั้นสรางจุดใหเปนที่สนใจแกสังคม จากนั้นก็เปลี่ยนเป นสมุนไพรตัวอื่น โดยสมุนไพรบางตัวไมไดรั บการ
ตอยอดใหเขามาอยูในระบบยาสมุนไพรในโรงพยาบาล นโยบายสนับสนุนแพทยแผนไทยโดยการใหเงินทุนจํานวน
หนึ่งในปแรก โดยในบางพื้นที่มีการใชเงินจํานวนนี้ในการแจงบุคลากรแพทยแผนไทยขึ้น แตเมื่อเงินกอนนี้หมดลง
ประกอบกับไมมีการไหลเวียนของเงินทุนที่มากพอในการแจงแพทยแผนไทยตอ ทําใหในบางพื้นที่ตองเลิ กจาง
แพทยแผนไทยไป หรือในบางพื้นที่ที่มีบุคลากรแพทยแผนไทยอยูแลว จะนําไปใชในการพัฒนาดานสถานที่ใหมี
ความพรอมในการใหบริการมากขึ้น เชน สรางหองตรวจแพทยแผนไทยใหม เปนตน นโยบายสนับสนุนการจายยา
สมุนไพร
ป ญหาของการจั ดสรรงบประมาณในการเข ารั บบริ การของการแพทย แผนไทย โดยรายได ของ
หนวยงานแพทยแผนไทย สวนใหญเปนรายไดที่มาจากผูรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหลัก ๓ ระบบ คือ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการขาราชการ โดยทั้ง ๓ ระบบมีคาตอบแทน
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกปงบประมาณ ทั้งในดานของเกณฑการจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงินตอหัวประชากร
คาตอบแทนในแตละรูปแบบการใหบริการ ทําใหการจัดสรรงบประมาณที่จะเขามาในหนวยงานมีความผันผวนสูง
สงผลตอการบริหารจัดการในหนวยงานแพทยแผนไทย ทําใหรายไดของการแพทยแผนไทยลดลง เปนที่นากังวล
ตอความมั่นคงดานรายไดของหนวยงานในอนาคต
ปญหาดานกําลังพลของแพทยแผนไทย เนื่องจากตําแหนงแพทยแผนไทยเปนตําแหนงที่มีอยูอย าง
จํากัดในแตละโรงพยาบาล โดยจํานวนแพทยแผนไทยขึ้นอยูกับศักยภาพของโรงพยาบาล หากโรงพยาบาลขนาด
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ใหญมีแนวโนมที่จะมีแพทยแผนไทยประจําการอยูมาก แตนํามาซึ่งภาระงานที่ มากตาม และอาจไมพบตําแหนง
แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลขนาดเล็ก จึงเปนหนาที่ของโรงพยาบาลขนาดใหญที่ตองแบงบุคลากรมาประจําอยู
ในโรงพยาบาลขนาดเล็กในบางวัน เพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
ปญหาดานภาระหนาที่ในความรับผิดชอบของแพทยแผนไทย จากปญหาดานกําลังพลขางตน สงผล
มาสูปญหาดานภาระงานที่มากของแพทยแผนไทย เนื่องจากหนาที่ขางตนแลว ตองดําเนินงานดานอื่น ๆ ดวย
เชน งานดานธุรการ คือ การบันทึกขอมูลคนไขที่มารับบริการลงในระบบอินเตอรเน็ต โดยปญหานี้จะหนักขึ้นหาก
อยูในโรงพยาบาลขนาดใหญ ที่มจี ํานวนผูเขารับบริการดานแพทยแผนไทยเปนจํานวนมาก โดยอาจมีการใหแพทย
แผนไทย ๑ คน เพื่อปฏิบัติหนาที่นี้โดยเฉพาะ เพราะตองบันทึกขอมูลใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดและจะสงผลตอ
คาตอบแทนที่ไดรับดวย จึงเปนอีกหนาที่หนึ่งที่มีความสํ าคัญและตองปฏิบั ติโดยแพทย แผนไทย เพราะไมมี
บุ คลากร งานดานการบริหาร หากมีการจัดประชุมทางวิชาการและต องมีแพทย แผนไทยเข าร วมทําให ขาด
บุคลากรในการดูแลหนวยงาน
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การศึกษาพบวาปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชจายบนอุปกรณสื่อสาร และปจจัยภายนอก
มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชจายบนอุปกรณืสื่อสาร ทั้งนี้ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัย ดานบุคลิกภาพ
กับการใชจายบนอุปกรณสื่อสาร
คําสําคัญ : ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานสังคม ปจจัยภายนอก การใชจายบนอุปกรณสื่อสาร
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FACTORS AFFECTING SPENDING ON COMMUNICATION EQUIPMENT OF
ACCOUNTING STUDENTS SILPAKORN UNIVERSITY
Knokphon Saeaui, Thitiwut Manojitngam, Prasert Sricharoen, Wanlada Nakklam
Sarocha Huntra, Arissara Chinaputtkul, Alif Phimarnman and Issaraporn Thanupon
Bachelor of Accountancy Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University
Email address: phimarnman_a@silpakorn.edu
Abstract
The objectives of this research were (1) to study the relationship between personality
factors and spending on communication equipment of accounting students of Silpakorn
University, (2) to study the relationship between social factors and spending on communication
equipment of accounting students of Silpakorn University, and (3) to study the relationship
between external factors and spending on communication equipment of accounting students
of Silpakorn University. This research collected primary data by sending questionnaires the fourth
year of accounting students, totally 109 samples. This research used the multiple regression
analysis to test the relationship. It was found that the social factor positively related to spending
on communication equipment and the external factor positively related to spending on
communication equipment. Moreover, it was not found personality factor related to spending
on communication equipment.
Keywords: personality factor social factor external factor Spending on Communication Equipment
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บทนํา
ในปจจุบันการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารหรือแอพพลิเคชันไดกลายเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร
ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนชองทางระหวางสินคาหรือผูบริโภค เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและ
อินเตอรเน็ต ที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันที่มากยิ่งขึ้น และไดเขามาเปนปจจัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนในสังคมปจจุบัน โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มากที่สุดคือ อุปกรณสื่อสารหรือ
แอพพลิเคชั่น (วรรณพร หวลมานพ, ๒๕๕๘)
โดยการทําธุรกรรมทางการเงินผานอุปกรณสื่อสารหรือแอพพลิเคชั่น Mobilje Banking ในประเทศไทย
มีอัตราการขยายตัวสูง โดยจากขอมูลของธนาคารประเทศไทยพบว า มีบัญชีลูกคาที่ใชบริการแอพพลิเคชั่น
Mobile Banking ณ สิ้นป ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑.๖๔ ลานบัญชีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๕๑ เมื่อเทียบกับสิ้นป ๒๕๕๙
ดานธุรกรรมมีจํานวน ๑๒๓ ลานรายการ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๑๑๐ เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๙ สวนดานมูลคาธุรกรรม
ในป ๒๕๖๐ มีตัวเลขรวม ๘.๙๙ พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๖๘ (ธนาคารแหงประเทศไทย, ๒๕๖๐)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชจายบนอุปกรณสื่อสารของนักศึกษาสาขา
บัญชี มศก เพื่อใหผลวิจัยดังกลาวเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริการทางดานการใหบริการแอพพลิเคชั่ น
Mobile Banking ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิคภาพของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับการใชจายเงินบนอุปกรณสื่อสาร
๒. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสังคมของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
การใชจายเงินบนอุปกรณสื่อสาร
๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
การใชจายบนอุปกรณสื่อสาร
สมมติฐานของการวิจัย
นันทนภัส ตั้งภรณพรรณ (๒๕๕๓, หนา ๑๒) กลาววาบุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
ทั้ งที่ ส ามารถมองเห็ น ได เช น รู ปร างหน าตา กิ ริ ยามารยาท การแต งตั ว การพู ดจา การเคลื่ อนไหวและ
ที่ไมสามารถมองเห็นไดโดยตรง เชน สติปญญา ความถนัด อารมณ หรือคานิยม จากสิ่งเหลานี้ทําใหสามารถ
แยกไดวาบุคคลแตละบุคคลแตกตางกันอยางไร ดังนั้นบุคลิกภาพจึงไมเปนสิ่งที่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได
จากการศึกษาเรียนรู
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ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและสุนี เลิศแสวงกิจ (๒๕๕๒, หนา ๓) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของแตละบุคคลอันทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากบุคคลอื่นๆ บุคลิกภาพประกอบดวยรูปสมบัติและคุณสมบัติรูป
สมบัติหมายถึงรูปรางหนาตาและการแตงกายคุณสมบัติหมายถึง ลักษณะนิสัยตางๆ เชน ความซื่อสัตย
Guilford (๒๐๑๐, p. ๗) กล าววา บุ คลิ กภาพ เปนลั กษณะเฉพาะที่ เป นแบบประจํ าตัวของบุ ค คล
ซึ่งประกอบดวยรูปรางภายนอก (Morphology) ความถนัด (Aptitude) สภาพทางอารมณ (Temperament)
ทัศนคติ (Attitude) ความสนใจ (Interest) ความตองการ (Needs) และรางกาย (Physiology)
จากความหมายบุ คลิ กภาพที่ไดกล าววาขางตน สรุปไดวาบุคลิกภาพ หมายถึงคุณลักษณะทางกาย
และพฤติกรรมที่แสดงออกตอบุคคลอื่นทั้งลั กษณะกริยาทาทาง การแสดงออกทางอารมณ ความคิดเจตคติ
ตลอดจนพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบสนองทั้งทางกายและทางจิตใจโดย บุคลิกภาพ ของแตละบุคคลมีลักษณะ
จึงนําไปสูสมมติฐานวิจัยขอที่ ๑
สมมติฐานที่ ๑ ปจจัยดานบุคลิกภาพที่มีผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารของนักศึกษามหา
ลัยศิลปากร
ธีระพร อุวรรณโณ (๒๕๓๗) กลาววา การมีแบบอยางหรือตัวแบบจัดเปนลักษณะการถายทอดทาง
สังคมในงานอยางหนึ่งซึ่งผูถายทอด (Socializing Agents) อาจเปนพอแมครูเพื่อนรวมงาน ตัวแบบในละครหรือ
หนังสือการถายทอดทางสังคมอาจพิจารณาวาเปนแบบทางการซึ่งผูถายทอดมัก ไดแก นักศึกษาทุกระดับรวมทั้ง
ผูฝกอบรมในหนวยงานตาง ๆ ดวยสวนการถายทอดแบบไมเปนทางการผูถายทอดมัก ไดแก พอแมหรือเพื่อน
ตาง ๆ อีกทั้งการถายทอดทางสังคมจะเปนกระบวนการสองทางที่ผูถายทอดและผูรับการถายทอดสามารถ
มีอิทธิพลซึ่งกันและกันได
สั ญญา สั ญญาวิวัตน (๒๕๔๐) กล าววา แนวคิดทางสั งคมหมายถึง ความคิดของมนุ ษยโดยมนุ ษย
และเพื่อมนุษย ความคิดที่มนุษยประดิษฐคิดคนขึ้นมาจะกระทําโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ไดกรณีที่คิดคนเดียว
ก็ตองเปนที่ยอมรับของผูอื่นดวยแมไมยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางสวน ความคิดนั้นจึงคงอยูได
Walters (๑๙๗๘) ได อธิ บายถึ งลั กษณะทางสั งคมว า เป น ป จ จั ยที่ เกี่ ย วข องในชี วิ ตประจํ าวัน และ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลื อก ลั กษณะทางสั งคมประกอบดวย กลุ มอางอิงครอบครั วบทบาททางสั งคม
ดังมีรายละเอียดดังนี้
จากข อความข างต น สรุ ปได ว า ลั กษณะทางสั งคมว าเป น ป จ จั ยที่ เกี่ ยวข องในชีวิตประจํ าวันและ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกและบรรทัดฐานทางสังคมในการตัดสินใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคม
จึงนําไปสูสมมติฐานวิจัยขอที่ ๒
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สมมติฐานที่ ๒ ปจจัยดานสังคมที่มีผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารของนักศึกษามหาลัยศิลปากร
อานันท กาญจนพันธุ (๒๕๔๓) กลาวถึงการจัดระเบี ยบทางสังคม(social order) ในรูปแบบตาง ๆ
ทุกอยางของมนุษยที่สามารถแยกออกมาได เชน สถาบัน กลุม กระบวนการฐานะทางสังคม ตลอดจนสถานภาพ
บทบาทและบรรทัดฐานทางสังคม โดยนักมนุษยวิทยาหลายคนใชความหมายของโครงสรางสังคมสลับแทนกัน
กับองคกรทางสั งคม (social organization) พรอมกันนั้ นยังใชเฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห ปรากฏการณ
ทางสังคม อันหมายถึงความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธทางสัง คม (social relations)ที่กําหนดรูปแบบ
สังคมและแนวปฏิบัติที่เปนไปไดในการจัดองคกรสังคม
๑. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
นเรศ สุ น ทร (๒๕๕๗) กล า วว า จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การชํ า ระเงิ น ผ า นช อ งทาง
อิเล็กทรอนิกสของ พบวา ชองทางการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่มีหนาจอสวยงาม สามารถปรับตั้งคาหนาจอ
ใหตรงกับความตองการของตัวเองได มีผลตอการตัดสินใจเลือกชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึง
ชองทางการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
ในการชําระเงินผ านชองทางอิเล็ กทรอนิ กส ได เชนเดียวกับการศึกษาของ วัศยา ธีรวนิชยไชยกุล (๒๕๕๖)
ที่กลาววา ผูใชพึงพอใจแอพพลิเคชั่นที่ใชงานงาย มีคําอธิบายและภาพประกอบในการดาวนโหลดการใชงาน
นอกจากนี้ การศึกษาของ ปาลิดา จารุวิจิตรรัตนา (๒๕๕๕) ยังกลาวอีกวา หากผูบริโภครับรูวาแอพพลิเคชั่นที่ใช
ซื้อสินคาออนไลนเปนแอพพลิเคชั่นที่ หางสรรพสินคาเซนทรัลพัฒนาขึ้นโดยตรง จะสงผลใหผูบริโภคมีความ
เชื่ อมั่ น ในระบบแอพพลิ เ คชั่ น มากขึ้ น เนื่ องจากห างสรรพสิ น ค า เซนทรั ล นั้ น มี ชื่ อ เสี ย งในธุ ร กิ จ ค า ปลี ก
มาอยางยาวนาน จึงทําใหผูบริโภครูสึกมั่นใจและไววางใจในกระบวนการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่น
๒. ปจจัยดานบุคลากร
วิชิต พันธุอํานวย (๒๕๕๒) กลาววา แมวาแอพพลิเคชั่นจะเปนโปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่ อนที่
สวนบุคคล แตการที่ลูกคาสามารถติ ดตอธนาคารไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแกปญหาในการทําธุรกรรมไดนั้น
มีผลตอทัศนคติในการใชอินเทอรเน็ตแบงคกิ้งในสวนของการตอบสนองความตองการของลูกคาและคุณภาพ
การบริการระบบอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง เชนเดียวกับการคนควาอิสระของ เสาวณิต อุดมเวชสกุล (๒๕๕๗)
ที่กลาววา ผูใชบริการใหความสําคัญตอบุคลากรธนาคารที่คอยแกปญหา ตอบขอสงสัย รวมถึงแนะนําบริการ
จะทําใหผูใชบริการรูสึกวามีผูคอยดูแลตลอดเวลานํามาซึ่งความเชื่อมั่นใน M-Banking Application มากยิ่งขึ้น
๓. ปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง
ภาสิต ศิริเทศ, ณพวิทย ธรรมสีหา (๒๕๖๒) ทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง พัฒนามาจาก
ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (SocialLearningTheory: SCT) ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีอิทธิพลอยางมากตอการ
พั ฒนาเทคนิ ค การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม ทฤษฎี นี้ พั ฒ นาโดยนั กจิ ตวิ ทยา ชาวแคนาดา AlbertBandura
โดย Bandura ศึกษาความเชื่อ ของบุคคลเรื่องความสามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวย ความสามารถตนเอง
(Self -efficacy) ซึ่งมีอิทธิพลที่จะชวย ใหบุคคลปฏิบัติตนเฉพาะอย างไดพื้นฐานแนวคิดที่เกี่ยวกับการ รับรู
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ความสามารถของตนเองนั้น Bandura เชื่อวาในการศึกษา พฤติกรรมของมนุษยจะตองวิเคราะหเงื่อนไขและ
สิ่งเราที่จะมา เสริมแรงใหเงื่อนไขนั้นคงอยูพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยจึง เกิดจากกระบวนการเรียนรูของ
องคประกอบหลายอยางโดยมี พันธุกรรม สภาพแวดลอมสังคม ประสบการณความสามารถ เฉพาะตัวของบุคคล
ผสมผสานกันซึ่งยากแกการตัดสินวาพฤติกรรมนั้นๆเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งถาหากบุคคล มีการรับรู
ความสามารถตนเอง (perceived self-efficacy) และ คาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ (outcome expectations)
เขาจะแสดงซึ่งพฤติกรรมนั้นใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
จากขอความขางตนสรุปไดวา ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเลือกชําระเงินผานโมบายแอพพลิเคชั่น
ปจจัยเปนตัวกระตุนพฤติกรรมการยอมรับการใชงาน เปนปจจัยที่ทําใหผูใชนั้นมองความสําคัญของปจจัยนี้
เปนอันดับตน ๆ ๑.ปจจั ยดานผลิ ตภัณฑ ที่มี ผลตอการเลื อกใชของแตละคน ๒.ป จจัยดานบุ คลากร มีการ
ให คําปรึกษา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ถาลู กคาที่ใชงานมีป ญหา ๓.ป จจั ยดานการรั บรู ความสามารถของตนเอง
เปนการ ที่ตนเองนั้นไดเรียนรู ศึกษาดวยตนเอง ของการใช Mobile Banking จึงนําไปสูสมมติฐานวิจัยขอที่ ๓
สมมติฐานที่ ๓ ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารของนักศึกษามหาลัย
ศิลปากร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยดานบุคลิกภาพ

ปจจัยดานสังคม

การใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสาร

ปจจัยภายนอก

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยนี้ ใชแบบสอบถามเป นเครื่ องมือในการเก็บขอมูลทโดยแบงไดเปน ๓ ส วน ดังนี้ ส วนที่ ๑
เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ และรายไดของนักศึกษาเฉลี่ยตอ
เดือน สวนที่ ๒ เปนขอคําถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการใชเงินผานอุปกรณสื่อสาร
ประกอบดวย ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานสังคม และปจจัยภายนอก สวนที่ ๓ เปนขอคําถามเกี่ยวกับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการใชจายผานอุปกรณสื่อสารตามสถานการณตางๆ

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๔๖๕

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยังนักศึกษาหลักสูตรบัญชี ระดับปริญญาตรี
ในชั้นปที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน ๑๓๖ ตัวอยาง (reg.sc.ac.th: เว็บไซตมหาวิทยาลัยศิลปากร)
และได กลั บ คืนมาจํานวนทั้ งสิ้ น ๑๐๙ ตัวอย าง ทั้งนี้ การคํ านวณขนาดกลุ มตัวอย างในกรณี ที่ ทราบจํ านวน
ประชากรโดยใชสูตร Taro Yamane ตามสูตรคํานวณ ดังนี้โดยคาความคลาดเทากับ ๐.๐๕ คํานวณไดเทากับ ๑๐๒
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
๑. ตัวแปรอิสระ คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย
- ปจจัยดานบุคลิกภาพ วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยคะแนนของขอคําถาม จํานวน ๑๐ ขอ มีคาคอนบรัค
แอลฟา เทากับ ๐.๔๔๕๖ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕ โดย มากที่สุด=๕ และนอยที่สุด=๑
- ปจจัยดานสังคม วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยคะแนนของขอคําถาม จํานวน ๑๐ ขอ มีคาคอนบรัคแอลฟา
เทากับ ๐.๖๘๐๔ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕ โดย มากที่สดุ =๕ และนอยที่สุด=๑
- ปจจัยภายนอก วัดคาโดย ใชคาเฉลี่ยคะแนนของขอคําถาม จํานวน ๑๐ ขอ มีคาคอนบรัคแอลฟา
เทากับ ๐.๖๘๗๕ วัดคาดวย Likert scale ๑-๕ โดย มากที่สุด=๕ และนอยที่สุด=๑
๒. ตัวแปรตาม พฤติกรรมการใชจาย ประกอบดวยระดับการใชจายผานอุปกรณสื่อสาร วัดคาโดยใช
คาเฉลี่ยคะแนนของขอคําถาม จํานวน ๑๔ ขอ มีคาคอนบรัคแอลฟา เทากับ ๐.๖๘๔๐ วัดคาดวย Likert scale
๑-๕ โดย มากที่สุด=๕ และนอยที่สุด=๑
การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะห ขอมูลโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย ขณะที่การแปล
ความหมายระดับความคิดเห็น ซึ่งวัดจากคาเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนน
ดังตอไปนี้ คาเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง
ระดับความคิดเห็นนอย และคาเฉลี่ย ๑๓๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
๒. การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานวิจัยโดยใช การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple
linear regression analysis) โดยตัวแปรตามไดแก ระดับการใชจายผานอุปกรณสื่อสาร และตัวแปรอิสระไดแก
ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานสังคม ปจจัยภายนอก
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ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามไดรับคําตอบกลับ จํานวน ๑๐๙ ชุด และนําแบบสอบถามที่เก็บ
ขอมูลมาแลวนํามาวิเคราะหขอมูล อธิบายดั้งนี้
ตารางที่ ๑ : จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

๓๕
๖๗
๗

๓๒.๑๑
๖๑.๔๗
๖.๔๒

๓๘
๓๖
๑๙
๑๖

๓๔.๘๗
๓๓.๐๓
๑๗.๔๓
๑๔.๖๗

1. เพศ
ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักศึกษา
นอยกวา ๖,๐๐๐
๖,๐๐๑ – ๘,๐๐๐
๘,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐
มากกวา ๑๐,๐๐๐

จากตารางที่ ๑ การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ๖๑.๔๗ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา ๖,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๘๗
ตารางที่ ๒ : จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามปจจัยที่สงผลตอการใชเงินผานอุปกรณสื่อสาร
ระดับความคิดเห็น
รายการ
ปจจัยดานบุคลิกภาพ
๑. ทานมักจะทํากิจกรรมทุก
อยางดวยความรวดเร็ว
๒. ทานมักจะเลือกทํา
กิจกรรมทุกอยางที่ใชเวลา
นอย
๓. ทานมักจะทํากิจกรรมทุก
อยางที่ไมซับซอน
๔. ทานมักจะทํากิจกรรมทุก
อยางดวยความปลอดภัย

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

๒๓
๔๓
๒๗
(๒๑.๑๐) (๓๙.๔๕) (๒๔.๗๗)
๒๔
๕๖
๒๘
(๒๒.๐๒) (๕๑.๓๗) (๒๕.๖๘)

๓
(๒.๗๕)
๑
(๐.๙๑)

๐
(๐.๐๐)
๐
(๐.๐๐)

๔๐
๕๒
๑๕
(๓๖.๖๙) (๔๗.๗๐) (๑๓.๗๖)
๔๒
๕๔
๑๓
(๓๘.๕๓) (๔๙.๕๔) (๑๑.๙๒)

๑
(๐.๙๑)
๐
(๐.๐๐)

๑
(๐.๙๑)
๐
(๐.๐๐)

คาเฉลี่ย

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

๔.๐๕

๐.๔๔

มาก

๓.๘๘

๐.๗๗

มาก

๓.๙๔

๐.๗๑

มาก

๔.๑๘

๐.๗๗

มาก

๔.๒๖

๐.๖๖

มาก
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ระดับความคิดเห็น
รายการ
๕. ทานมักจะทํากิจกรรมทุก
อยางดวยความพึงพอใจ
๖. ทานมักจะทํากิจกรรมดวย
ความมั่นใจ
๗. ทานมักสนใจในรูปลักษณ
ในการทํากิจกรรมตางๆ
๘. ทานมักมีไหวพริบในการ
แกไขปญหาในการทํา
กิจกรรม
๙. ทานมักชอบทํากิจกรรมที่
มีความทันสมัย
๑๐.ทานมักไตรตรองกอนทํา
กิจกรรมตาง ๆ
ปจจัยดานสังคม
๑. ทานชอบพิมพ พูดคุย บน
สื่อออนไลนมากกวาพูด
ตอหนา
๒. ทานชอบแสดงความ
คิดเห็นผานสื่อออนไลน
๓. ทานชอบแสดงออกถึงการ
ใชชีวิตบนสื่อออนไลน
๔. ทานชอบใชบริการตางๆ
บนสื่อออนไลน
๕. ทานชอบใชสื่อออนไลนใน
การพบปะเพื่อนใหมๆ
๖. ทานชอบใชเวลาสวนใหญ
อยูกับสื่อออนไลนมากกวา
ครอบครัว
๗. ทานชอบใชสื่อในการ
ติดตามขาวสาร
๘. ทานไดเรียนรูหลายๆอยาง
จากสื่อออนไลน
๙. ทานมักไดรับคําชื่นชมบน
สื่อออนไลน

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

๐.๖๙
๐.๗๙

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

๐.๘๐

มาก

๐.๗๑

มาก

๔.๑๑
๔.๑๘

๐.๖๗
๐.๗๒

มาก
มาก

๓.๖๖

๐.๖๘

มาก

๓.๗๖

๑.๐๐

มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

ปาน
กลาง
๑๑
(๑๐.๐๙)
๒๔
(๒๒.๐๑)
๒๓
(๒๑.๑๐)
๓๙
(๓๕.๗๗)

๑
(๐.๙๑)
๔
(๓.๖๖)
๔
(๓.๖๖)
๑
(๐.๙๑)

นอย คาเฉลี่ย
ที่สุด
๐
(๐.๐๐) ๔.๓๓
๐
๓.๙๗
(๐.๐๐)
๑
(๐.๙๑) ๓.๘๙
๐
(๐.๐๐) ๓.๗๗

๓๑
๕๙
๑๙
(๒๘.๔๔) (๕๔.๑๒) (๑๗.๔๓)
๓๙
๕๒
๑๗
(๓๕.๗๗) (๔๗.๗๐) (๑๕.๕๙)

๐
(๐.๐๐)
๑
(๐.๙๑)

๐
(๐.๐๐)
๐
(๐.๐๐)

มากที่สุด

มาก

๕๐
(๔๕.๘๗)
๒๙
(๒๖.๖๐)
๒๓
(๒๑.๑๐)
๑๗
(๑๕.๕๙)

๔๗
(๔๓.๑๑)
๕๒
(๒๒.๙๓)
๕๘
(๕๓.๒๑)
๕๒
(๔๗.๗๐)

นอย

๒๗
๔๔
๒๖
(๒๔.๗๗) (๔๐.๓๖) (๒๓.๘๕)

๙
(๘.๒๕)

๑๔
(๑๒.๘๔)
๑๕
(๑๓.๗๖)
๓๕
(๓๒.๑๑)
๒๑
(๑๙.๒๖)
๒๑
(๑๙.๒๖)

๑๘
๑๔
(๑๖.๕๑) (๑๒.๘๔)
๑๘
๘
(๑๖.๕๑) (๗.๓๓)
๕
๑
(๔.๕๘) (๐.๙๑)
๑๑
๙
(๑๐.๐๙) (๘.๒๕)
๑๕
๖
(๑๓.๗๖) (๕.๕๐)

๓.๑๑

๑.๒๑

๓.๒๕
๔.๐๑

๑.๑๑
๐.๘๘

๓.๔๘

๑.๑๕

๓.๔๓

๑.๑๑

๒
(๑.๘๓)
๐
(๐.๐๐)
๙
(๘.๒๕)

๔.๒๘

๐.๗๕

๔.๒๘

๐.๗๒

๓.๕๔

๐.๙๙

๓๐
(๒๗.๕๒)
๓๒
(๒๙.๓๕)
๔๘
(๔๔.๐๓)
๔๐
(๓๖.๖๙)
๓๒
(๒๙.๓๕)

๓๓
(๓๐.๒๗)
๓๖
(๓๓.๐๒)
๒๐
(๑๘.๓๔)
๒๘
(๒๕.๖๘)
๓๕
(๓๒.๑๑)

๔๙
๔๔
๑๔
(๔๔.๙๕) (๔๐.๓๖) (๑๒.๘๔)
๔๕
๕๒
๑๑
(๔๑.๒๘) (๔๗.๗๐) (๑๐.๐๙)
๑๙
๓๘
๓๙
(๑๗.๔๓) (๓๔.๘๖) (๓๕.๗๗)

๓
(๒.๗๕)

๐
(๐.๐๐)
๑
(๐.๙๑)
๔
(๓.๖๖)

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

มาก
ปาน
กลาง
มาก
ที่สุด
มาก
ปาน
กลาง
๔๖๘

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ระดับความคิดเห็น
รายการ
๑๐.ทานไดรับคําแนะนําจาก
บุลคลอื่นใหหันมาใชสื่อ
ออนไลน
ปจจัยภายนอก
๑.ทานไมสามารถ เบิกเงินสด
มาใชไดอยางสะดวก
๒.แมคาบางรายมักจะไมรับ
เงินสด
๓.ดวยสถานการณ covid-19
ทําใหไมสามารถชําระเงินได
ดวยเงินสด
๔.ดวยขาวระบาดเรื่องแบงค
ปลอมทําใหแมคา ไมนิยม
รับเงินสด
๕.แมคามักจะไมรับธนบัตรที่
ชํารุดเพราะไมสามารถ
นําไปใชจายตอได
๖.สินคาบางประเภทที่จัด
โปรโมชั่นมักจะไมรับเปน
เงินสด
๗.สินคาที่ผอนโดยสวนใหญจะ
ไมรับเปนเงินสด
๘.บางรานไมรับแบงคใหญ
เพราะไมมีทอน
๙. โครงการเราชนะไม
สามารถจายเปนเงินสดได
๑๐. โครงการคนละครึ่งไม
สามารถจายเปนเงินสดได

ปาน
นอย
กลาง
๒๔
๓๔
๒๕
๑๗
(๒๒.๐๑) (๓๑.๑๙) (๒๒.๙๓) (๑๕.๕๙)
มากที่สุด

มาก

นอย คาเฉลี่ย SD
ที่สุด
๙
(๘.๒๕) ๓.๔๓ ๑.๒๒

๑๘
๓๕
๓๘
๑๑
๗
(๑๖.๕๑) (๓๒.๑๑) (๓๔.๘๖) (๑๐.๐๙) (๖.๔๒)
๑๖
๒๗
๓๐
๒๔
๑๒
(๑๔.๖๗) (๒๔.๗๗) (๒๗.๕๒) (๒๒.๐๑) (๑๑.๐๐)
๑๕
๔๖
๓๓
๙
๖
(๑๓.๗๖) (๔๒.๒๐) (๓๐.๒๗) (๘.๒๕) (๕.๕๐)

ระดับ
ความ
คิดเห็น

มาก

๓.๖๗

๐.๖๘

มาก

๓.๔๒
๓.๑๐

๑.๐๘
๑.๒๒

มาก
ปาน
กลาง

๓.๕๐

๑.๐๑

มาก

๓.๓๑

๑.๑๘

มาก

๑๘
๓๕
๒๘
๑๙
(๑๖.๕๑) (๓๒.๑๑) (๒๕.๖๘) (๑๗.๔๓)

๙
(๘.๒๕)

๒๔
๔๔
๒๕
๑๑
(๒๒.๐๑) (๔๐.๓๖) (๒๒.๙๓) (๑๐.๐๙)
๑๙
๓๔
๓๓
๒๑
(๑๗.๔๓) (๓๑.๑๙) (๓๐.๒๗) (๑๙.๒๖)

๕
(๔.๕๘)
๒
(๑.๘๓)

๓.๖๕

๑.๐๗

มาก

๓.๔๓

๑.๐๔

มาก

๓๑
(๒๘.๔๔)
๓๒
(๒๙.๓๕)
๕๔
(๔๙.๕๔)
๕๔
(๔๙.๕๔)

๒
(๑.๘๓)
๐
(๐.๐๐)
๒
(๑.๘๓)
๑
(๐.๙๑)

๓.๘๔

๐.๙๙

มาก

๓.๙๖

๐.๘๔

มาก

๔๓
(๓๙.๔๔)
๔๖
(๔๒.๒๐)
๓๓
(๓๐.๒๗)
๓๕
(๓๒.๑๑)

๒๔
(๒๒.๐๑)
๒๖
(๒๓.๘๕)
๑๖
(๑๔.๖๗)
๑๕
(๑๓.๗๖)

๙
(๘.๒๕)
๕
(๔.๕๘)
๔
(๓.๖๖)
๔
(๓.๖๖)

๔.๒๒

๐.๙๕

๔.๒๕

๐.๘๙

มาก
ทีส่ ุด
มาก
ที่สุด

จากตารางที่ ๒ การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการใชเงินผานอุปกรณสื่อสาร พบวา ปจจัยที่สงผลตอการ
ใชเงินผานอุปกรณสื่อสาร ประกอบดวย ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานสังคมและปจจัยภายนอก กลุมตัวอยาง
มีความเห็นดวยในระดับมาก

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๔๖๙

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ตารางที่ ๓ : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยบุคลิกภาพ ปจจัยดานสังคมและ ปจจัยภายนอก
กับระดับการใชจายผานอุปกรณสื่อสาร
รายการ
(คาคงที)่
ปจจัยบุคลิกภาพ
ปจจัยดานสังคม
ปจจัยภายนอก

β
๑.๒๐๔
๐.๑๐๑
๐.๓๔๙
๐.๒๘๘

Std. Error
๐.๗๓๕
๐.๑๗๑
๐.๑๒๑
๐.๑๔๖

t
๑.๖๓๘
๐.๕๘๗
๒.๘๘๘
๑.๙๗๔

Sig.
๐.๑๐๗
๐.๕๖๐
๐.๐๐๕***
๐.๐๕๓*

ตัวแปรตาม (Y) คือ ระดับการใชจายผานอุปกรณสื่อสาร
F = ๘.๕๓๔ (sig = ๐.๐๐๐b) adjusted R๒ = ๐.๒๗๔
จากตารางที่ ๓ นักศึกษามีระดับปจจัยดานสังคมสูงทําใหนักศึกษามีการใชจายผานอุปกรณสื่อสารสูง
โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ β๑ =๐.๓๔๙ (โดยมีคา t=๒.๘๘๘ Sig = ๐.๐๐๕***) นักศึกษามีระดับ
ปจจัยภายนอกสูงจะมีการใชจายผานอุปกรณสื่อสารสูง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ β๒ =๐.๒๘๘ (โดยมี
คา t=๑.๙๗๔ Sig = ๐.๐๕๓*) และไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยบุคลิกภาพกับการใชจายอุปกรณสื่อสาร
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ β๓ = ๐.๑๐๑ (t=๐.๕๘๗ Sig = ๐.๕๖๐)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการที่ไดทําการศึกษางานวิจัย เรื่ อง ปจจัยที่สงผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาบัญชี สามารถเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามไดรับคําตอบกลับ ๑๐๙ ชุด
ดังตอไปนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๖๑.๔๗ อยู รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา
๖,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๔.๘๗
ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาบัญชี พบวา ปจจัยที่สงผลที่สงผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสารของนักศึกษา ประกอบดวย ปจจัย
ดานสังคม ปจจัยภายนอกและปจจัยดานบุคลิกภาพ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
การทดสอบปจจัยที่สงผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่อสาร พบวาปจจัยดานสังคมมีคาสัมประสิทธิ์
สหสั มพันธ (β๒ )=๐.๓๔๙ (โดยมีคา t=๒.๘๘๘ Sig = ๐.๐๐๕) มีผลในระดับสู ง คือ ป จจั ยที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวันของคนคนหนึ่งที่ตองมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆในสังคม ไมวาจะเปนการพบปะผูคน การใช
เวลาอยูกับสื่อออนไลน เปนตน ดังนั้น ปจจัยดานสังคมยอมสงผลมาเปนลําดับแรกของปจจัยทั้งหมด
สําหรับปจจัยภายนอก พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหัสัมพันธ (β๓) =๐.๒๘๘ (โดยมีคา t=๑.๙๗๔ Sig =
๐.๐๕๓) มีผลในระดับรองลงมา คือ ไดแกสิ่งตาง ๆ ที่ตองการนั้นอยูภายนอกบุคคลผูนั้น ไมวาจะมองเห็น หรือ
มองไมเห็นก็ตาม ดังนั้น ปจจัยภายนอกยอมสงผลมาเปนลําดับรองมาของปจจัยทั้งหมด
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๔๗๐

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

ปจจัยดานบุคลิกภาพ ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคลิกภาพกับการใชจายอุปกรณสื่อสาร
(t=๐.๕๘๗ Sig = ๐.๕๖๐) ปจจัยดานบุคลิกภาพเปนปจจัยที่เปรียบเหมือนคุณลักษณะสวนตัว แนวความคิด
ทัศนคติ ความสามารถในการปรับตัวตอสภาวะแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของบุคลิกลักษณะของคนหรือเรียก
สั้นๆวาพฤติกรรมของบุคคล ดั้งนั้น ปจจัยบุคลิกภาพยอมสงผลมาเปนลําดับสุดทายของปจจัยทั้งหมด
จากขางตนสรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอการใชจายเงินผานอุปกรณสื่ อสารของนั กศึกษามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร สาขาบัญชี ไดแก ปจจัยดานสังคม และปจจัยภายนอก โดยปจจัยดานสังคมและปจจัยภายนอกอาจทํา
ใหเกิดความเชื่อมั่นในการใชจายผานสื่อออนไลน พาราสุรามาน เบอรรี่ และเซียแทมล (Parasuraman, Berry
& Zeithaml, ๑๙๘๕) กลาววา ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวบุคคล ซึ่งจะมี
อิทธิพลตอความคิดและความพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกสงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
ความสามารถในการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการบรรลุวัตถุประสงคดวยความสุภาพ นุมนวล กิริยามารยาทงาม
บอกกลาวสื่อสารอยางชัดเจน และตอกย้ําใหผูรับบริการมั่นใจวาจะไดรับบริการที่ดีที่สุด เพื่อใหลูกคาที่ใชบริการ
เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นและเลือกใชบริการอื่นผานแอปพลิเคชั่นตอไป และปจจัยดานสังคมทําใหนักศึกษา
รับรูถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการยอมรับการใชสื่อสังคมออนไลน Bogardus (๒๐๐๑) ไดใหความหมายแนวคิดทาง
สังคมวา เปนความคิดเกี่ยวกับการสอบถามหรือปญหาทางสังคมของบุคคลตาง ๆ ไมวาจะเปนอดีตหรือปจจุบัน
เปนการคิดรวมกันของเพื่อนหรือผูที่อยูในความสัมพันธ เปนความคิดของแตละคนและของกลุมคน ในเรื่อง
รอบตัวมนุษย ซึ่งมนุษยของสังคมแตละยุคแตละสมัยก็ตองคิด เพื่อหาทางแกปญหาหรือทําใหปญหาบรรเทาลง
ความคิดความอานที่ไดประดิษฐคิดคนขึ้นมาแลว และใชการไดดี นอกจากนี้ความเสี่ยงยังเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับ
สิ่งเราที่กระตุนบุคคล แลวบุคคลสามารถคาดการณวาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากสิ่งเรานั้นจะเปนอยางไร สามารถ
สรางภาพสถานการณ (scenario) ที่จะเกิดจากสิ่งเราที่เผชิญ นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับโอกาสที่จะเปนไปได
และตัวแปรที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของกับการชะลอ (differing) อันตรายที่จะเกิดขึ้น ปจจัยภายนอกทําใหเกิดการ
ยอมรั บการปรั บตัวในสั งคมออนไลน ที่วิธีการทันสมัยและทําให ชีวิตประจํ าวันมีความสะดวกสบายมากขึ้น
นักศึกษาที่มีสังคมและการติดตอสื่อสารกับสถานการณทีเปนปจจัยภายนอกสูงจะมีพฤติกรรมการใชจายเงินผาน
อุปกรณสื่อสารสูง
ขอเสนอแนะจากผลวิจัย
การสรางทางเลือกในการจายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือระหวางการดําเนิ นชีวิต
ในชวงการเรียนในหลักสูตรโดยมีชองทางใหเลือกจายผานอุปกรณสื่อสารก็จะสรางความสะดวกใหแกนักศึกษา
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การขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม
กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บัณฑิต สุนทรวิกรานต ๑, ฐาลินี สังฆจันทร ๒ และ ศราวุธ มาเฉลิม ๓
Email address: soontornwigarn@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามแนวทางการสงเสริมคุณธรรม
ของเครือขายทางสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๒) เพื่อนําเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากการจัดประชุมสนทนากลุมคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาทั้ง ๙ เครือขาย ซึ่งมีผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้ น ๑๕๔ คน พรอมทั้งการสั งเกตการณ
กิจกรรมเชิงปฏิบัตกิ าร และการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ผลการวิ จั ยพบว า การขั บเคลื่ อนเพื่ อส งเสริ มสั งคมคุ ณธรรมโดยเครื อข ายทางสั งคม กรณี จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะการขับเคลื่ อ นในหลายระดับทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับหนวยงาน/องค กร
ระดับเครือขาย และระดับระหวางเครือขาย ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนเปนไปในสองมิติ คือ มิติในเชิงโครงสราง
และมิติการขับเคลื่อนแบบขั้นบันได ทั้งนี้ประเด็นปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคสําคัญที่พบ คือ การแพรระบาด
ของเชื้อไวรั สโคโรน า ๒๐๑๙ และสถานการณน้ํ าท วมในพื้ นที่ การเปลี่ ยนตัวผู รั บผิ ดชอบงาน งบประมาณ
ไมเพียงพอ ไมมีองคกรหรือหนวยที่เปนจุดเชื่อมประสานสําหรับการขับเคลื่อนเครือขาย และเกิดความสั บสน
ในบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย ทั้งนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จขึ้นอยูกับผูนํา ความเข็มแข็งของสมาชิก
บริบทของพื้นที่ และตนทุนดานตาง ๆ เครือขายนั้น ๆ เปนสําคัญ ขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
คือควรทบทวนและพัฒนาโครงสรางคณะทํางานในแตละเครือขาย จัดสรรงบประมาณแกเครือขายใหเพียงพอ
สร างการรั บ รู ในเรื่ องทิ ศทางและแนวปฏิ บั ติ ให ชั ดเจน และการยกระดั บความร วมมื อระหว างเครื อ ข า ย
และขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้ งตอไปควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมโดยใช
เครือขายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ภายใตกรอบการศึกษาและวิธีการศึกษาเดียวกัน
คําสําคัญ : จังหวัดคุณธรรม , เครือขายทางสังคม ,นโยบาย , การสงเสริมคุณธรรม

สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
๓ สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑

๒ คณะสหวิทยาการ
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IMPLEMENTATION OF MORAL SOCIETY PROMOTION BY
THE MORAL SOCIAL NETWORK IN PHRA NAKHON
SI AYUTTHAYA PROVINCE
Bundit Soontornwigarn 1๑ Thalinee Sangkachan 2 and Sarawoot Marchaloem 3
Email address: soontornwigarn@hotmail.com
Abstract
This study aims to explore the implementation of moral society promotion by the moral
social network in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province for the fiscal year 2021 and to recommend
guidelines to promote the moral society implemented by the network in the province. The
qualitative research method was employed via focusing groups of the ๙ operational working
groups with a total of 154 key informants in the moral social network. Observations in workshops
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, 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, he 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.
Keywords: Moral province, Social network, Policy, Moral promotion
1 Public

Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University, Nongkhai Campus
3 Bureau of Monitoring and Evaluation, Office of the Vocational Education Commission
2 Faculty

สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย

๔๗๔

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕

บทนํา
การขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมเปนการดําเนิ นงานตามแผนแมบทส ง เสริ มคุณธรรมแห งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมอันเปนกลไกหลักระดับชาติในการสงเสริม
คุณธรรมใหยั่งยืนและงอกงามในสังคม งานขับเคลื่อนคุณธรรมมีรูปแบบการขับเคลื่ อนในหลากหลายมิติทั้งใน
เชิงโครงสรางหน าที่ตามบทบาทภารกิจ (Function Base) เชิงประเด็น (Issus Base) และเชิงพื้น ที่ (Area
Base) ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอาศัยเครือขาย
ทางสังคมในพื้นที่เปนกลไกสําคัญ ประกอบไปดวย ๙ เครือขาย อันมีศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) และ
สํ านักงานวัฒ นธรรมจั งหวัดพระนครศรีอยุธยาเป นกลไกสนั บ สนุ น สํ าหรั บการขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการแผนการสงเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว
๓ ป (๒๕๖๓ -๒๕๖๕)
ปแรกการขับเคลื่อนงานคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหความสําคัญไปที่การกอรูปเครือขาย
ทางสังคม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนแกนกลางประสานภาคสวนตางๆ เพื่อจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้น และจัดประชุมครั้งใหญภายใตโครงการสมัชชาคุณธรรม ในวัน
อังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด อําเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหคํามั่นสัญญาและประกาศเจตนารมณรวมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ตลอดจนการวางแผนการดําเนินงานในมิติต างๆ ทั้งในเชิงเครือขายและระหวางเครือขาย ซึ่งเปนการสร าง
ฉันทามติเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สําคัญรวมกัน ตอมาในปที่สองของการดําเนินงานของเครือขาย
สั งคมคุณธรรมในป ๒๕๖๔ เริ่ มมีการขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานตามแผนที่ ว างไว ซึ่งในป นี้ เป น ชว งเวลา
ที่คณะผูวิจัยไดใหความสนใจและศึกษาประเด็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนการดําเนินงานสงเสริม
คุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วางไวในปแรก ทั้งนี้การขับเคลื่อนในลักษณะเครือขายทางสังคม
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมเปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน อาศัยการวางระบบกลไก
ในการทํางานที่สอดประสานกัน และอาศัยการสนับ สนับสนุน ที่เสริ มพลังการทํางานเพื่อทําลายขอจํากัด
อุปสรรคในการขับเคลื่อนงานคุณธรรมใหดําเนินการไดราบรื่นมากขึ้น ดวยบริบทการทํางานขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่นํารอง ตามบริบทของเครือขายมักเกิดปญหา อุปสรรค
และขอจํ า กัด ในการดํา เนิน งานเสมอ อาทิ การสรางการรับ รูร ว มกัน การเชื่อมประสานการทํ างานภาย
ในเครือขาย และปญหาเชิงโครงสรางของกลไกคณะทํางาน เปนตน การจะขับเคลื่อนโดยใช “เครือขายทาง
สังคม” เปนฐานจึงเปนงานทาทาย
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการขับเคลื่ อนเพื่อส งเสริ มสั งคมคุณธรรมโดยเครื อ ขาย
ทางสังคม กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบคําถามสําคัญของการวิจัยที่กําหนดไววา แนวทางการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยใชเครือขายทางสังคมที่จะสามารถทําใหการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ประสบความสําเร็จควรเปนอยางไร คณะผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยจะชวยเพิ่มพูนองคความรู ทางด าน
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“เครือขายทางสังคม” และ “การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ” และยังเปนประโยชนในเชิงแนวทางการขับเคลื่อน
ดวยเครือขายทางสังคมในมิติตาง ๆ เพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมในระดับพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถนําองคความรู
ที่ไดไปพิจารณาปรั บประยุกตใชในการขยายผลการขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมใหป ระสบความสําเร็จ หรือ
ยกระดับสังคมคุณธรรมในพื้นที่อื่น ๆ ใหดีขึ้นตอไป
ขอบเขตการวิจัย
๑. ดานเนื้อหา
งานวิจัยชิ้นนี้มุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในชวงปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปที่ ๒) โดยใชกรอบทฤษฎีเครือขายทางสังคม (Social network) ในการพิจารณา
และอธิบายปรากฎการณที่เกิดขึ้น
๒. ดานผูใหขอมูลสําคัญ
ผูใหขอมูลสําคัญ คือ คณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูเกี่ยวของ
กับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทั้ง ๙ เครือขาย คือ เครือขายศาสนา เครือขายภาครัฐและหนวยงานภายใตกํากับ
ดูแลของรัฐ เครือขายการศึกษา เด็กและเยาวชน เครือขายธุรกิจเอกชน เครือขายประชาสังคม เครือขายเกษตร
เครือขายสื่อมวลชน เครือขายองคกรชุมชน และเครือขายชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน
วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามแนวทางการสงเสริมคุณธรรมของเครือขายทางสังคมคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
๒. เพื่อนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม กรณีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
๑. ความหมายเครือขาย
“เครือขาย” เปนประเด็นที่นักวิชาการหลายทานทั้งในและตางประเทศใหความหมายไวมากมายเพื่ทํา
ความเขาใจคณะผูวิจัยไดวิเคราะหการใหความหมายของนักวิชาการทั้งหลาย ดังนี้ตารางตอไปนี้
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พระมหาสุทิตธ อาภากโร (อบอุน) ๒๕๔๗)

ปยากร หวังมหาพร (๒๕๖๓)

(ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ๒๕๕๖)

รวมความถี่

9

filter & Hagen (๑๙๙๓)

9

Van de Ven & Ferry (๑๙๘๐)

การจั ดรู ปแบบ หรื อ แบบแผนความสั ม พั นธ ร ะหว า ง
บุคคล กลุมบุคคล หรือ องคกร

Agranoff & Mcguire (๒๐๐๑)*

ความหมายของเครือขาย

Starkey (๑๙๙๗)*

ตารางที่ ๑ วิเคราะหความหมายของเครือขาย

9

9

9

9

๖

การตัดสินใจเขารวมเครือขายแบบสมัครใจ
ขอบเขตของเครือขายอาจประกอบดวยองคกรจํานวนหนึ่ง
ที่มีอาณาเขตแนนอนหรือไมก็ได

๑

9

มีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล หรือ องคกร
เช น การร ว มมื อ กั น การเชื่ อ มโยงเข า ด ว ยกั น การ
แลกเปลี่ยนขาวสาร แลกเปลี่ยนทรัพยากร ทํากิจกรรม
รวมกัน

9

มีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง

9

มีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายรวมกัน ในอันที่แกไขปญหา
ที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไมสามารถแกไขหรือจัดการ
กับปญหาไดโดยลําพัง สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และบรรลุผลประโยชนรวมกัน

๑

9

9

9

9

9

9

การกําหนดกฎเกณฑและกติการวมกัน

9

9

9

๖

9

๒

9

๔

9

๑

*Starkey (๑๙๙๗);filter & Hagen (๑๙๙๓) อางถึงใน ปยากร หวังมหาพร, ๒๕๖๓
จากตารางที่ ๑ คณะผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของเครือขายไดวา เครือขายเปนการจัดรูปแบบ หรือ
แบบแผนความสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงบุคคล กลุมบุคคล หรือ องคกร เขาดวยกัน จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางกันในหลากหลายรูปแบบ เชน การรวมมือกัน การแลกเปลี่ ยนขาวสาร แลกเปลี่ยนทรั พยากร และ
ทํากิจกรรมรวมกันเปนตน โดยมีวัตถุประสงค หรือ เปาหมายเครือขายรวมกัน ในอันที่แกไขปญหาที่หนวยงานใด
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หนวยงานหนึ่งไมสามารถแกไขหรือจัดการกับปญหาไดโดยลําพัง สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และบรรลุผล
ประโยชนรวมกัน แมเครือขายจะมีกฎ กติกา และระเบียบที่กําหนดรวมกัน มีความเปนหนึ่งเดียวกัน แตบุคคล
กลุมบุคคล และองคกร ยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง
๒. ประเภทเครือขาย
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) (๒๕๔๗) ไดจัดประเภทของเครือขาย ดังนี้
๒.๑ เครือขายเชิงพื้นที่ (area) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย โดยอาศัยพื้นที่
ดําเนินการเปนป จจัยหลั กในการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนากิจกรรมที่อาศัย กิจกรรมในพื้ นที่
เป นเป าหมายและพั ฒนาแบบบู รณาการ โดยไม แยกส ว นต างๆ ออกจากกั น โดยลั กษณะและโครงสร าง
ของเครือขายเชิงพื้นที่สามารถจัดลักษณะไดหลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น เชน ๑) การแบงเครือขาย
ตามระบบการปกครองของรัฐ เชน ตําบล หมูบาน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ระหวางประเทศ เปนตน และ
๒) การแบงพื้นที่ตามความสํ าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน ลุมน้ํา อาว น้ํา เปนตน นอกจากนี้กิจกรรม
และความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นที่ไดอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเปนฐานกําหนดกิจกรรมและประเด็นปญหา
โดยการเชื่อมโยงกลุม องคกร และเครือขายยอยในพื้นที่ใหเขามารวมปรึกษาหารือและแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมกัน โดยใชกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการรวม การบู รณาการ
การจัดกิจกรรมเชิงพื้นที่ หรือการใชประเด็นกิจกรรมเปนภารกิจทํางานรวมกัน
ทั้งนี้ ลักษณะของกระบวนการทํางานเครือขายเชิงพื้นที่ มีทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการ
รวมศูนยกิจกรรมเขาสูสวนกลางในพื้นที่ขนาดใหญและมีศูนยประสานงานในพื้นที่ขนาดเล็ก ลักษณะโครงสราง
ความสัมพันธมีความหลากหลาย โดยเครือขายภาครัฐมีความสัมพันธกับเครือขายอื่นในแนวดิ่ง ซึ่งมักจะเปน
ความสัมพันธเชิงอํานาจ ในสวนเครือขายภาคประชาชนมีลักษณะความสัมพันธที่เชื่อมโยงภายใตระบบความเชื่อ
และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเปนแนวราบ เครือขายภาคธุรกิจเอกชนจะมีลั กษณะของการประสานงานผลประโยชน
คาตอบแทน สวนเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนจะมีรูปแบบความสัมพันธในลักษณะของการประสานงานและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายอื่น ๆ
๒.๑ เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network) เปนเครือขายที่ใมชประเด็นกิจกรรมหรื อ
สถานการณเปนปจจัยหลักในการรวมกลุม องคกร (โดยมองขามมิติเชิงพื้นที่) เชน เครือขายภูมิปญญาชาวบาน
เครือขายผูสูงอายุ เครือขายธนาคารหมูบาน เปนตน ทั้งนี้ ประเด็นกิจกรรมสวนใหญเกิดจากประเด็นป ญหา
และความสนใจของผูที่ทํางานในกิจกรรมนั้น ๆ และหาแนวรวมพัฒนาเครือขายขึ้นมา สวนกระบวนการทํางาน
มีลักษณะเปนแนวราบ โดยมีองคกรแมขายหรือหนวยงานหลักที่ทํางานในดานนั้น เปนผูใหการสนับสนุนการ
ทํางานของเครือขายยอยในระดับพื้นที่ ซึ่งแตละเครือขายในพื้นที่ตางมีอิสระในการดําเนินการกัประเด็นกิจกรรม
๒.๓ เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ (Function Network) เปนเครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
กิจกรรมและการกอตัวของกลุม ผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย เชน เครือขายภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน เครือขายลักษณะนี้ มุงเนนดําเนินการภายใต
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แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค เปาหมายหลักของหนวยงาน นอกจากนี้ เครือขายตามโครงสรางหนาที่อาจจะ
มีการรวมตัวกันเป นเครื อข ายเชิ งพื้ นที่และประเด็ นกิ จกรรมได เชน เครื อขายสถาบั นการศึ กษา เครื อข าย
สภาหอการคา เครือขายสมัชชาคนจน เปนตน
๓. รูปแบบของเครือขาย
Starkey (๑๙๙๗ อางถึงใน ป ยากร หวังมหาพร, ๒๕๖๓) แบ งรู ปแบบของเครื อขายออกเป น ๕
รูปแบบ ไดแก
๓.๑ เครือขายแบบรวมศูนยและไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรกลาง อธิบายไดวา รูปแบบนี้
กําหนดใหมีองคกรหลักเพียงองคกรเดียวอยูตรงศูนยกลาง (Central Secretariat) มีหนาที่ควบคุม ปอนขอมูล
ตลอดจนกระจายบริการตางๆ ใหแกองคกร หรือปจเจกบุคคลอื่นๆ ที่อยูรายรอบ ซึ่งองคกรหรือบุคคลเหลานั้นจะ
มีโอกาสแลกเปลี่ ยนข อมู ลกั บองค กรที่ อยู ณ จุดศูนย กลางได จึ งทําให เครื อขายลั กษณะนี้ จะไมกอให เกิ ด
ความสัมพันธใด ๆ ระหวางองคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบดวยกันเอง
๓.๒ เครื อขายแบบรวมศู นยแตมี การแลกเปลี่ ยนข อมูลกั บองค กรกลาง อธิบายไดวา รู ปแบบนี้
กําหนดใหมีการรวมศูนยไวที่องคกรกลางที่มีบทบาทหลักในการปอนขอมูล ตลอดจนสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ใหแก
องคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบ ขณะเดียวกันองคกรและปกเจกบุคคลที่อยูรายรอบสามารถสงตอขอมูล
กลับไปสูองคกรกลาง แตไมมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกัน
๓.๓ เครือขายแบบรวมศูนยแตในขณะเดียวกันก็มีการสรางเครือขายระหวางกันเอง อธิบายไดว า
รูปแบบนี้กําหนดให องคกรกลางยังคงมีบทบาทเปนตัวปอนขอมูลและรับขอมูลจากองคกรที่อยูรายรอบและ
ปจเจกบุคคลล องคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบทําหนาที่รับขอมูลจากองคกรกลาง ขณะเดียวกันองคกรหรือ
ปจเจกบุคคลที่อยารายรอบสามารถติดตอซึ่งกันและกันไดแบบอิสระ นอกจากนั้นองคกรกลางยังไดรับบทบาทให
เปนผูอํานวยการ (Facilitator) ใหแก การเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรหรือปจเจกบุคคลที่อยูรายรอบ (ลอม)
๓.๔ เครือขายสมบูรณแบบตามหลั กทฤษฎี องคกรหรือปจเจกบุคคลที่รวมมือกันสามารถเชื่ อม
ความสัมพันธซึ่งกันและกันไดอยางเสรี โดยปราศจากองคกรกลางที่ตองเขามารับบทบาทในการปอนขอมูลหรือรับ
ขอมูลจากองคกรหรือปจเจกบคุล ตลอดจนสนับสนุนนใหเกิดความรวมมือซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามเครือขาย
รูปแบบนี้เกิดขึ้นไดยาก
๓.๕ เครื อข ายแบบกระจายอํ านาจ เครื อข ายแบบนี้ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การติ ดต อสื่ อสาร และมี
ความสั มพันธอยางมีอิสระรวมกันระหวางองค กรหรื อป จเจกบุ คคล โดยปราศจากบทบาทขององค กรกลาง
นอกจากนี้องคกรหรือปจเจกบุคคลตางมีเครือขายยอยของตนอยูแลว พรอมทั้งมีบทบาทในการปอนและจัดสรร
ทรัพยากร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกเครือขาย
๔. เครือขายทางสังคม (Social network)
“เครือขายทางสังคม” เปนการรวมตัวกันของบุคคล ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธระหวางกัน ความสัมพันธ
ดังกลาวนี้เปนชุดของจุดเชื่อมตอทางสังคม (socially-relevant nodes) ที่เชื่อมโยงกันโดยมีจํานวนตั้งแตหนึ่ง
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ความสัมพันธขึ้นไป ซึ่งจุดเชื่อมตอ (nodes) หรือสมาชิกเครือขาย (network members) เปนหนวยที่ติดตอกัน
ดวยความสัมพันธ (พลอย สืบวิเศษ, ๒๕๖๑) ทั้งนี้ Fu, Luo & Boos (๒๐๑๗) ไดอธิบายเพิ่มเติมอยางนาสนใจวา
เครือขายทางสังคม คือ จุดเชื่อมโยงระดับบุคคล (บุคคล ทีม องคกร) และ การผูกโยง (ความสัมพันธ การติดตอ
การเคลื่อนตัว และการเชื่อมโยง) ระหวางจุดเชื่อมตอระดับบุคคล ซึ่งปจจุบันพลวัตรของเครือขายทางสังคมมักจะ
ถูกกระตุนดวยการเขาถึงทางแพลตฟอรมออนไลนที่ทันสมัย สงผลใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลมากขึ้น
เชน เฟซบุค ทวีตเตอร และไลน เปนตน นอกจากนี้เครือขายทางสังคมมีความสําคัญอยางยิ่งในสังคมสมัยใหม
มี อิ ทธิ พลต อการทํ างาน การติ ดต อ และกิ จกรรมยามว าง โดยการร วมมื อ การเรี ยนรู การเผยแพร ข อ มู ล
ทางกายภาพ หรือเครือขายเสมือนจริง (ทางออนไลน)
Starkey (๑๙๙๗ อางถึงใน ปยากร หวังมหาพร ๒๕๖๓) ไดนําเสนอเงื่อนไขของการเกิดเครือขายทาง
สังคมหลายประการ ไดแก การทําใหเกิดการติดตอสื่อสาร การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การรวมมือ
กันดวยความสมัครใจ และการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธที่แตละฝาย
เปนอิสระตอกัน รวมถึงการการสื่อสารของเครือขายจะกอใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม นอกจากนี้
Burke ไดกลาววา การสนับสนุนของหนวยงานภายนอกอาจชวยใหเครือขายเขมแข็งโดยไมทําใหวัตถุประสงคของ
การสรางเครือขายเสียหาย (ณัฐวรรษ อุไรอําไพ, กีรติพร จูตะวิริยะ และจักรพันธ ขัดชุมแสง, ๒๕๖๑)
ธนพฤกษ ชามะรัตน (๒๕๖๑) ไดนําเสนอแนวคิดของ Wasserman and Faust เกี่ยวกับรูปแบบและ
ลักษณะของเครือขายทางสังคม โดยแบงประเด็นวิเคราะหเครือขายทางสังคมออกเปน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. บทบาทของสมาชิกของเครือขายทางสังคม เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความสัมพันธอันหลากหลาย
๒. พื้นฐานความสัมพันธภายในเครือขายจะอิงกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) ที่เชื่อ
วาความสัมพันธระหวางบุคคลทางสังคมในเครือขายทางสังคมตั้งอยูบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเชิงผลประโยชน
๓. ทิศทางความสั มพั นธเปนปจจัยที่ทําให ความสั มพันธทางสั งคมในลั กษณะที่เทาเทียมกัน และ
ไมเทาเที ยมกั น เพราะจากการที่ มี พื้นฐานการแลกเปลี่ ยน สามารถก อให เกิ ดความสั มพันธ แบบร วมมื อกั น
(collaborate) และแบบแขงขัน (competitive) ซึ่งอาจจะเกิดความสมดุลหรือไมสมดุลก็ได และ
๔. ความถี่และชวงเวลาของความสัมพันธ เปนเงื่อนไขหรือปจจัยที่ทําใหเกิดคุณภาพของความสัมพันธ
โดยเฉพาะความผูกพันและการมีอิทธิพลตอกันในดานพฤติกรรม
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูล ๒ ประเภท คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ
ขอมูลทุติยภูมิ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจะใช ๒ วิธีการ ไดแก
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
๑.๑ การจัดประชุมสนทนากลุม (focus group) คณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ๙ เครือขาย
(จัดการประชุมเครือขายละ ๑ ครั้ง รวมจํานวน ๙ ครั้ง) คือ เครือขายศาสนา (๑๗ คน) เครือขายภาครัฐและหนวยงาน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ (๒๒ คน) เครือขายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน (๒๙ คน) เครือขายธุรกิจเอกชน
(๑๗ คน) เครือขายประชาสั งคม (๑๖ คน) เครือขายสื่ อมวลชน (๑๒ คน) เครื อขายองคกรชุมชน (๑๕ คน)
เครือขายชุมชน (๑๒ คน) และเครือขายเกษตร (๑๔ คน) โดยใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญที่จะมาเขารวม
ประชุมแบบเฉพาะเจาะจงจากประกาศจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเรื่ องคณะทํางานขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรม
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน
๑.๒ การเขารวมสั งเกตกิจกรรมของเครื อขายต า งๆ ที่จั ดขึ้น เชน งานประชุมสมั ชชาคุ ณธรรม
กิจกรรมออนไลน และกิจกรรมอื่นๆ ของเครือขายตางๆ
๑.๓ การศึกษาเอกสาร (Documentary) ตามแหลงที่เกี่ยวของ เชน เอกสารตางๆ ของหนวยงาน
ราชการ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ รายงานผลการจัดประชุมหรือกิจกรรมตางๆ และรายงานการศึกษาอื่นๆ
เปนตน
๒. คณะผูวิจัยไดประมวลขอมูลทั้งหมดเพื่อจัดระเบียบและเรียบเรียงขอมูล โดยใชวิธีการตรวจความ
นาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) คือ พิจารณาความสอดคลองตองกันของขอมูล
จากการประชุมสนทนากลุ ม ขอมูลจากการสั งเกตการณ และขอมูลจากเอกสาร จากนั้ นประยุ กตใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะหขอมูลและสรุปผลขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษาที่กําหนด
ไว และนํ าไปสู การพั ฒนาเป นแนวทางการขั บเคลื่ อนเพื่ อส ง เสริ มสั งคมคุ ณธรรมโดยเครื อข ายทางสั งคม
กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาไดใชแนวคิดและทฤษฎีเครือขายทางสังคมเพื่ออธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับการขับเคลื่ อน
สั งคมคุณธรรมในจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิเคราะห โดยใช
กรอบทฤษฎีดั งกล าวเพื่ อสรุ ปผลการศึ กษาและนําเสนอแนวทางการขั บเคลื่ อนเพื่ อส งเสริ มสั งคมคุ ณธรรม
โดยเครือขายทางสังคม กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการศึกษา
ผลการศึกษา
๑. ผลการศึกษาศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ ๑
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภายในเครือขายและระหวางเครือขาย มีลักษณะการขับเคลื่อน ปญหา
อุปสรรค และขอจํากัด ตลอดจนปจจัยแหงความสําเร็จ ดังนี้
เครือขายศาสนา มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทั้งในระดับองคกรผานการสอดแทรกหรือผนวกเขากับ
วิถีปฏิบัติของแตละศาสนา พรอมกันกับผานการสรางเสริมกิจกรรมเฉพาะกิจซึ่งสอดคลองกับสถานการณสังคม
ณ ปจจุบัน อีกทั้งผานการผสานความรวมมือระหวางศาสนา และผานการดําเนินโครงการที่เปนทางการและ
ตอเนื่องรวมกันกับองคกรอื่น ๆ ภายนอกเครือขายศาสนาดวย อยางไรก็ตาม การดําเนินการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมในรอบป ๒๕๖๔ ที่ผานมานั้น เครือขายศาสนาไดประสบกับขอจํากัดเกี่ยวกับการประสานงานรวมกัน
เนื่องจากผูนําศาสนาบางศาสนาซึ่งเปนผูประสานงานแตเดิมนั้นไดยายสถานที่ทํางานไปอยูในพื้นที่อื่น ทําใหการ
ประสานงานระหวางเครือขายศาสนาเกิดขอจํากัดขึ้นบาง และที่สําคัญอยางยิ่งคือ การประสบกับอุปสรรคจาก
สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 จึงทําใหการดําเนินจัดกิจกรรมคุณธรรมตาง ๆ ไมสามารถที่จะจัดขึ้น
ไดเนื่องจากจําเปนตองหลีกเลี่ยงการรวมตัวของบุคคลจํานวนมาก อยางไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญของเครือขายนี้
คือ การประสานงานรวมกันเนื่องดว ยขอจํากัดในเรื่องการเปลี่ยนตัวผูนําศาสนาในพื้นที่ซึ่งเปนผูประสานงาน
แตเดิม
เครื อขายภาครั ฐและหน วยงานภายใต การกํ ากั บดู แลของรั ฐ มีการขับเคลื่ อนสั งคมคุ ณธรรม
ในลักษณะที่มีความเปนทางการ โดยแบงรูปแบบการขับเคลื่อนไดสามมิติ ดังนี้
มิติแรก การสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขากับบทบาทและภารกิจขององคกร เปนการบมเพาะ
รากฐานของการขับเคลื่ อนสังคมคุณธรรม องคกรภาครัฐยั งไดสอดแทรกประเด็นคุณธรรมในการปฏิบัติ งาน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตแหงประเทศไทย
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ของบุคลากรในลั กษณะของคานิ ยมขององคกรดวยเชนกัน เชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจั งหวัดพระนคร
ศรีอยุธยาบูรณาการคุณธรรมเปาหมายเขาเปนสวนหนึ่งในวิถีการทํางานโดยยึ ดหลักธรรมาภิบาล สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสรางคานิยม "งดรับ งดใหของขวัญ" (No Gift Policy)
ในเทศกาลปใหม หรือวาระโอกาสตาง ๆ เปนตน
มิ ติ ที่ ส อง การผสานหรื อบู รณาการประเด็ น คุ ณธรรมเข ากั บเป าหมาย นโยบายและแผนงาน
ขององคกร องคกรภาครัฐและหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของรัฐ เปนการนําคุณธรรมเปาหมายเขาไปกําหนด
ไวในระดับเปาหมาย นโยบายและแผนงานขององคกรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม เชน โครงการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดที่มีอยู (นําไปกําหนดเปนโครงการภายใตยุทธศาสตร
ที่มีอยูเดิม) เปนตน
มิติสุดทาย การสรางเสริมกิจกรรมคุณธรรมเปนการเฉพาะ องคกรภาครัฐไดสรางเสริมกิจกรรมขึ้น
อยางหลากหลายบนพื้นฐานบทบาทและภารกิจขององคกร อาทิ กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลของสํานั กงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม“สาสุข รวมพล คนทําดี” (เปนกิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรภายในองคกร
เพื่อชวยเหลือสังคม) โครงการรวมพลังแหงความภักดี (เปนกิจกรรมอาสาสมัครแรงงาน รวมใจอาสาพัฒนาบาน
เกิด เชน การทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชนและโบราณสถาน) เปนตน
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมของเครือขายภาครัฐยังมีขอจํากัดบางประการ คือ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมในแตละปจึงมักจะไดรับการจัดสรรนอยจึงอาจทํา
ใหไมเพียงพอตอการขับเคลื่อนที่ตองการใหเกิดรูปธรรม
เครือขายการศึกษา เด็กและเยาวชน มีลักษณะการขับเคลื่อนงานคุณธรรมดวยการยึดโยงกับวิถี
ปฏิบัติของบทบาทหรือภารกิจ (Function Based) ของสถาบันการศึกษาซึ่งมักใหความสําคัญกับหนวยงานหรือ
องคกรภายในเปนลําดับแรกทําให การขับเคลื่อนในลั กษณะเปนเอกเทศของแตละองคกรภายใตบทบาทหรื อ
ภารกิจของตน รูปแบบการขับเคลื่อนจึงอยูในลักษณะของการสอดแทรกหรือผนวกเขากับบทบาทหรือภารกิจ
องคกรเปนหลัก เชน การสอดแทรกประเด็นคุณธรรมระหวาง การจัดการเรียนการสอน การถายทอดความรู
และเนื้อหาสาระในแตละรายวิชา เปนตน ทั้งนี้จุดแข็งในเชิงประจักษของเครื อขายคือ การเห็นความสํ าคั ญ
และสนับสนุนประเด็นงานคุณธรรมจากผูบริหาร คณาจารย และครูในองคกรซึ่งไดสะทอนออกมาในลักษณะ
ของการขับเคลื่ อนตาง ๆ ที่ไดนําความรู เชิงวิชาการและการบ มเพาะพฤติกรรมให มีความยึ ดโยงกับประเด็น
คุณธรรม ขณะเดียวกันก็ไดมีการสรางเสริมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อขับเคลื่ อนงานคุณธรรมเป นการเฉพาะ
เช น ลู กเสื อจิ ตอาสา ออมความดี ครู พระสอนศี ลธรรม และแกนนํ าวิ ศวกรสั งคม เป นต น อย างไรก็ ต าม
การดําเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรอบป ๒๕๖๔ ที่ผานมานั้น เครือขายการศึกษา เด็กและเยาวชนมักจะ
ประสบกับขอจํากัดทางงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานขับเคลื่อนคุณธรรมอยูบอยครั้ง
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เครือขายธุรกิจเอกชน มีลักษณะการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่มุงเนนการนําไปสูการเปนองคกร
ธุรกิจคุณธรรมดวยการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขาไปกับแนวคิดการดําเนินธุรกิจขององคกร และการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility) การขับเคลื่อนสั งคม
คุณธรรมของเครือขายธุรกิจเอกชนจึงสะทอนคุณธรรมเปาหมายเรื่อง “การมีวินัยและใสใจสวนรวม” ไดเปนอยาง
ดี ซึ่งมีกิจกรรมที่เครื อขายดําเนิ นการ เชน กิจกรรมชวยเหลื อผู ประสบภัยน้ํ าทวมและผู ติ ดเชื้ อ COVID-19
กิจกรรมเรียกรองเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกแกผู พิการ โครงการ
ปนน้ําใจ สูสังคม (บริจาคของชวยเหลือน้ําทวม ลดคาเชาแพงใหผูเชาเนื่องจากสถานการณโควิด) เปนตน อยางไร
ก็ตาม แมเครือขายภาคธุรกิจเอกชนจะมีความพยายามในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม แตก็มักจะประสบกับ
ปญหาเกี่ยวกับการรับรูของสาธารณชนที่ยังไมทั่วถึงและการรับรูถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนดังกลาวไมมาก
เทาที่ควร
เครือขายประชาสังคม มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเกิดขึ้นอยางหลากหลายลักษณะเนื่องจาก
องค กรหรื อสมาชิ กของเครื อข ายมี บทบาทหรื อภารกิ จที่ เป นลั กษณะเฉพาะเรื่ อง และมี ความแตกต า งกั น
การดําเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจึงผสานเขาไปกับบทบาทหรือภารกิจขององคกรทั้งดวยกระบวนการ
สอดแทรกเขากับวิถีการปฏิบัติงานโดยปกติ และการสรางกิจกรรมหรือโครงการเปนการเฉพาะ เชน สอดแทรก
ประเด็นงานคุณธรรมในการประชุมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การชวยเหลือบรรเทาทุกขและ
การรับบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ใหกลุมเปาหมายหลากหลายของชมรมพลังอูทอง (เพลง Just say “no” หนังสือนิทาน อบรมใหความรูถึงพิษภัย
ของยาเสพติด และกิจกรรมบานรักนอง) เปนตน อยางไรก็ดี ความแตกตางหลากหลายของการขับเคลื่อนสังคม
คุ ณ ธรรมแม จ ะเป น ข อ ดี ใ นเชิ ง โอกาสของการขั บ เคลื่ อ นสั ง คมคุ ณ ธรรม แต ก็ เ ป น อุ ป สรรคที่ ท า ทายต อ
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมรวมกันในระดับเครือขายและระหวางเครือขายเชนกัน ซึ่งเกิดปญหาเรื่องทิศทาง
ของการขับเคลื่อนและการเกาะเกี่ยวประเด็นการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน
เครือขายภาคการเกษตร สมาชิกเครือขายเกษตรสวนใหญประกอบดวยหนวยงานราชการจึงมีการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามบทบาทและภารกิจขององคกรเปนหลักผานการสอดแทรกทุกประเด็นคุณธรรมเขา
ไปในบทบาทและภารกิ จขององค กร ซึ่งประเด็นคุ ณธรรมเป าหมายของเครื อข ายที่สามารถสะท อนได ดี คื อ
การสงเสริมภาคการเกษตรใหใสใจสวนรวม โดยเห็นไดตางกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ คือ หนึ่ง สํานักงาน
เกษตรจังหวัดไดดําเนินการสงเสริมประเด็นคุณธรรมดวยการเนนย้ําผานการประชุมบุคลากรของจังหวัดปละ ๔
ครั้ง สอง สํานักงานประมงจังหวัดไดดําเนินการสงเสริมประเด็นคุณธรรมผานบทบาทและภารกิจขององคกรที่
มุงเนนความเขาอกเขาใจตอเกษตรกร ผูมีสวนไดสวนเสียจากการทําการประมงในพื้นที่ และการผลิตที่มีคุณธรรม
คํานึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐาน สุดทาย กรมชลประทาน ซึ่งไดผสานเอาหลักคุณธรรมเขากับการบริหาร
จั ดการน้ํ าโดยเฉพาะการจั ดหาและจั ดสรรน้ํ าให แก เกษตรกรผู ใช น้ํ าซึ่ งเป นกลุ มเป าหมายหลั กขององค กร
การผสานประเด็นคุณธรรมเขากับบทบาทและภารกิจในงานของกรมชลประทานจึงสนับสนุนความมีวินัยในการใช
น้ําของเกษตรกรใหใสใจตอสวนรวมและคงไวซ่ึงประโยชนและความยุติธรรมแกสังคมสวนรวม ในทางปฏิบัติ
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เปนตน อยางไรก็ตามปญหาสําคัญของเครือขายภาคการเกษตรในการขับเคลื่อน คือ สมาชิกเครือขายหรือองคกร
ภายในเครือขายมีสัดสวนของเกษตรกรในภาคประชาชนคอนขางนอยทําใหแรงขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมขึ้นอยูกับ
องคกรภาครัฐเปนหลักและยังไมครอบคลุมกลุมเกษตรกรในพื้นที่เทาที่ควร
เครื อข ายสื่ อมวลชน ขั บเคลื่ อนสั งคมคุ ณธรรมด วยลั กษณะของการสอดแทรกเข ากั บบทบาท
และภารกิจของสื่ อเปนสํ าคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ งการสอดแทรกและเนนย้ําเขากับจรรยาบรรณของสื่อ อีกทั้ง
ไดมีการบูรณาการผสานประเด็นคุณธรรมเขากับนโยบายและกฎระเบียบของสมาคมสื่อประจําจังหวัดในอีกทาง
หนึ่ง ที่สําคัญอยางยิ่งคือ การขับเคลื่อนของสื่อมวลชนไดสะทอนใหเห็นถึงบทบาทที่สามารถเชื่อมโยงทั้งในระดับ
องคกร ระดับภายในเครือขาย และระดับเครือขายไดเปนอยางดีผานการสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธและ
การนําเสนอขาวสารดานคุณธรรมของเครือขายอื่น ๆ ซึ่งเปนจุดแข็งที่สําคัญของเครือขายสื่อมวลชน ทั้งนี้ในระดับ
ระหวางเครือขาย เครือขายสื่อมวลชนไดมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ของเครือขายอื่น ๆ ผานการนําเสนอขาวสารและการสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมการขับเคลื่อนดังกลาวของ
เครือขายอื่น ๆ เชน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ทําหนาที่ในการสื่อสารถายทอดประเด็นคุณธรรมของจังหวัด
ไมวาจะเปนคุณธรรมเปาหมาย วิธีการขับเคลื่อน กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตาง ๆ และเปนสื่อกลางในการนําเสนอ
ขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ จากเครือขายอื่น ๆ ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ของสํานักดวย เชน
เว็บไซต และเพจ Facebook เปนตน อยางไรก็ตาม พบวา การขับเคลื่อนของเครือขายสื่อมวลชน มีขอจํากัด
ในการผลิตเนื้อหา (contents) ที่นาสนใจและหลากหลายที่เกี่ยวของกับประเด็นคุณธรรม สวนอุปสรรคสําคัญคือ
การไมมีองคกรหรือหนวยที่เปนจุดเชื่อมประสานสําหรับการขับเคลื่อนของเครือขายสื่อหลักกับองคกรสื่อสมัยใหม
และทัศนคติของประชาชนซึ่งไมเชื่อมั่นตอภาพลั กษณเชิงคุณธรรมขององคกรสื่ อ ทําให เกิดภาวะสองแพร ง
(dilemma) เกี่ยวกับการนําเสนอประเด็นขาวสาร กลาวคือ หากดําเนินการอยางซื่อสัตยตรงไปตรงมาก็อาจจะ
สงผลเสียตอสังคมภาพรวม แตหากไมกระทําการดังกลาวก็เปนการบั่นทอนหลักการวิชาชีพของสื่อมวลชนเสียเอง
เครือขายองคกรชุมชน ไดทําการขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมในลั กษณะของการสอดแทรกเขากับ
บทบาทและภารกิจขององกรชุมชนโดยเฉพาะหลั กการทํ างานรวมกันขององค กรชุมชน และการสร างเสริ ม
กิจกรรมที่สามารถยึดโยงกับประเด็นคุณธรรมได การสอดแทรกประเด็ นคุณธรรมเขากับบทบาทและภารกิจ
ขององคกรชุมชนเกิดขึ้นภายใต ซึ่งจะพิจารณาไดจาดการขับเคลื่อนอยางเขมแข็งของการทํางานเปนทีมระหวาง
สมาชิกภายในองคกรชุมชน โดยหลักการทํางานรวมกันของสมาชิกไดยึดโยงกับประเด็นคุณธรรมหลากหลาย
ประการ เชน ความเสียสละและความเอื้ออาทรในการทํางานเพื่อประชาชน การใหเกียรติใหศักดิ์ศรีแกประชาชน
ในชุมชนทั้งในฐานะผูใหและผูรับ (“ประชาชนเปนผูใหอยางมีคุณคา และเปนผูรับอยางมีศักดิ์ศรี ”) การทํางาน
รวมกันดวยการประสานความรวมมือในองคาพยพ (“ระหวางรัฐ นักวิชาการ ประชาชน บาน วั ด โรงเรียน”)
การมุงเนนการทํางานที่โปรงใสและตรวจสอบได และการมุงเนนให ความสําคัญกับการดําเนินภายใตความมี
คุณธรรม เปนตน อยางไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญ คือ ความไมเขาใจและสับสนในบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อน
งานคุณธรรมของสมาชิกในเครือขาย อันเปนผลมาจากการรับรูที่คลุมเคลือเกี่ยวกับทิศทางของการขับเคลื่ อน
คุณธรรม
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เครื อขายชุมชนคุณธรรม เปนการขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมที่ผสานไปกับองคประกอบของการ
ดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนในลักษณะตาง ๆ ตามโครงสรางและบริบทของชุมชนดวยการสอดแทรกเขาไปกับวิถี
ชุมชนอยางเปนธรรมชาติประกอบกับการสรางเสริมกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเด็นคุณธรรมเปนการเฉพาะใหมี
ความเปนรูปธรรมชัดเจน เชน กิจกรรมสวดมนต นั่งสมาธิ และตอบคําถามธรรมะชิงรางวัลในทุกวันศุกรเดือนละ
ครั้ง (ในขบวนการรักษาศีล ๕) โดยมีวัดใหญชัยมงคลเปนศูนยขับเคลื่อนกิจกรรม และบูรณาการกิจกรรมรวมกัน
ระหวางชุมชน โรงเรียน (โรงเรียนวัดประดู โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล โรงเรียนวัดพระญาติ) โดยมีผูที่ทําหนาที่เปน
ผูเชื่อมประสาน คือ เทศบาลอโยธยา กิจกรรมกองทุนวันละบาทสวัสดิการชุมชนเพื่อสงเสริมเรื่องวินัยในการออม
และกิจกรรมทําบุญชุมชน เปนตน อยางไรก็ดี ขอจํากัดในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมขึ้นอยูกับผูนํา ความเข็ม
แข็งของชุมชน บริบทของพื้นที่ และทุนของชุมชน ซึ่งส งผลให เกิดความแตกตางกันในการขับเคลื่ อนสั งคม
คุณธรรมของแตละชุมชน
ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในป ๒๕๖๔ ตางไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณอุทกภัยในหลาย
พื้นที่ จึงทําใหการขับเคลื่อนของเครือขายมีปญหาและอุปสรรคคอนขางมาก ซึ่งผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล าวจะเป นไปในลั กษณะที่ ทํ าให เครื อข ายตาง ๆ ไมสามารถจั ดกิจกรรมตามที่วางแผนไว ได เนื่ องจาก
ไมสามารถจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันของสมาชิกจํานวนมากซึ่งจะทําใหเกิดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค
และเปนไปตามที่มาตรการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกระทรวงสาธารณะสุขในขณะนั้นประกาศใหตอง
ดําเนินการเพื่อความปลอดภัย หรือ ผลกระทบจากอุทกภัยที่ทําใหหลายพื้นที่ประสบความเสียหายไมสามารถ
จัดกิจกรรมได จึงตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา และการฟนฟูความเสียหายหลังอุทกภัยผาน
ไป ทั้งในเชิงของโครงสรางอาคารสถานที่ขององคกร หนวยงาน และบานเรือนของสมาชิ กในเครือขายตาง ๆ
เกิดกลาวไดวาเกิดภาวะชะงักงันไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ทุกเครือขายจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณ และเหมาะสมบริบทของหนวยงาน/องคกรที่เขารวมเปนภาคีของแตละ
เครือขาย
๒. ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขอที่ ๒
แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการประมวลผลข อมู ลทั้ งในส วนของข อมู ลปฐมภู มิ และทุ ติ ยภู มิ จึ งทํ าการวิ เคราะห และเสนอตั วแบบ
การขับเคลื่อนเพื่อสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหนําไปสูการเปน
จังหวัดคุณธรรมตนแบบในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ในจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ สามารถจําแนกแนว
ทางการสงเสริมคุณธรรมออกเปน ๒ มิติ ดังนี้
มิติที่หนึ่ง แนวทางระดับโครงสรางของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด
แนวทางระดับโครงสรางของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด เปนแนวทางที่แสดง
ถึงลักษณะการกําหนดโครงสรางคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่อยูบนพื้นฐานของความรวมมือของภาคี
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เครือขายตาง ๆ การกําหนดโครงสรางคณะทํางานมุงเนนไปที่การมีส วนรวมของระดับองคกร (organization)
ประเภทต าง ๆ เช น องค กรที่ เป นหน วยงานภาครั ฐ องค กรทางศาสนา องค กรที่ เป นชุ มชน องค กรที่ เป น
สถาบันการศึกษา องคกรที่เปนธุรกิจเอกชน เปนตน องคกรเหลานี้มีความเห็นพองและเห็นความสําคั ญของ
ประเด็นคุณธรรมที่มีตอสังคมจึงมีเจตจํานงที่จะเขารวมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งนี้มุงหมายใหการกําหนด
คณะทํางานในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ไดกําหนดใหองคกรที่มีบทบาทหรือภารกิจที่สอดคลอง
ใกลเคียงกันไดอยูในกลุมภาคีเครือขายเดียวกัน (network) เพื่อใหเกิดการบูรณาการ มีการประสานเชื่อมโยง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผสานความรวมมือในการขับเคลื่อน ตลอดจนเกื้อหนุนการผลักดันประเด็นคุณธรรมรวมกัน
ภายในเครือขาย
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม แตละองคกรจะสงตัวแทนบุคคล (individual) ขององคกร
เขาร วมเป นคณะทํางานของเครื อขายนั้ น ๆ ซึ่งคุณลั กษณะร วมของตัวแทนบุ คคลดังกล าวเปนผู มีเจตจํ านง
ความมุงมั่น และพรอมดวยความสมัครใจในการเขารวมผนึกกําลังในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม อีกทั้ง เมื่อการ
ดําเนิ นการขับเคลื่ อนระดับองคกรและระดับเครื อขายเกิดขึ้นในระยะหนึ่งการผลั กดันความร วมมือระหวาง
เครือขาย (network collaboration) มีความจําเปนที่จะตองไดรับการสรางเสริมและสนับสนุนอยางยิ่ง เนื่องจาก
จะสามารถสรางพลังในการขับเคลื่อนใหเกิดผลแกสังคมอยางเปนวงกวางได ตัวแบบนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการวางแผนโครงสร างของคณะทํางานให เป นรูปธรรมและเอื้ ออํานวยตอการบริ หารและพั ฒนาแนวทาง
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได

ภาพที่ ๒ ตัวแบบระดับโครงสรางของคณะทํางานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด
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มิติที่สอง แนวทางลักษณะการดํ าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หรือ การขับ เคลื่ อน
ภารกิจสังคมคุณธรรมขั้นบันได
แนวทางลั กษณะการดํ าเนิ นงานเพื่ อขั บเคลื่ อนสั งคมคุ ณธรรมหรื อตัวแบบการขั บเคลื่ อนสั งคม
คุณธรรมขั้นบันได เปนตัวแบบที่มุงอธิบายลักษณะของการดําเนินงานในแตละระดับของการขับเคลื่อนสั งคม
คุณธรรม แบงออกเปน ๔ ระดับ ๖ ลักษณะการขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจะยกระดับไลเรียง
ไปตามขั้นบันไดเริ่มตนจากระดับปจเจกบุคคล ไปจนถึงระดับระหวางเครือขาย ดังนี้
ระดั บปจเจกบุคคล (individual) ซึ่งเป นลั กษณะที่คณะทํ างานขับเคลื่ อนจะทําการสอดแทรก
ประเด็นคุณธรรมเขากับวิถีชีวิตประจําวันโดยธรรมชาติในฐานะที่เปนบุคคลที่มีเจตจํานงและความมุงมั่นในการ
เปนแบบอยางดานคุณธรรมแกสังคม
ระดับองคกร (organization) ลักษณะของการดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเกิดขึ้นใน ๓
ลั กษณะ คือ ลั กษณะแรก เปนการสอดแทรกประเด็นคุ ณธรรมเข ากั บวิ ถี การทํ างานทั่วไปอย างธรรมชาติ
โดยอาจจะเปนการเนนย้ําผานการสื่อสารพูดคุยทางวาจาอยางไมเปนทางการ หรือการผสานสอดแทรกเขากับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มีอยูแตเดิมดวยการเนนย้ําประเด็นคุณธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ลักษณะ
ที่สอง เปนการจัดทําและดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการเพื่อขั บเคลื่อนประเด็นคุณธรรมขึ้นเปนการเฉพาะ
ในประเด็นคุณธรรมดานใดดานหนึ่ง หรือกิจกรรมหรื อโครงการที่สอดคล องกับสถานการณ ณ ปจจุบันหรื อ
ขณะหวงเวลานั้น ๆ ที่สามารถนําไปสูการสงเสริมประเด็นคุณธรรมได ลักษณะที่สาม เปนการผสานหรือบูรณา
การประเด็นคุณธรรมเขากับเปาหมาย ระเบียบ นโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัด หรือแนวปฏิบัติที่เปนทางการหรื อ
เปนรูปธรรม ในลักษณะนี้ รวมไปถึงการประกาศเจตนารมณ การกําหนดคุณธรรมเป าหมายขององคกรหรื อ
อัตลักษณเชิงคุณธรรมขององคกรดวย
ระดับเครือขาย (network) ลักษณะของการดําเนินงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเปนการสรางการ
มีส วนร วม การประสานงาน หรือการรวมมือกันระหวางองคกรภายในภาคีเครือขายเดียวกันในการร วมกั น
สรางสรรคกิจกรรมหรือโครงการรวมกัน ทั้งยังรวมไปถึงการให การสนับสนุ น ความชวยเหลื อ ใหคําปรึ กษา
หรื อแลกเปลี่ ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนเกื้อหนุ นการดําเนิ นงานขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมในประเด็นตาง ๆ
ระหวางองคกรภายในเครือขาย
ระดับความรวมมือระหวางเครือขาย (network collaboration) ลักษณะของการดําเนินงานนั้น
จะมีลักษณะเดียวกันกับระดับเครือขาย เพียงแตเปนการมีสวนรวม ประสาน หรือรวมมือในการสรางสรรคหรือ
ขับเคลื่ อนกิจกรรมหรือโครงการรวมกันกับองคกรอื่น ๆ ของเครือขายอื่น ๆ หรื อเป นความร วมมือระหวาง
เครือขาย ซึ่งในระดับสุดทายนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนเพื่อใหพลังในการขับเคลื่อนประเด็น
คุณธรรมแสดงผลแกสังคมอยางเปนวงกวาง ตัวแบบนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมในภาพรวมทั้งหมดของคณะทํางานใหมีความบูรณาการและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
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ภาพที่ ๓ แนวทางลักษณะการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมแบบขั้นบันได
บทสรุป
การขั บเคลื่ อนเพื่ อส งเสริ มสั งคมคุ ณธรรมโดยเครื อข ายทางสั งคม กรณี จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
มีลักษณะสําคัญในการขับเคลื่อนในหลายระดับทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับหนวยงาน/องคกร ระดับเครือขาย
และระดับระหวางเครื อขาย ซึ่งแนวทางการขับเคลื่ อนเปนไปในสองมิติ คือ มิติในเชิงโครงสราง และมิติการ
ขับเคลื่อนแบบขั้นบันได โดยการขับเคลื่อนในมิติเชิงโครงสรางจะมุงเนนไปที่การกําหนดโครงสรางการทํางานให
องคกรที่มีบทบาทหรือภารกิจที่สอดคลองใกลเคียงกันไดอยูในกลุมภาคีเครือขายเดียวกัน (network) ซึ่งจะทําให
เกิดการบู รณาการ แลกเปลี่ ยน ผสานความร วมมือ และผลั กดันประเด็นคุณธรรมร วมกัน ส วนแนวทางการ
ขับเคลื่อนในมิติแบบขั้นบันไดมุงเนนไปที่ ลั กษณะของการดําเนินงานในแตละระดับของการขับเคลื่ อนสั งคม
คุณธรรมตามระดับที่กลาวไวขางตน เริ่มตนดวยการสอดแทรกประเด็นคุณธรรมเขาไปในวิถีชีวิตประจําวันสวน
บุคคล และสอดแทรกเขาไปในการทํางาน และยกระดับเปนการสรางเสริมกิจกรรมเฉพาะ และผสานหรือบูรณา
การเขากับเปาหมาย ตัวชี้วัด แผน หรือ นโยบาย และนําไปสูระดับสูงที่สุดของขันบันได คือ ประสานความรวมมือ
ภายในและระหวางเครือขายในการสรางสรรคกิจกรรมการขับเคลื่อนรวมกัน
ทั้งนี้ ประเด็ นป ญหาจากการขั บเคลื่ อนที่ พบเจอนั้ น ส วนมากการขับเคลื่ อนสั งคมคุ ณธรรมจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาในป ๒๕๖๔ ไดรับผลกระทบสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และสถานการณน้ําทวมในพื้นที่ นอกจากนั้น สวนใหญจะเผชิญขอจํากัดการเปลี่ยนตัวผูรับผิดชอบงาน สัดสวน
ผูรับผิดชอบงานที่เปนภาคประชาชนในเครือขายนอยกวาภาครัฐ และงบประมาณไมเพียงพอ สวนปญหาสําคัญ
คือ การรับรูความสําคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของคณะทํางานและประชาชนยังไมมากเทาที่ควร ทั้งนี้
ในเรื่องของอุปสรรคสําคัญ คือ ไมมีองคกรหรือหนวยที่เปนจุดเชื่อมประสานสําหรับการขับเคลื่อนของเครือขาย
ทัศนคติของประชาชนซึ่ งไม เชื่ อมั่ นต อภาพลั กษณ ในการขับเคลื่ อนสั งคมคุ ณธรรม การไมเขาใจและสั บ สน
ในบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนงานคุณธรรมของสมาชิกในเครือขาย ดังนั้นปจจัยที่จะทําใหการขับเคลื่อนสังคม
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คุณธรรม ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับผูนํา ความเข็มแข็ง บริบทของพื้นที่ และตนทุนดานตางๆ (ทุนมนุษย สังคม
ภูมิปญญา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ) ของชุมชน องคกร หนวยงาน และเครือขายนั้นๆ เปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะสําหรับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยเครือขายทางสังคม
๑.๑ ควรทบทวนและพัฒนาโครงสร างคณะทํางานในแต ละเครื อขาย เนื่ องจากเมื่อพิจารณา
ประกาศแตงตั้งคณะทํางานแลวปรากฏวาโดยสวนใหญเกือบทุกเครือขายมีผูแทนแทนจากสวนราชการมากกวา
ตัวแทนองคการภาคประชาชน บทบาทของการขับเคลื่อนจึงไปอยูที่การผลักดันของหนวยงานภาครัฐในแตละ
เครือขาย ซึ่งการขับเคลื่อนในลักษณะนี้มักจะอาศัยการขับเคลื่อนแบบบนลงลาง (Top -Down) ซึ่งอาจจะขาด
การเชื่อมโยงการทํางาน ความรวมมือ และการมีสวนรวมจากภาคสวนอื่น ๆ โครงสรางการทํางานที่เนนภาครัฐ
เปนตัวขับเคลื่อนจึงแข็งตัวและไมยืดหยุน จึงควรปรับโครงสรางคณะทํางานในแตละเครือขายโดยเปนการสลับให
ตัวแทนองคการภาคประชาชนไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะทํางานในแตละเครือขาย และทําหนาที่เปนผูนํา
เครือขาย ซึ่งจะทําใหการขับเคลื่อนมีความยืดหยุนมากกวา เพราะโครงสรางที่ปรับใหมจะใหนําหนักกับองคกร
ภาคประชาชนจึงเปนการขับเคลื่อนแบบลางขึ้นบน (Bottom - up) ไมจําเปนตองรอคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
เพื่อดําเนินการ และสับเปลี่ยนใหหนวยงานภาครัฐไปทําหนาที่เลขาคณะทํางานในแตละเครือขายเพื่อทําหนาที่
หนุนเสริมการทํางานของเครือขายแทน คณะผูวิจัยมีมุมมองวาจะเปนการขับเคลื่อนเชิงเครือขายอยางแทจริ ง
ที่ไมไดขับเคลื่อนคุณธรรมภายใตกรอบของระบบราชการเพียงอยางเดียวอันจะทําใหการเคลื่อนราบรื่นกวาเดิม
๑.๒ ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของเครื อขาย
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามักพบประเด็นขอจํากัดดานงบประมาณสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนในหลายเครือขายไมเพียงพอ ซึ่งอาจใชวิธีการระดมทุนขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเพื่อจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม หรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกับหนวยงานเกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ เครือขาย
องคกรชุมชนอาจขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือขายภาคประชาสังคมอาศัยงบประมาณจากหลายชองทาง
จากหนวยงานตนสังกัด เปนตน ทั้งนี้งบประมาณที่ไดเสนอขอจัดสรรมานั้นอาจมีขอจํากัดในการใชจายซึ่งตองเปน
เพื่อวัตถุประสงคบางอยางที่ผูใหทุนสนับสนุนกําหนดจึงอาจไมไดตอบโจทยการขับเคลื่อนงานคุณธรรมโดยตรง
ฉะนั้น หากตองการใหเกิดการขับเคลื่อนในแตละเครือขายไดดีมากขึ้นศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ควรจัดสรร
งบประมาณทั้งกิจกรรมที่จัดรวมกันภายในเครือขาย หรือจัดสรรใหแกกรณีที่มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง ๒
เครื อขายขึ้นไปและต องการงบประมาณสนั บสนุ น การสนับสนุนงบประมาณในลั กษณะนี้ จะชวยทํ าให เกิ ด
แรงจูงใจ และเกิดการขับเคลื่อนที่ตอบโจทยการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมที่ตองการไดโดยตรง
๑.๓ การถายทอดหรือการสรางการรับรูการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมแกคณะทํางาน(เครือขาย)
และแกประชาชน ตองสรางการรับรูใหแกคณะทํางานทั้ง ๙ เครือขาย และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ในเรื่องบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อน แนวทางปฏิบัติ และทิศทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนองคความรูที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการขับเคลื่ อน ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานขับเคลื่ อนไดอยางชัดเจนขึ้น
โดยจุดเนนสําหรับประชาชนในการสรางการรับรู มี ๒ ประการ คือ ประการแรก สรางการรับรูเกี่ยวกั บหลั ก
คุณธรรมเปาหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจหลักคุณธรรมอันจะทําใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนหลายระดับ
เชน เกิดการรับรู เกิดความเขาใจ เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมขึ้นในสังคม เปนตน
ประการที่สอง สรางการรับรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใหประชาชนเกิด
การยอมรับและมีความรูสึกรวม หากเปนไปไดอาจยกระดับเปนความตองการเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
งานคุณธรรมในที่สุด
๑.๔ การยกระดับความรวมมือระหวางเครือขาย คือ ตองหนุนเสริมกลไกการเชื่อมประสานระหวาง
เครือขายเพื่อสนับสนุนใหแตละเครือขายมีโอกาสปฏิสัมพันธกันอยางเขมขนมากขึ้น เพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่ทํารวมกันระหวางเครือขายมากขึ้น และการสรางความตระหนักถึงบทบาทของเครือขายหนึ่ งที่มี
สวนหนุนเสริมเครื อขายอื่น จนเกิดการริเริ่มและดําเนินการกิจกรรมรวมกันระหวางเครือขาย เปนสวนสําคัญ
ในการสรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตองมีการจัดตั้ง “องคกร
ผูนําในเครือขาย” ที่จะทําหนาที่เปนจุดประสานงานหลัก (Node) คอยผลักดันและเชื่อมโยงทั้งเครือขายใหมี
ความเขมแข็งมากขึ้น และตั้งทีมเฉพาะกิจ (Ad Hoc) เปนกลไกอํานวยการเพื่อสนับสนุนสงเสริมการขับเคลื่ อน
ในภาพรวมและเชื่อมโยงประสานงานกันของคณะกรรมการทั้ง ๙ เครือขาย
๒. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
การศึกษาการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใชเครือขายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่เปนพื้นที่
เปาหมายนํารองในการสงเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมนอกเหนือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน จังหวัด
เชียงราย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของแนวทางการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรม ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใชเครือขาย
ทางสั งคมในแต ล ะพื้ น ที่ ประสบความสํ าเร็ จ ซึ่ งสามารถใช กรอบการศึ กษาและวิ ธี การศึ กษาเดี ยวกั น แต
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อนําไปสูการสรางขอสรุปอันเปนองคความรูทางวิชาการที่มีความแข็งแกรงในการอธิบาย
และพยากรณ เพื่อนําไปสูการขยายผลการพัฒนาสังคมคุณธรรมโดยใชเครือขายทางสังคมตอไป
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