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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและ
ความสั มพันธ์ ทางวิชาการด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ที่ปรึกษา
1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4. คณบดีวิทยาลัยบริ หารศาสตร์
5. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร.วิเชียร

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยศสมศักดิ์
ตันศิริคงคล

คณะกรรมการอานวยการ
1. หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
3. หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
4. ประธานหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
5. ประธานหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการบริ หารงานยุติธรรมและสังคม)
6. ประธานหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมัน่ คง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. ประธานหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง)
8. ประธานหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
9. ประธานหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
10. ประธานหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กรรมการ
(สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมัน่ คง)
11. ประธานหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กรรมการ
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง)
12. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานวิจยั และเครื อข่ายบริ การวิชาการ กรรมการ
13. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายดิจิทลั และสื่ อสารองค์กร
กรรมการ
15. ผูร้ ักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร
เพ็ญสู ตร
กรรมการ
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุ ตม์
เจริ ญศรี
กรรมการ
18. อาจารย์ ดร.ศศิพชั ร์
ชัยศิริบดินทร์
กรรมการ
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีนี
คุม้ สุ ภา
กรรมการ
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา
ลีระศิริ
กรรมการ
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ
แพทย์สมาน
กรรมการ
22. นางสุ นทรี
โตวัฒน์นิมิต
กรรมการ
23. นางสาวภูษณิ ศา
สายคา
กรรมการ
24. ดร.พิชญ์
จิตต์ภกั ดี
กรรมการ
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร
แสงสุ โพธิ์
กรรมการ
26. ดร.รุ จาดล
นันทชารักษ์
กรรมการ
27. อาจารย์นารี วรรณ
กลิ่นรัตน์
กรรมการ
28. ดร.เกรี ยงไกร
เจริ ญผล
กรรมการ
29. อาจารย์ ดร.วิชชาญ
จุลหริ ก
กรรมการ
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
พินิจ
กรรมการ
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31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั
33. ดร.สุ รภัทร์
34 ดร.โกสิ นทร์
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งทิพย์
36. ดร.กฤษณุ
37. อาจารย์กิตติ
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร
41. ดร.วิชชาญ
42. ดร.อภิรดี
43. ดร.ยศธร
44. ดร.นวิทย์
45. ดร.วลัยลักษณ์
46. อาจารย์ชีวนันท์
47. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์
48. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรรณภา
49. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์
50. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ
51. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์
52. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา
53. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี
54. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธญ
ั ญพัทธ์
55. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์น้ าทิพย์
56. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนทร
57. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อกั ษราภัค

กิตติศกั ดิ์นาวิน
อารักษ์โพชฌงค์
พิไชยแพทย์
เตชะนิยม
จันทร์ธนะกุล
รอดรักษา
วิสารกาญจน
ครุ ฑจ้อน
ยุคนั ตวนิชชัย
ทองขะโชค
จุลหริ ก
จิโรภาส
ทวีพล
เอมเอก
รัตนวงศ์
คุณพิทกั ษ์
ชัยฉกรรจ์
ทองแดง
รัชชกูล
เลิศสมพร
จันทร์แดง
พงษ์นิล
เกียรติบุตร
มุ่งพัฒนาสุ นทร
เสมอเชื้อ
สุ ขสราญจิต
ชัยปะละ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

PSPARN 2022

ค

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
58. นางสาวณปภา
59. นายสุ พชั ชัย

จิรมงคลเลิศ
โรจนศิริพงษ์

60. นายธัช

ขันธประสิ ทธิ์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ ายพิจารณาเชิญผู้ทรงวุฒเิ ป็ นองค์ ปาฐก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์
อนันทนาธร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์
บัวหล้า
3. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
5. ดร.ธีระพงษ์
ภูริปาณิ ก
6. นางสาวณปภา
จิรมงคลเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ ายรับบทความ พิจารณาบทความนาเสนอ และจัดทา Proceedings
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร
ทาวะรมย์
2. อาจารย์จิรวัธ
ศิริศกั ดิ์สมบูรณ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์
เครื อนวน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ ้งนภา
ยรรยงเกษมสุ ข
6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร
เหลืองอลงกต
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ
อิสริ ยานนท์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปราณี
ธรรมพิทกั ษ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย
สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี
แตงอ่อน
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรัมภา
ไวยมุกข์
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. ดร.พัชราภา
15. ดร.ญาเรศ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินา
17. ดร.ชิตาพร พิศลยบุตร
18. ดร.พิมพ์กมล
19. นางสาวณปภา
20. นางสาวธารทิพย์

ตันตราจิน
อัครพัฒนานุกลู
อิสริ ยานนท์
โต๊ะวิเศษกุล
กองโภค
จิรมงคลเลิศ
ภวะวิภาต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ ายจัดเวทีวชิ าการและลาดับการนาเสนอผลงาน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร
เหลืองอลงกต
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์
พ่วงเถื่อน
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะ
นาควัชระ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปราณี
ธรรมพิทกั ษ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย
สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์
6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากรณ์
ทาวะรมย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์
เครื อนวน
10. ดร.โชติสา
ขาวสนิท
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรัมภา
ไวยมุกข์
12. ดร.ชิตาพร พิศลยบุตร
โต๊ะวิเศษกุล
13. ดร.กฤษฎา
นันทเพชร
14. ดร.พรเทพ
นามกร
15. ดร.ญาเรศ
อัครพัฒนานุกลู
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิมพ์ประไพ
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
17. อาจารย์ชยาภรณ์
จตุรพรประสิ ทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการฝ่ ายกิจกรรม พิธีการ และการต้ อนรับ
1. ดร.เอกลักษณ์
2. อาจารย์พงศธร
3. ดร.นพวรรณ
4. ดร.พิชิต
5. นางสาวปณิ ตา
6. นางสาวปนัดดา
7. นางสาวกุลญาดา
8. นางนุชจริ นทร์
9. นางสาวสิ ริลกั ษณ์
10. นางสาวปาริ ฉตั ร

ณัถฤทธิ์
แก้วมณี
พึ่งพา
รัชตพิบุลภพ
แฉ่งสงวน
แฉ่งสงวน
เนื่องจานงค์
วรรณพงษ์
รัตน์วิทยากรณ์
ป้องโล่ห์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กุลสวัสดิ์
จานงค์วงษ์
เอี่ยมลักษณะชัย
พลานนท์
ทองคา
คาโสภา
จับใจเหมาะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
2. นายเขมพัชร์
3. นายอิทธิ
4. นายคานึง
5. นายเสกสรร
6. นายกล้าณรงค์
7. นางสาวสุ ทธาทิพย์

คณะอนุกรรมการฝ่ ายประชาสั มพันธ์ สู จบิ ัตร ของที่ระลึก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ
2. ดร.ดารงพล
3. อาจารย์ฌญาพัทธ์
4. ว่าที่ร้อยตรี พฒ
ุ ิธร
5. นายอิทธิ
6. นายธัช
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อิสริ ยานนท์
แสงมณี
ธัญญกิจ
สวาสนา
เอื่อมลักษณะชัย
ขันธประสิ ทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

คณะอนุกรรมการฝ่ ายสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
1. นายดุสิต
2. นางสาวประภาศรี
3. นางจุฑามาศ
4. นายกล้าณรงค์
5. นายรักพงษ์
6. นางสาวสารวย
7. นายนพดล
8. นายวิทยา
9. นายวันชนะกรณ์
10. นายสุ พชั ชัย

รัฐศีล
ถนอมจิตต์
ชูสุวรรณ
คาโสภา
แสงสว่าง
ทวีสุข
เจาเบ
โพธิพร
ภาคะ
โรจนศิริพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข่ายพิลาป
เรี ยบเรี ยง
กิตติสารวัณโณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พ่วงเถื่อน
จับใจเหมาะ
พงษ์นยั รัตน์
เพชรประเสริ ฐ
อยูเ่ มือง
จานงค์วงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ ายการเงิน
1. นางสาวมณี รัตน์
2. นางสาวชญาภา
3. นางศญาพัฒน์

คณะอนุกรรมการฝ่ ายประเมินผล
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์
2. นางสาวสุ ทธาทิพย์
3. ดร.กาณติมา
4. อาจารย์สมคิด
5. อาจารย์ศิกญั ญา
6. นายเขมพัชร์
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ ้งนภา
ยรรยงเกษมสุ ข
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์
เครื อนวน
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ
อิสริ ยานนท์
5. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร
เหลืองอลงกต
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร
ทาวะรมย์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปราณี
ธรรมพิทกั ษ์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย
สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์
ยศสมศักดิ์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
กุลสวัสดิ์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์
พ่วงเถื่อน
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะ
นาควัชระ
15. ดร.พรเทพ
นามกร
16. ดร.กฤษดา
นันทเพ็ชร
17. ดร.กาณติมา
พงษ์นยั รัตน์
18. ดร.ธีระพงษ์
ภูริปาณิ ก
19. ดร.เอกลักษณ์
ณัถฤทธิ์
20. ดร.นพวรรณ
พึ่งพา
21. ดร.สรชัย
ศรี นิสานต์สกุล
22. ดร.โชติสา
ขาวสนิท
23. ดร.ญาเรศ
อัครพัฒนานุกลู
24. ดร.ดารงพล
แสงมณี
25. ดร.พัชราภา
ตันตราจิน
26. ดร.พิชิต
รัชตพิบูลภพ
27. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินา
อิสริ ยานนท์
28. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงษ์
รัตนเสวี
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มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
29. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั
32. ดร.สุ รภัทร์
33. ดร.รุ่ งทิพย์
34. ดร.โกสิ นทร์
35. ดร.ธฤษณุ
36. อาจารย์กิตติ
37. ดร.วิชชาญ
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง
39. ดร.อภิรดี
40. ดร.ยศธร
41. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ
42. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร
43. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี
44. ดร.ณัฐพล
45. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค
46. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวฒ
ุ ิ
47. ดร.ศศิพชั ร์
48. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤดี
49. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุ ตม์
50. ดร.กมลพร
51. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์
52. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา
53. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์
54. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ
55. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์
56. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา

พินิจ
กิตติศกั ดิ์นาวิน
อารักษ์โพชฌงค์
พิไชยแพทย์
จันทร์ธนะกุล
เตชะนิยม
รอดรักษา
วิสารกาญจน
จุลหริ ก
ครุ ฑจ้อน
จิโรภาส
ทวีพล
ยุคนั ตวนิชชัย
เพ็ญสู ตร
คุม้ สุ ภา
ตันตระกูลทรัพย์
อาษาวิมลกิจ
บุญยวงศ์วิวชั ร
ชัยสิ ริบดินทร์
หงุ่ยตระกูล
เจริ ญศรี
กัญชนะ
ชัยฉกรรจ์
ทองแดง
รัชชกูล
เลิศสมพร
จันทร์แดง
พงษ์นิล

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
57. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี
58. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธญ
ั ญพัทธ์
59. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์น้ าทิพย์
60. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อกั ษราภัค
61. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ริยจรัส
62. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์
63. ดร.พิชญ์
64. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์
65. ดร.รุ จาดล
66. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา
67. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ
68. ดร.ภัทร
69. ดร.เจตฑถ์
70. ดร.เกรี ยงไกร
71. ดร.จริ ยา

เกียรติบุตร
มุ่งพัฒนสุ นทร
เสมอเชื้อ
ชัยปะละ
เตชะตันมีนสกุล
น้าประทานสุข
จิตต์ภกั ดี
ชินะข่าย
นันทชารักษ์
ศุทริ นทร์
ผาเจริ ญ
ชมภูมิ่ง
ดวงสงค์ถ์
เจริ ญผล
โกเมนต์

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์ บทความประจาห้ องย่ อย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปราณี ธรรมพิทกั ษ์
2. ดร.เกรี ยงไกร เจริ ญผล
3. ดร.ศศิพชั ร์ ชัยสิ ริบดินทร์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
5. ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร
6. ดร.วิชชาญ จุลหริ ก
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุม้ สุ ภา
8. ดร.รุ จาดล นันทชารักษ์
9. ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกลู
10 รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
11. ดร.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
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มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
12. ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์
14. ดร พรเทพ นามกร
15. ดร.เสริ มสิ ทธิ์ สร้อยสอดศรี
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

กาหนดการ
โครงการบริการวิชาการเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6 และการประชุ มวิชาการระดับชาติ
"ศาสตร์ ขอบเขต และขีดจากัด: การก้าวข้ าม (?) สู่ ทางออกใหม่ ของรัฐ"
Transdisciplinary, Transboundary, Limitation: Crossing (?) to State's Next Normal
ระหว่ างวันที่ 22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา
รายละเอียด
16.00 น.
เดินทางมาถึง ศูนย์ปฏิบตั ิการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
16.00 – 18.00 น. ประชุมความร่ วมมือของมหาวิทยาลัย 7 สถาบัน
และวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่ อง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ยคุ ใหม่
วิทยากรโดย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สี ดา สอนศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
18.00 น. เป็ นต้นไป งานเลี้ยงต้อนรับเครื อข่ายความร่ วมมือ 7 สถาบัน
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565
เวลา
รายละเอียด
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ / นาเสนอผลงาน
08.30 – 08.45 น. วีดีทศั น์แนะนา มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พิธีเปิ ดโครงการประชุมวิชาการฯ
กล่าวรายงาน
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
08.45 – 09.00 น.
กล่าวเปิ ดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชริ นทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
มอบของที่ระลึกให้กบั สถาบันเครื อข่ายและถ่ายภาพร่ วมกัน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.15 น.
(2 ชม.)

ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ศาสตร์ ขอบเขต และขีดจากัด: การก้าวข้ าม (?) สู่ ทางออกใหม่ ของรัฐ”
Transdisciplinary, Transboundary, Limitation: Crossing (?) to State's Next
Normal
โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้องที่ 1 สาขารัฐศาสตร์/ การปกครอง/ การระหว่างประเทศ
ห้องที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์/ การปกครองท้องถิ่น
ห้องที่ 3 สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน/ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ห้องที่ 4 สาขานิติศาสตร์และการบริ หารงานยุติธรรม
ห้องที่ 5 สาขาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs)

12.15 - 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
(2 ชม.)

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้องที่ 1 สาขารัฐศาสตร์/ การปกครอง/ การระหว่างประเทศ
ห้องที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์/ การปกครองท้องถิ่น
ห้องที่ 3 สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน/ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ห้องที่ 4 สาขานิติศาสตร์และการบริ หารงานยุติธรรม
ห้องที่ 5 สาขาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs)

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 17.15 น.
(2 ชม.)

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่ อ)
ห้องที่ 1 สาขารัฐศาสตร์/ การปกครอง/ การระหว่างประเทศ
ห้องที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์/ การปกครองท้องถิ่น
ห้องที่ 3 สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน/ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ห้องที่ 4 สาขานิติศาสตร์และการบริ หารงานยุติธรรม
ห้องที่ 5 สาขาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs)
PSPARN 2022
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565
เวลา
รายละเอียด
09.00 – 12.00 น.
- ประชุมสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการฯ และถอดบทเรี ยนในการจัดกิจกรรม
ประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอบทความ
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ
13.00 – 16.00 น.
กิจกรรมเยีย่ มชมมหาวิทยาลัยบูรพา
- Automation Park
- สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
16.00 – 17.30 น.
มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิ ดโครงการ
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

สารบัญ
เทา-ทอง 1
1. สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่ อเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอลาทับ
จังหวัดกระบี่
ปิ ยฉัตร สามารถ
ดร.อภิรดี จิโรภาส
2. การนานโยบายการสร้ างความสั มพันธ์ เมืองพีเ่ มืองน้ องไปปฏิบัติของงหวัดเชียงราย
อุทยั วรรณ สุ นนั ตา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน
3. ความคิดเห็นของพนักงานต่ อสวัสดิการบริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด
ตฤณ ชาญเชี่ยว
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
4. ประสิ ทธิผลการทางานของบุคลากรองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้ นโยบาย
การทางานทีบ่ ้ านในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภูษณิ ศา คามูลดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
5. การร่ วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ โครงการโหล่งขอดโมเดล
ตาบลโหล่งขอด อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
สุ ภานันท์ ปัญญาทิพย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
6. การพัฒนาแหล่งท่ องเทีย่ วโดยชุ มชนของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา
ปฏิพษั ฌ์ สามแปง
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่
กฤษ สิ ริมหาสกุล
8. ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อระดับความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากร
สั งกัดกรมราชทัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
อรวรรณ แก้วธิวงั
PSPARN 2022
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
9. ผลกระทบของนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่ วงการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 ต่ อความสมดุลระหว่ างชีวติ และการทางานของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้ นในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ยุวธิดา ขะจ๋ อม
10. แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็น อาเภอสั นทราย
จังหวัดเชียงใหม่ กบั องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในพืน้ ที่ใกล้เคียง
ปิ ยะวดี ประพฤติ
11. แนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนาความสั มพันธ์ เมืองพีเ่ มืองน้ องของ
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย กับ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์จิรา สังข์มนั
12. การประเมินนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควันของ
อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศิต ระวิวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์
13. การนานโยบายการส่ งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ ผ้าไทย
ไปปฏิบตั ิของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปาง
มุขระวี คาเขื่อน
14. การจัดการภาระหนีส้ ิ นของครัวเรื อนโดยกองทุนชุ มชนบ้ านเหล่ายาว
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง ในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เกสร คาไวโย
15. การประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลตามแนวทาง
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพืน้ ที่ในตาบลห้ วยทราย อาเภอสั นกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่
บารมี บุณยรัตนสุ นทร
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
16. การพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนา
ในระดับพืน้ ทีข่ องอาเภอบ้ านธิ จังหวัดลาพูน
กันตินนั ท์ ชาติพิพฒั พงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา พิชิตปัจจา
17. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการรับรู้ของประชาชนโดยการสื่ อสารของผู้ใหญ่ บ้าน
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
บรม มณี ยศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์
18. ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่ าน
ที่มีต่อการเข้ าถึงโครงการ “เราชนะ”
นนทวัฒน์ มีชานาญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
19. การออกแบบบริการสุ ขภาพผู้สูงวัย รอบโรงพยาบาลสิ รินธร กรุงเทพมหานคร
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
อมรชัย ชัยชนะ
ทิพวัลย์ เรื องฤทธิ์
เอื้อมอัมพร เพชรสิ นจร
ประทุม มัน่ คง

209

223

236

248

เทา-ทอง 2
20. การสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผ่ านแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่ างจังหวัดลาพูนกับผู้นาท้ องทีใ่ นอาเภอบ้ านธิ
บงกชพร อ่อนพึ่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์
21. เครื อข่ ายการทางานด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยงั่ ยืนและ
เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม
สุ ชาดา งานนันไชย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน

263

280

PSPARN 2022

ด

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
22. แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากภาคประชาชนสู่ ความยัง่ ยืน
คมสันต์ นาควังไทร
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
23. เครื อข่ ายความร่ วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ของ
ศูนย์ บริหารจัดการนา้ จังหวัดลาพูน
อังคณา นุผาเลา
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
24. ประสิ ทธิภาพการคัดกรองผู้ทเี่ ดินทางเข้ ามาจังหวัดน่ าน ณ ด่ านตรวจชุ มชน
บ้ านนาหวายใหม่ อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่ าน
ภาวิณีย ์ อินทะรังษี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน
25. บทบาทของกานันและผู้ใหญ่ บ้านในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่ าหมอกควันในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ วาง จังหวัดเชียงใหม่
วิมานทอง ชีพสุ กใส
รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
26. ความสุ ขในการทางานของบุคลากรทีท่ าการปกครองจังหวัดน่ าน
อรรถพล วงศ์เมือง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน
27. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ทีส่ ู่ รูปแบบ “โคก หนอง นา”
เพื่อการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน ของศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง
ศรัญยา ปาปลูก
28. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลาปาง
ศาสตรา ตันตระกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
29. การปรับตัวในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ศิริศกั ดิ์ ยากาษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน
30. การประเมินโครงการจ้ างงานประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลาชัย ศาลางาม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน
31. สภาพการจ้ างงานและคุณภาพชีวติ การทางานของลูกจ้ างเหมาบริการสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้ บริการประชาชนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดลาปาง
กฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร์
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
32. การตัดสิ นใจเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภาค 5 จากัด
อมรา จินาอ้าย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน
33. การจัดการการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่ งชาติศรีลานนา
จังหวัดเชียงใหม่
ณัฐกุล ขันทะสอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
34. แนวทางการพัฒนาการท่ องเทีย่ วชุ มชนแม่ กาปอง จังหวัดเชียงใหม่
สุ ภาภรณ์ โต๊ะน้อย
ชยณัฐ กองวี
ปภาวิน ปิ นทะยา
35. การประเมินผลชุดปฏิบัตกิ ารเคลื่อนทีเ่ ร็วตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ อ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
36. คุณภาพชีวติ การทางานของเจ้ าหน้ าทีพ่ ทิ กั ษ์ ป่า อุทยานแห่ งชาติผาแดง
จังหวัดเชียงใหม่
นริ นธร สวัสดิ์รักษ์
รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

469

เทา-ทอง 3
37. Thailand 4.0 กับแนวทางการสร้ างโอกาสเชิงความได้ เปรียบทางด้ าน
การแข่ งขันการส่ งออกข้ าวไทย VS ข้ าวอินเดียสู่ ตลาดอิรัก
ซารี ณา เชิดชู
38. การพัฒนาที่ยั่งยืนกับประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมในมิตทิ างการเมือง
มัชฌิมา วชิระโพธิ์
วัชรพล พุทธรักษา
อัคราชัย เสมมณี
ดร.รุ จาดล นันทชารักษ์
39. ความเหลื่อมลา้ ทางสั งคมไทยภายใต้ สถานการณ์ วกิ ฤตโควิด 19
วรธา มงคลสื บสกุล
40. วาทกรรมชาตินิยมว่ าด้ วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่
ปริ มประภา มาสพเหมาะ
41. แนวคิดเรื่ อง ความเป็ นพลเมือง ของเอเธนส์ และโรมันโบราณและความสาคัญ
ต่ อระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ดร.โชติสา ขาวสนิท
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
42. ความคิดทางการเมืองของอิสยาห์ เบอร์ ลนิ : ว่ าด้ วยความแตกต่ างระหว่ าง
เสรีภาพเชิงลบกับเสรีภาพเชิงบวก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
43. องค์ กรที่ไม่ แสวงหาผลกาไรทีม่ ีพืน้ ฐานความเชื่ อทางศาสนา
ผลกระทบของคุณค่าทางศาสนาต่ อการจัดการองค์ กร
ริ นลา สังข์รอด
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
44. ความรู้ความเข้ าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้ องถิ่นและการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนัญพัชท์ จรัญธนวัฒน์
45. การแสดงออกเชิงสั ญลักษณ์ ของการเคลื่อนไหวของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2563 - 2564
ณัฐณิ ชา แสนปัญญา
46. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการไปใช้ สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
อนาวิล ณ เชียงใหม่
47. เปรียบเทียบการจัดการศึกษาในวัด : กรณีศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและ
วัดสวนดอก
พระครู สงั ฆรักษ์กนั ตพงศ์ กนฺ ตวโส (ศานติคีรี)
48. บทบาทและความสั มพันธ์ เชิงอานาจของภาคีเครื อข่ ายใน
“โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ” ในพืน้ ทีอ่ าเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
ธัญพร แสนคาวัง
49. การบูรณาการการปฏิบตั งิ านภายใต้ คณะกรรมการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
และระบบบัญชาการเหตุการณ์ อาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร ในการป้ องกัน
และควบคุมการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สรัญธรณ์ บุตรชัย
50. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ก่อน
และหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สาบ
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554 2564)
ศุภชัย วรรณรัตน์
51. การสร้ างเครื อข่ ายอานาจการเมืองท้ องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง ในเขต
เทศบาลตาบลงอบ อาเภอทุ่งช้ าง จังหวัดน่ าน
จักราวุธ ชุ่มมงคล
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
52. ความรู้ความเข้ าใจและการยอมรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศของนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรี ยงไกร ไชยมงคล
53. บทบาทสตรีกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอในกิจการชุ มชนในพืน้ ที่
องค์ การบริหารส่ วนตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พชรวรรณ สัตโยภาส
54. ความสั มพันธ์ ระหว่ างการบริหารราชการส่ วนภูมภิ าคและการบริหารราชการ
ส่ วนท้ องถิ่น ในการจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ในอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ศรราม มูลวิไชย
55. การศึกษาบทบาทผู้นาในการขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลงในระดับหมู่บ้าน :
กรณีศึกษาการสร้ างระบบนา้ ในโครงการแม่ วากโมเดลบ้ านแม่ วาก ตาบลแม่ นาจร
อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
กิตติพงษ์ ธิวงศ์
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เทา-ทอง 4
56. การบังคับใช้ กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ ไทย
พระนพภัณฑ์ พลอยแสนรัก (ขนฺ ติธมฺ โม)
57. การจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทาในการแก้ไขปัญหาไฟป่ า
และหมอกควันในพืน้ ทีอ่ าเภอดอยเต่ า จังหวัดเชียงใหม่
พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ
58. การยกระดับมาตรฐานพิธีการศุลกากรและโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อ
อานวยความสะดวกทางการค้ าของด่ านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ฉัตรวดี ห่อทอง
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
59. การบริหารจัดการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่ เหียะ
จังหวัดเชียงใหม่
พลอยไพลิน มงคลกาวิล
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
60. การพัฒนาเครื อข่ ายในการส่ งเสริมกิจกรรมทางนา้ ของกว๊ านพะเยา
พิชชาพร ศรี ตระกูล
61. การจัดการเครื อข่ ายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ แพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื อนจากลางเชียงใหม่
ชนัทท์นนั ท์ กรมยา
62. การถอดบทเรียนการดาเนินการศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถินจังหวัดลาปาง
ศิวเวช เวชกร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
63. ความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่ องร้ องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน
โดยศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
อดิเรก พรมเสน
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
64. ความสาเร็จในการยกระดับมาตรฐานการให้ บริการเป็ นศูนย์ ราชการ
สะดวกของสานักทะเบียนอาเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่
รวิสรา อิ่มกูล
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
65. การจัดการความขัดแย้ งระหว่ างผู้ถือครองเอกสารสิ ทธิทดี่ ินและ
หน่ วยงานของรัฐ ในกรณีการรุกลา้ กว๊ านพะเยา จังหวัดพะเยา
ธีระพันธ์ วงค์วิลาศ
66. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น
ของพนักงานและลูกจ้ างธนาคารออมสิ นภาค 8
ณวภรณ์ แสงบุญเรื อง
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
67. โลกาภิวตั น์ กบั ความขัดแย้ งทางศาสนา
สุ นนั ท์ คาลุน
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
68. แนวทางการพัฒนาจัดตั้งสวัสดิการชุ มชน กรณีศึกษา ชุ มชนบ้ านห้ วยห้ อม
อาเภอแม่ ลาน้ อย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
จักรพงษ์ มีสัตย์ใจ
ดร.ศศิพชั ร์ ชัยสิ ริบดินทร์
69. การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมโดย “เครื อข่ ายยุติเหมืองแร่ อมก๋อย
ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ”
พงศ์ผกา ศรี ธนัญชัย
70. รัฐกับการเสริมสร้ างคุณภาพชีวติ นักเรียนไร้ สัญชาติ กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรียนร่ มเกล้าปางตองใน
โครงการตามพระราชดาริ อาเภอเมืองแม่ ฮ่องสอน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
สมศักดิ์ คาแดง
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เทา-ทอง 5
71. การพัฒนาระบบรถรับส่ งผู้สูงอายุและผู้พกิ ารไปโรงพยาบาล : กรณีศึกษา
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สุ รวัฒน์ หิ นแปง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน
72. แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของท่ าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใต้
ความหลากหลายช่ วงวัยของบุคลากร
อาชวี สุ ขหวาน
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
73. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ด้วยรูปแบบแดชบอร์ ด
สาหรับงานด้ านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม่
พีรวัฒน์ วงศ์คา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน

ป

PSPARN 2022

945

958

972

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
74. ความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานระดับปฏิบัติการของท่ าอากาศยานเชียงใหม่
พิมพกานต์ สุคนธปฏิภาค
รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
75. การประเมินการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่งของประชาชนในอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
ประการ กุออ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์
76. พฤติกรรมการใช้ จ่ายเงินในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
ในจังหวัดลาพูน
ภูเบศวร์ มงคลสิ ทธิ์
77. การถอดบทเรียนความสาเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเวียงมอก
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
ก้องตระกูล โกมลโรจน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สนาม
78. การบริหารจัดการขวัญและกาลังใจของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ธีรวัฒน์ ชินสา
ดร.เสริ มสิ ทธิ์ สร้อยสอดศรี
79. ประสิ ทธิผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน กรณีศึกษาของตาบลหนองนา้ ใส
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วัชริ นทร์ สนเกื้อกูล
ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทกั ษ์โชค
ดร.เสริ มสิ ทธิ์ สร้อยสอดศรี
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80. การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ ของชุ มชนคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ดร.ธาริ กานต์ ธนัญชยะกุล
ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทกั ษ์
ดร.อาภาภรณ์ สุ ขหอม
81. รูปแบบและความสาเร็จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.อารญา สุ ขหอม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
82. กลยุทธ์ การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
จรัสพล ชนะสิ ทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
83. คุณภาพการให้ บริการประชาชนของศูนย์ ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้ านบึง
วิชชุตา พิมพ์สกุล
รองศาสราจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์
84. แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหานา้ ท่ วมขังบริเวณพืน้ ทีเ่ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
อภิสิทธิ์ จิตต์พินยั
กรี ฑารัตน์ เพชรดี
สุ ชานรี ขุนไชย
อดิศกั ดิ์ สิ นทอง
อาจารย์สุรสิ ทธิ์ วิชรขจร
85. การสารวจสถานภาพองค์ ความรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในภาคตะวันออก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
86. การพัฒนาการใช้ ระบบสารสนเทศกองทัพบกของสายสรรพาวุธมณฑลทหารบกที่ 33
จังหวัดเชียงใหม่
อัครพสิ ษฐ์ หิ รัญกุลพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคาปัน
87. การจัดการวิสาหกิจชุ มชน : กรณีศึกษากลุ่มผ้ าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสั ตหีบ
จังหวัดชลบุรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
88. การมีส่วนร่ วมของสภาองค์ กรชุ มชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เมืองคงสร้ างสุ ข
อาจารย์กิตติชยั ขันทอง
89. ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้ าทีข่ ององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลบ้ านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พระวุฒิศกั ดิ์ ประกอบการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์
90. แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิชามญชุ์ สุ ดรอด
อาทิตยา รักสกุล
วรรณธิดา ถึงพร้อม
สุ นิตา ไชยภูมิ
ภัทรนนท์ หัทยา
อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์
91. นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ ด้ านการจัดการป่ าไม้ และการนาไปสู่ การปฏิบัติ
วริ ญญา ประทีป ณ ถลาง
อรปรี ยา ประสมกิจ
อับดุลฮาเล็ม นิเลาะ
อาลิฟลาม ตาเละ
อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุ ขหอม
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สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่ อเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ตาบลทุ่งไทรทอง
อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
The Social Welfare Satisfaction on Cash Allowance of the Elderly
in Thungsaithong Subdistrict, Amphoe Lamthap, Krabi
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง
ชี พ ผู้สู ง อายุ และเพื่ อ เปรี ยบเที ย บความพึ ง พอใจของผู ้สู ง อายุ ที่ ไ ด้รั บ สวัส ดิ ก ารเบี้ ย ยัง ชี พ เพื่ อ เป็ น
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุต่อไปในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ
ผูส้ ู ง อายุที่ มี ผูส้ ู ง อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป จานวน 228 คน การวิเคราะห์ ข้อ มูล ผูว้ ิจ ัย ได้ทาการวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วง
อายุ 60-69 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ประถมศึกษา ส่ วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ได้รับเงินจากเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ 600 บาท/เดือน และรายได้รวมในแต่ละเดือนส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 5,000
บาท/เดือน ซึ่ งในแบบสอบถาม พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจต่อเบี้ ยยังชี พในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิต ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ที่สุดได้แก่ ด้านสุ ขภาพอนามัย เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจตามสมมติฐานที่ 7 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้รวมใน
แต่ละเดื อนต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุต่างกัน ค่า Sig. = 0.02 จึงยอมรับ
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีประเด็นสาคัญ ๆ เช่ น รายได้ไม่
เพียงพอต่อเดือน และต้องการเบี้ยยังชี พเพิ่ม ทั้งนี้ ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลประกอบเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ น
นโยบายด้านสวัสดิการและองค์การที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป
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Abstract
The purpose of this research was to study the elderly’s satisfaction on cash allowance social
welfare and to compare the satisfaction of the elderly who received these benefits in order to develop and
improve of the elderly cash allowance in the future. The study sample consisted of 228 elderly people
aged 60 years and over. Data were analyzed by using the SPSS program.
The results of the study revealed that the elderly 60 years and over who were entitled to the
elderly cash allowance were mostly female. The age range is mostly 60-69 years with marital status. Most
of them had primary education with currently had no occupation. Majority of the respondents receive
income from the elderly cash allowance of 600 baht/month and the total monthly income is mostly less
than 5,000 baht/month. This satisfaction questionnaire on the elderly cash allowance found that the
elderly's satisfaction with the allowance as a whole was at a moderate level. The aspects that were most
satisfied were: safety in life. The aspect with the lowest level of satisfaction was healthcare. Comparing
the satisfaction according to assumption 7, the elderly with different monthly income had different
satisfaction with the elderly's pension; Sig. = 0.02. Thus, the research consistent with the hypothesis. For
recommendations found that the respondents had issues such as not enough income per month and need a
higher allowance. The research results will be used as supporting information to support the
implementation of welfare policies and related organizations in the future.

Keywords : welfare , satisfaction , the elderly
1. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญั ญัติเกี่ ยวกับสิ ทธิ การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ
ให้แก่ ผสู ้ ู งอายุ โดยกาหนดให้บุคคลซึ่ งมี อายุเกิ นหกสิ บปี บริ บูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชี พ มี
สิ ท ธิ ไ ด้รับ สวัส ดิ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวก อันเป็ นสาธารณะอย่า งสมศัก ดิ์ ศรี แ ละความช่ วยเหลื อ ที่
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เหมาะสมจากรัฐ และรัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู ้ ู งอายุให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน และพึ่งพา
ตนเองได้ (กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2548 )
กระทรวงสาธารณสุ ข ระบุวา่ พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจานวนมากกว่า
12 ล้านคน หรื อราว 18% ของจานวนประชากรทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว และ
จะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (กรมสุขภาพจิต, 2563 )
การให้ ความช่ วยเหลื อแก่ ผู ้สู งอายุ ท าให้ ผู ้สู ง อายุ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ข้ ึ น เนื่ องจากผู ้สู ง อายุ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงในทุกๆวันทั้งในด้านการใช้ชีวิต ด้านร่ างกาย ด้านสุ ขภาพ และด้านอื่นๆหลายด้าน ซึ่ งส่ งผลต่อการ
ดารงชี วิตประจาวันของผูส้ ู งอายุเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังเชื่ อมโยงกับการอุปโภคบริ โภคของผูส้ ู งอายุ การซื้ อยา
รักษาโรค การดูแลสุ ขภาพ รวมไปถึงส่ งผลต่อครอบครัวของผูส้ ู งอายุในการวางแผนดูแลปั ญหาสุ ขภาพและโรค
เรื้ อรังต่างๆ ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาเรื่ องของสวัสดิการเบี้ยยังชี พที่รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรให้แก่ผสู ้ ู งอายุ
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชี พที่ผสู ้ ู งอายุได้รับ ในตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ซึ่ งต่อไปใน
ภายภาคหน้าผูส้ ู งอายุมี จานวนเพิ่มมากขึ้ น รัฐบาลจะต้องมีแผนรองรั บสังคมผูส้ ู งอายุรวมไปถึ งนโยบายการ
จัดสรรสวัสดิ การแก่ผสู ้ ู งอายุให้มีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีอย่างทัว่ ถึ ง มีเบี้ยยังชี พที่เพียงพอ กิ นดี อยู่ดี ส่ งผลต่อ
เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ เพื่ อนาไปสู่ การเสนอแนวทางพัฒนาที่ เกี่ ยวข้องกับสวัสดิ การผูส้ ู งอายุต่อไป
ภายในอนาคตข้างหน้า

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ในพื้นที่ตาบลทุ่ง
ไทรทอง อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
2.2 เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัสดิ การเบี้ยยังชี พ จาแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ เงิ นที่ ได้รับจากเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ และรายได้รวมในแต่ละเดื อน เป็ น
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่อไปในอนาคต
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย มีกรอบแนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
1. เพศ

4. ระดับการศึกษา

2. อายุ

5. อาชีพ

7. รายได้รวมในแต่ละเดือน

3. สถานภาพ 6. เงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

1. ด้านสุขภาพอนามัย
2. ด้านนันทนาการ
3. ด้านที่อยูอ่ าศัย

4. ด้านความปลอดภัยในชีวติ

4. ทบทวนวรรณกรรม
Welfare ( สวัสดิการ) คือการมุ่งให้เกิดการกินดีอยูด่ ีของบุคคลหรื อกลุ่มสวัสดิการทัว่ ไปของชุมชนหรื อ
สังคม ถือว่าเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีข้ ึนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่ วนรวม
สุ เทพ เชาวลิต (2527 : 3-4) ได้ให้ความหมายสวัสดิการไว้วา่ สวัสดิการ หมายถึง ปั จจัยอันจาเป็ นแก่การ
ดารงชีพ คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค ตลอดจนการศึกษาอบรมอันสมควร และความรู ้ที่
จะนามาเลี้ยงชีพโดยสุ จริ ต
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึงพอใจ หมายถึง
รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s of Needs) มีลาดับความต้องการอยู่
5 ขั้นตอน (ต่อทอง, 2562 ) ได้แก่
1. ความต้องการทางกาย เป็ นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยูร่ อดของชี วติ
2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่ คง เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนอง
ลาดับความต้องการในขั้นต่อไปก็คือมีความปลอดภัยและมัน่ คง
3. ความต้องการทางด้านสังคม คือต้องการที่จะเข้าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมและได้รับการยอมรับจากสังคม
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ เป็ นความต้องการให้คนอื่นยกย่อง ให้เกียรติ และเห็น
ความสาคัญของตน
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5. ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ คือความต้องการอยากจะได้และอยากจะเป็ นตามความต้องการ
ของตนเอง เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุษย์
ปฏิ ญญาผูส้ ู งอายุไทย ความเป็ นมาของการร่ างปฏิ ญญาผูส้ ู งอายุไทย ได้เริ่ มขึ้นจากการที่ องค์การ
สหประชาชาติได้ จัดประชุ มสมัชชาโลกว่าด้วยผูส้ ู งอายุที่กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ในปี พ.ศ. 2525
โดยได้กาหนด แผนปฏิ บตั ิ การระยะยาวระหว่างประเทศเกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุ และในปี พ.ศ. 2542 องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศให้ปีนี้เป็ นปี สากลว่าด้วยผูส้ ู งอายุ ซึ่ งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
ผูส้ ู งอายุ โดยปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วนั ที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็ น ‚วันผูส้ ู งอายุ แห่ งชาติ‛
(กรมกิจการผูส้ ู งอายุ, 2564)

5. ระเบียบและวิธีการวิจัย
5.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ าง คื อ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตาบลทุ่งไทรทอง
อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้รับสวัสดิ การเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุ จานวน 532 คน มีประชากรรวมในพื้นที่ดงั นี้
อายุ

จานวนประชากรจาแนกตามเพศ
ชาย(คน)

หญิง(คน)

60 – 69 ปี

133

168

70 – 79 ปี

54

80 – 89 ปี

จานวนประชากร
รวม(คน)

จานวนตัวอย่ างจาแนกตามเพศ

จานวนตัวอย่ างรวม
(คน)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

301

57

72

129

77

131

23

33

56

36

49

85

15

21

36

90 ปี ขึ ้นไป

4

11

15

2

5

7

รวม

227

305

532

97

131

228

ตารางที่ 5.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย (สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร, 2564 )
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จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane
(1967) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% และกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 จากจานวนผูส้ ู งอายุ
ทั้งหมด 532 คน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 228 คน
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบ (Check-list) เพื่อทราบถึงตัวแปรอิสระที่กาหนดไว้ในการศึกษา จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ เงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ และรายได้รวมในแต่ละเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอ
ลาทับ จังหวัดกระบี่โดยมีคาถาม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสุ ขภาพอนามัย 2. ด้านนันทนาการ 3. ด้านที่อยูอ่ าศัย และ 4.
ด้านความปลอดภัยในชีวติ ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ดังนี้ 5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3
= พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่ นๆเกี่ ย วกับ สวัส ดิ การ : เบี้ ย ยัง ชี พ ผูส้ ู งอายุ เป็ นลัก ษณะค าถามแบบ
ปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
5.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่นาแบบสอบถาม เข้าไป
สอบถามผูส้ ู งอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ได้รับเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ เพื่อแจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไป
ยังกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. การจัดกระทาข้อมูล ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับคืนมา ลงรหัสให้คะแนนตาม
น้ าหนักคะแนนแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Spss ทางสถิติเพื่อการ
วิจยั ทางสั ง คมศาสตร์ โดยในการให้ ค ะแนนแบบสอบถามว่า อยู่ใ นระดับ ใด และพิ จารณาผลของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการสวัสดิ การสังคมของ
ผูส้ ู งอายุ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
5.4 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
โดยหาความเที่ ยงตรงและหาค่ าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม พิ จารณาข้อค าถามในเรื่ องความ
เหมาะสมของภาษา และครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนด จากนั้นจึงนาไปปรับปรุ งแก้ไข
การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยการนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จานวน 30 ชุด ผลปรากฏดังตารางที่ 3.6 โดยคาถามมี ค่า Alpha ตัวแปรด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ
ด้านที่อยูอ่ าศัย และด้านความปลอดภัยใน
ประเด็นคาถาม

จานวนคาถาม (ข้ อ)

ค่า Alpha

ด้านสุขภาพอนามัย

4

.796

ด้านนันทนาการ

4

1.166

ด้านที่อยูอ่ าศัย

4

.843

ด้านความปลอดภัยในชีวิต

4

1.022

16

.956

รวม

จากตาราง พบว่า ด้านสุ ขภาพอนามัย มีค่า .796 ด้านนันทนาการ มีค่า 1.166 ด้านที่อยูอ่ าศัย มีค่า .843 และ
ด้านความปลอดภัยในชีวติ มีค่า 1.022 รวมทั้งหมด มีค่า .956 ซึ่ งถือว่าคาถามทั้ง 4 ด้าน จานวน 16 ข้อ มีค่า
Alpha ที่ยอมรับได้

6. ผลการวิจัย
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและแบบบังเอิ ญ
จานวน 228 ชุด โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นร้อยละ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ดังปรากฏต่อไปนี้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 6.1 สรุ ปข้อมูลสถานภาพส่ วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม
ข้ อมูลทัว่ ไป

ผลสรุ ปจากการวิจัย

จานวน (คน)

ร้ อยละ

เพศ

หญิง

131

57.5

อายุ (ปี )

60 – 69 ปี

129

56.6

สถานภาพ

สมรส

145

63.6

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

78

34.2

อาชีพ

ไม่ประกอบอาชีพ

144

63.2

เงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ

600 บาท/เดือน

129

56.6

รายได้รวมในแต่ละเดือน

น้อยกว่า 5,000 บาท

183

80.3

จากตารางที่ 6.1 พบว่า ข้อมูลสถานภาพของผูส้ ู งอายุที่ตอบแบบสอบถามภาพรวม ในเขตพื้นที่
ตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 131 คน มีช่วงอายุส่วนใหญ่ อยู่
ในช่ วงอายุ 60-69 ปี จานวน 129 คน ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 145 คน มีระดับการศึกษาส่ วน
ใหญ่ ประถมศึกษา จานวน 78 คน ส่ วนใหญ่ไม่ประกอบอาชี พ จานวน 144 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับเงิ นจาก
เบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ 600 บาท/เดื อน จานวน 129 คน และรายได้รวมในแต่ละเดือนส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 5,000
บาท/เดือน จานวน 183 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับ สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่ อเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ จาแนกเป็ น 4 ด้าน
โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่ งแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 6.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอ
ลาทับ จังหวัดกระบี่ ในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1. ด้านสุขภาพอนามัย
2. ด้านนันทนาการ
3. ด้านที่อยูอ่ าศัย
4. ด้านความปลอดภัยในชีวิต
รวม

ค่าเฉลีย่ ̅
2.49
2.96
3.22
3.55
3.06

S.D.
1.138
1.198
1.095
1.145
1.144

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 6.2 พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชีพในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
รวม = 3.06 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชี วิต รองลงมาได้แก่ ด้านที่อยูอ่ าศัย
รองลงมาได้แก่ ด้านนันทนาการ และด้านที่มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่ สุดได้แก่ ด้านสุ ขภาพอนามัย
ตามลาดับ
ตาราง ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน ด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านสุ ขภาพอนามัย
1. เพียงพอต่อการซื้ อยารักษาโรคประจาตัว
2. เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
3. เพียงพอสาหรับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน
4. เพียงพอต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่ างกาย
รวม

ค่าเฉลีย่ ̅
2.41
2.44
2.51
2.58
2.49

S.D.
1.043
1.067
1.185
1.255
1.138

ระดับความพึง
พอใจ
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย

ตาราง ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านนันทนาการ
ด้านนันทนาการ
1. เพียงพอต่อการทากิจกรรมเข้าสังคม
2. เพียงพอต่อการทากิจกรรมกลางแจ้ง
3. เพียงพอต่อการทางานอดิเรก
4. เพียงพอสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว
รวม

ค่าเฉลีย่ ̅
2.47
3.09
3.23
3.03
2.96

S.D.
1.026
1.247
1.260
1.259
1.198

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตาราง ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน ด้านที่อยูอ่ าศัย
ด้านที่อยู่อาศัย
1. เพียงพอสาหรับการซ่อมแซมบ้านเมื่อชารุ ด (แบบเบื้องต้น)
2. เพียงพอต่อการซื้ อของใช้ภายในบ้าน เช่น หมอน ผ้าห่ ม เป็ นต้น
3. เพียงพอต่อการรักษาความสะอาดภายในบ้าน
4. เพียงพอสาหรับการทาอาหารรับประทานด้วยตนเอง
รวม

ค่าเฉลีย่ ̅
2.43
3.55
3.23
3.67
3.22

S.D.
1.015
1.119
1.165
1.079
1.095

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ตาราง ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยในชีวติ
ด้านความปลอดภัยในชีวติ

ค่าเฉลีย่ ̅

S.D.

1. เพียงพอต่อการดูแลตัวเองในช่ วงสถานการณ์ Covid – 19 เช่ น ซื้ อหน้ากาก
อนามัย ซื้ อเจลล้างมือ
2. เพียงพอต่อการติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอภายในบ้านและบริ เวณบ้าน
3. เพียงพอต่อการซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน
4. เพียงพอต่อการซื้ อยาสามัญประจาบ้าน เช่น ยาหม่อง ยาดม เป็ นต้น
รวม

3.39

1.037

ระดับความพึง
พอใจ
ปานกลาง

3.55
3.14
4.12
3.55

1.192
1.241
1.108
1.145

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ตอนที่ 3 ผลจากข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับ สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุได้ให้ขอ้ เสนอแนะ โดยมีประเด็นสาคัญ ๆ เช่ น เงิ นไม่เพียงพอ , รายได้ไม่
เพียงพอต่อเดือน , เงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และต้องการเบี้ยยังชีพเพิ่ม
การทดสอบสมมติฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ใช้ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 1 ผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน (คน)
97
131

M
3.00
3.08

S.D.
0.68
0.62

T
-0.93

Sig.
0.30

จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สมมติฐานที่ 2 ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกันความมีพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
แหล่งความแปรรวน
ความแตกต่ างระหว่ างกลุ่ม
ความแตกต่ างภายในกลุ่ม
รวม

Df
1
226
227

SS
0.37
95.07
95.44

MS
0.37
0.42

F
0.89

Sig.
0.34

จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต่างกัน มี ความพึ งพอใจต่อเบี้ ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
แหล่งความแปร
รวน
ความแตกต่ างระหว่ างกลุ่ม
ความแตกต่ างภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

Sig.

3
224
227

0.54
94.90
95.44

0.18
0.42

0.42

0.73

จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 4 ผูส้ ู งอายุมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
แหล่งความแปรรวน
ความแตกต่ างระหว่ างกลุ่ม
ความแตกต่ างภายในกลุ่ม
รวม

Df
4
223
227

SS
1.94
93.50
95.44

MS
0.48
0.41

F
1.15

Sig.
0.33

จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเบี้ย
ยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 5 ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
แหล่งความแปรรวน
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
รวม

Df
4
223
227

SS
3.43
92.01
95.44

MS
0.85
0.41

F
2.08

PSPARN 2022
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 6 ผูส้ ู งอายุที่ได้รับเงินจากเบี้ยยังชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
แหล่งความแปรรวน
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
รวม

Df
3
224
227

SS
1.70
93.74
95.44

MS
0.56
0.41

F
1.35

Sig.
0.25

จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่ได้รับเงินจากเบี้ยยังชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 7 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้รวมในแต่ละเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบ้ ียยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน
แหล่งความแปรรวน
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

Sig.

3

3.89

1.29

3.17

0.02

224

91.55

0.40

227

95.44

จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้รวมในแต่ละเดือนต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
7. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าในบทนี้ เป็ นการสรุ ปให้เห็นในภาพรวม วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ในพื้นที่ตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอลาทับ
จังหวัดกระบี่ และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัสดิ การเบี้ยยังชี พ จาแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ เงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ และรายได้รวมในแต่ละเดือน เป็ น
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่อไปในอนาคต โดยสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลเบื้องต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ
57.5 มีช่วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ในช่ วงอายุ 60-69 ปี จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.6 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.6 มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ ประถมศึกษา จานวน 78 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 34.2 ส่ วนใหญ่ไม่ประกอบอาชี พ จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.2 ซึ งส่ วนใหญ่ได้รับเงิ นจากเบี้ย
ยังชี พผูส้ ู งอายุ 600 บาท/เดือน จานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.6 และรายได้รวมในแต่ละเดือนส่ วนใหญ่
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3
2. เกี่ยวกับ สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่ อเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน เรี ยงตามค่าเฉลี่ ย
ดังนี้ ด้านความปลอดภัยในชีวติ มีความพึงพอใจในระดับสู ง ค่าเฉลี่ย = 3.55 , ด้านที่อยูอ่ าศัย ค่าเฉลี่ย = 3.22 ,
ด้านนันทนาการ ค่าเฉลี่ย = 2.96 และสาหรับด้านสุ ขภาพอนามัยมีความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ ค่าเฉลี่ย =
2.49 ตามลาดับ
3. การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 7 ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้รวมในแต่ละเดื อนต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่างกัน ค่า Sig. = 0.02 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4. ข้ อเสนอแนะอื่น ๆของผู้ตอบแบบสอบถาม เงินไม่เพียงพอ , รายได้ไม่เพียงพอต่อเดือน , เงินไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย , ต้องการเบี้ยยังชีพเพิ่ม
ส่ วนข้ อเสนอแนะทีม่ ีต่อการวิจัยในครั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า
1. รายได้รวมในแต่ละเดือนของผูส้ ู งอายุมีผลต่อความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ในการยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. ผูส้ ู งอายุในตาบลทุ่งไทรทอง อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ จากการสอบถาม 228 คน ผูส้ ู งอายุมีการ
ว่างงาน ไม่ประกอบอาชีพ 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.2 ซึ่ งเป็ นอัตราที่สูง
3. เมื่อผูส้ ู งอายุมีการว่างงาน ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีรายได้รวมในแต่ละเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท จานวน
183 คน จาก 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3 ซึ่งเป็ นอัตราที่สูงมาก
4. ทาให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งผูส้ ู งอายุได้ให้ข ้อเสนอแนะ โดยมี ป ระเด็นสาคัญ ๆ เช่ น เงิ นไม่ เพีย งพอ ,
รายได้ไม่เพียงพอต่อเดือน , เงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และต้องการเบี้ยยังชีพเพิ่ม
จึงสรุ ปได้ว่า ผูส้ ู งอายุในพื้นที่ ไม่ได้ประกอบอาชี พ มี ผูส้ ู งอายุที่ว่างงานเป็ นจานวนมากจากการ
สอบถาม และมีรายได้รวมในแต่ละเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3 ถือเป็ นอัตราที่สูง
มาก เนื่ องจากรายได้รวมในแต่ละเดื อนของผูส้ ู งอายุส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชี พทั้ง 4 ด้าน
ดังนั้น ควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาในด้านรายได้รวมของผูส้ ู งอายุในแต่ละเดื อน เช่น การเพิ่มเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุที่ได้แสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม หรื อการหาอาชี พเสริ มให้แก่ผสู ้ ู งอายุเพื่อ
PSPARN 2022
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ไม่ให้ผสู ้ ู งอายุเกิ ดการว่างงาน เป็ นต้น ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีรายได้รวมในแต่ละเดื อนเพิ่มขึ้นส่ งผลกับความพึง
พอใจต่อเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ รวมไปถึงความเป็ นอยูข่ องผูส้ ู งอายุที่ดีข้ ึน อาจส่ งผลทาให้ระดับความพึงพอใจ
ของผูส้ ู งอายุ ทั้ง4ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสุ ขภาพอนามัย 2. ด้านนันทนาการ 3. ด้านที่อยูอ่ าศัย และ 4. ด้านความ
ปลอดภัยในชี วิต เพิ่มขึ้นตามลาดับได้ในอนาคต นาไปสู่ การเสนอแนวทางพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุต่อไปในภายภาคหน้า
8. รายการอ้างอิง
กรมกิจการผูส้ ู งอายุ. (2564). ปฏิญญาผูส้ ู งอายุไทย. สื บค้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จาก
https://www.dop.go.th/th/laws/1/30/767
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น. (2548). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น. สื บค้นเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จาก
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/55.pdf
กรมสุ ขภาพจิต. (2563). ก้าวย่างของประเทศไทย สู่ ‘สังคมผูส้ ู งอายุ’อย่างสมบูรณ์แบบ. สื บค้นเมื่อ วันที่ 24
มิถุนายน 2564 จาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476
ต่อทอง ทองหล่อ. (2562). ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์. สื บค้นเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2564, จาก
https://matttortong.weebly.com
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2542). ความหมายของความพึงพอใจ. สื บค้นเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2564 จาก https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute
สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร. (2564). รายอายุ. สื บค้นเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จาก
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData
สุ เทพ เชาวลิต. (2527). สวัสดิการสังคม. สื บค้นเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จาก
http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b01277947
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการนานโยบายการสร้ างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิ บตั ิของจังหวัดเชี ยงราย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่ เมือง
น้องไปปฏิบตั ิของจังหวัดเชียงราย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
จากเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In depth
Interview) ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน ผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 14 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่จะทาให้เกิดการ
สร้ างความสัมพันธ์ เมื องพี่เมื องน้องได้น้ นั ทั้งสองฝ่ ายจาเป็ นต้องมี ค วามคล้ายคลึ งกันในด้านต่างๆ เช่ น
ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ห รื อ ลัก ษณะที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์
ตลอดจนการมี ค วามสั ม พัน ธไมตรี อ ัน ดี ร ะหว่า งกัน โดยใช้ก ารประเมิ น ผลนโยบายตามแนวคิ ด การ
ประเมินผล CIPP Model ในด้านบริ บท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า จังหวัดเชี ยงรายมีการ
นานโยบายฯไปปฏิบตั ิตามแนวทางที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีความเชื่อมโยง
กับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในส่ วนของปั ญหา อุปสรรค พบว่า (1) ยังขาด
การวางแผนในการทางานร่ วมกันระหว่างจังหวัดเชี ยงรายกับเมืองคู่ความสัมพันธ์ต่างประเทศ (2) ยังไม่มี
งบประมาณที่ ใช้สนับสนุ นการดาเนิ นความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้องโดยเฉพาะ หากไม่มีการดาเนิ นการ
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จัดทาข้อเสนอโครงการส่ งผลให้การดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมไม่ต่อเนื่ อง (3) ขาดการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐที่ตอ้ งรั บผิดชอบร่ วมกันในการกาหนดกิ จกรรม (4) ขาดกลไกในการ
ทางานร่ วมกันอย่า งเป็ นระบบ (5) ขาดการสร้ างความรั บรู ้ ใ นภาคประชาชน การรั บรู ้ จากัดอยู่เฉพาะ
หน่ วยงานภาครัฐ ข้อเสนอแนะคือ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องของจังหวัดเชี ยงรายควรตระหนักถึงความสาคัญ
ของนโยบาย ทุกฝ่ ายรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของนโยบายร่ วมกัน การร่ วมตัดสิ นใจดาเนิ นการแผนงานโครงการ
และควรได้รับความเห็ นชอบจากทั้งสองฝ่ าย โดยคานึ งถึ งปั จจัยที่ทาให้เกิ ดการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ อาทิ
บุคลากร งบประมาณ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และระยะเวลาการดาเนิ นงาน การผลักดันให้กระบวนการ
ดาเนินงานประสบความสาเร็ จจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาทางานร่ วมกัน
อย่า งเป็ นระบบ โดยร่ วมกันดาเนิ นการ ติ ดตาม และประเมิ นผลนโยบายเพื่ อนาไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขและ
พัฒนาการดาเนินความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ: ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง, การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
Abstract
The objectives of this study were as follows; (1) to study the results of implementing sister-cities
relation policy of Chiangrai Province, and (2) to know the problems and obstacles of the policy
performance. The qualitative research method was used to collect data from two different resources
including secondary data obtained from documentary study and the other resource was primary data
obtained from in-depth interviews focused on the implementation of establishing sister-cities relations
policy. Two groups of key informants were interviewed with 5 executives and 14 subordinators. The
results of the study revealed factors that contributed to sister-cities relations necessarily involved more
similar aspects such as geographical features connecting each other, ways of life, living conditions, arts
and cultures, traditions, uniqueness as well as a good relationship between both parties. As for the study of
implementing the policy the Stuffle Beam CIPP Model evaluation concepts were used as the whole
evaluation system concepts which were categorized into 4 aspects; contexts, inputs, processes, and
products, the results of study revealed that the policy implementation as stated in the Cabinet Resolution
on October 10, 2018., and related to the National Development Framework, also agreed with the National
Strategy (2018 - 2037) and the 12th National Economic and Social Development Plan (2017 - 2021). As
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for the problems and obstacles of the study, the findings were as follows: (1) lack of cooperative planning
on relation development between the two parties; (2) no specific budgets supported the policy operations.
If the projects or activities were not proposed, they would be discontinuous; (3) a lack of coordination
among state sectors responsible for determining the project activities; (4) a lack of systematic working
mechanics on the project; and (5) a lack of building a general public perception among people in
Chiangrai, not limited only to the government sector. As for the suggestions of implementing the policy,
every relevant sector should be made aware of the importance of their policy, of a collaborative project,
and of joint project ownership. In addition, a particular work team should be formed in connection with
the sister cities abroad for decision making together on the project planning and operating which had to be
approved by both parties. Also, other recognized factors contributing to the project operations included
personnel, budgets, tools, materials, and length of time. For successful operations, every related section
had to be participated in working together systematically: joining evaluating the policy for improvement
and development of continuous sister-cities relations.

Keywords: Sister City, Policy Implementation
บทนา
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 หมวด 6 ว่า ด้วย ‚แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ‛
มาตรา 64 เป็ นบทบัญญัติที่ใช้เป็ นแนวทางให้รัฐดาเนิ นการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน มาตรา 65 ระบุวา่ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ ชาติเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิ ด
เป็ นพลังผลักดันร่ วมกันไปสู่ เป้ าหมาย และมาตรา 66 ระบุวา่ รัฐพึงส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี กบั นานาประเทศ
โดยถื อหลักความเสมอภาคในการปฏิ บตั ิต่อกัน และไม่แทรกแซงกิ จการภายในของกันและกัน ให้ความ
ร่ วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และคุม้ ครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ การ
ดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีความเชื่ อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง มุ่งเน้นการบูรณาการ ความร่ วมมือ
กับอาเซี ยนและนานาชาติ การเสริ มสร้ างและรักษาดุ ลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
พัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค และโลก ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างความสามารถในการ
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แข่งขัน โดยส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง
และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิ จ
และยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิในการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่ งปั จจุบนั แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ถูกระบุในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2561 เพื่อเป็ นกรอบแนวทางให้กบั จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใช้ในการดาเนิ นความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง โดยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด หมายถึ ง การสถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัด หรื อหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่า
จัง หวัด ของไทย เช่ น มลรั ฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บ นพื้ น ฐานของหลัก การความสมศัก ดิ์ ศรี เป็ น
ประโยชน์ และยัง่ ยืน ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายมีศกั ยภาพในการร่ วมมือกันอย่างเป็ นรู ปธรรมในระยะยาว เพื่อให้การ
ดาเนินความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภาคส่ วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วม
จากนโยบายของรั ฐบาลมุ่ งเน้นการเสริ มสร้ า งความสัมพันธ์ อนั ดี กบั นานาประเทศบนหลัก การ
นโยบายต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 และมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุล าคม 2561 ซึ่ งระบุ แนวทางในการสถาปนาความสัมพันธ์ เมื องพี่เมืองน้อง
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ใน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 เพื่อให้จงั หวัดสามารถนาแนวทางปฏิบตั ิในการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องไปดาเนินการได้อย่างถูกต้อง มีความคล่องตัว มีทิศทางที่ชดั เจน มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความร่ วมมือ
อย่างเป็ นรู ปธรรมในระยะยาว โดยบริ บทของจังหวัดเชี ยงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 2
ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีทาเลที่ต้ งั เป็ น
จุ ดยุท ธศาสตร์ ท างด้า นการคมนาคมขนส่ ง สู่ ก ลุ่ ม ประเทศอนุ ภูมิ ภาคลุ่ ม แม่ น้ า โขง หรื อ GMS (Greater
Mekong Subregion) คือเส้นทาง R3A เป็ นเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่ อมระหว่างจีนตอนใต้ (มณฑลยูน
นาน) สาธารณรัฐประชาชนจีน – สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว – ประเทศไทย ระยะทางประมาณ
2,000 กิ โลเมตร เป็ นเส้นทางที่สนับสนุ นการเชื่ อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิ จเหนื อ-ใต้ (North-South
Economic Corridor) โดยเชื่ อ มโยงกรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย ถึ ง นครคุ น หมิ ง มณฑลยูน นาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากเส้นทาง R3A แล้วยังมีเส้นทางคู่ในลักษณะเป็ นครึ่ งวงกลมบรรจบหัวและ
ท้ายกับเส้นทาง R3A คือ เส้นทาง R3B ที่เป็ นเส้นทางเชื่อมจีนตอนใต้ – สหภาพเมียนมา – ประเทศไทย
ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร ทาให้จงั หวัดเชี ยงรายมีศกั ยภาพเป็ นจังหวัดชายแดนที่เป็ นประตูสู่การค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ (Logistic) สู่ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่ งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริ มให้จงั หวัด
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เชี ยงรายเป็ นเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนกลุ่มประเทศอาเซี ยน+6 ตามกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
เอื้ อต่ อ กิ จกรรมการค้า การลงทุ น การท่ องเที่ ย ว โดยจัง หวัดเชี ย งรายได้ล งนามในข้อตกลงว่า ด้วยการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนาน แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัด
เชี ยงราย แห่ งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจและมิตรภาพระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนส่ งเสริ มและขยายความร่ วมมือฉันท์มิตรระหว่างมณฑลยูนนานและ
จังหวัดเชี ยงราย โดยได้ตกลงที่ จะมี การแลกเปลี่ ยนความร่ วมมื อในด้านต่างๆ เช่ น เศรษฐกิ จ การค้า การ
ท่องเที่ยว การคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม
การศึกษา การกีฬา สาธารณสุ ข และบุคลากรด้านต่าง ๆ ด้วยความเสมอภาคและเอื้ออานวยประโยชน์แก่กนั
นอกจากนี้จงั หวัดเชียงรายมีการสนับสนุนกิจกรรมเชื่ อมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองที่อยูร่ ะหว่าง
การเสนอขอสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จานวน 3 เมือง คือ จังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย
กับ (1) แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (2) กับรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียน
มา (3) กับจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น การนานโยบายการดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปสู่ การ
ปฏิบตั ิจึงเป็ นกระบวนการเป็ นผลต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการกาหนดนโยบาย การศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพของ
ผลการนานโยบายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) จังหวัดเชี ยงรายไปปฏิบตั ิ จึงเป็ นประเด็นที่
ผูว้ จิ ยั สนใจและจะนาคุณค่าไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงรายไป
ปฏิบตั ิ
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัด
เชียงรายไปปฏิบตั ิ

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ น าแนวคิ ด การประเมิ น ผลนโยบายโดยใช้ ต ัว แบบ CIPP Model
ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam, D. L.,2003) โดยได้กาหนดประเด็นการประเมินออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
(1) บริ บท (context) (2) ปั จจัยนาเข้า (inputs) (3) กระบวนการ (processes) และ (4) ผลผลิต (products) เป็ น
ตัวแบบของการประเมินผลรวบยอดทั้งระบบ ทั้งความก้าวหน้า (formative) และผลสรุ ป (summative) หรื อ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ประเมินทั้งก่อนและหลังการดาเนินการของนโยบาย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะทาให้ทราบถึง ผลการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค นาไปสู่ การพัฒนาข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนานโยบายเมือง
พี่เมืองน้อง (Sister City)
Context (บริบท)
นโยบาย
- แผนยุทธศาตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
- แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวง
มหาดไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2561
- บันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วย
การสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องระหว่างจังหวัด
เชียงราย ประเทศไทย กับ
มณฑลยูนนาน สป.จีน

Input (ปัจจัยนาเข้ า)
- นโยบายการดาเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด
พ.ศ. 2562-2566
- บุคลากร งบประมาณ

Process (กระบวนการ)
การนานโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องไปปฏิบตั ิของ
จังหวัดเชียงราย

เครื่ องมือ การบริ หาร

จัดการ/การวางแผน

Product (ผลผลิต)
ผลสัมฤทธิ์ ของการนา
นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องไปปฏิบตั ิของจังหวัด
เชียงราย

วิธีการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าเรื่ องการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบตั ิของจังหวัด
เชียงราย ใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร (Documentary Study) ทบทวนวรรณกรรมและ
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสรุ ปผลรายงานการประชุ ม เอกสารบทความต่างๆ ได้แก่ ระเบียบ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ข้อ บัง คับ นโยบาย แนวทางปฏิ บ ัติ คู่ มื อ และหลัก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น นโยบาย
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน ได้แก่ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
เชี ยงราย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงรายที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ หัวหน้าสานักงานจังหวัด
เชี ยงราย ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยทาการ
เลื อกผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาของจังหวัดเชี ยงราย และ (2) กลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงาน จานวน 14 คน ได้แก่
ผูอ้ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานอานวยการ และเจ้าหน้าที่สานักงานจังหวัดเชียงราย
ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยทาการเลื อกผูม้ ีอานาจ หน้าที่ในการดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ งานด้านอานวยการและงานวิเทศสัมพันธ์ไปปฏิบตั ิ
โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็ น
ทางการ (Informal Interview) มีการกาหนดหัวข้อที่ตอ้ งการจะศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
สามารถซักถามเพิ่มเติ มในรายละเอี ยดต่างๆ หรื อประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ประเด็นของคาถามจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นนโยบายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนิ นตาม
นโยบายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัดไปสู่ การปฏิบตั ิ และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งพรรณนาตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั แต่ละข้อจากการศึ กษาเอกสารประกอบกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยเป็ นการนาเสนอแบบเล่าเรื่ องราวเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและสภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบตั ิของจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาสามารถแยกประเด็นผลการศึกษาการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไป
ปฏิบตั ิ ออกเป็ น 4 ด้าน ตามแนวคิดการประเมินผล CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam, D. L.,2003)
ดังนี้
การประเมินด้านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็ นการประเมินความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของนโยบายต่อบริ บททางเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม กฎหมาย และเทคโนโลยีที่
เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่ งการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิ บตั ิของ
จังหวัดเชี ยงราย มี ความสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลในการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี กบั นานา
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ประเทศบนหลักการนโยบายการต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามยุทธ
ศาตร์ ดา้ นความมัน่ คง ที่มุ่งเน้นการ บูรณาการความร่ วมมือกับอาเซี ยนและนานาชาติ การเสริ มสร้ างและ
รักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค
และโลก ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขันโดยส่ ง เสริ ม การเชื่ อมโยงภูมิ ภาคและ
เศรษฐกิ จโลก การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิ จพิเศษ ภาค และเมือง เชื่ อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิ จ และยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาจัง หวัดและประเด็นการพัฒนาจังหวัด
เชี ยงราย (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นที่ 1 เพื่อสร้ างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ โดยเน้นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้า นการค้า การลงทุ น บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ การเกษตร การท่ อ งเที่ ย ว และ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซี ยน+6 และ GMS
จังหวัดเชี ยงรายได้มีการลงนามในข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์ เมื องพี่เมื องน้องระหว่าง
มณฑลยูนนาน แห่ ง สาธารณรั ฐประชาชนจี น และจัง หวัดเชี ย งราย แห่ งราชอาณาจัก รไทย เมื่ อวันที่ 27
กันยายน 2543 เพื่ อส่ งเสริ มความเข้าใจและมิ ตรภาพระหว่างประชาชนของทั้ง สองประเทศ ตลอดจน
ส่ งเสริ มและขยายความร่ วมมือฉันท์มิตรระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดเชี ยงราย โดยได้ตกลงที่จะมีการ
แลกเปลี่ยนความร่ วมมือในด้านต่างๆ เช่ น เศรษฐกิ จ การค้า การท่องเที่ ยว การคมนาคม การเกษตร การ
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา การกี ฬา สาธารณสุ ข และ
บุคลากรด้านต่างๆ ด้วยความเสมอภาคและเอื้ออานวยประโยชน์แก่กนั
การประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็ นการประเมินปั จจัยที่ทาให้เกิดการนานโยบาย
ไปปฏิ บตั ิ อาทิ แผนการดาเนิ นงานและเป้ าหมาย งบประมาณ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ คู่มือการปฏิ บตั ิงาน
และเวลาในการดาเนินงาน พบว่ายังขาดการวางแผนในการทางานร่ วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชี ยงรายกับเมืองคู่ความสัมพันธ์ต่างประเทศ แม้วา่ จังหวัดเชี ยงรายจะมีประกาศ
แต่งตั้งคณะทางานดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชี ยงราย โดยมีผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดเชี ยงรายเป็ นหัวหน้าคณะทางาน และมีแผนปฏิ บตั ิราชการกระทรวงมหาดไทยที่ ได้กาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ การดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 นั้น
พบว่า เป็ นแผนการดาเนิ นการที่ ก าหนดขึ้ น จากฝ่ ายบริ ห ารงานราชการฝ่ ายไทยเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว ซึ่ งการ
ดาเนินงานตามนโยบายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจาเป็ นต้องร่ วมตัดสิ นใจดาเนิ นการแผนงานโครงการ
และได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ ายร่ วมกัน โดยคานึงถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดการนานโยบายไปปฏิบตั ิ อาทิ
บุคลากร งบประมาณ เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ คู่มือการปฏิบตั ิงาน และระยะเวลาการดาเนินงาน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ปั จจัยที่ทาให้เกิดการนานโยบายไปปฏิบตั ิพบจากการศึกษา ดังนี้ ด้านแผนงาน โครงการ จังหวัดเชี ยงรายได้
ดาเนิ นโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และบริ การโลจิสติกส์ เชื่ อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซี ยน +6 และ GMS ซึ่ งเป็ นการจัดทาข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิ บตั ิราชการประจาปี
พบว่าหากไม่ มีก ารดาเนิ นการจัดท าข้อเสนอโครงการส่ ง ผลให้ก ารดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมจะไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีแผนงานโครงการ และงบประมาณรองรับ ด้านบุคลากร จังหวัดเชี ยงรายมีการแต่งตั้ง
คณะทางานคณะท างานดาเนิ นความสัม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชี ย งราย มี
องค์ป ระกอบคณะประกอบด้วยหน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน จานวน 34 คน มี ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด
เชี ยงรายเป็ นหัวหน้าคณะทางาน หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชี ยงรายเป็ นคณะทางานและเลขานุ การ ด้าน
งบประมาณ ยังไม่งบประมาณที่ใช้สนับสนุ นการดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยเฉพาะ หากไม่มี
การดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการส่ งผลให้การดาเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมไม่ต่อเนื่ อง การจัดทาคาขอ
งบประมาณโครงการของจังหวัดเชี ยงราย เป็ นไปตามการจัดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ดาเนิ นการ
ตามกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางที่ ส านัก งบประมาณก าหนดภายใต้อานาจหน้า ที่ ก ฎหมาย ด้า น
เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ได้ระบุเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ด้าน
คู่ มื อ การปฏิ บ ตั ิ ง าน เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ใ นการสถาปนาความสั ม พัน ธ์ เมื องพี่ เมื องน้องตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และระยะเวลาในการดาเนิ นการ นโยบายการสร้างความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงราย มีผลผูกพันตามบันทึกข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง
น้องระหว่างจังหวัดเชียงราย กับเมืองคู่ความสัมพันธ์ของต่างประเทศ
การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินกระบวนการการนานโยบาย
ไปปฏิ บ ตั ิ อาทิ การประสานงานขับ เคลื่ อนนโยบาย ความสอดคล้องของขั้นตอน/ กิ จ กรรมขับ เคลื่ อ น
นโยบายในพื้นที่กบั วัตถุ ประสงค์ของนโยบาย ความชัดเจนของขั้นตอนการดาเนิ นงาน เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนได้ตามวัตถุประสงค์ การใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน การพิจารณาคัดเลือกและจัดทา
โครงการ พบว่าการประสานงานขับเคลื่ อนนโยบายเป็ นกลไกเชิ งนโยบายระดับความสัมพันธ์ในท้องถิ่ น
(Local Cooperation) มีช่วยส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระดับประเทศ หรื อนโยบายระหว่างประเทศได้ มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประเทศ สร้างโอกาส
ความร่ วมมือ แผนงาน โครงการ ร่ วมกันในนโยบายระหว่างประเทศได้ โดยการเชื่ อมโยงศักยภาพของพื้นที่
กับ ประเทศคู่ค วามสั มพันธ์ ใ นด้า นต่า งๆ เช่ น เศรษฐกิ จ การค้า การท่ องเที่ ย ว การคมนาคม การเกษตร
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุ ข และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร เป็ นต้น
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็ นการประเมินหลังการนานโยบายไปปฏิบตั ิแล้ว อาทิ การมี
ส่ วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายในภาพรวม และความยัง่ ยืนของนโยบาย พบว่า
ยังขาดการมีส่วนร่ วมกับภาคส่ วนต่างๆ ในการกาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของ
จังหวัดเชี ยงราย ส่ งผลให้การปฏิ บตั ิขาดความต่อเนื่ องของนโยบาย อีกทั้งในมุมมองของภาคประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดเชียงรายขาดการสร้างความรับรู ้ในวงกว้าง การรับรู้เรื่ องการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
จากัดอยูเ่ ฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับผลการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ของจังหวัดเชียงรายไปปฏิบตั ิ พบว่า
1. การนานโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบตั ิยงั ขาดการวางแผนในการทางาน
ร่ วมกันเกี่ ย วกับ การพัฒนาความสั ม พันธ์ เ มื องพี่ เมื อ งน้อ งของจัง หวัดเชี ย งรายกับ เมื อ งคู่ ค วามสั ม พัน ธ์
ต่างประเทศ
2. การบริ หารจัดการองค์การเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ เมื องพี่เมื องน้องเป็ นหน่ วยงานภายในของ
สานักงานจังหวัดเชี ยงรายที่มีบทบาทจากัด เนื่ องด้วยไม่มีทรัพยากรดาเนิ นการที่แน่ นอน ทั้งด้านบุคลากร
และงบประมาณ จึ ง บริ ห ารจัด การโดยอาศัย เครื อ ข่ า ยของส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้อ ง และภาคเอกชน
ประสานงานร่ วมกันตามภารกิจเฉพาะหน้า และการขับเคลื่อนในรู ปคณะกรรมการภายใต้การกากับดูแลของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
3. การขอรับการสนับสนุ นงบประมาณยังไม่งบประมาณที่ใช้สนับสนุ นการดาเนิ นความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องโดยเฉพาะ ต้องเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ซึ่ ง
ต้องมี การจัดทารายละเอี ยดและการเสนอพิ จารณาหลายขั้นตอน หากไม่มี การดาเนิ นการจัดทาข้อเสนอ
โครงการ ส่ งผลให้การดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมไม่ต่อเนื่ อง ในขณะที่การดาเนิ นความสัมพันธ์ ของคู่
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ เช่น มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นความสัมพันธ์ทางการทูต ที่ตอ้ ง
มีการกาหนด ระยะเวลา (Agenda) ต้องมีการยืนยันกิจกรรมและบุคคลที่ชดั เจน จึงขาดความคล่องตัวในการ
ดาเนินการ
4. ขาดการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกันในการกาหนด
กิ จกรรมเพื่ อพัฒนาความสั ม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้องของจังหวัดเชี ย งราย เนื่ องจากจัง หวัดไม่ มี อานจการ
ตัด สิ น ใจในประเด็ น หารื อ ต่ า งๆ กับ ประเทศคู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ในขณะที่ ป ระเทศคู่ ค วามสั ม พัน ธ์ เช่ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน) มีอานาจการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิหรื อตกลงข้อหารื อได้ในทันที ทาให้
จังหวัดไม่สามารถเจรจาความร่ วมมือหรื อแก้ไขปั ญหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งการทาบันทึกข้อตกลงต่างๆ ต้อง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
นาเสนอขอความเห็ นชอบไปยังรัฐบาลส่ วนกลางในระดับสู ง จึ งไม่สามารถตอบสนองความเร่ งด่วนของ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
5. ขาดกลไกลในการทางานสร้ างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เนื่ องจาก
ปั จจัยนโยบายต่างประเทศของจังหวัดหรื อหน่วยการปกครองของต่างประเทศจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และผูบ้ ริ หารของจังหวัด หรื อหน่วยการปกครองต่างประเทศ ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง มีการทบทวนกระบวนการจัดทาความตกลง/บันทึกความเข้าใจเมือง
พี่เมืองน้องขึ้นใหม่
6. การสร้ า งโอกาสการพัฒนาความร่ วมมื อกับ ประเทศเพื่ อ นบ้า นและในภู มิ ภาคตามกรอบ
ความสั ม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้อง อาจจะไม่ ไ ด้ส่ งเสริ ม ด้า นการเมื องมากนัก เพราะเป็ นประเด็ นที่ มี ค วาม
ละเอี ยดอ่อนและมี หลายมิ ติ หากไปเน้นเรื่ องการเมื องความมัน่ คงในระดับท้องถิ่ น อาจจะถู กจากัดด้วย
นโยบายระหว่างประเทศ
7. การรั บ รู ้ เ รื่ องการสร้ า งความสั ม พันธ์ เมื อ งพี่ เมื องน้องของจัง หวัด เชี ย งรายจากัดอยู่เฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ ขาดการสร้างความรับรู ้ในวงกว้างของภาคประชาชนในพื้นที่

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลการนานโยบายการสร้ างความสัมพันธ์เมื องพี่ เมื องน้องไปปฏิ บตั ิ ของจังหวัด
เชียงราย พบว่า นโยบายการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมของ
นโยบายต่ อบริ บททางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อม กฎหมาย และเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนา
ประเทศ มีขอ้ ระเบียบ/กฎหมายในระดับประเทศที่สนับสนุนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดย
จัง หวัดหรื อ หน่ ว ยการปกครองของต่ า งประเทศมี นโยบายต่ า งประเทศที่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ การด าเนิ น
ความสัมพันธ์ในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบาย ‚ก้าวออกไป‛ และนโยบาย
‚Made in China 2025‛ ที่ส่งเสริ มการหาตลาดความร่ วมมือและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สาหรับ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMVT (จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) ต่างก็มีนโยบายส่ งเสริ มการ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นความสั มพันธ์ เมืองพี่เมื องน้องกับต่างประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความ
สมศัก ดิ์ ศรี เป็ นประโยชน์ และยัง่ ยืน ซึ่ ง ทั้ง สองฝ่ ายมี ศ กั ยภาพในการดาเนิ นความร่ วมมื อกันอย่า งเป็ น
รู ปธรรมในระยะยาว สอดคล้องกับแนวคิ ดของสมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2560: 25-32) ที่ กล่ าวว่า นโยบาย
สาธารณะมี บ ทบาทส าคัญ ในฐานะที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาลในด้า นต่ า งๆ มี
ความสาคัญในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือของรัฐบาลในการเจริ ญสัมพันธภาพระหว่างประเทศ รักษาผลประโยชน์
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ระหว่างประเทศ โดยความสาเร็ จของนโยบายขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยสาคัญ ได้แก่ การมีวตั ถุ ประสงค์ที่ชัดเจน มี
หน่ วยงานรับผิดชอบการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบหรื อกลไกการควบคุ ม กากับ
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุ นการนานโยบายไปปฏิ บตั ิอย่างเหมาะสม และนโยบายนั้น
ต้องสอดคล้องกับค่านิ ยมและความต้องการของประชาชน ซึ่ งการนานโยบายไปปฏิบตั ิของจังหวัดเชี ยงราย
พบว่า ยังขาดการวางแผนในการทางานร่ วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัด
เชียงรายกับเมืองคู่ความสัมพันธ์ต่างประเทศ แม้วา่ ในระดับรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะมีแผนปฏิบตั ิ
ราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ การดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister
City) ในระดับ จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566 เป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ให้แก่ พ้ืนที่ ในระดับ จังหวัด และจังหวัด
เชียงรายจะมีกลไกคณะทางานในการดาเนินงานความสัมพันธ์ฯ แต่เป็ นแผนการดาเนิ นการที่กาหนดขึ้นจาก
ฝ่ ายบริ หารงานราชการฝ่ ายไทยเพียงฝ่ ายเดียว ซึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักแนวคิดทฤษฎี ของ วรเดช จันทรศร
(2552: 32-41) ที่ได้ทาการศึกษาขั้นตอนของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ กล่าวถึ งขั้นตอนการแปลงนโยบาย
ออกเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิหรื อออกมาในรู ปของแผนงานหรื อโครงการแล้วแต่กรณี ผูม้ ี หน้าที่ในการแปลง
นโยบายจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของนโยบายให้เข้าใจอย่างถ่ องแท้ ความสาเร็ จของการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิจะขึ้นอยูก่ บั ความชัดเจนของนโยบาย ความสอดคล้องกันในเป้ าหมายของนโยบาย ระดับความเข้าใจ
ในวัตถุ ประสงค์ของนโยบายและการให้ความร่ วมมือของหน่ วยงานที่รับผิดชอบ ความจริ งใจในการนา
นโยบายนั้นไปปฏิบตั ิ ตามหลักตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) เน้นให้ความสนใจไปที่
สมรรถนะขององค์ก าร เนื่ อ งจากเชื่ อ ว่า ความส าเร็ จ ของการน านโยบายไปปฏิ บ ัติข้ ึ น อยู่ก ับ องค์ก ารที่
รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิวา่ มีขีดความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
เพียงใด โครงการที่ จะประสบผลสาเร็ จได้จะต้องมีโครงสร้ างองค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
จะต้องมีความรู ้ ความสามารถทั้งด้านการบริ หารและเทคนิ คอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยังต้องมีการ
วางแผนเตรี ยมการ หรื อมี ค วามพร้ อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ และงบประมาณ
ดังนั้นตัวแบบด้านการจัดการนี้ จึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปั ญหา อุ ปสรรคของการปฏิ บตั ิตามโครงการ
แผนงานที่ เกิ ดขึ้น เช่ น การขาดเงิ นทุน การขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ ความล่าช้าในการจัดตั้ง
ระบบงานต่ า งๆ เป็ นต้น ซึ่ ง ในส่ ว นของจัง หวัดเชี ย งรายพบว่า ด้า นงบประมาณยัง ไม่ ง บประมาณที่ ใ ช้
สนับ สนุ นการดาเนิ นความสั ม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้องโดยเฉพาะ หากไม่ มี ก ารดาเนิ นการจัดท าข้อเสนอ
โครงการส่ งผลให้ก ารดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมไม่ต่อเนื่ อง ด้านเครื่ องมื อ วัสดุ อุ ปกรณ์ ไม่ไ ด้ระบุ
เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ด้านการบริ หารจัดการองค์การและ
บุ คลากร เป็ นหน่ วยงานภายในของสานักงานจังหวัดเชี ยงรายที่ มีบทบาทจากัด เนื่ องด้วยไม่มีทรั พยากร
ดาเนินการที่แน่นอน ทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณ จึงบริ หารจัดการโดยอาศัยเครื อข่ายของส่ วนราชการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และภาคเอกชนประสานงานร่ ว มกัน ตามภารกิ จ เฉพาะหน้ า และการขับ เคลื่ อ นในรู ป
คณะกรรมการภายใต้การกากับดูแลของผูว้ า่ ราชการจังหวัด

ข้ อเสนอแนะ
จัง หวัด เชี ย งราย เป็ นเมื อ งที่ มี ศ ัก ยภาพที่ จะพัฒ นา ขยายหรื อเพิ่ ม มู ล ค่ า การค้า การลงทุ น การ
ท่องเที่ยว โดยสร้างโอกาสในการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องร่ วมกันกับคู่ความสัมพันธ์
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์เชื่อมโยงกันทั้งระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้นนโยบาย
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายกับเมืองคู่สัมพันธ์ท้ งั ที่ได้ลงนามไปแล้ว กับมณฑลยูน
นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 และที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการเสนอขอสถาปนา
ความสัมพันธ์ จานวน 3 คู่ คือ (1) กับแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (2) กับรัฐฉาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (3) กับจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ควรเน้นเรื่ องของการค้า การลงทุน เพื่อ
สนองตอบการบรรลุเป้ าหมายแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุตวั ชี้วดั ทางเศรษฐกิจ หรื อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน ของจังหวัดเป็ นหลัก และเป็ นความร่ วมมื อจากภาคเอกชน นักลงทุน ผูป้ ระกอบการใน
พื้นที่เป็ นหลัก มิใช่เกิดจากภาคราชการในจังหวัดเพียงฝ่ ายเดียว
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั สาหรับแนวทางในการนานโยบายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมาปฏิบตั ิ
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้
1. การดาเนิ นการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมื องน้อง ควรจัดทางบประมาณและแผนงาน
โครงการอย่างต่อเนื่ อง และกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่ วยงานต้นสังกัดในการดาเนิ นการนโยบายฯ
ควรสนับสนุนจังหวัดอย่างเป็ นรู ปธรรมในการกาหนดโครงการ แผนงานความร่ วมมือ ส่ งเสริ มงบประมาณ
และให้ค วามส าคัญ ในการด าเนิ นงานเชื่ อมความสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ จัง หวัด หรื อพื้ นที่ นอกเหนื อไปจาก
แนวทางปฏิบตั ิในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
2. ควรกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน พบปะเจรจา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จนไปถึงจัดทา
บันทึ กข้อตกลงร่ วมมื อกันระหว่างหน่ วยงาน การจัดกิ จกรรมเตรี ยมความพร้ อมและเสริ มสร้ างศักยภาพ
ภายในจังหวัด โดยเฉพาะเครื อข่าย หน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชน สถาบันการศึ กษา เพื่อหาแนวทางและ
ประเด็นการขับเคลื่ อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องร่ วมกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ 1.
การให้ค วามส าคัญและการผลัก ดันของผูบ้ ริ หารระดับสู งทุก ระดับ 2. แผนงบประมาณ โครงการ และ
งบประมาณดาเนินการ 3. ความพร้อมขององค์การในพื้นที่และศักยภาพเครื อข่ายตลอดจนผูป้ ฏิ บตั ิ รวมถึ ง
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การขับเคลื่อนการทางานในรู ปแบบคณะกรรมการ คณะทางานต่างๆ ภายใต้การกากับดูแลของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
3. การด าเนิ น การภายใต้แ ผนงาน โครงการ ควรจะก าหนดข้อ บ่ ง ชี้ ความส าเร็ จ การแสดง
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันที่เป็ นรู ปธรรม และเชื่ อมโยงไปสู่ ผลลัพธ์ที่ประสงค์ในประเด็นต่างๆ ควรจัดระบบ
การประสานงาน การบันทึกสถิ ติการเยี่ยมเยียน ระเบียบการประชุ มให้มีการติดตามผล และต่อยอดการ
ดาเนินการความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นข้อบ่งชี้ถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย
4. ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่สามารถดาเนิ นงานได้
อย่างชัดเจน มีงบประมาณ มีบุคลากร ซึ่ งจะต้องเป็ นหน่ วยประสานกับหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องของใน
จังหวัดเพื่อจะไปผลัก ดันกับเมื องคู่ ความสัม พันธ์ ฯอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง จะให้ทาให้เกิ ดประโยชน์ ที่เป็ นรู ป ธรรม
ชัดเจน
5. ควรเสนอในเชิงนโยบายให้มีการมอบอานาจการตัดสิ นใจในระดับจังหวัด ซึ่ งเผชิญสถานการณ์
เฉพาะหน้า โดยตรงมากยิ่ ง ขึ้ น และอี ก แนวทางหนึ่ ง ควรให้ภ าคเอกชนเข้า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ในการ
ประสานงานร่ วมกับภาครั ฐ อาจมี ก ารจัดตั้งกองทุ นในการเสริ ม สร้ างความสั มพันธ์ เมื องพี่เมื องน้องให้
ดาเนินการอย่างคล่องตัว นอกเหนื อจากการดาเนิ นงานภายใต้กรอบกฎหมายของราชการที่ยงั มีข้ นั ตอนและ
ข้อจากัดอยูม่ าก
ส าหรั บ ข้อ เสนอแนะในการวิจ ัย ครั้ งต่ อ ไป คื อ ควรศึ ก ษาถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จากการน านโยบายการสร้ า ง
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบตั ิ รวมถึ งศึกษาผลสะท้อนและผลกระทบที่มีต่อการนานโยบายการ
สร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ในนาเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายต่อไป
และควรศึกษาวิจยั เฉพาะเจาะจงกับเมืองคู่ความสัมพันธ์ต่างประเทศทีละเมือง หรื อทีละคู่ เพื่อจะได้ทราบถึง
ผลการศึกษา ปั ญหา อุปสรรค ในแต่ละด้านอย่างชัดเจนและตรงตามบริ บทของแต่ละเมืองของประเทศคู่
ความสัมพันธ์ เนื่องจากบริ บทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศคู่ความสัมพันธ์
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ความคิดเห็นของพนักงานต่ อสวัสดิการบริษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด
Employee opinions towards fringe benefits provided by Leadway Heavy
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่
แมชชี นเนอร์ รี่ จากัดในปั จจุบนั และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการของบริ ษทั ลีด
เวย์ เฮฟวี่แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ในปั จจุบนั โดยเปรี ยบเทียบตามลักษณะส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา อายุงาน ตาแหน่ งงาน ระดับงาน ฝ่ ายงาน และรายได้ต่อเดื อนเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดับ จากพนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด จานวน 142
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด อยูใ่ นระดับ
ดี โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย ( X = 3.94, SD = 0.80) เป็ นอันดับ
แรก รองลงมาด้านสังคมและนันทนาการ ( X = 3.78, SD = 0.91) ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ ( X = 3.72,
SD = 0.78) ด้านเศรษฐกิจ ( X = 3.50, SD = 0.85) และด้านความปลอดภัย ( X = 3.47, SD = 0.90) เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย ส่ วนด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ( X = 3.30, SD = 1.24) อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงาน
บริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด ที่มีฝ่ายงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่
แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนพนักงาน บริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่
แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตาแหน่งงาน ระดับงาน และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการ บริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด ไม่แตกต่างกัน
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คาสาคัญ: ความคิดเห็น/ พนักงาน/ สวัสดิการบริ ษทั
Abstract
This research aimed to study the opinions of employees towards the fringe benefits currently
provided by Leadway Heavy Machinery Co., Ltd., and compare the opinions of employees towards the
fringe benefits currently provided by Leadway Heavy Machinery Co., Ltd. according to the employees’
personal attributes, including their gender, age, marital status, education, work experience, job title,
operation level, department, and monthly salary. The instrument used in this research was a 5-point scale
survey questionnaire. The sample group consisted of 142 employees from Leadway Heavy Machinery
Co., Ltd. The data were analyzed with statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
F-test, and LSD. The results of the research were as follow: The opinions of employees towards the
following fringe benefits provided by Leadway Heavy Machinery were at a high level, with each type of
benefits ranked from the highest to lowest in this order - health benefits ( X = 3.94, SD = 0.80), social and
entertainment benefits ( X = 3.78, SD = 0.91), bonus and other benefits ( X = 3.72, SD = 0.78), economic
( X = 3.50, SD = 0.85) and safety benefits ( X = 3.47, SD = 0.90) respectively. The opinions of employees
towards education and personnel development benefits were at a moderate level. As for the employees of
Leadway Heavy Machinery Co., Ltd. from different departments had a significantly different opinions
towards the fringe benefits provided by Leadway Heavy Machinery Co., Ltd with a statistically significant
difference at 0.05. However, the employees of Leadway Heavy Machinery Co., Ltd. with a different
gender, age, marital status, education, work experience, job title, operation level, and monthly salary do
not have a statistically different opinion towards the fringe benefits provided by Leadway Heavy
Machinery Co., Ltd.

Keywords: Opinion/ Employee/ Employee Benefits
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บทนา
ด้วยหลักการบริ หารธุ รกิจมีทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่สาคัญที่สุด เรี ยกว่า ‚4 Ms‛ ได้แก่ บุคคล (Man)
เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) จตุรงค์ ศรี วงษ์วรรณะ (2558) ทั้งนี้ ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์ (2545) ระบุวา่ ทรัพยากร ‚คน (Man) หรื อทรัพยากรมนุษย์ (Human resource)‛ เป็ นตัวผลักดัน
ให้เกิ ดความสาเร็ จจากที่ คนมี ความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และมี ทศั นคติ ที่ดี นิ ทศั น์ ศิริโชติรัตน์ (2560)
สรุ ปว่า ภารกิจหลักของงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ประกอบด้วย การวางแผนกาลังคน การสรรหาคัดเลือก
การฝึ กอบรมและพัฒนา ซึ่ งการจ่ายค่าตอบแทน การให้ประโยชน์เกื้อกูล หรื อสวัสดิการก็ถือว่าเป็ นหนึ่ งใน
ภารกิ จหลักนั้นเช่ นกัน Society for Human Resource Management (2012 อ้างถึงใน นิ ทศั น์ ศิริโชติรัตน์,
2560) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้สารวจทิศทางการจัดสวัสดิการ และความพึงพอใจของพนักงาน (Benefits
trend and Employee satisfaction) ผลพบว่า สวัสดิการเป็ นสิ่ งที่สร้างความพึงพอใจในการทางานได้มากกว่า
ค่าจ้าง และความมัน่ คงประเภทอื่น ๆ
บริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด (2563) บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายเครื่ องจักรกล
หนักประเภทรถขุด รถปูยางมะตอย รถตักล้อยาง รถโม่ผสมคอนกรี ต และรถบรรทุกเหมือง ยี่ห้อซู มิโตโม่
(Sumitomo) บ็อบแคท (Bobcat) ซานี่ (Sany) และเจจีเอ็ม (JGM) สานักงานใหญ่ ตั้งอยูก่ ิโลเมตรที่ 41 ถนนบาง
นา-ตราด (ขาเข้ากรุ งเทพฯ) จ. ฉะเชิงเทรา และศูนย์บริ การอีก 12 สาขาทัว่ ประเทศ โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ
ได้รับข้อเรี ยกร้ องจากพนักงานให้พิจารณาเพิ่มสวัสดิการ เช่ น กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ประกันสุ ขภาพอื่น ๆ
เป็ นต้น แม้ว่าเป็ นข้อเรี ยกร้องจากพนักงานเพียงกลุ่มเล็ก ๆ บางกลุ่มเท่านั้น แต่ผวู ้ ิจยั ฐานะผูร้ ับผิดชอบงาน
ด้า นทรั พ ยกรบุ ค คลของบริ ษ ทั ลี ดเวย์ ฯ ก็ ถื อว่า เป็ นประเด็ นที่ ต้องน ามาทบทวน และเกิ ดค าถามว่า
สวัสดิการที่บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จัดให้กบั พนักงานในปั จจุบนั เช่น โบนัสประจาปี คอมมิชชัน่ เงินรางวัลการขาย
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั รถสาหรับใช้งาน รถรับ-ส่ ง และสวัสดิการอื่น ๆ นั้น พนักงานมีความคิดเห็นอย่างไร มี
ความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชี พปั จจุบนั แล้วหรื อไม่ จึงได้ทาการศึกษาสวัสดิการ 6
ด้านที่สอดคล้งกับสวัสดิการที่บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จัดให้กบั พนักงานประกอบไปด้วย 1. ด้านสุ ขภาพอนามัย 2.
ด้านความปลอดภัย 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านสังคมและนันทนาการ 5. ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 6.
ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้ เพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารในการพิจารณาทบทวน หรื อ
วางแผนการจัดสวัสดิการให้กบั พนักงานอย่างความเหมาะสมในอนาคตต่อไป
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

วัตถุประสงค์ การทาวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด
ในปัจจุบนั
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของพนักงานต่อสวัสดิ การของบริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่
จากัด ในปั จจุบนั โดยเปรี ยบเทียบตามลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุงาน ตาแหน่งงาน ระดับงาน ฝ่ ายงาน และรายได้ต่อเดือน

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ซึ่ งสามารถจาแนกประเภทสวัสดิการ 6 ด้าน ตามแนวคิด
ของ เสนาะ ติเยาว์ (2543) กระทรวงแรงงาน (2554) ระพีพรรณ คาหอม (2545) บรรยงค์
โตจินดา (2546) เกรี ยงศักดิ์ ยิ่งเขี ยว (2550) โศรยา ตินตะบุ ระ (2557) เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559)
สุ ขมุ วิทย์ ไสยโสภณ (2560) สิ ริภาพรรณ ลี้ภยั เจริ ญ (2563) และตัวแปรอิสระจากที่ทาการทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ก่อนสังเคราะห์ออกมาเป็ นตัวแปร ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. ระดับ
การศึกษา 5. อายุงาน 6. ตาแหน่งงาน 7. ระดับงาน 8. ฝ่ ายงาน 9. รายได้ต่อเดือน
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี น
เนอร์ รี่ จากัด ได้แก่ 1. ด้านสุ ขภาพอนามัย 2. ด้านความปลอดภัย 3. ด้านสังคมและนันทนาการ 4. ด้าน
เศรษฐกิจ 5. ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 6. ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ

ทบทวนวรรณกรรม
จากที่ทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น พบว่า วีรยา เจริ ญสุ ข (2559) นิ ยามความหมายของ
ความคิดเห็น คือการแสดงออกทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา ที่แสดงออกถึ งความเชื่ อความรู้สึกถึงเรื่ อง
หนึ่ งเรื่ องใดอย่างมีรูปแบบในลักษณะที่ชอบ หรื อไม่ชอบก็ตาม ซึ่ งสอดคล้องกับการนิ ยามความหมายของ
ภานุ พนั ธ์ ผดุงการณ์ (2562) ที่ระบุว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ และ
ค่านิ ยมของแต่ละบุคคล สิ่ งของ เรื่ องราว หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบในสังคม ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากภูมิ
หลังทางสังคม ความรู ้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
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จึงสรุ ปได้วา่ ความคิดเห็น คือการแสดงออกทางด้านความรู ้สึก ทัศนคติ ความเชื่ อ และค่านิ ยมของ
แต่ ล ะบุ ค คลที่ สื่ อ ออกมาให้ เ ห็ น ทั้ง ในด้ า นวัจ นภาษา และอวัจ นภาษาที่ เ กิ ด จากการสั่ ง สมความรู ้
ประสบการณ์ที่มีมาในอดีต
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาการนิยามความหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของ DeCenzo & Robbins (2007) ระบุ
ว่า สวัสดิ การ (Benefits) เป็ นค่าตอบแทนทางอ้อม หรื อผลประโยชน์เกื้ อกูลที่ บริ ษทั จัดให้กบั ลู กจ้างเพื่อ
สนับสนุ น อานวยความสะดวกที่จ่ายนอกเหนื อจากเงิ นเดือน และค่าตอบแทนโดยตรง และสอดคล้องกับ
Joseph (2008) ที่ ว่ า สวัส ดิ ก ารพนัก งาน (Employee benefits) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ จ่ า ยให้ ก ับ พนัก งาน
นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างรายชัว่ โมง หรื อเงินเดือน ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปแบบของวันหยุด วันลาที่ได้รับค่าจ้าง
หรื อการบริ การทางการแพทย์ ค่าเล่าเรี ยน และอื่นใดที่อยูน่ อกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนด นักวิชาการไทย
อย่าง จิระพงค์ เรื องกุน (2562) นิ ยามว่า สวัสดิ การ คือรางวัลที่ องค์การให้กบั พนักงานเพื่อสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงานในการอานวยความสะดวก การสร้างความมัน่ คงแก่พนักงาน ครอบครัว และคงเป็ นสมาชิกภาพ
ขององค์การต่อไป สอดคล้อง เสนาะ ติเยาว์ (2543) และสุ ขุมวิทย์ ไสยโสภณ (2560) ที่กล่าวว่า สวัสดิ การ
คื อผลประโยชน์ อื่นใดที่ จ่า ยนอกเหนื อจากเงิ นเดื อน ค่า จ้า งอาจจ่ ายเป็ นเงิ นสด สิ่ ง ของ การบริ ก าร เช่ น
อาหาร ค่ า พาหนะ ภาษี เงิ นได้ที่ องค์ก รออกให้ เสื้ อผ้า ที่ พ กั อาศัย เพื่ อสร้ า งขวัญก าลัง ใจ ลดอัตราการ
หมุนเวียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร และพนักงาน
ทั้งนี้สามารถจาแนกประเภทของสวัสดิการได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2543)
กระทรวงแรงงาน (2554) ระพีพรรณ คาหอม (2545) บรรยงค์ โตจินดา (2546) เกรี ยงศักดิ์ ยิ่งเขียว (2550)
โศรยา ตินตะบุระ (2557) เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2559) สุ ขมุ วิทย์ ไสยโสภณ (2560) สิ ริภาพรรณ ลี้ภยั เจริ ญ
(2563) ดังนี้
1. สวัสดิ การขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นสวัสดิการที่บริ ษทั ต้องจัดให้กบั พนักงานอย่าง
เคร่ งครัดเพราะมี การกาหนดบทลงโทษ และมี การควบคุ มจากหน่ วยงานรั ฐไว้อย่างชัดเจน เช่ น กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงิ นทดแทน พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ บงั คับให้บริ ษทั
ต้องจัดสวัสดิ การให้กบั พนักงาน เช่ น การแจ้งเข้าประกันสังคม เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ดา้ นประกันสังคมทั้ง 7
กรณี กองทุนเงิ นทดแทน เพื่อเยียวยาการเกิ ดอันตราย ทุพพลภาพ สู ญหาย หรื อสู ญเสี ยชี วิต เนื่ องจากการ
ทางานให้กบั บริ ษทั สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด เช่ น น้ าดื่ม ห้องส้วม ยาเวชภัณฑ์สาหรับการ
ปฐมพยาบาลเมื่อพนักงานเจ็บป่ วย หรื อมีเหตุฉุกเฉิ น ซึ่ งสวัสดิ การตามที่กฎหมายกาหนดนั้น เน้นหนักการ
ให้ประโยชน์เกื้ อกูล หรื อสวัสดิ การพนักงานด้านสุ ขภาพอนามัย การทาประกันชี วิต ประกันสุ ขภาพ การ
ส่ งเสริ มให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงสวัสดิการด้านความปลอดภัยในการทางาน เมื่อต้องปฏิบตั ิงานที่อาจมี
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ความเสี่ ยงต่ออันตรายต่าง ๆ การให้ลาหยุดงานโดยได้รับค่าจ้าง เช่น การลาป่ วย การลาคลอด การลาพักผ่อน
ประจาปี ซึ่งจะถูกตราเป็ นกฎหมาย และบัญญัติไว้ชดั เจน
2. สวัสดิการที่อยูน่ อกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด สวัสดิการในหมวดนี้ มกั เป็ นสวัสดิการเพื่อจูงใจ
ทางตรง และทางอ้อมมุ่งผลในระยะยาวให้พนักงานเกิดความรู ้สึกหวงแหน ผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์กร
ซึ่งเป็ นหนึ่งในปั จจัยการธารงรักษา เพื่อไม่ให้พนักงานรู ้สึกอยากที่จะเปลี่ยนงาน หรื ออยากที่จะย้ายงาน เช่น
การจัด การตรวจสุ ข ภาพ ประกันสุ ข ภาพกลุ่ ม ประกันชี วิต ประกันอุ บ ตั ิ เ หตุ ประกันสุ ข ภาพบุ ค คลใน
ครอบครั ว การให้อุ ป กรณ์ นิ รภัย หรื อเครื่ องป้ องกันอัน ตรายจากการปฏิ บ ัติง านที่ ท าให้พ นัก งานรู้ สึ ก
ปลอดภัย การจัดกิ จกรรมสันทนาการ เช่ น การแข่งขันกี ฬา การท่องเที่ยวนันทนาการ การให้บริ การด้าน
เศรษฐกิจ และการเงิน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าครองชี พ เช่น การให้มีรถประจาตาแหน่ง ค่าเช่า
บ้าน ค่า โทรศัพ ท์ การให้ค่าเสื่ อมรถยนต์ เบี้ ยเลี้ ย ง ค่าที่ พ กั การปฏิ บตั ิ งานนอกสถานที่ การจัดรถรั บ-ส่ ง
เครื่ องแบบ ชุดยูนิฟอร์ ม สิ ทธิ ลาเพื่อศึกษาต่อ เงินทุนเพื่อส่ งเสริ มการศึกษา การฝึ กอบรม การจ่ายสวัสดิการ
เพื่อจูงใจพิเศษ เช่น โบนัส เงินค่าเป้ า เงินรางวัลจากการขาย ค่าคอมมิชชัน่ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่รวมอยูใ่ น
รู ปแบบของการให้วนั หยุดวันลาโดยได้รับค่าจ้าง เช่ น ลาหยุดพักผ่อนประจาปี การลากิ จ การลาอุปสมบท
การประพิธีฮจั ลาเพื่อประกอบพิธีมงคลสมรส และการลาฌาปนกิจศพต่าง ๆ เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาข้า งต้นผูว้ ิจ ัย ได้นาเอาแนวความคิ ดของนัก วิช าการมาวิเคราะห์ และการจาแนก
ประเภทของสวัสดิการรายด้านที่มีความสอดคล้องกับการจัดสวัสดิการที่บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จัดให้กบั พนักงาน
ในปั จจุบนั ทั้งสิ้ น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสุ ขภาพอนามัย 2. ด้านความปลอดภัย 3. ด้านสังคมและนันทนาการ 4.
ด้านเศรษฐกิจ 5. ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 6. ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ

วิธีการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จานวน 219 คน (ข้อมูล ณ วันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2564)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จานวน 142 คน ได้จากการ
คานวณโดยใช้สูตรกาหนดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 แล้วจึง
สุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) แยกตามฝ่ ายงาน และใช้วิธีแบบสัดส่ วนกับขนาดกลุ่ ม
(Proportionate) ได้จานวนตัวอย่าง ดังนี้ 1. ฝ่ ายขายและสนับสนุ นการขาย จานวน 40 คน 2. ฝ่ ายบริ การและ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เทคนิค จานวน 66 คน 3. ฝ่ ายโลจิสติกส์และอะไหล่ จานวน 11 คน 4. ฝ่ ายสนับสนุ น จานวน 25 คน แล้วจึง
ทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) แบบจับฉลากไม่ใส่ กลับ (Non-replacement) จนครบจานวน
ที่กาหนดไว้
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) จานวน 9 ข้อ ถามเกี่ ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
งาน ตาแหน่ ง งาน ระดับ งาน ฝ่ ายงาน และรายได้ต่อเดื อน 2. แบบสอบถามแบบประเมิ น ค่ า 5 ระดับ
(Likert’s five-point ranging scale) คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ
ทั้ง 6 ด้าน จานวน 23 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 32 ข้อ ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 5-10 นาที
3. การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น
สวัสดิการรายด้าน และสวัสดิการของบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ที่จดั ให้กบั พนักงานในปั จจุบนั เพื่อออกแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานต่ อ สวัส ดิ ก ารของบริ ษัท ลี ด เวย์ ฯ จากนั้ น จึ ง ท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และผูท้ รงคุ ณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
validity) วัดค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ก่อนหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ทดลองใช้ (Try out) กับ พนัก งานบริ ษ ทั บางกอก นากัท สึ จากัด จานวน 30 คนก่ อนใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.813
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั แจก และเก็บข้อมูลผ่านระบบแบบออนไลน์ (Google form) โดยส่ ง
ลิงค์ และ QR Code ให้กบั ผูบ้ ริ หารฝ่ ายงานแจกให้กบั พนักงานตามสัดส่ วนที่ผวู ้ ิจยั กาหนด โดยเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม พ.ศ. 2565 หลังจากที่ผตู้ อบแบบสอบถามกดส่ ง (Submit) ข้อมูลจะถูกส่ งให้กบั
ผูว้ จิ ยั ผ่านระบบออนไลน์ (Google form) โดยที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผูต้ อบแบบ ฯ ได้
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) คานวณ
ค่าสถิ ติ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั นามาแจกแจงค่าความถี่ ร้ อยละ และความ
คิ ดเห็ นของพนักงานต่อสวัสดิ ก ารบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ผูว้ ิจยั คานวณค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การเปรี ยบเทียบตัวแปรเพศใช้สถิ ติทดสอบค่า t-Test ค่า One-Way ANOVA กับตัวแปรอิสระที่
มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ตาแหน่งงาน ระดับงาน ฝ่ ายงาน และรายได้
ต่อเดื อน สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post hoc) ด้วยวิธีการของ LSD
6. การพิทกั ษ์สิทธิ ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ยื่นพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการ
พิจารณาการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ งเอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เลขที่ IRB4005/2565 ได้รับอนุมตั ิวนั ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 การพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั สามารถที่จะตอบ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
หรื อปฏิเสธในการเข้าร่ วมการวิจยั และเมื่อเข้าร่ วมการวิจยั และยุติการเข้าร่ วมการวิจยั ในช่วงใดก็ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งเหตุผลต่อผูว้ ิจยั ทั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ และข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ และ
นาเสนอในภาพรวมเท่านั้น

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายมากที่สุดร้อยละ 68.31 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-45 ปี อันดับแรกร้อยละ 52.82 อายุต้ งั แต่ 56 ปี ขึ้นไปคิดเป็ น
ร้อยละ 8.45 เป็ นอันดับสุ ดท้าย สถานภาพสมรสร้อยละ 52.82 เป็ นอันดับแรก รองลงมาสถานภาพโสดร้อย
ละ 42.96 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุดร้อยละ 52.11 รองลงมาระดับอนุปริ ญญาร้อยละ 31.69 มี
อายุงานน้อยกว่า 3 ปี สู งที่สุดเป็ นอันดับแรกร้อยละ 42.30 โดยที่อายุงานมากกว่า 8 ปี น้อยที่สุดร้อยละ 14.08
อยูใ่ นตาแหน่งพนักงานร้อยละ 67.61 รองลงมาตาแหน่งผูจ้ ดั การ 13.38 และระดับพนักงานมากที่สุดร้อยละ
69.01 ทางานในฝ่ ายงานบริ การและเทคนิ คมากที่สุดร้ อยละ 46.48 และเป็ นผูท้ ี่ มีรายได้ต่อเดื อน 15,00030,000 บาทสู งที่สุดร้อยละ 45.77 และเป็ นผูม้ ีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,001 บาท/เดือนสัดส่ วนร้อยละ 4.23
น้อยที่สุดเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่
แมชชีนเนอร์รี่ จากัด
ตารางที่ 1 ภาพรวม ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั
ลีดเวย์ ฯ จาแนกรายด้าน
สวัสดิการ
SD
แปลผล
อันดับ
X
1. ด้านสุ ขภาพอนามัย
3.94
0.80
ดี
1
2. ด้านความปลอดภัย
3.47
0.90
ดี
5
3. ด้านสังคมและนันทนาการ
3.78
0.91
ดี
2
4. ด้านเศรษฐกิจ
3.50
0.85
ดี
4
5. ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 3.30
1.24
ปานกลาง
6
6. ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ
3.72
0.78
ดี
3
ภาพรวม
3.62
0.71
ดี
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสุ ขภาพอนามัย ( X = 3.94, SD = 0.80) เป็ นอันดับแรกรองลงมาด้านสังคมและนันทนาการ( X =
3.78, SD = 0.91) ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ ( X = 3.72, SD = 0.78) ด้านเศรษฐกิจ ( X = 3.50, SD =
0.85) ด้านความปลอดภัย ( X = 3.47, SD = 0.90) และด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ( X = 3.30, SD =
1.24) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ที่มีเพศต่างกันมี ความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
SD
t
Sig
X
1. ชาย
97
3.68
0.70
0.729
0.467
2. หญิง
45
3.58
0.74
ผลการทดสอบ พบว่า พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จานวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง เมื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่า t ที่ 0.467 ดังนั้นพนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการ บริ ษทั ลี ด
เวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ที่มีอายุต่างกันมี ความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
0.741
3
0.247
0.479
0.698
ภายในกลุ่ม
71.226
138
0.516
รวม
71.967
141
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมามีค่าเท่ากับ 0.698 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ในข้างต้น
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ที่มีสถานภาพต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามสถานภาพ
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
1.354
3
0.451
0.882
0.452
ภายในกลุ่ม
70.613
138
0.512
รวม
71.967
141
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมามีค่าเท่ากับ 0.452 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่มีสถานภาพต่างกันมี ความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 3
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 พนัก งานบริ ษ ทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ที่ มี ระดับ การศึ ก ษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
2.707
3
0.902
1.798
0.150
ภายในกลุ่ม
69.260
138
0.502
รวม
71.967
141
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมามี ค่าเท่ากับ 0.150 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานในข้างต้น
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด ที่มีอายุงานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามอายุงาน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
0.818
3
0.273
0.529
0.663
ภายในกลุ่ม
71.149
138
0.516
รวม
71.967
141
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมเท่ากับ 0.663 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่ มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการ บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั ในข้างต้น
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ที่มีตาแหน่งงานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามตาแหน่งงาน
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
1.785
5
0.357
0.692
0.630
ภายในกลุ่ม
70.182
136
0.516
รวม
71.967
141
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมามีค่าเท่ากับ 0.630 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 6
สมมติฐานการวิจัยที่ 7 พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ เฮฟวี่ แมชชี นเนอร์ รี่ จากัด ที่มีระดับงานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามระดับงาน
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
695
2
0.348
0.678
0.509
ภายในกลุ่ม
71.272
139
0.513
รวม
71.967
141
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมามีค่าเท่ากับ 0.509 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่มีระดับงานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัยที่ 8 พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด ที่มีฝ่ายงานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกตามฝ่ ายงาน
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig
ระหว่างกลุ่ม
4.282
3
1.427
2.910
0.037
ภายในกลุ่ม
67.685
138
0.490
รวม
71.967
141
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่โปรแกรม
คานวณออกมามี ค่ าเท่า กับ 0.037 ดัง นั้น พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่ มี ฝ่ายงานต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
สวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
และทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการของ LSD ปรากฎดัง
ตารางที่ 10
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 10 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่จาแนกตามฝ่ ายงาน
ฝ่ าย
ฝ่ ายขายและ
ฝ่ ายโลจิ
บริ การ
ฝ่ าย
ฝ่ ายงาน
สนั
บ
สนุ
น
การ
สติ
ก
ส์
X
และ
สนับสนุน
ขาย
และอะไหล่
เทคนิค
ฝ่ ายขายและสนับสนุนการ
3.76 0.146
0.656*
-0.021
ขาย
ฝ่ ายบริ การและเทคนิค
3.62 0.510*
-0.167
ฝ่ ายโลจิสติกส์และอะไหล่ 3.11 -0.678*
ฝ่ ายสนับสนุน
3.78 *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ความคิดเห็นของพนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ พบว่า มีความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยจานวน 3 คู่ ดังนี้
คู่ที่ 1 ฝ่ ายงานขายและสนับสนุ นการขาย มีความคิดเห็นต่อสวัสดิ การบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ แตกต่างไป
จากฝ่ ายงานโลจิสติกส์และอะไหล่
คู่ที่ 2 ฝ่ ายงานบริ การและเทคนิ ค มีความคิดเห็ นต่อสวัสดิ การบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ แตกต่างไปจากฝ่ าย
งานโลจิสติกส์และอะไหล่
คู่ที่ 3 ฝ่ ายงานโลจิสติกส์และอะไหล่ จากัด มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างไป
จากฝ่ ายงานสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 9 พนักงานบริ ษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ รี่ จากัด ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน
ตารางที่ 11 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จาแนกรายได้ต่อเดือน
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
1.358
5
0.272
0.523
0.758
ภายในกลุ่ม
70.609
136
0.519
รวม
71.967
141
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าที่
โปรแกรมคานวณออกมามี ค่าเท่ากับ 0.758 ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจยั ข้างต้น

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
ผลการศึ กษาตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า พนักงานมี ความคิ ดเห็ นต่อสวัสดิ การบริ ษทั ฯ ที่ จดั
ให้กบั พนักงานในปั จจุ บนั ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเมื่ อพิจารณารายด้านเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ สวัสดิ การด้านสุ ขภาพอนามัย ( X = 3.94, SD = 0.80) เป็ นอันดับแรก รองลงมาด้านสังคมและ
นันทนาการ ( X = 3.78, SD = 0.91) ด้านโบนัสและสวัสดิการอื่น ๆ ( X = 3.72, SD = 0.78) ด้านเศรษฐกิจ
( X = 3.50, SD = 0.85) ด้านความปลอดภัย ( X = 3.47, SD = 0.90) ส่ วนด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
( X = 3.30, SD = 1.24) เป็ นอันดับสุ ดท้ายระดับความคิดเห็น ปานกลาง ผลการวิจยั สอดคล้องการวิจยั ของ
เอกวัฒน์ ใจเย็น (2560) ที่ ศึ ก ษา ความคิ ดเห็ นของพนัก งานต่ อ สวัส ดิ ก ารบริ ษ ทั เอ็ นดี รั บ เบอร์ จากัด
(มหาชน) ผลการวิ จ ัย ดัง กล่ า วสะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ า พนัก งานพึ ง พอใจกับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ม าตรการป้ องกัน
ช่วยเหลือ และเยียวยาปั ญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ที่เป็ นรู ปธรรม การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ให้แน่นแฟ้ นในหมู่คณะ การให้เงินปั นผลในรู ปแบบของโบนัส และค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ อย่างเป็ นธรรม
รวมถึงการให้ประโยชน์เกื้อกูลที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้จริ งในการดารงชี วิตประจาวัน การให้
การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องป้ องกันอันตรายในการทางานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการทางานที่
เกิดขึ้นจริ ง
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั
ลี ดเวย์ ฯ จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ ที่ มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุงาน ตาแหน่งงาน ระดับงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการบริ ษทั ลีด
เวย์ ฯ ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพโรจน์ ญัตติอคั รวงศ์ (2555) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
พนักงานต่อสวัสดิการบริ ษทั อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จากัด (มหาชน) เอกวัฒน์ ใจเย็น (2560)
ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็ นของพนักงานต่อสวัสดิ การบริ ษทั เอ็นดี รับเบอร์ จากัด (มหาชน) และธมนวรรณ
จรรยาวงศ์สว่าง (2560) เรื่ อง การรับรู้สวัสดิการที่พึงได้รับของพนักงานบริ ษทั คาร์ ดิแนลเฮลท์ 222 ประเทศ
ไทย จากัด ด้วยบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ พิจารณาจัดสวัสดิการให้กบั พนักงานจะยึดหลักความเป็ นธรรม เท่าเทียมกัน
และประโยชน์เป็ นของพนักงานทุกคน จึงอาจทาให้พนักงานคิดเห็ นไม่แตกต่างกันกับการจัดสวัสดิการที่
บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ จัดให้กบั พนักงานในปั จจุบนั ส่ วนพนักงานที่มีฝ่ายงานต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสวัสดิการ
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บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทาการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า ฝ่ ายโลจิสติกส์และอะไหล่มีระดับความคิดเห็นต่อสวัสดิการของบริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ต่ากว่าทุกฝ่ าย
และเมื่อวิเคราะห์บริ บทสภาพแวดล้อมการทางาน พบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานมีอากาศค่อนข้างร้อน
ไม่ ถ่ า ยเทเท่ า ที่ ค วร แม้ว่า จะมี พ ดั ลมระบายอากาศก็ ต าม แต่ อ าจไม่ เ พี ย งพอ สั น นิ ษ ฐานได้ว่า ลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมในการทางานอาจส่ งผลต่อการแสดงความคิดเห็ นต่อสวัสดิ การบริ ษทั ลี ดเวย์ ฯ อีกเหตุผล
หนึ่ ง ก็เป็ นได้ และเมื่ อศึ กษาเพิ่ มเติ มพบว่า ความคิ ดเห็ นต่อสวัสดิ การด้า นเศรษฐกิ จของฝ่ ายต่ า ที่ สุด ซึ่ ง
ขัดแย้งกับที่ฝ่าย ฯ ก็ได้รับเงินรางวัลการขายที่สม่าเสมอทุก ๆ เดือน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กิตตินนั ต์ พิศสุ วรรณ (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง ความต้องการสวัสดิการของพนักงานกรณี ศึกษา: บริ ษทั ลานนา
อุ ตสาหกรรมเกษตรที่ พ บว่า สั ง กัดแผนกของพนัก งานต่ า งกันมี ค วามต้องการสวัส ดิ ก ารต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะการวิจยั ตามผลการศึกษาความคิดเห็นต่อสวัสดิการด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
1. เชิงนโยบาย บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ควรจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร 3 ช่วง คือ 1. ระยะสั้น การพัฒนาบุคลากร
ด้วยการฝึ กอบรมหน้างาน (On the job training) การจับคู่กนั ทางาน (Buddy) การสอนงานอย่างเป็ นระบบ
(Coaching) 2. ระยะกลาง ควรจัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรม (Training roadmap) การสับเปลี่ยนหมุนงาน (Job
rotation) เพื่ อเพิ่ ม ทัก ษะที่ หลากหลายให้ก ับ พนัก งานมากขึ้ น 3. ระยะยาว การบริ ห ารคนเก่ ง (Talent
management) ที่สอดรับกับค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่กระบวนการสรรหา เฟ้ นหา คัดกรอง คัด
สรร การพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากคนเก่ง และรักษาให้คนเก่งอยูก่ บั องค์กรอย่างยาวนาน ซึ่ งจะ
ไปสอดรับกับแผนตั้งแต่แผนอัตรากาลัง (Manpower planning) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment &
Selection) การพัฒนาบุคลากร (Development) การได้รับโอกาสที่กา้ วหน้าในเส้นทางอาชี พ (Career path)
การบริ หารผลงาน (Performance management) ที่ เป็ นธรรมรวมถึ ง การจ่ า ยค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
(Compensation & Benefits) ที่ จูง ใจ เพื่ อธ ารงรั กษา (Retention) คนเก่ งและเพื่ อที่ ค นเก่ ง จะได้เป็ นผูส้ ื บ
อานาจ และสื บทอดความสาเร็ จ (Successor) ให้กบั องค์กรต่อไป 2. เชิ งปฏิบตั ิการ บริ ษทั ลีดเวย์ ฯ ควรให้
สวัสดิ การตามลักษณะงานที่รับผิดชอบที่หลากหลายมากขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่ น
ขับขี่ปลอดภัย สัปดาห์ความปลอดภัย การพัฒนาให้พนักงานมีองค์ความรู ้เพิ่ม เช่ น เทคนิ คการปิ ดการขาย
การบอกเล่าประสบการณ์ ความสาเร็ จจากเพื่อนสู่ เพื่อน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบความสาเร็ จใน
ยอดขาย เทคนิ ค การเสนอขายอะไหล่ และเครื่ องจัก รของพนัก งานช่ า งซ่ อมบ ารุ ง เพื่ อกระตุ ้นยอดขาย
สนับสนุนให้เกิดการซื้ อซ้ า เทคนิคสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และวิธีการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
เป็ นต้น 3. เชิ งวิชาการ ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์และองค์ประกอบที่แท้จริ งในการจัดสวัสดิการให้เป็ นที่
ยอมรั บและทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางานอย่างแท้จริ ง ทั้งควรศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความคิ ดเห็ นของ
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พนักงาน เช่น ลักษณะหน้าที่งาน ความรับผิดชอบในงาน เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดสวัสดิการให้กบั พนักงานให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดในอนาคต
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ประสิทธิผลการทางานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้ นโยบายการ
ทางานที่บ้านในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
The Effectiveness of the Botanical Garden Organization Staff Under
the Work from Home Policy in Situation of the Coronavirus
Disease 2019 Pandemic
ภูษณิ ศา คามูลดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการทางานของบุคลากรองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
นา 2019 2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้
นโยบายการทางานที่บา้ นในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 3. เพื่อเสนอ
แนวทางในการดาเนินงานด้านต่างๆ ภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แก่ บุคลากรในพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า การทางานของบุคลากร
องค์ก ารสวนพฤกษศาสตร์ ภ ายใต้น โยบายการท างานที่ บ้า น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเป็ นไปตามนโยบาย
เหมาะสมกับองค์การ โดยสามารถทางานได้ทนั ตามเวลาที่ กาหนด จานวน 32 ราย คิดเป็ นร้อยละ 80.00
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้นโยบายการทางานที่
บ้าน ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย 1. ด้านอุปกรณ์ 2. ด้านสถานที่ และ3. การบริ หารเวลาระหว่าง
ชี วิตประจาวันกับการทางาน ปั จจัยเชิงองค์การ ประกอบด้วย 1. นโยบายขององค์กร 2. การสื่ อสารภายใน
องค์ก ร 3. งบประมาณ 4. การส่ ง เสริ ม การ และ5. การออกแบบโครงสร้ า งการท างานและการวัด
ประสิ ทธิภาพหรื อ KPI ที่ชดั เจน แนวทางในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ในระยะสั้น (3-6 เดือน) ได้แก่ 1. การ
สื่ อสารให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน2. สารวจความต้องการอุปกรณ์ เครื่ องมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในระยะยาว (ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) 1. เตรี ยมความพร้อมด้านทรัพยากร และ2. สนับสนุนการทางานแบบ Work
from home มากขึ้น

คาสาคัญ : ประสิ ทธิผล นโยบาย การทางานที่บา้ น (WFH)
Abstract
This study has the following research objectives: 1. To study the effectiveness of the staff of the
Botanical Garden Organization under the policy of working at home in the epidemic situation of the
Coronavirus Disease 2019 2. To study the factors affecting the effectiveness of the staff of the Botanical
Garden Organization under the work from home policy in the epidemic of coronavirus disease 2019 and 3.
To propose guidelines for operating in various fields under the policy of working at home in the situation
of the coronavirus disease 2019 epidemic with various groups of personnel of the Botanical Garden
Organization. The researcher used a qualitative research methodology. Use the interview form as a tool.
Key informants are: 40 personnel in the Botanical Garden Organization area, Mae Raem Subdistrict, Mae
Rim District, Chiang Mai Province. The results of the study found that the work of the Botanical Garden
Organization personnel under the work at home policy effective and in accordance with the policy suitable
for the organization which can work within the specified time of 32 persons, representing 80.00%. Factors
affecting the effectiveness of the staff of the Botanical Garden Organization under the work-at-home
policy were personal factors, consisting of: 1. equipment, 2. location, and 3. time management between
daily life and work. Organizational factors consist of: 1. organizational policy, 2. internal communication,
3. budget, 4. promotion, and 5. designing a work structure and clear performance measures or KPIs.
Guidelines for operations in various fields in the short term (3-6 months) are: 1. Communicate clearly for
employees to understand 2. Survey on the need for equipment, tools, and information technology systems
in the long term (from 1 year or more) 1. Prepare for resources and 2. Support more work from home.

Keyword: Effectiveness, Policy, Work from home (WFH)
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บทนา
ในปี พ.ศ. 2562–2563 ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19)
โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้ เป็ นภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ การ
ตอบสนองทางสาธารณสุ ข ทัว่ โลก ประกอบด้วยการจากัดการท่ องเที่ ย ว การกัก ด่ า น การห้า มออกจาก
เคหสถานเวลากลางคืน การยกเลิกการจัดงาน และการปิ ดสถานศึกษา นอกจากนี้ ยงั มีการกักด่าน และมีการ
ออกค าสั่ง หรื อค าแนะนาเกี่ ย วกับ การเดิ นทางไปยังภู มิภาคที่ มี การแพร่ เชื้ อในระดับ ประชาคมมี ก ารปิ ด
สถานศึกษาทัว่ ประเทศหรื อส่ วนท้องถิ่น จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโคโรนา ส่ งผล
ให้ ห ลายหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ ต้อ งปรั บ แผนการท างานเพื่ อ ป้ องกัน การระบาดของโรคใน
หน่วยงาน หลังจากมีประกาศการใช้พรก.ฉุ กเฉิ น เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทา
ให้หลายหน่วยงานเห็นชอบนโยบายในการทางานแบบ Work from Home มากขึ้น โดยอาจมีขอ้ กาหนดที่
แตกต่างกันไป โดยสามารถดาเนิ นการได้เพียงแค่บางหน่ วยงานเท่านั้น แต่หน่วยงานที่ตอ้ งมีการให้บริ การ
แก่ ผูเ้ ข้า มารั บ บริ ก ารที่ ต้องมี ก ารสั ม ผัส ผูค้ นคงหลี ก เลี่ ย งได้ย าก รวมไปถึ ง องค์ก ารสวนพฤกษศาสตร์
(อ.ส.พ.) เป็ นหน่ วยงานที่มีความเฉพาะในการทางานในเรื่ องของการอนุ รักษ์พรรณไม้ ซึ่ งจะมีผูว้ ิจยั เป็ น
ผูด้ ูแลที่ไม่สามารถ Work from Home ได้เนื่องจากต้องดูแลพรรณไม้ที่ได้มีการอนุบาลไว้ รวมถึงการเพาะ
ขยายพันธุ์เพื่อการอนุ รักษ์และสารองพันธุ กรรมพืช การอนุ รักษ์พนั ธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้ อ การออกแบบ
นโยบายสาหรับแต่ละหน่ วยงานจึงเป็ นเรื่ องสาคัญเป็ นลาดับแรก โดยนโยบายการดาเนิ นงานของแต่ละ
หน่ วยงานในช่วงที่โควิด-19 ทวีความรุ นแรงในการระบาดมากยิ่งขึ้นอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเงิ นทุน และ
ค่ า ใช้จ่ า ยของแต่ ล ะหน่ วยงาน ซึ่ งต้องมี ก ารสื่ อสารให้พ นัก งานเข้า ใจอย่า งชัดเจนพราะเป็ นประเด็น ที่
ละเอียดอ่อน ดังนั้นหน่ วยงานควรสร้ างความเชื่ อมัน่ ดูแลใส่ ใจพัฒนาเรื่ องการฝึ กอบรมให้ความรู ้ การใช้
ระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทางานที่บา้ นอย่างมีประสิ ทธิ ผลสภาวะแวดล้อมการทางานที่บา้ น
สนับสนุ นอุปกรณ์ เครื่ องมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสัมพัน ธภาพที่ ดีท้ งั พนักงานทั้งองค์กรใน
ระยะยาว
ส าหรั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ได้ มี ก ารออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องมาตรการป้ องกันและเฝ้ าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณี โรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 เพิ่มมาตรการให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ณ สถานที่พกั (Work from Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยไม่กระทบต่อการ
ให้บริ การประชาชนงดหรื อเลื่อนการประชุ ม สัมมนา และฝึ กอบรม หรื อกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีข้ ึน หากมีความจาเป็ นต้องจัดประชุมให้พิจารณาใช้วิธีการประชุ มแบบออนไลน์หรื อ
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VDO Conference แทน ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันมากกว่า 5 คน และงดหรื อชะลอการเดินทางออก
นอกเขตพื้ นที่ กรณี มี เหตุ ผ ลหรื อความจาเป็ นอย่า งยิ่ง ให้หัว หน้า หน่ วยงานพิ จารณาอนุ ญาตตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ปฏิ บตั ิตามมาตรการอย่างน้อย 14 วัน หรื อจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่ งองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรการ แต่ยงั ไม่ถึงเป้ าหมายที่กระทรวงได้วางไว้
จากข้อมูลสถิติบุคลากรการทางานที่บา้ น (Work From Home) ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีจานวน 15 หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีจานวน
คนทั้งหมด 203 คน จานวนคนทางานที่บา้ น 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 53 จะเห็นได้วา่ จากสถิติดงั กล่าว อ.ส.พ.
มีการทางานที่บา้ นน้อยที่ สุดในหน่ วยงานภายใต้สังกัดทั้งหมด จึงก่ อให้เกิ ดปั ญหาการไม่ดาเนิ นงานให้
เป็ นไปมาตรการและนโยยบาย ซึ่ งที่ผา่ นมา อ.ส.พ. ได้มีการกาหนดมาตรการและนโยบายการทางานที่บา้ น
ที่ อาจยัง เป็ นปั ญหาในทางปฏิ บ ตั ิ และอาจยัง ไม่ มี ค วามชัดเจน รวมถึ ง แนวทางการดาเนิ นงานให้บ รรลุ
ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ ในการทางานที่บา้ นมีความจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้ อมในการใช้
เทคโนโลยีการเข้าถึ งข้อมูลหน่ วยงานจากที่บา้ น สภาพแวดล้อมของการทางานที่บา้ น รวมถึ งประสิ ทธิ ผล
ของการทางานในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็
ตามจากสถานการณ์ของโลกในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็ วการบริ หารงานในอนาคตของ
องค์การฯ จะต้องให้ความสาคัญเรื่ องการการเปลี่ยนแปลงวิถีการทางาน รู ปแบบใหม่ โดยกาหนดมาตรการ
และนโยบายขององค์การฯ ชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่ อสารและสร้ างความรู ้ความเข้าใจให้กบั บุคลากรอย่าง
ทัว่ ถึง จึงจะส่ งผลให้การทางานที่บา้ นมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ ที่จะศึกษาวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการทางาน
ของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งหวังในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็ นเพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้มาประกอบการ
เสนอแนวทางการด าเนิ น งานด้า นต่ า งๆ ของบุ ค ลากรแต่ ล ะกลุ่ ม ภายใต้น โยบายการท างานที่ บ้า นใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่กาลังแพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและทัว่ โลก

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการทางานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้นโยบายการ
ทางานที่บา้ นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้
นโยบายการทางานที่บา้ นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
3. เพื่อเสนอแนวทางในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ นในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

กรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบเกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากภาพที่ 1 ประสิ ท ธิ ผลของการทางานที่ บา้ นของบุ คลากร อ.ส.พ. มี ค วามสัมพันธ์ กบั ปั จจัย ที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการทางานที่บา้ น (Work from home) กล่าวคือ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ทางานที่บา้ น (Work from home) ของบุคลากร โดยแต่ละปั จจัยนั้น จะทาให้การทางานที่บา้ นของบุคลากร มี
ประสิ ทธิ ผล บรรลุ ตามเป้ าหมายที่วางไว้ และยัง ส่ งผลต่อการนาสู่ แนวทางในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ
ภายใต้มาตรการและนโยบายการทางานที่บา้ น (Work from home) ของกลุ่มบุคลากรด้านต่างๆ

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเรื่ อง แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผล แนวคิ ดเกี่ ยวกับ
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน แนวคิดเกี่ ยวกับการทางานที่บา้ น แนวคิดเกี่ ยวกับความหมายของนโยบาย
สาธารณะ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ สภาพแวดล้อ มการท างาน ทฤษฎี แบบการจาลองการยอมรั บ วัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ทฤษฎี ก ารสลายตัวของพฤติก รรมตามแผน
(Decomposed Theory of Planned Behavior : DTPB) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior : TPB) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ อ้างอิง เป็ นฐานใน
การสร้างกรอบแนวคิด นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มี
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
อิทธิ พลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยนางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิ ชย์ (2559) พบว่า ปั จจัยความเข้ากันในการใช้และปั จจัย
นโยบายองค์การมีอิทธิ พลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล องค์การจึงควรให้ความสาคัญกับ 2 ปั จจัยนี้
มากที่สุด งานวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ และความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มอุ ตสาหกรรมสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค
(FMCG) ประเทศไทยต่อรู ปแบบการทางานที่บา้ น (Work from home) ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19
โดย ลักษิกา นุ ชอุดม (2564) ใช้วิธีการวิจยั เชิ งสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ และ
วิธีการสัมภาษณ์ เป็ นการถามแบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรม
FMCG ประเทศไทยโดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19
และจาเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบการทางานจากสานักงานเป็ นการทางานจากบ้านจานวน 244 คน พบว่า ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ระบบการทางานจากบ้านตามกรอบแนวคิดการวิจยั นี้ ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ปั จจัย
ได้แก่ การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจาการใช้งาน การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทรัพยากรที่เอื้ออานวย
เทคโนโลยีที่เอื้ออานวย บรรทัดฐานที่ทางาน บรรทัดฐานที่บา้ น งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อการทางานที่บา้ น ของพนักงานบริ ษทั ไทย ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 โดย สรัญญา ซื่ อสัตย์ (2564) ใช้วิธีการวิจยั สารวจเชิ งปริ มาณประกอบกับงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของบริ ษทั วี ที่ทางานอยูใ่ นประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 174 คน สาหรับแบบสอบถาม และ 8 คน สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เมื่อการรับรู ้ต่อ
วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 สู งขึ้น ปั จจัยด้านเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยจะมีอิทธิ พลต่อความอยู่ดีมีสุข
ลดลง อาจจะเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างมากต่อการทางานจากบ้าน ดังนั้น การที่องค์กร
นั้นไม่ได้สนับสนุ นทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ก็เป็ นสาเหตุให้ความอยูด่ ี มี
สุ ขนั้นลดลง ซึ่ งจากผลการสารวจนั้นก็พบว่า ปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เผชิ ญจากการทางานจากบ้าน
ในช่วงสถานการณ์โควิ-19 ก็คือปั ญหาจากการใช้งานด้านเทคโนโลยี

วิธีการดาเนินการวิจัย
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรที่ทางานกลุ่มผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน กลุ่มบุคลากร
ด้านงานวิจยั และอนุ รักษ์ จานวน 7 คน กลุ่ มบุ คลากรด้านงานพื้นที่ จานวน 8 คน กลุ่ มบุคลากรด้านงาน
บริ หาร จานวน 13 คน กลุ่มบุคลากรด้านงานบริ การ จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก ประกอบด้วยตอนที่ 1 ประสิ ทธิ ผลการทางาน ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการทางานภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ น และตอนที่ 3 แนวทางในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ
ภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ น 3) การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือ การเก็บข้อมูล
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แบบทุ ติย ภูมิ ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง4) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาและแยกวิเคราะห์เป็ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ประสิ ทธิผลการทางานของบุคลากรองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้ นโยบายการทางานที่บ้านใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การทางานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบายการทางานที่บา้ น มีประสิ ทธิ ผล
เป็ นไปตามนโยบาย และมี เหมาะสมกับองค์การ โดยได้รับมอบหมายชิ้ นงาน 3-8 ชิ้ นงานต่อครั้งของการ
ทางานที่บา้ นจานวน 1-2 วัน และ 5-12 ชิ้นงานต่อครั้งของการทางานที่บา้ นจานวน 3-5 วัน จานวน 3-5 วัน
โดยในการทางานแต่ละชิ้นจะมีการกาหนดระยะเวลาในการส่ งงานที่ชดั เจน และสามารถทางานได้ทนั ตาม
เวลาที่กาหนด จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มงาน พบว่า กลุ่ม
ผูบ้ ริ หารสามารถส่ ง งานได้ทนั ตามเวลาร้ อยละ 80.00 กลุ่ มบุ คลากรด้านงานวิจยั และอนุ รักษ์ และกลุ่ ม
บุคลากรด้านงานบริ การสามารถส่ งงานได้ทนั ตามเวลาร้อยละ 71.43 กลุ่มบุคลากรด้านงานพื้นที่ สามารถส่ ง
งานได้ทนั ตามเวลาร้อยละ 62.50 และกลุ่มบุคลากรด้านงานบริ หารสามารถส่ งงานได้ทนั ตามเวลาร้ อยละ
100.00 หากกรณี ชิ้ นงานใดที่ ผูร้ ั บ มอบหมายเห็ นว่า เป็ นภาระงานที่ หนัก และไม่ สามารถส่ งได้ท นั ตาม
กาหนดจะต้องมีการชี้แจงเหตุผลเพิม่ เติมเพื่อทาการขยายเวลาในการทางาน อีกทั้งองค์การจะต้องมีการปรับ
แผนการทางานเพื่ อป้ องกันการระบาดของโรคภายในองค์กรที่ชัดเจน ทาให้นโยบายการท างานที่บ้าน
ขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติ จะเห็นได้วา่ การทางานที่บา้ นไม่สามารถใช้การควบคุมโดยตรงกับพนักงานใน
พื้นที่ทางานนอกสานักงาน ทาให้การติดตามงานเป็ นไปได้ยาก ส่ งผลให้งานที่ ได้รับมอบหมายอาจจะมี
ความล่าช้า ดังนั้นควรมีการจัดทาแนวทางในการติดตามและประเมินผลงานที่มีความชัดเจเพื่อนามาใช้เป็ น
แนวปฏิบตั ิขององค์กร ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ เช่ นนี้ การทางานจากที่บา้ นถื อได้ว่าเป็ นทางเลือกใหม่
ของคนทางาน ทาให้เกิดความรู ้สึกผ่อนคลาย ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกในทางบวกต่อการทางานที่บา้ น รวมไป
ถึ ง การลดงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น และการที่ ส ามารถประชุ ม กั บ ทั้ง ในและนอกองค์ ก รได้ ง่ า ยขึ้ น แต่ ห าก
สภาพแวดล้อมในการทางานที่บา้ นไม่เอื้อต่อการทางาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทางานไม่พร้อม ย่อม
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน และการทางานที่บา้ นมากเกินไปคือ การทางานที่บา้ นลาพังเป็ นเวลานานเกิน อาจ
ส่ งผลลบต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การมีความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กนั ความรู ้สึกผูกพันต่อ
องค์กรและเพื่อนร่ วมงาน และการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกองค์กร
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผลการทางานของบุคลากรองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้ นโยบาย
การทางานทีบ่ ้ านในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ทางานของบุ คลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้นโยบายการท างานที่ บา้ นในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
1. ด้านอุปกรณ์ ในการทางานที่บา้ นต้องอาศัยอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการทางาน โดย
ต้องมีการเตรี ยมความพร้อมด้านระบบงานไอทีและอุปกรณ์ที่สอดรับกับลักษณะงาน อย่างไรก็ตามในการ
ทางานที่บา้ นอาจจะมี การเข้ามาใช้พ้ืนที่ หรื ออุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ซึ่ งเพิ่มความเสี่ ยงต่อการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลองค์การ อาจจะมีการเข้าถึ งข้อมูลขององค์กรโดยผูไ้ ม่ได้รับอนุ ญาต รวมถึ งความ
เสี่ ยงที่ทาให้ระบบขัดข้องไม่สามารปฏิบตั ิงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านสถานที่ ในการทางานต้องอาศัยสถานที่ในการทางานที่มีความเหมาะสมปราศจาก
การรบกวน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีสมาธิ ในการทางานมากขึ้น หากสถานที่ปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและ
เอื้อต่อการทางาน จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของงาน
3. การบริ หารเวลาระหว่ า งชี วิ ต ประจ าวัน กับ การท างาน การท างานที่ บ้า นเป็ นการ
ปฏิ บตั ิงานภายนอกที่ทางาน ทาให้ขาดการควบคุ ม เช่ น การที่ ตอ้ งทาหน้าที่ ในการดู แลคนในครอบครั ว
ระหว่างการทางานที่บา้ น การดูแลลูกที่ตอ้ งเรี ยนออนไลน์ เป็ นต้น ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานที่บา้ นจะต้องมีการการ
บริ หารเวลาระหว่างชีวติ ประจาวันกับการทางาน หากบุคลากรไม่สามารถบริ หารจัดการเวลาทางานได้จะส่ ง
ให้งานเกิดความล่าช้า และขาดประสิ ทธิผลในการทางาน
ปัจจัยเชิงองค์ การ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจัยเชิ งองค์การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ทางานของบุ คลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้นโยบายการท างานที่ บา้ นในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
1. นโยบายขององค์กร องค์กรมีการวางแผนนโยบายการทางานที่ชดั เจน เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ่มงาน การแก้ไขกฎระเบียบและแนวทางปฏิ บตั ิต่างๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานที่บา้ น เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
2. การสื่ อสารภายในองค์ก ร การท างานอยู่ต่า งที่ กนั เป็ นเรื่ องที่ ส ร้ างปั ญหาในด้า นการ
สื่ อสารภายในองค์กร ขาดความรู ้ สึกมีส่วนร่ วม ดังนั้น ควรหาแนวทางในการสื่ อสารเพื่อแรงบันดาลใจใน
การทางานให้กบั บุคลากร และการสร้างทีมทางานที่มีศกั ยภาพ นาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ที่ บา้ น ทั้งด้านการสื่ อสารข้อมูล การสั่ง การ การลงเวลาน การรายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน รวมถึ งสถานะ
สุ ขภาพของบุคลากร
3. งบประมาณ องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณที่นามาใช้ในการสนับสนุ นการทางานที่
บ้านแก่บุคลากรตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มงาน
4. การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ องค์กรต้องมี การส่ งเสริ มความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร ให้
ความสาคัญในการฝึ กอบรมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็ นในการเรี ยนรู้การปฏิ บตั ิงานที่
บ้านที่ถูกต้อง โดยอาจจะใช้การฝึ กอบรมออนไลน์ การทาคลิปวิดีโอที่เข้าใจง่าย
5. การออกแบบโครงสร้างการทางานและการวัดประสิ ทธิภาพหรื อ KPI ที่ชดั เจน
แนวทางในการดาเนิ นงานด้ า นต่ างๆ ภายใต้ นโยบายการทางานที่บ้า นในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบุคลากรกลุ่มต่ างๆ ของ องค์ การสวนพฤกษศาสตร์
ในระยะสั้ น (3-6 เดือน)
1. การสื่ อสารให้พ นัก งานเข้า ใจอย่า งชัดเจน รวมไปถึ ง หน่ วยงานควรพัฒนาเรื่ องการ
ฝึ กอบรมให้ความรู ้การใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทางานที่บา้ นอย่างมีประสิ ทธิ ผล
2. สารวจความต้องการอุปกรณ์ เครื่ องมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการทางานที่บา้ น เพื่อ
นามาใช้เป็ นแนวทางในสนับสนุน จัดหางบประมาณในสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในการทางาน
ในระยะยาว (ตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป)
1. เตรี ยมความพร้อมด้านทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่บา้ นโดยการกาหนด
แนวทางการจัดหา และจัดการวิธีการทางานที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การทางานที่บา้ นเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งต้องลดลักษณะการทางานร่ วมกัน
2. สนับสนุนการทางานแบบการทางานที่บา้ น (Work from home) มากขึ้น และปรับปรุ ง
โครงสร้ างการทางานให้มีความสอดคล้องในแต่ละกลุ่มงานเนื่ องจากในแต่ละกลุ่มงานมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นต้องมีการออกแบบการทางานให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มงาน และมีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์
อยูเ่ สมอ

อภิปรายผลการศึกษา
ด้วยตระหนัก ถึ ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดที่ รุนแรงของไวรั ส โคโรนา ส่ ง ผลให้องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ต้องปรับแผนการทางานเพื่อป้ องกันการระบาดของโรคในหน่ วยงาน และลดความเสี่ ยงที่
บุคลากรจะติดเชื้ อจากภายนอก โดยได้มีขอ้ กาหนดหรื อมาตรการที่ชดั เจน เพื่อให้งานขับเคลื่ อนต่อไปได้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตามปกติ ในแง่ ของประสิ ทธิ ผลในการทางานนั้น พบว่า การทางานที่บา้ นการติ ดตามงานเป็ นไปได้ยาก
ส่ งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายอาจจะมีความล่าช้าและการกาหนด ดังนั้น ควรเตรี ยมสถานที่ทางานในวัน
หน้าให้พร้อมและบริ หารจัดการสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน โดยการทางานจากที่บา้ น
ส่ งผลให้รู้สึกผ่อนคลาย ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกในทางบวกต่อการ การลดงานที่ไม่จาเป็ น และการประชุ มกับ
ทั้งในและนอกองค์กรได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับมนัสนันท์ ศรี นาคารและพิชิต พิทกั ษ์ เทพสมบัติ (2563) ที่
พบว่าการทางานจากที่บา้ นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทางานแบบเดิมเพราะมีอิสระในการทางานมากขึ้น การใช้
ระบบการประชุ มทางไกลและการส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ล้วนมี ความสัมพันธ์กบั การทางาน
ทางไกลและบ้าน อย่างไรก็ตาม การทางานที่บา้ นอาจมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทางาน ขาดเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการทางาน และการทางานที่บา้ นมากเกินไปคือ การทางานที่บา้ นลาพังเป็ นเวลานานเกิน อาจ
ส่ งผลลบต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การมีความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กนั ความรู ้สึกผูกพันต่อ
องค์กรและเพื่อนร่ วมงาน และการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกองค์กร อันทาให้ประสิ ทธิ ผลในการ
ทางานที่บา้ นน้อยกว่าการทางานที่สานักงานหรื อที่ทางาน
การท างานที่ บา้ นจะมี การเข้า มาใช้พ้ืนที่ หรื ออุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ประกอบกับมี ก ารใช้
อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เพื่อเชื่ อมต่อเครื อข่าย Wi-Fi ร่ วมกัน ซึ่ งเพิ่มความเสี่ ยงต่อการรักษาความ
ปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวให้สูงขึ้น อาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรโดยผูไ้ ม่ได้รับอนุ ญาต และอาจ
เกิ ดการรั่ วไหลของข้อมูล รวมถึ งความเสี่ ยงที่ทาให้ระบบขัดข้องไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ การทางานอยูต่ ่างที่กนั เป็ นเรื่ องที่สร้างปั ญหาในด้านการสื่ อสารภายในองค์กร ขาดความรู ้สึกมี
ส่ วนร่ วม องค์กรควรหาแนวทางในการสื่ อสารเพื่อแรงบันดาลใจในการทางานให้กบั บุคลากร และการสร้าง
ทีมทางานที่มีศกั ยภาพ รวมถึงนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานที่บา้ น การส่ งเสริ มความรู ้ความ
เข้าใจของบุคลากร ให้ความสาคัญในการฝึ กอบรมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็ นในการ
เรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานที่บา้ นที่ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสรัญญา ซื่ อสัตย์ (2564) ที่ทาการศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการทางานจากบ้าน พบว่า เมื่อการรับรู ้ต่อวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 สู งขึ้น การที่
องค์กรนั้นไม่ได้สนับสนุ นทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ก็เป็ นสาเหตุให้ความ
อยูด่ ีมีสุขนั้นลดลง ซึ่ งปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เผชิญจากการทางานจากบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด19 ก็คือปั ญหาจากการใช้งานด้านเทคโนโลยี จึงควรมีการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ใช้งานให้มากขึ้น นอกจากนี้ นโยบายและการจัดการในองค์กร ต้องมีความชัดเจนและนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
แท้จริ ง โดยองค์กรอาจให้การสนับสนุ นอุปกรณ์ ในการทางาน ตลอดจนออกแบบระบบงานใหม่ที่เอื้อต่อ
การทางานที่บา้ น เนื่ องจากในแต่ละกลุ่มงานมีความแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีการออกแบบการทางานให้
สอดคล้องในแต่ละกลุ่มงาน และมีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ อยู่เสมอ สอดคล้องกับ ชาลิ ณี ฐิ ติโชติ
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พณิ ชย์ (2559) ที่พบว่า ทรัพยากรที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เอื้ออานวยต่อการใช้ เป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ระบบการทางานทางไกล นอกจากนี้ สิ่ งสาคัญที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้ระบุ คือองค์การได้มี
การฝึ กอบรมเตรี ยมความพร้อมในการทางานที่บา้ นในเบื้องต้น และมีการกาหนดเป้ าหมายและวางแผนการ
ทางานที่ชดั เจน มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่บา้ นของบุคลากร
ซึ่ งมีส่วนช่ วยสนับสนุ นให้องค์กรมีผลงานบรรลุ เป้ าหมายจากการทางานที่บา้ นได้ และคงไว้ตามแนวทาง
ปฏิ บตั ิของกรมควบคุ มโรค ส่ งให้เกิดผลดี ต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในช่วงภาวการณ์ แพร่ ระบาดของ
COVID-19 สอดคล้องกับ ชาลิณี ฐิติโชติพณิ ชย์ (2559) ที่พบว่านโยบายองค์การ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การใช้ระบบการทางานทางไกล

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. หน่ วยงานควรสร้ างความเชื่ อมัน่ โดยมีการจัดทาแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มี
ความชัดเจน เป็ นธรรม เพื่อนาไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนตาแหน่งงาน
2. สารวจและวางแผนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานที่บา้ นของบุคลากร
3. อบรมเพื่อให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
หรื อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อนามาใช้ในการทางาน
4. เตรี ยมความด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานที่บา้ น โดยการกาหนดแนวทางการจัดหา และ
จัดการวิธีการทางานที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การทางานที่บา้ นเกิดประสิ ทธิ ผล และพร้อมรับเหตุการณ์สาคัญ
ต่างๆ ที่ตอ้ งลดลักษณะการทางานร่ วมกัน
5. การปรับปรุ งระเบียบ กฎหมายที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้งานประชุ ม ฝึ กอบรม สัมมนามีความสะดวก
และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อาจเพิ่มช่ องทางการติดต่อแบบออนไลน์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อ Social Media ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุ งระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางานที่บา้ น (Work from home) เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่บุคลากร
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ องเป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปสู่ การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการทางานของ
บุ ค ลากรองค์ก ารสวนพฤกษศาสตร์ ภ ายใต้น โยบายการท างานที่ บ้า นและการท างานที่ ส านัก งาน ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
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การร่ วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ โครงการโหล่งขอดโมเดล
ตาบลโหล่งขอด อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
Collaborative Management of Natural Resource Under Longkhod Model
Project Longkhod Sub-district, Phrao District, Chiangmai Province
สุ ภานันท์ ปัญญาทิพย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้ ง นี้ มี วตั ถุ ประสงค์ใ นการวิจยั ได้แก่ 1. เพื่ อศึ ก ษากระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ของโครงการโหล่งขอดโมเดล 2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องต่อ
โครงการโหล่งขอดโมเดลตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งโครงการโหล่ขอดโมเดลจนถึงปั จจุบนั 3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อกระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ส าคัญได้แก่ ชาวบ้า นในชุ ม ชน พระสงฆ์ ผูน้ าชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อุทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนา และอดี ตผูน้ าชุ มชนและอดี ตหัวหน้าหน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่ จานวน 79 ราย
ผลการวิ จ ัย พบว่า โครงการโหล่ ง ขอดโมเดล ได้น้อ มน าทฤษฎี ก ารพัฒ นา ตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รั ชกาลที่ 9 และพระปฐม
บรมราชโองการ รั กษา สื บสาน ต่อยอด ตามพระราชปณิ ทานรั ชกาลที่ 10 เป็ นกลไกหลัก โดยกระบวน
บริ หารทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ส่ วนร่ วม ได้แก่ 1) การสารวจสภาพปั ญหา 2) การวางแผนการแก้ไ ข
ปั ญหาอย่า งยัง่ ยืน 3) การใช้กติ ก าในการจัดการทรั พยากรร่ วมของชุ ม ชน 4) การจัดการและการพัฒนา
ปรั บ ปรุ งในการด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ส าหรั บ บทบาทของผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ประกอบด้วย 1) พระสงฆ์ มีบทบาทในฐานะเป็ นผูผ้ ลักดันและเป็ นจุดศูนย์รวมจัดตั้งเป็ นกลุ่มภาคีเครื อข่าย
2) ผูน้ าชุ ม ชน มี บทบาทในการสร้ า งกระบวนการมี ส่ วนร่ วม ประสานงานให้ก ับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง
ติดตามรับข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจให้กบั ชาวบ้าน 3) ชาวบ้านในชุ มชน มีบทบาทในการมีส่วน
ร่ วมคิ ดพิจารณากาหนดทางเลื อกในการแก้ปัญหา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิ บตั ิ และร่ วมรั บผลประโยชน์ 4)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีบทบาทการบริ หารจัดการและกาหนดทิศทางการพัฒนาร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้
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ส่ วนเสี ยกลุ่มอื่นๆ 5) อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา มีบทบาทในการวิเคราะห์ชุมชนการนาเสนอการสร้างกติกา
และถ่ ายทอดให้กบั ชุ มชน 6) อดี ตผูน้ าชุ มชนและอดี ตหัวหน้าหน่ วยงานภาครั ฐในพื้นที่ สนับสนุ น และ
เตรี ยมความพร้ อมกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ส าหรั บ ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ กระบวนการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ประกอบด้วย 1. การบริ หารจัดการ 2. การทากิจกรรม ข้อตกลง กฎ หรื อกติกา
ในชุ มชน 3. การสนับสนุ นการเฝ้ าระวังและติดตามการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพของระบบนิ เวศในพื้นที่ 4.
การประชาสัมพันธ์ และ 5. การสร้างจิตสานึกให้กบั ชุมชน

คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ โหล่งขอดโมเดล
Abstract
The objectives of this research are: 1. To study the process of resource management in the area of
the Longkhod Model project; 2. To analyze the roles of stakeholders involved in the Lod Khot Model
project since the project's inception Longkhod model to date 3. To study the factors affecting the natural
resource management process in the area. Use the interview form as a research tool. Key informants are:
Villagers in the community, monks, community leaders, local government organizations Sri Lanna
National Park and former community leaders and former heads of government agencies in the area who
participated in the management of natural resources in the area, 79 cases. The results showed that
Longkhod Model Project, it arises as a result of the problems facing the Longkhod community in the past
due to the deforestation and encroachment of man-made forests causing physical changes. For solutions to
problems in the initial stage of the Longkhod Model project do adopts the theory of development
according to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the
Great, Borommanatbophit, King Rama IX began with understanding, accessing, developing, and his
Majesty's royal commands, preserving, inheriting, and continuing according to the wishes of King Rama
10 as the main mechanism for solving disasters through network partners which plays a role in the natural
resource management process with participation, namely: 1. Management that focuses on equal
distribution of access and sharing of benefits from natural resources 2. There are activities, agreements,
rules or rules in the community in jointly managing natural resources 3. Support surveillance and
monitoring of changes in ecosystems in the area; 4. Public relations for information; and 5. Raising
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awareness and awareness of natural resource conservation. Factors affecting the natural resource
management process in the area include: 1. Management 2. Activities, agreements, rules or rules in the
community. 3. Support for monitoring and monitoring changes in ecosystem status in the area 4. Public
relations and 5. Raising awareness among communities.

Keyword: Management, Natural Resources, Longkhod Model
บทนา
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องคนกับ ป่ ามี ม าอย่า งช้า นาน พื้ น ฐานของสั ง คมในชนบทมัก จะพึ่ ง พาอาศัย ป่ า
เป็ นแหล่งในการหาปั จจัยเพื่อใช้ในการดารงชีวติ และยังใช้น้ าจากแหล่งต้นน้ าลาธารเพื่อทาการเกษตรกรรม
บางครั้ งยังมี การเก็บหาผลผลิ ตจากป่ าเพื่อเป็ นรายได้เสริ มนอกเหนื อจากการประกอบอาชี พหลักทาให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น และเมื่อทรัพยากรถูกนาไปใช้มากขึ้น ป่ าไม้ถูกบุกรุ กมากขึ้น รวมถึงการดารงชี วิตของสัตว์ป่า
ได้ถู กรบกวนและถู กล่ ามากขึ้ น จึ ง ทาให้เกิ ดผลกระทบต่อระบบนิ เวศ และภาครั ฐได้มีการแก้ไขปั ญหา
โดยการก าหนดพื้ นที่ ป่ า เป็ นการออกกฎหมายประกาศแนวเขตพื้นที่ ข องป่ าไม้และก าหนดบทลงโทษ
สาหรับความในแต่ละฐานความผิดเกี่ ยวกับการกระทาผิดกฎหมายเกี่ ยวกับการป่ าไม้ ซึ่ งการออกกฎหมาย
ดังกล่าวก็ทาให้กระทบกับการดารงชี วิตของคนที่ได้อยูอ่ าศัยและพึ่งพาอาศัยพื้นที่ป่า ก่อนการออกกฎหมาย
กาหนดพื้นที่ป่า ต่อมาได้มีการกาหนดพื้นที่ป่าโดยการออกกฎหมายประกาศแนวเขตพื้นที่ของป่ าไม้ ได้แก่
พระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ.2504 ทาให้คนที่เคยดารงชี วิตอยูก่ บั การใช้ทรัพยากรจากป่ าไม้จากที่
เป็ นผู ้อ าศัย กลายเป็ นผู ้บุ ก รุ ก ทั้ง นี้ เจ้า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก็ ไ ด้ มี ก ารน ากฎหมายเข้า มาใช้ บ ัง คับ
อย่า งเคร่ ง ครั ด โดยมี ก ารห้า มบุ ก รุ ก ห้ามแผ้วถางป่ า และการกระท าอื่ นๆ ตามที่ ก ฎหมายได้ก าหนดไว้
และคนในพื้นที่ ขาดความเข้า ใจในบทบาทหน้าที่ ข องเจ้าหน้า ที่ และนโยบายจากภาครั ฐ จึ ง ไม่ ใ ห้ค วาม
ร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิ บตั ิงานและความไม่เข้าใจดังกล่าวได้พฒั นารุ นแรงมากขึ้น (พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562)
การแก้ไขปั ญหาดังกล่ า วมาข้า งต้น ปั จจุ บนั ได้มีการแก้ไ ขปั ญหาโดยการร่ วมกันบริ หารจัดการ
(Collaboration) ทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ท าให้มี สัญญาณที่ ท าให้เห็ นว่า มี ความเป็ นไปได้ที่ทาให้ค น
สามารถดารงชีวติ อยูก่ บั พื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบความสาเร็ จที่สามารถ
ทาให้คนสามารถอยู่กบั ป่ าได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ งเป็ นการร่ วมกันบริ หารจัดการ
ที่ประกอบด้วยคนในพื้นที่ หน่ วยงานราชการหรื อกลุ่ ม คนต่ างๆ และอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง มี จุดประสงค์
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ร่ วมกันและได้ร่วมกันแก้ไขปั ญหา และร่ วมกันตัดสิ นใจเป็ นพื้นฐานของการแก้ไขปั ญหาและดาเนิ นการ
ต่างๆ ซึ่ งเป็ นการร่ วมกันดาเนิ นการในลักษณะนี้ เป็ นรู ป แบบของการร่ วมกันตามความหมายของค าว่า
Collaboration โดยองค์ประกอบองค์ประกอบสาคัญของ Cooperation, Coordination และ Collaboration
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปองค์ประกอบสาคัญ ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการติดต่อสื่ อสาร 2) อานาจและภาระความรับผิดชอบ 3) แหล่งที่มา วิธีการ ทรัพยากรในการบริ หาร
ส าหรั บ ชุ ม ชนตาบลโหล่ ง ขอด ถื อเป็ นชุ มชนที่ มี ก ารจัดการแก้ไ ขปั ญหาป่ าไม้โดยการร่ วมกัน
บริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ โดยเป็ นชุ มชนที่ มีพ้ืนที่ ท้ งั ตาบลอยู่ในเขตอุ ทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนา
ด้านประชากรในพื้นที่มีการขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่ อง มีที่ทากิ นดั้งเดิ มที่เป็ นที่ดินที่มีเอกสารสิ ทธิ์ ถูกต้อง
ตามกฎหมายจานวนน้อยไม่ถึง 1% ของพื้นที่ ทาให้ตอ้ งมีการบุกรุ กเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่ งชาติเพื่อ
ได้พ้นื ที่ทากินใหม่ตามการเพิ่มของจานวนประชากร หรื อมีการตัดไม้มาใช้สอยในหมู่บา้ นจานวนมากยิ่งขึ้น
แม้ทางอุทยานแห่ งชาติศรี ลานนาจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นในการจับกุมปราบปรามผูก้ ระทา
ผิดอย่างต่อเนื่ อง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เนื่ องจากไม่ได้รับความร่ วมมือจากคนในท้องที่และ
ชุ มชนอย่างจริ งจังเป็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นมา อย่างต่อเนื่ องยาวนานจากข้อมูลของอุ ทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนา
ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2555 พบว่า ตาบลโหล่งขอดมีระดับการบุกรุ กพื้นที่และตัดไม้ทาลายป่ าระดับรุ นแรงมาก
ที่สุด จานวน 4 หมู่บา้ น โดยเป็ นหมู่บา้ นที่มีระดับการบุ กรุ กพื้นที่ และตัดไม้ทาลายป่ าระดับรุ นแรงมาก
ซึ่ งทางอุ ทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนาได้ให้ความสาคัญเป็ นหมู่บา้ นในลาดับแรกที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปั ญหา
อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม ประกอบกับปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่และการตัดไม้ทาลายป่ า ประชาชนในพื้นที่
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลโหล่งขอด ได้มองเห็นผลกระทบโดยตรง คือ เกิดภัยแล้งและน้ าท่วม การใช้
ชีวติ ประจาวันร่ วมกับป่ ามีความยากลาบากมากขึ้น เป็ นต้น ทุกภาคส่ วนในชุมชนจึงรวมตัวกันแก้ไขปั ญหานี้
อย่างจริ งจัง โดยอาศัยการร่ วมกันของชาวบ้านและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกๆ ฝ่ ายในพื้นที่ ได้ร่วมกันหา
ทางออกที่นามาซึ่ งความเข้าใจและทาให้คนสามารถอยู่กบั ป่ า โดยไม่มีการบุกรุ กพื้นที่เพิ่มเติม ร่ วมกันหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างยัง่ ยืน และสามารถทาให้ผบู ้ ุกรุ กป่ ากลายเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ป่า ซึ่ งเป็ น
ที่ ม าของโครงการ โหล่ ง ขอดโมเดล ซึ่ งเป็ นกระบวนการร่ วมกั น (Collaboration) บริ หารจัด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ โดยมี จุ ด เริ่ มต้น เมื่ อ ปี พ.ศ.2556 ซึ่ งมี ท่ า นพระครู ว รวรรณวิ ว ัฒ น์ ดร.
เจ้าคณะตาบลโหล่งขอดเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและพลักดันนาไปสู่ ความสาเร็ จของโครงการโหล่งขอดโมเดล และได้มี
การขยายเป็ นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ไปต่อยอดเป็ นโครงการคนพร้ าวรักษ์ป่า ร่ วมดูแลผืนป่ า
878,558 ไร่ ครอบคลุม 109 หมู่บา้ น 11 ตาบลในเขตอาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากโครงการโหล่ งขอดโมเดลทาให้ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ หน่ วยงาน
ของรั ฐที่ รับผิดชอบกับชาวบ้านในพื้นที่ พื้นที่ ในตาบลโหล่ งขอดไม่เกิ ดอุทกภัยและภัยแล้ง มี ความอุ ดม
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สมบูรณ์ มีน้ าเพียงพอต่อการทาการเกษตรตลอดทั้งปี ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากการบริ หารจัดการน้ า
อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง และได้ป่าคืนให้ประเทศผืนแรกจานวน 187,500 ไร่ สถิติการบุกรุ กป่ าเพิ่ม เป็ น 0
และมี สถิ ติคดี เกี่ ยวกับการกระทาผิดกฎหมายเกี่ ยวกับการป่ าไม้ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากได้
กันพื้นที่ป่าไม้ออกเพื่อไม่ให้มีการบุกรุ กพื้นที่ป่า (อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา, 2564) ดังนี้ แล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่า
โครงการโหล่งขอดโมเดล เป็ นโครงการที่มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง มีความเหมาะสมที่จะทาการศึกษา
เพื่อให้ทราบว่าโครงการโหล่งขอดโมเดลมีการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างไร ผูม้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี บ ทบาทอย่ า งไร และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการร่ วมกั น บริ หารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ มี อ ะไรบ้า ง เป็ นการถอดบทเรี ยนผ่ า นการร่ ว มกัน ในการแก้ไ ขปั ญ หา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถนาไปต่อยอดหรื อเป็ นต้นแบบของการบริ หารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของโครงการโหล่งขอดโมเดล
2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโหล่งขอดโมเดลตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง
โครงการโหล่ขอดโมเดลจนถึงปัจจุบนั
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

กรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากภาพที่ 1 เป็ นกรอบแนวคิดที่แสดงประเด็นคาถามงานวิจยั 3 ประเด็น ดังนี้
1. เป็ นการแสดงให้เห็ นว่าการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เป็ นการบริ หารจัดการ
ในรู ปแบบของกระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการ (Collaboration Process)
2. กระบวนการร่ ว มกัน บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ มี ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ซึ่ งประกอบด้วยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก ซึ่ งมีบทบาทที่สาคัญแตกต่างกัน
ต่อกระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการ
3. กระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ได้แก่ทรัพยากรในการบริ หาร (4Ms) และจิตสานึก
ทั้ง นี้ บทบาทของผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย มี ค วามสั มพันธ์ กบั ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อกระบวนการร่ วมกัน
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กล่าวคือ บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่แสดงออกมาของแต่
ละบุคคลมีส่วนทาให้กระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บรรลุตามเป้ าประสงค์
โดยสามารถแสดงเป็ นภาพได้ดงั ภาพ ด้านล่างนี้
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเรื่ อง ทฤษฎี กระบวนการการร่ วมกัน (collaboration) แนวคิด
ทฤษฎี บทบาท แนวคิด ทฤษฎี ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย แนวคิด ทฤษฎีจิตสานึ ก แนวคิด ทฤษฎี การบริ หาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชนในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ : กรณี ศึกษาตาบลศิลาแลง อาเภอปั ว จังหวัดน่าน โดย นายศศิพงษ์ โออินทร์ (2555) ใช้วิธีการวิจยั
เชิ งคุ ณภาพ ผูใ้ ห้ข ้อมู ลคื อ กานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น เจ้าอาวาสและผูอ้ าวุโสในชุ มชน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบล
ศิ ล าแลง เจ้า หน้า ที่ อุท ยานแห่ ง ชาติ ดอยภู ค า และบุ ค คลทั่วไป พบว่า ปั ญหาความขัดแย้ง เรื่ องแนวเขต
ที่ ท ับ ซ้ อนกับ ทางอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ การแก้ไ ข และมี ก ารอนุ โ ลมให้ ช าวบ้า นและทางชุ ม ชน
ประกอบกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ตามเดิมได้ แต่ตอ้ งผ่านการเห็นชอบจากทางอุทยานแห่ งชาติเสี ยก่อน
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการศึกษาชุ มชนเพื่อการรับมือภัยพิบตั ิซ้ าซ้อนผ่านการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดย นายวีรภาคย์ ซ าศิ ริพ งษ์ (2559) ใช้วิธี ก ารวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ ผูใ้ ห้ข ้อมู ล คื อ คณะกรรมการน้ า ชุ ม ชน
กลุ่มเกษตรกรชุ มชน และกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน พบว่า ทุนชุ มชนที่มีศกั ยภาพในการรับมือภัยพิบตั ิซ้ าซ้อน
สามารถบรรเทาภัยพิบตั ิได้ และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการรับมือภัยพิบตั ิซ้ าซ้อนทาให้
ชุ มชนเกิ ดระบบการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็ นรู ปธรรมในลักษณะปฏิ ทินการจัดการทรั พยากรน้ าและ
กิ จกรรมการเกษตร และงานวิจยั เรื่ อง ความสาเร็ จในการจัดการสิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองน่ าน
โดย มาริ สา นิ่ มกุล (2562) ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจาก 3 ภาคส่ วน ได้แก่
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ 5 ชุ มชน ในเขตเทศบาลเมืองน่ าน พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จในการจัดการสิ่ งแวดล้อมเทศบาลเมื องน่ าน ประกอบด้วยปั จจัยหลายมติ ได้แก่ มิ ติด้านการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนา มิติดา้ นการบริ หารจัดการภายในองค์กร มิติดา้ นความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และมิติด้า นประสิ ท ธิ ผลในการดาเนิ นงานของเทศบาล และงานวิจยั เรื่ อง แนวทางการจัดการกิ จกรรม
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ตส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ ข องชุ ม ชนบริ เ วณอุ ท ยานแห่ งชาติ ท างทะเล
โดย พรพรรษ์ ภู่กฤษณา (2555) ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล/ประชากร/กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากรณี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลจานวน 24 แห่ง พบว่า กรณี ศึกษาที่ดี
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก การอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ ข องชุ มชนบริ เ วณอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ท างทะเลในด้า นบริ บ ทพื้ นที่ ข องชุ ม ชน รู ป แปบกิ จกรรมและปั ญ หาของกิ จกรรมของอุ ท ยาน
แห่ งชาติทางทะเล จานวน 24 แห่ ง มีความเหมือนและแตกต่างกันออกไปตามสภาพของพื้นที่ และมีความ
คิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ พบว่า ความต้องการส่ วนใหญ่ ต้องการความสนับ สนุ นจาก
หน่วยงานรัฐในด้านงบประมาณ ด้านความรู ้ ด้านสื่ อ และด้านการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ‚การร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้โครงการโหล่งขอดโมเดล ตาบล
โหล่งขอด อาเภอพร้ าว จังหวัดเชี ยงใหม่‛ ใช้แบบการวิจยั โดยการใช้วิธีกรณี ศึกษา (Case study method)
โดยเข้าไปศึ กษาและเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิเ คราะห์ตอบคาถาม และวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั ที่ได้กาหนดไว้เบื้ องต้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ชาวบ้านในชุ มชน พระสงฆ์ ผูน้ าชุ มชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา และอดีตผูน้ าชุ มชนและอดีตหัวหน้าหน่ วยงานภาครัฐใน
พื้นที่ที่มีส่วนในการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จานวน 79 ราย ได้แก่ 1. พระสงฆ์
จานวน 1 รู ป 2. ผูน้ าชุ มชนในพื้นที่ จานวน 10 ราย 3. ชาวบ้านในชุมชน จานวน 59 ราย 4. อดีตผูน้ าชุมชน
ในพื้นที่ จานวน 7 ราย 5. เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนา จานวน 1 ราย และ6. องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จานวน 1 ราย กาหนดวิธีการเก็บข้อมูล โดย 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
มีโครงสร้าง 2) การสนทนากลุ่ม และ 3) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม ภายหลังจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้นาผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาทาการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย

ผลการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้แยกวิเคราะห์เป็ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
กระบวนการร่ วมกันบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่ของโครงการโหล่งขอดโมเดล
จากการศึกษา พบว่า โครงการโหล่งขอดโมเดลเกิ ดขึ้นอันเนื่ องมาจากปั ญหาที่ชุมชนโหล่งขอด
ต่างได้ประสบในช่วงเวลาที่ผา่ นมาจากการที่ป่าไม้ถูกทาลายและถูกบุกรุ ก จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุ มชน
ในทุก ๆ ด้าน ส่ งผลให้ชาวบ้านขาดแคลนทรัพยากรในการดารงชี วิต จึงได้บุกรุ กพื้นที่เขตอุทยานแห่ งชาติ
ชาวบ้านได้เข้าไปตัดไม้ทาลายป่ าเพื่อนาทรัพยากรมาใช้ และรุ กเขตพื้นที่ป่าของอุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา
จึ ง เป็ นต้นเหตุ ใ ห้เกิ ดความขัดแย้ง ระหว่า งเจ้า หน้า ที่ หน่ วยงานของรั ฐที่ รับผิดชอบกับ ชาวบ้า นในพื้ นที่
แนวทางการแก้ไขปั ญหาในระยะเริ่ มต้นโครงการ ได้น้อมนาทฤษฎี การพัฒนา ตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เริ่ มจากเข้าใจ
เข้า ถึ ง พัฒนา และพระปฐมบรมราชโองการ รั ก ษา สื บ สาน ต่ อยอด ตามพระราชปณิ ท านรั ช กาลที่ 10
เป็ นกลไกหลักในการแก้ปัญหาภัยพิบตั ิ โดยมี 5 ภาคีเครื อข่าย ที่เข้ามาร่ วมแรง โดยมีกระบวนการร่ วมกัน
บริ หารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของโครงการโหล่งขอดโมเดล ดังต่อไปนี้
1) การสารวจสภาพปั ญหา ค้นหาสาเหตุขอ้ เท็จจริ งในหารื อกับแกนนาชุ มชนทุกหมู่บา้ น
เพื่อตกลงแก้ปัญหาร่ วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบในทุกมิติ ก่อนจะนาไปสู่ การกาหนดการเปิ ดเวที
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ชุมชนระดับตาบลเพื่อเข้าถึงสู่ การพัฒนา สร้างความเข้าใจ ร่ วมคิดพิจารณากาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
และร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับผลประโยชน์ที่แตกต่างด้วยความเท่าเทียมกันบนทางสายกลาง
2) การวางแผนการแก้ไ ขปั ญ หาอย่า งยัง่ ยื น โดยมี ก ารน าแนวคิ ด ในพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช หรื อ ในหลวงรั ช กาลที่ 9 มาปรั บ ใช้ใ ห้เ หมาะสม
ประกอบด้วย 1.ส่ งเสริ มความรู ้ 2.ปลู ก จิ ตส านึ ก 3.การสร้ า งฝายต้นน้ า 4.ขุดลอกล าน้ า 5.จัดท าแก้ม ลิ ง
6.การปลูกป่ า 7.ร่ วมกันขุดคลองไส้ไก่ 8.สร้ างฝายทดน้ า และ9.การสร้ างกฎกติกา โดยได้ทาข้อตกลงกับ
ชาวบ้านก่อนที่จะเริ่ มดาเนิ นการใช้ นอกจากนี้ เพื่อให้ชาวชุ มชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการออก
กฎกติกา สนับสนุ นให้ผสู ้ ่ วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายได้มีโอกาสหันหน้ามารับฟั ง พูดคุ ย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
3) การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่ วมของชุมชน การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากร
ร่ วมของชุ มชน เป็ นรู ปแบบหลังจากขั้นตอนการออกแบบกฎกติกาแล้ว ทั้งนี้ ชุมชนได้มีการใช้กติกาในการ
จัดทรัพยากรร่ วมแบบไม่เป็ นทางการ ชุ มชนจะใช้วิธีช่วยกันสอดส่ อง และดูแลสมาชิ กทุกคนให้ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
4) การจัด การและการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ในการด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ
องค์การของชุมชนการจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน นาโดยอุทยานแห่งชาติศรี ลานนา และได้รับ
ความร่ วมมือจากหลายๆหน่วยงานในการแก้ไขปั ญหา จากนั้นได้มีการริ เริ่ มการดาเนิ นงานในรู ปแบบบูรณา
การในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมการแก้ไขปั ญหาการรุ กล้ าพื้นที่ป่า จานวน 185,600
ไร่ จัดทาเป็ นการอนุ รักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ภายใต้โหล่งขอดโมเดล ร่ วมกับอุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา อบต.โหล่ง
ขอด กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แม่บา้ น ผูส้ ู งอายุ เยาวชน โดยให้วดั เป็ นจุ ดศูนย์รวมจัดตั้งเป็ นกลุ่มภาคี เครื อข่าย
ขึ้นมา
การวิเคราะห์ บทบาทผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้ องต่ อโครงการโหล่ งขอดโมเดลตั้งแต่ เริ่ มก่ อตั้ง
โครงการโหล่ ขอดโมเดลจนถึงปัจจุบัน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อโครงการโหล่งขอดโมเดล ได้แก่ พระสงฆ์ ผูน้ าชุ มชน ชาวบ้านในชุ มชน
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น(อบต.) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี ล านนา และอดี ตผูน้ าชุ ม ชนและอดี ตหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยมีบทบาทดังต่อไปนี้
1) พระสงฆ์ มี บ ทบาทในฐานะเป็ นผูผ้ ลัก ดัน และเป็ นจุ ด ศู น ย์รวมจัด ตั้ง เป็ นกลุ่ ม ภาคี
เครื อข่ายขึ้นมา อันนาไปสู่ ความสาเร็ จของโหล่ งขอดโมเดล และได้มีการขยายเป็ นต้นแบบให้หน่ วยงาน
ภาครัฐไปต่อยอดเป็ นโครงการคนพร้ าวรั กป่ าร่ วม ดู แลผืนป่ า 878,558ไร่ ของอุ ทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนา
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ครอบคลุม 109 หมู่บา้ น 11 ตาบลในเขตอาเภอพร้าว และขยายไปยังอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง เช่น อาเภอ
แม่แตง อาเภอเชียงดาว และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ผูน้ าชุ ม ชน มี บ ทบาทในการสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
สร้ างขวัญกาลังใจ เป็ นผูป้ ระสานงานให้กบั หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ติ ดตามและรั บข้อมูลข่าวสารจากทาง
หน่วยงานราชการเพื่อนามาถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจให้กบั ชาวบ้านต่อโครงการโหล่งขอดโมเดล
3) ชาวบ้า นในชุ ม ชน มี บ ทบาทในการมี ส่ วนร่ วมคิ ดพิ จารณาก าหนดทางเลื อกในการ
แก้ปัญหา และร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับผลประโยชน์ที่แตกต่างด้วยความเท่าเทียมกัน
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(อบต.) มีบทบาทการบริ หารจัดการและกาหนดทิศทางการ
พัฒนาโครงการโหล่ ง ขอดโมเดลร่ วมกับ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่ มอื่ นๆ และการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานราชการที่เพียงพอ และเหมาะสม
5) อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา เจ้าหน้าที่ทุกส่ วนรับทราบและวิเคราะห์ในชุ มชนต่างๆ ที่ได้
มี ก ารส ารวจไปแล้ว จะมี ก ารน าเสนอการสร้ า งกติ ก าของแต่ ล ะชุ ม ชนเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ป่ าไม้แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และทาชุ ดสารวจกลับไปถ่ายทอดให้กบั ชุ มชนเพื่อให้ชุมชน และตัวแทน
ฝ่ ายต่างๆ ได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนา
6) อดี ตผูน้ าชุ มชนและอดี ตหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สนับสนุ น ให้ความร่ วมมือ
ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และเตรี ยมความพร้อมกับหน่วยงานต่างๆ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อกระบวนการร่ วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
ผลสาเร็ จจากโหล่งขอดโมเดลทาให้ช่วยแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่หน่ วยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบกับ ชาวบ้านในพื้นที่ โดยพื้นที่บา้ นหลวง หมู่ 6 และหมู่บา้ นอื่นๆ ในตาบลโหล่งขอด ไม่เกิด
อุ ท กภัย และภัย แล้ง มี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ ราษฎรในพื้ นที่ มี น้ า เพี ย งพอต่ อ การท าการเกษตรตลอดทั้ง ปี
ชาวบ้า นกว่า 6,544 คน ได้รับ ประโยชน์ จากการบริ หารจัดการน้ า อย่า งเท่ า เที ย มและทัว่ ถึ ง ได้ป่ าคื น
ให้ประเทศผืนแรกจานวน 185,600 ไร่ และสถิ ติการบุกรุ กป่ าลดลงจนเหลื อศูนย์ นอกจากนี้ ชาวบ้านยัง
ร่ วมกันจัดตั้งสถาบันการเงิ นชุ มชนบ้านหลวงหรื อสหกรณ์ ออมทรัพย์โหล่งขอด ทาให้ชาวบ้านมีเงิ นออม
เพิ่มขึ้ น รวมทั้งยังมี แหล่ งเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตชุ มชนแบบพอเพียง และแหล่ งเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น จน
ได้รับรางวัลหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ‚อยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข‛ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าและพัฒนาหมู่บา้ น และได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บา้ นตัวอย่างตาม
รอยเท้าพ่อ ประเภทโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ประจาปี งบประมาณ 2558 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อกระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ประกอบด้วย
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1) การบริ ห ารจัด การที่ มุ่ ง เน้ น การกระจายการเข้า ถึ ง และแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันเพื่อลดข้อขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้งผลักดันให้มีการ
ปรั บปรุ ง พัฒนาการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ การกระจายอานาจ และสร้ างความเป็ นหุ ้นส่ วน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิผล
2) มี ก ารท ากิ จ กรรม ข้อ ตกลง กฎ หรื อ กติ ก าในชุ ม ชน ในการร่ ว มกัน บริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ตาบลโหล่งขอด อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3) สนับสนุ นการเฝ้ าระวังและติดตามการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพของระบบนิ เวศในพื้นที่
อย่างเป็ นระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4) มีการประชาสัมพันธ์ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่ าไม้ และชาวบ้านในพื้นที่มีความรู ้ความเข้าใจ
5) การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ก ับ ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความตระหนัก และรั บ รู ้ ถึ ง ความส าคัญ ของ
การร่ วมกันอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และในชุ มชนมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ระหว่างกัน

อภิปรายผลการศึกษา
โครงการโหล่ ง ขอดโมเดลเกิ ด ขึ้ น อัน เนื่ อ งมาจากปั ญ หาที่ ชุ ม ชนโหล่ ง ขอด ต่ า งได้ป ระสบ
ในช่ วงเวลาที่ ผ่า นมาจากการที่ ป่ าไม้ถู ก ท าลายและถู ก บุ ก รุ ก แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาในระยะเริ่ ม ต้น
โครงการ ได้น้อมนาทฤษฎี ก ารพัฒนา ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิ ทานรัชกาลที่ 10 เป็ นกลไกหลั ก
ในการแก้ปัญหาภัยพิบตั ิ โดยมี 5 ภาคีเครื อข่าย ที่ เข้ามาร่ วมแรง ผ่านกระบวนการร่ วมกันบริ หารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ของโครงการโหล่งขอดโมเดล ประกอบด้วย 1) การสารวจสภาพปั ญหา 2) การวางแผน
การแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน 3) การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่ วมของชุ มชน และ4) การจัดการและ
การพัฒนาปรับปรุ งในการดาเนิ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สรายุทธ คาน
(2560) ที่ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ รู ปแบบการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมของชุ มชนกรณี ศึกษา:ชุ ดโครงการวิจยั และ
พัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิ่น เครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พบว่า หลักการและแนวคิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน อยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีดา้ นกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
และวิทยาการด้านสิ่ งแวดล้อมที่ผสมผสานเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ ภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมของชุ มชน โดย
มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มที่ ย ั่ง ยื น การฟื้ นฟู
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
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ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมที่ เสื่ อมโทรม และการสงวนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม
ที่หายาก
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยต่อโครงการโหล่ งขอดโมเดล ได้แก่ พระสงฆ์ ผูน้ าชุ มชน ชาวบ้านในชุ มชน
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น(อบต.) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี ล านนา และอดี ตผูน้ าชุ ม ชนและอดี ตหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยมีบทบาทที่แตกต่างกัน อันนาไปสู่ ความสาเร็ จของโหล่งขอดโมเดล และได้มี
การขยายเป็ นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐไปต่อยอดเป็ นโครงการคนพร้าวรักป่ าร่ วม ดูแลผืนป่ า 878,558ไร่
ของอุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา ครอบคลุม 109 หมู่บา้ น 11 ตาบลในเขตอาเภอพร้าว และขยายไปยังอาเภอ
และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อาเภอแม่แตง อาเภอเชี ยงดาว และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นายวีรภาคย์ ซาศิริพงษ์ (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง แนวทางการศึก ษาชุ มชนเพื่อการรับมือภัยพิบตั ิซ้ าซ้อน
ผ่านการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผลการวิจยั พบว่า ทุนชุ มชนที่มีศกั ยภาพในการรับมือภัยพิบตั ิซ้ าซ้อน
สามารถบรรเทาภัยพิบตั ิได้ และการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการรับมือภัยพิบตั ิซ้ าซ้อนทาให้
ชุ มชนเกิ ดระบบการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็ นรู ปธรรมในลักษณะปฏิ ทินการจัดการทรั พยากรน้ าและ
กิจกรรมการเกษตร
นอกจากนี้ พบว่า ผลส าเร็ จจากโหล่ ง ขอดโมเดลท าให้ช่ วยแก้ไ ขปั ญหาความขัดแย้ง ระหว่า ง
เจ้าหน้าที่หน่ วยงานของรั ฐที่ รับผิดชอบกับชาวบ้านในพื้นที่ เกิ ดจาก 1. การบริ หารจัดการที่ มุ่งเน้นการ
กระจายการเข้าถึงและแบ่งปั นผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน 2. มีการทากิจกรรม
ข้อตกลง กฎ หรื อกติกาในชุมชน ในการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3. สนับสนุนการเฝ้ าระวัง
และติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิ เวศในพื้นที่ 4. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร และ 5. การสร้าง
จิตสานึ กให้เกิดความตระหนักและรับรู ้ถึงการร่ วมกันอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ มาริ สา นิ่มกุล (2562) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ความสาเร็ จในการจัดการสิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษาเทศบาลเมือง
น่ าน พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการสิ่ งแวดล้อมเทศบาลเมื องน่ าน ประกอบด้วยปั จจัย
หลายมิ ติ ได้แก่ มิ ติด้านการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา มิ ติด้านการบริ หารจัดการภายในองค์กร มิ ติดา้ นความ
พึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลในการดาเนินงานของเทศบาล เช่นเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ควรมี แนวทางในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นการเข้า ถึ ง และแบ่ ง ปั นผลประโยชน์ จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน รวมทั้ง ผลัก ดัน ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการบริ หารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายอานาจที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิ ทธิผล
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2. ควรทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นที่ กฎ ระเบียบ กติกาให้เป็ น
มาตรฐานเดี ย วกัน ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกัน เพื่ อ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มให้ มี
ประสิ ทธิผล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทากินที่อยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติ และการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่ าไม้
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการเฝ้ าระวังและติดตาม
การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพของระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ นระบบ เพื่ อ น าไปสู่ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
4. ควรให้ความรู้โดยวิธีการอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถเข้าใจได้ในด้านการอนุ รักษ์และการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแก่คนในชุมชนหรื อสร้างกิจกรรมหรื องานประเพณี ต่างๆ ร่ วมกันกับ
ชุมชน ร่ วมกันในการทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมกันบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ระหว่างกันเพื่อให้คนเหล่านั้นมีความตระหนัก
ทางด้านการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเชิ งปริ มาณ
เกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการร่ วมกันบริ หารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ใกล้เคี ย ง
ได้แก่ พื้ นที่ อาเภอแม่แตง หรื ออาเภอเชี ย งดาว จังหวัดเชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ที่ มีแนวเขตอยู่ใ นอุ ท ยาน
แห่ งชาติ ศรี ลานนา เช่ นเดี ยวกับอาเภอพร้ าว จังหวัดเชี ยงใหม่ นอกจากนี้ อาจจะมี กการศึกษาบทบาทของ
ชุมชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เห็นพัฒนาการและภาพรวมการจัดการทรัพยากรร่ วมของชุมชนได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพในการดาเนิ นงานรวมทั้งปั ญหาและอุปสรรค
จากการดาเนินงาน 2) เพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาชนและสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการการ
พัฒนาและฟื้ นฟู แหล่ งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนที่ มีความยัง่ ยืน
ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
(Semi - Structured Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเวียงบัว ผูน้ าชุมชน-สมาชิกชุมชนบ้านบัว ผูบ้ ริ หาร-คณะทางานของเทศบาลตาบลแม่กา
และอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา รวมจานวน 14 คน
ผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวในปั จจุบนั มีศกั ยภาพในการดาเนินงาน
โดยความพร้ อมในด้านอาคารสถานที่ใช้เพื่อการเก็บรักษารวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ
เครื่ อ งถ้ว ยชามต่ า ง ๆ รวมถึ ง อาคารในการใช้ท ากิ จกรรมกระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผา
ตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่สนใจ ในส่ วนของปั ญหาและอุปสรรคที่
ส าคัญ พบว่า ด้า นการพัฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น สมาชิ ก ในชุ ม ชนยัง ไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า หรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งท่องเที่ยว การบริ หารจัดการด้านพื้นที่ยงั คงเป็ นปั ญหาในเชิ งจัดการซึ่ งส่ งผลให้
เกิ ด ด าเนิ น การยัง ท าไม่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ บทบาทในการเข้ า มามี ส่ วนร่ วมขององค์ ก รภาครั ฐ และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ต้องให้ตรงกับบริ บทชุ มชนและมีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น รวมถึ งการกระตุน้
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สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนให้มองเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูภ่ ายในชุ มชน ซึ่ ง
ต้องสร้ างความเข้มแข็งให้ เกิ ดขึ้ นจากภายในชุ ม ชนเป็ นสาคัญก่ อน เพื่ อให้ชุ มชนพัฒนาให้แหล่ งเตาเผา
โบราณเวียงบัวเกิดการพัฒนาที่ดีข้ ึนต่อไป

คาสาคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน, การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Abstract
Research on this Objectives 1) to study operational potential including problems and obstacles
from operations 2) to study the roles and participation in the management of government agency the
public sector and educational institutions that are involved in management; and 3) to study the
development and rehabilitation guidelines. Wiang Bua ancient kiln site, Phayao province to be a
sustainable community attraction the researcher chose a qualitative research method. and non-participant
observation from Wiang Bua Community Product Group Community Leader-Ban Bua Community
Member Executives-working group of Mae Ka Subdistrict Municipality and professors from the
University of Phayao, a total of 14 people.
The results of the preliminary study found that the ancient kiln site of Wiang Bua at present has
the potential to operate with the readiness of the building to be used for preserving historical data,
antiques, various crockery, including the building for the learning process of sculpture activities.
earthenware as well as facilities to accommodate tourists or those interested as for the major problems and
obstacles, it was found that the development of participation of local communities members do not yet see
the value or benefit of tourism. The management of space is still an administrative problem which has
resulted in not being able to operate at full capacity. Role in participation of government organizations and
educational institutions in the area must be consistent with the community context and be more concrete.
including encouraging and motivating people in the community to see the benefits and values of tourist
attractions that exist within the community which must be strengthened to arise from within the
community first in order for the community to develop the ancient kilns of Wiang Bua for better
development.

Keywords: Community Based Tourism, Sustainable Community-Based Tourism
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บทนา
แหล่งเตาเผา คือสถานที่ที่เปรี ยบเสมือนเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในอดีต แหล่งเตาเผาล้านนาส่ วน
ใหญ่จะตั้งอยูใ่ นบริ เวณศูนย์กลางชุมชน (เบญจพรรณ รุ่ งศุภตานนท์, 2550, น.1) แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
ตั้งอยู่ในพื้นที่บา้ นเวียงบัวหรื อบ้านบัว หมู่ที่ 7 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่ งถู กค้นพบ
ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม - เมษายน พ.ศ. 2548 มี ก ารน าเอากระบวนการโบราณคดี ชุ ม ชน (Community
Archaeology Process) เข้า ไปสนับ สนุ นกระบวนการท างานส าหรั บพัฒนาเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบัว(สายันต์ ไพรชาญจิตร์ , 2555,น.10)
การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนั้นเป็ นการขุดค้นทางโบราณคดีแบบมีส่วนร่ วมที่มีชาวบ้านบัวทุกเพศ
ทุกวัยเข้าร่ วมกิจกรรมเกือบ 500 คน โดยพบหลักฐานการผลิตเครื่ องถ้วยชามเนื้ อแกร่ งชนิ ดเคลือบในสมัย
พญางาเมือง และพบลวดลายภูมิจกั รวาลที่เป็ นอัตลักษณ์ ของเครื่ องถ้วยหลายแบบ ซึ่ งไม่เคยพบในแหล่ ง
เตาเผาอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชี ย เป็ นเตาเผาโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน
ล้านนาซึ่ งมีอายุกว่า 700 ปี โดยในเบื้องต้นขณะนั้นได้มีการจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรี ยนรู ้ โดยการสร้ าง
อาคารชัว่ คราวโครงสร้างไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาเพื่อคลุมหลุมขุดค้นและเปิ ดให้บริ การแก่ผทู ้ ี่สนใจเข้า
ศึกษาเที่ยวชม ในปี พ.ศ. 2548 นั้น มีผคู้ นให้ความสนใจหลัง่ ไหลเดินทางเข้าไปศึกษาและเยี่ยมชมแหล่ง
เตาเผาโบราณเวียงบัวราว 5,000 คน (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2555, น.10 -11)
ผลสาเร็ จจากการใช้กระบวนการโบราณคดีชุมชนและศักยภาพของชุ มชนที่มีอยูใ่ นขณะนั้นจึงเกิ ด
กระแสอนุ รักษ์ข้ ึนในชุ มชน เกิ ดความร่ วมมือของสมาชิ กภายในชุ มชนมีการจัดกิ จกรรมทัวร์ นาร่ อง มีการ
รวมกลุ่ มของชุ มชนชาวบ้าน เยาวชน เพื่อดาเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว ซึ่ งส่ งผลให้ได้รับ
ความสนใจและการสนับสนุ นจากองค์กรเอกชนภายนอก จึงได้ พฒั นาจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผา
โบราณบ้านบัว โดยได้มีการก่อสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์และอนุ รักษ์หลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้น
การสร้างโรงงานเครื่ องปั้ นดินเผาของชุมชน การสร้างห้องน้ าและรั้วรอบบริ เวณ รวมทั้งการปรับปรุ งพัฒนา
ภายในอาคารสาหรับการจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจและขุดค้นพบ (ปั ทมา สมิตะสิ ริและ
คณะ, 2549, น.90)
การดาเนิ นงานของแหล่ ง เตาเผาโบราณเวีย งบัวในขณะนั้นกลายเป็ นศู นย์ก ลางของกิ จกรรมที่
หลากหลายทั้งการจัดแสดงผลิ ตภัณฑ์โบราณจากแหล่งเตาเผา การจัดกิจกรรมฝึ กอาชี พเครื่ องปั้ นดิ นเผาให้
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ชาวบ้านบัว ในช่ วงปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการภายในขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อการดาเนิ นงาน
และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของแหล่ ง เตาเผาโบราณเวี ย งบัว ที่ ด าเนิ น การอยู่ต้อ งยุติ ล งและไม่ มี ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนิ นการต่อ แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวจึงได้ปิดตัวลงไปกลายเป็ นที่รกร้ างว่างเปล่าขาดการอนุ รักษ์ดูแล
อยู่ช่วงระยะหนึ่ ง แม้ว่าในปั จจุบนั แกนนาสมาชิ กในชุ มชนบ้านบัวได้กลับเข้าเพื่อพัฒนาและฟื้ นฟูแหล่ ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยงั คงไม่ก่อให้เกิด
ความรุ่ งเรื องเหมือนเช่นในอดีตที่ผา่ นมา
การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง ‚การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัด
พะเยา‛ ผูศ้ ึกษาได้สนใจและให้ความสาคัญกับการฟื้ นฟูพฒั นาแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว โดยการศึกษา
จากศักยภาพในการดาเนินงาน รวมทั้ง ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ในปั จจุบนั และหาแนวทางการ
พัฒ นาและฟื้ นฟู แ หล่ ง โบราณคดี ใ นชุ ม ชน ให้ ก ลายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ ซึ่ งสามารถสร้ า ง
ผลประโยชน์ รายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น โดยเกิดจากศักยภาพและความร่ วมมือของสมาชิกในชุมชน
ร่ วมกับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ
ฟื้ นฟูพฒั นาให้แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ใด้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ การพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนที่
มีความยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการดาเนินงาน รวมทั้ง ปั ญหาและอุปสรรค ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียง
บัว จังหวัดพะเยาในปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน
และสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการการพัฒนาและฟื้ นฟู แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา ให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความยัง่ ยืน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดทฤษฎี)
1. แนวคิดทีเ่ กี่ยวกับการท่ องเที่ยวโดยชุ มชน (Community Based Tourism)
การท่องเที่ยวโดยชุ มชนเป็ นการท่องเที่ยวอีกรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งถื อเป็ นทางใหม่สาหรับนักท่องเที่ยว
โดยที่ แ หล่ ง ท่ องเที่ ย วนั้น จะบริ หารจัดการและด าเนิ น งานโดยชุ ม ชนอย่า งสร้ า งสรรค์และมี ม าตรฐาน
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และนาไปสู่ ความยัง่ ยืนทางด้านสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่น และคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึนของคนในชุมชน(อพท., 2558, น.8)
ดรรชนี เอมพันธุ์ (2550, น.6) ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการบริ หารจัดการที่ดาเนิ นการโดยชุ มชน เริ่ ม
ตั้งแต่ข้ นั ตอนในการวางแผน การดาเนินการ รวมไปถึงการประเมินผลเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนรักษา
สภาพแวดล้อมพร้ อมทั้ง สามารถกระจายรายได้อย่า งเป็ นธรรมในชุ มชนและสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่
กาหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 องค์ ประกอบของการท่ องเทีย่ วโดยชุ มชน
องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน (2558, น.16-17) ได้
กล่าวถึ งการใช้แนวคิด 3C มาใช้เป็ นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุ มชน โดยแนวคิด 3C ประกอบด้วย
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1) CBT (Community-Based Tourism) คือต้องมีการเพิ่มมูลค่าให้กบั ทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ยงั คงอัตลักษณ์
ดั้งเดิมไว้ 2) CT (Creative Tourism) คือ ต้องมีการเปิ ดพื้นที่ให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาเรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมใน
การทากิจกรรมในชุมชน 3) CBTT (Community Benefitting Through Tourism) ต้องเกิดการกระจายรายได้
สู่ ชุมชนรอบข้างการซึ่ งท่องเที่ยวโดยชุ มชนก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่ งทาให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ และทาให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
โดยผูว้ ิจยั เห็นว่าสามารถนาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุ มชนมาวิเคราะห์ปรับใช้กบั แหล่ง
เตาผาโบราณเวียงบัวว่ามีคุณลักษณะใดบ้างที่ตรงกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุ มชนเพื่อนาไปสู่
การปรับปรุ งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าวต่อไป
2. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ง วัฒ นา (2542, น.6)ได้ใ ห้ ค วามหมายการท่ อ งเที่ ย วแบบยัง่ ยื น (Sustainable
Tourism) ว่าหมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถดารงไว้
ซึ่ งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่ อมคลาย
Anirak Aimserak (2554) กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนว่า เป็ นการกาหนด
ทิศทางหรื อบริ หารจัดการทรัพยากร เพื่อ ใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปั จจัย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
2.1 องค์ ประกอบของการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศิริ สี คาภา (2557, น.21) ได้กล่างถึงองค์ประกอบหลักของการ
พัฒ นาท่ อ งเที่ ย วแบบยัง่ ยื น 6 ด้า นได้แ ก่ 1)

องค์ ป ระกอบด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว

2) องค์ป ระกอบด้า นการพัฒนาการตลาดท่ องเที่ ยว 3) องค์ป ระกอบด้า นการพัฒนาธุ รกิ จท่ องเที่ ย ว
4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 5) องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่ วม
ทางการท่องเที่ยวของชุมชน และ 6) องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตสานึกของการท่องเที่ยว
3. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว (2556) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมไว้ว่าคื อการให้
คุณค่า ของสภาพแวดล้อม สถานที่ สถาปั ตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเรื่ องราวความเป็ นมา สภาพชี วิตของคน
ในท้องถิ่นในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรื อประเพณี วฒั นธรรม
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บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542, น.7) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้วา่ คือ
การเดิ นทางของนักท่องเที่ยวโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อต้องการรั บชมอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของท้องที่หรื อ
ท้อ งถิ่ น นั้น อาจจะเป็ นไปในรู ป แบบ การจัด งานประเพณี การท่ อ งเที่ ย วโบราณสถาน หรื อศึ ก ษา
โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่แหล่งท่องเที่ยวได้จดั กิจกรรมขึ้น
3.1 องค์ ประกอบของการพัฒนาชุ มชนท่ องเทีย่ วเชิ งวัฒนธรรม
วรพงศ์ ผูก ภู่และคณะ (2564, น.266) ได้ก ล่ า วถึ ง องค์ประกอบของการพัฒนาชุ มชน
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม สามารถแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) ด้านการจัดการมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรในท้องถิ่น 2) ด้านการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืน 3) ด้านการมีส่วนร่ วม 4) ด้านการจัด
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ 5) ด้านการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู เผยแพร่ และการสร้างคุณค่า
จากแนวคิดข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ของ บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนาและเพ็ญศิริ สี คาภา (2557, น.21) และแนวความคิดองค์ประกอบของการพัฒนาชุ มชนท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ของ วรพงศ์ ผูกภู่และคณะ (2564, น.266) มาประยุกต์และปรับใช้เป็ นกรอบแนวคิดงานวิจยั เพื่อ
ใช้ศึกษาศักยภาพและการดาเนินงานในปั จจุบนั ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

วิธีการวิจัย
งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา ศักยภาพและการ
ด าเนิ น งานในปั จ จุ บ ัน รวมทั้ง บทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ ภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อพัฒนาและหาแนวทางให้แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่มีความยัง่ ยืน
1. ศึกษาวิจยั จากเอกสาร (Secondary Data) โดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แก่งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากพื้นที่ (Field Research) ผูว้ จิ ยั ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการกับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชนในปั จจุบนั โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่มจานวน
14 คน ประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ ริ หารและคณะงานเทศบาลตาบลแม่กา 6 คน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเวียงบัว 3
คน กลุ่ มผูน้ าชุ มชนและชาวบ้านบัว 4 คนและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 1 คน โดยเก็บข้อมูลโดยการ
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สัมภาษณ์ แบบกึ่ งมีโครงสร้ าง (Semi - Structured Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (NonParticipant Observation)
3. ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) เป็ นการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในด้าน
สถานที่ เวลา และบุคคล นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั

ผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ประเด็นดังนี้
1. การศึกษาศักยภาพและการดาเนินงานของแหล่ งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยาในปั จจุบัน
นั้น ได้ ผลการศึกษาศักยภาพและการดาเนินงานของแหล่งท่องเทีย่ ว แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ านดังนี้
1.1 ด้ านการจั ด การมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรม พบว่า ปั จจุบนั ในด้านการบริ หาร
จัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ถูกค้นพบ มีการสร้างอาคารแบบถาวรครอบคลุมตัวซากแหล่ง
เตาเผาที่ คน้ พบ มี อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เก็บรวบรวมวัตถุ โบราณสาหรั บจัดแสดงให้ผูท้ ี่ สนใจและคนใน
ชุมชนได้เข้ามาเยีย่ มชมศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ในส่ วนของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ได้มีนกั วิชาการรวบรวม
เรื่ องราวไว้เป็ นหนังสื อเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
1.2 ด้ านการบริ หารจัดการที่ยั่งยืน ผลการศึ กษาพบว่า ชาวชุ มชนบ้านบัว ได้มีแกนนา
รวมตัวสมาชิกในหมู่บา้ นจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเวียงบัว ถือได้วา่ เป็ นองค์กรชุ มชน ที่มีวตั ถุประสงค์
หลักในการทางานคือ การฟื้ นฟูพฒั นา รวมถึ งการป้ องกันทานุ บารุ งรักษาแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว แต่
ปั ญหาที่พบคือองค์กรชุมชนที่จดั ตั้งขึ้นนั้นยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควรการพัฒนาฟื้ นฟูแหลางท่องเที่ยวใน
ด้านต่าง ๆ จึงขาดความต่อเนื่อง
1.3 ด้ านการจั ดกิจกรรมและสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ถื อได้ว่าเป็ นจุ ดเด่ นและข้อดี ของ
แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว โดยมีการจัดกิจกรรมประจาปี คือ พิธีบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเตาเผาโบราณ
เวียงบัวซึ่ งจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี ในด้านการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ผทู้ ี่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
สามารถเรี ยนรู ้ กระบวนการและวิธีการปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผาซึ่ งถ่ายทอดองค์ความรู ้ โดยคนในชุ มชนให้แก่
นักท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่ได้เข้าศึกษาดูงานยังแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
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1.4 ด้ านการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้ องถิ่น พบว่า การดาเนิ นงานของแหล่ ง
เตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในเชิงการจัดประชุม
หารื อรวมถึงเปิ ดโอกาสให้ภาคส่ วน หน่วยงาน องค์การจากภายนอกได้เข้ามาช่วยในการวางแผน สนับสนุ น
ส่ งเสริ ม หรื อมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ปั ญหาที่พบคือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว
ยังไม่สามารถกระตุน้ ให้คนในชุมชนเกิดความสนใจเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานมากนัก โดยบทบาท
ส่ วนใหญ่น้ นั จะมีเพียงแกนนาในชุมชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
1.5 ด้ า นการพัฒนาทรั พยากรการท่ องเที่ยว พบว่า แหล่ ง เตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัด
พะเยา ได้มีการปรั บปรุ งฟื้ นฟูสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารในการปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผา ห้องน้ าและลาน
กิจกรรม เพื่อใช้รองรับและอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว ปั จจุบนั กลุ่มแกนนาชาวบ้านได้สร้างเตาเผา
โบราณเพิ่มเพื่อใช้ในการผลิ ตเครื่ องปั้ นดิ นเผาแบบโบราณ และมีการเข้ามาปรับปรุ ง ฟื้ นฟูบริ เวณโดยรอบ
แหล่งท่องเที่ยวเป็ นระยะและครั้งคราวไป
2. การศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน
และสถาบันการศึกษาทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้ องในการบริหารจัดการแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาพบว่า บทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่าง ๆ นั้นในส่ วนของเทศบาลตาบลแม่กา
ผูบ้ ริ หารได้มีนโยบายในการส่ งเสริ มให้หล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมมี
การแต่ ง ตั้ง คณะท างานโครงการคนดี ศ รี เวี ย งบัว เพื่ อ มาขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในรู ป แบบการจัด ท า
โครงการต่ าง ๆ ในรู ป แบบการส่ ง เสริ ม อาชี พการปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผา การจัดกิ จกรรมด้า นส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการประสานงานแก้ไขปั ญหาเรื่ องที่ดิน ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียง
บัว
บทบาทของ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการสนับสนุนในส่ วนข้อมูลด้านเชิงวิชาการในรู ปแบบงานวิจยั
รวมถึ งการให้นิสิตเข้ามาศึกษาดูงานและมีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ที่แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
จัดขึ้น ซึ่ งบทบาทขอองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนสนับสนุ นยัง
ไม่สามารถตอบสนองหรื อตรงตามความต้องการของคนในชุ มชน ซึ่ งสมาชิ กในชุ มชนยังมองว่าการดาเนิ น
โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ นั้นยังขาดความต่อเนื่องเป็ นรู ปธรรม
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ในด้านบทบาทของภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีแกนนาชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเวียง
บัวในรู ปแบบองค์กรชุ มชนเพื่อกลับเข้ามาฟื้ นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุ งฟื้ นฟูอาคาร
สถานที่ การจัดทาและจาหน่ายเครื่ องปั้ นดินเผาที่ยงั คงลายลักษณ์แบบดั้งเดิมของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
รวมถึงทางานร่ วมกับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องแต่ปัญหาที่พบคือการบริ หารจัดการหรื อดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ส่ วนใหญ่มากจากบทบาทหน้าที่ ข องแกนนาชุ ม ชนไม่กี่ คนเท่ านั้น เนื่ องจากสมาชิ กในชุ มชนยัง ไม่ เห็ น
ผลประโยชน์ที่ชดั เจนจากการดาเนินงาน ส่ งผลให้กลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นหรื อองค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้ นฟู แหล่ งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา
ด้ านพืน้ ที่ ที่ต้ งั ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวตั้งอยู่ในพื้นที่เขต ส.ป.ก. การบริ หารจัดการที่ดิน
ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ต้องให้เกิ ดความชัดเจน ให้พ้ืนที่ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัด
พะเยา ได้เป็ นพื้นที่ของชุมชนโดยแท้จริ ง เพื่อให้ชุมชนและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องสามารถได้เข้ามาดาเนิ นการ
ปรับปรุ งฟื้ นฟูหรื อพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้เป็ นศูนย์รวมของชุ มชน เป็ นศูนย์กลาง
แหล่งเรี ยนรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุ มชน ให้ชุมชนได้เห็ นถึ งประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การพัฒนาฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
การส่ งเสริ มสนับสนุ นจากภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาโครงการหรื อกิ จกรรมในทุก ๆ ด้าน ทั้ง
ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการฝึ กทักษะอาชี พ จากการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากหน่วยงานภายนอกใน
รู ปแบบโครงการหรื อจัดกิจกรรม ควรมีการประเมินและติดตามผลเพื่อให้สมาชิ กในชุ มชนที่ร่วมโครงการ
ได้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว โครงการหรื อกิจกรรมที่ดาเนิ นการต้องคานึ งถึง
ความเป็ นไปได้ที่จะทา มีความสอดคล้องไม่ขดั แย้งกับวิถีชีวติ ดั้งเดิมของชุมชนและสามารถนาไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้จริ งกับการดาเนินงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
การสร้ างรายได้ ปรับปรุ งพัฒนาภูมิทศั น์ภายในและภายนอกของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวให้
สามารถดึงดูดความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวหรื อศึกษาดูงานและกลายเป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้สมาชิ กในชุ มชนสามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่สาธารณะ
ประโยชน์ จากการเข้ามาเยี่ยมชมแหล่ งเตาเผาโบราณเวียงบัว พร้ อมสัมผัส วิถีชีวิตของคนในชุ ม ชน ใน
รู ปแบบการจาหน่ายสิ นค้า อาหาร ของที่ระลึก หรื อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบที่พกั สัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท (Home stay)
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เพิ่มองค์ความรู ้ฝึกทักษะอาชี พ ของกลุ่มชาวบ้านบัวในกระบวนการปั้ นเครื่ องปั้ นดินเผาจากที่ผทู้ ี่มี
ความรู ้ในหลักการปรับประยุกต์ใช้ลวดลายดั้งเดิ มเอกลักษณ์ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวให้ออกมาใน
รู ปแบบที่เข้ากับยุคสมัย ให้สมาชิ กในกลุ่มมีความเชี่ ยวชาญเกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ สร้ างปราชญ์ชาวบ้านและ
สร้างอาชีพหลักจากการการจัดทาเครี่ องปั้ นดินเผาให้มีความเชื่อมโยงร่ วมไปกับแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
การประชาสั มพันธ์ การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ ที่มีความหลากหลาย มีรูปแบบที่
น่าสนใจ สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวให้ได้ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อสามารถ
ให้มีกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยการอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานภาครัฐ
ที่สนับสนุ นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมถึ งสถาบันการศึกษาใน
พื้ นที่ ใ นการร่ วมสนับ สนุ นและผลัก ดัน การประชาสั ม พันธ์ ท้ งั ด้า นเครื่ อ งปั้ นดิ นเผาและสถานที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยว
การสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน หน่วยงานหรื อองค์กรท้องถิ่นเป็ นหลักในการหารื อร่ วมกับผูน้ า
ชุมชน แกนนา ภาคีเครื อข่าย เพื่อหาข้อสรุ ปความต้องการของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนา ฟื้ นฟูให้เป็ นไป
ในรู ปแบบที่ชุมชนต้องการ ต้องเกิ ดจากความร่ วมมื อขับเคลื่ อนของชุ มชน โดยให้สมาชิ กชุ มชนได้ร่วมมี
บทบาทในการกาหนดทิศทาง เพื่อเป็ นการกระตุน้ สร้างจิตสานึ กให้คนในชุ มชนได้เกิดความภาคภูมิใจใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุ มชนและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นก่อนภายในชุ มชน
ด้วยความร่ วมมือสมาชิกในชุมชน

อภิปรายและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุ มชนของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยา เป็ นการพัฒนา
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูภ่ ายในชุมชน เพื่อนาความเจริ ญและผลประโยชน์ต่าง ๆ มาสู่ สมาชิ กในชุ มชนหรื อ
ท้องถิ่ น ศักยภาพในการดาเนิ นงานของแหล่ งเตาเผาโบราณเวียงบัวในปั จจุบนั ที่ถือได้ว่าเป็ นจุดเด่น ตาม
องค์ป ระกอบของการพัฒนาชุ มชนท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรม ของ วรพงศ์ ผูกภู่ และคณะ (2564, น.266)
ประการแรกแหล่งท่องเที่ยวได้มีการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท้ งั ในรู ปแบบวัตถุ โบราณและลาย
ลักษณ์อกั ษรในรู ปแบบหนังสื อ เพื่อสร้างความตระหนักเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจแก่สมาชิ กในชุ มชน เป็ นการ
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บริ หารจัดการด้านการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นเพื่อ
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ประการที่สองด้านการจัดกิ จกรรมและสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นการนาเสนอมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมผ่านการจัดกิ จกรรม เช่ น งานประจาปี พิธี บวงสรวงสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ แหล่ งเตาเผาในวันที่ 21
มีนาคมของทุกปี หรื อการให้ผูท้ ี่ เข้ามาศึ กษาดู ง านได้ร่วมเรี ยนรู ้ ใ นกระบวนการปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผาซึ่ ง
ถ่ายทอดองค์ความรู ้โดยแกนนาชุ มชน นับได้วา่ เป็ นจุดขายสาคัญที่สามารถดึงดูดให้ผคู ้ นได้เข้ามาเรี ยนรู ้ยงั
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
ประการที่สามที่เป็ นข้อเด่นสาคัญตามองค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน
ของ บุญเลิ ศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศิริ ศรี คาภา (2557, น.21) คือศักยภาพและการดาเนิ นงานด้านการพัฒนา
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ของความพร้ อ มในด้า นอาคารสถานที่ ที่ ใ ช้ใ นการจัด แสดงเครื่ อ งถ้ว ยชาม
โบราณวัตถุ ต่าง ๆ และอาคารในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผา ลานกิ จกรรม
รวมถึ งสิ่ งอานวยความสะดวกในเรื่ องห้องน้ า ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่าศักยภาพในด้านสถานที่ของแหล่งเตาเผา
โบราณเวียงบัวนั้น มีความพร้อมรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจได้ในระดับที่ดี
จากคุณลักษณะดังกล่าวของแหล่งท่องเตาเผาโบราณเวียงบัวมีความสอดคล้องกับแนวความคิด 3C
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุ มชน ( อพท., 2558, น.16-17) ที่ได้กล่าวถึ งจุ ดศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงสมาชิกในชุ มชน ด้วยแนวคิด 3C ซึ่ งประกอบไปด้วย ประกอบด้วย 1) CBT (Community-Based
Tourism) แกนนาชุ มชนมีความพยายามในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั เครื่ องปั้ นดินเผา โดยการคงเอกลักษณ์
ของลวดลายแบบดั้งเดิมของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวไว้อย่างสร้างสรรค์ 2) CT (Creative Tourism) เป็ น
การเปิ ดพื้ น ที่ ใ ห้ ผูท้ ี่ ส นใจหรื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้เ ข้า มาร่ ว มในกิ จ กรรมที่ ชุ ม ชนจัด ขึ้ น และ

3) CBTT

(Community Benefitting Through Tourism) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเวียงบัวที่จดั ตั้งขึ้นมีวตั ถุประสงค์ใน
การท านุ บ ารุ ง แหล่ ง เตาเผาโบราณเวี ย งบัว รวมถึ ง ต้อ งการกระจายรายได้จ ากการผลิ ต และจัด หน่ า ย
เครื่ องปั้ นดิ นเผาไปสู่ ชุม ชนท าให้ชุ ม ชนได้รับ ผลประโยชน์ ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และทาให้ค นในท้องถิ่ นมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
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ในส่ วนด้านศักยภาพและการดาเนิ นงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวในปั จจุบนั ที่ยงั พบปั ญหา
คือ ศักยภาพและการดาเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืน ในเรื่ องการขับเคลื่อนดาเนินงานขององค์กร
ชุมชนยังไม่ได้รับความร่ วมมือจากคนในชุ มชนเท่าที่ควร ในการทานุ บารุ งฟื้ นฟูและลดผลกระทบทางลบที่
จะส่ งผลเสี ยทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของแกนนา
หลัก ของชุ มชน ส่ ง ผลโดยรวมถึ ง ศักยภาพและการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน
ท้องถิ่นถึงแม้ชุมชนจะเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภายนอก เช่น เทศบาลตาบลแม่กา มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้ามามี ส่วนร่ วมในการวางแผน สนับสนุ นการดาเนิ นงานกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นแต่ก็ยงั ไม่สามารถสร้ างการ
กระตุน้ สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านบัวได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวในชุ มชน
ท้องถิ่นได้เท่าที่ควร ดังนั้น การพัฒนาที่ควรให้ความสาคัญในลาดับแรกคือการพัฒนาความร่ วมมือของคน
ในชุ มชน โดยยกระดับให้สมาชิ กในชุ มชนได้มีบทบาทแสดงออกถึงความต้องการกาหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุ นของหน่ วยงานในพื้นที่ให้ตรงกับบริ บทและความ
ต้องการของชุมชน ให้ได้มองเห็นคุณค่า ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดความเข้มแข็งขึ้นจากภายใน
ชุ มชนย่อมส่ งผลถึ งการพัฒนาด้านอื่ น ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ชุ มชนจะเป็ นกาลังหลัก
สาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นกับ แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวต่อไป
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. การมีส่วนร่ วมของคณะทางานจากองค์กร หน่ วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ควรมีการดาเนิ นการ
ในรู ปแบบการบันทึกข้อตกลง(MOU) บูรณาการร่ วมกับแกนนาสมาชิ กในชุ มชนและ หน่วยงานภาครัฐใน
ระดับใหญ่ข้ ึนในจังหวัดพะเยา ร่ วมกันแก้ในปั ญหาด้านพื้นที่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ผลจาก
การดาเนินโครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงตามความต้องการของคนในชุ มชนและมีความต่อเนื่ องชัดเจนมาก
ขึ้น รวมถึงการจัดทาแผนดาเนินการพัฒนาฟื้ นฟูแหล่งท่องอย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเวียงบัว ควรมีการระดมความคิดเห็น(Brainstorm) ของสมาชิกเป็ น
ประจาและต่อเนื่ อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กแต่ละคนมี บทบาท กระจายอานาจการดาเนิ นงาน เพื่อให้
สมาชิ กกลุ่มฯ ได้มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานอย่างแท้จริ งทุกขั้นตอน มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์การดาเนินงาน ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดพันธสัญญาของสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชน
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3. มี ก ารฝึ กอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผาตาม
เอกลักษณ์ ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และของสมาชิ กกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ชุ มชนคนเวียงบัว เป็ นผลิ ตภัณฑ์ระดับ OTOP สร้ างรายได้และผลประโยชน์ ให้เกิ ดขึ้ นจากแหล่ งเตาเผา
โบราณเวียงบัว เพื่อกระตุน้ และสร้ างแรงจูงใจให้สมาชิ กชาวบ้านบัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
กับแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
4. การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่าควรมีการศึกษาในเรื่ องการสร้ างแรงจูงใจ
การปลูกจิตสานึกรวมถึงกระบวนการสร้างความร่ วมมือหรื อกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
ในชุมชนเพื่อให้ให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างศักยภาพที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานให้เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนหรื อศึกษาในด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์มาใช้ในการศึกษา
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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทบทวนและกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงาน
สะอาด รวมถึ งประเมินศักยภาพพลังงานสะอาดภายในจังหวัดเชี ยงใหม่ และศึกษาถึ งการขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดจังหวัดเชี ยงใหม่ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม รวมไปถึงการศึกษาแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่ งานวิจยั ครั้ง
นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารแผนพัฒนาพลังงานสะอาดและ
นโยบายด้านพลังงานสะอาดของประเทศไทย เอกสารด้านวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กของผูบ้ ริ หารภาครั ฐที่ มีอานาจในการตัดสิ นใจและมี ส่วนในการกาหนดยุทธศาสตร์ ดา้ น
พลังงานสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่ และผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่นายุทธศาสตร์ ไปปฏิบตั ิ รวมถึงประชาชนที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องในเรื่ องการใช้พลังงานสะอาดในจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 20 ท่าน โดยการนาข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้ SOAR Analysis เพื่อประเมิ นศักยภาพภายในของจังหวัดเชี ยงใหม่ และการ
วิเคราะห์โดยใช้ PESTEL Analysis เพื่อประเมิ นศักยภาพปั จจัยภายนอกที่ มีผลต่อการขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ จงั หวัดเชียงใหม่
ผลการศึ กษาพบว่า พลังงานสะอาดในจังหวัดเชี ย งใหม่ที่ มีศกั ยภาพมี 2 ชนิ ด ได้แก่ พลัง งาน
แส งอาทิ ตย์ แล ะ พลั ง งานชี วมวล ตามล าดั บ ซึ่ งสามารถ น ามาใช้ ท ดแทนพลั ง งาน อื่ นได้
โดยจะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่า พลัง งานสิ้ น เปลื อง หรื อพลัง งานฟอสซิ ล อี ก ทั้ง ยัง ช่ วยลดค่ า ใช้จ่า ย
ลดปัญหามลพิษจากฝุ่ น PM 2.5 และเป็ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้
ยังเป็ นการส่ งเสริ มการใช้พลังงานสะอาดในชุ มชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพที่มีการนาเศษวัสดุ
เหลื อใช้ทางการเกษตรมาผลิ ตพลังงาน เป็ นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในอีกทางด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
กาหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม จึงได้
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นากลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ไว้แล้วมาขับ เคลื่อนและวางกลยุทธ์ในการพัฒนาได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาและเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพด้ า นพลั ง งานสะอาด ยุ ท ธศาสตร์ การอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู ้ และสนับสนุ นการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและกระบวนการด้านพลังงานสะอาด

Abstract
The objectives for the research were to review and determine the Strategic Directions for Clean
Energy Development, also the clean energy capability assessment and to study the driving of the Strategic
Plan for Clean Energy Development in Chiang Mai for tangible results. The research will also study the
guidelines and recommendations for the implementation of Strategic Plan for Clean Energy Development.
The research portrayed in term of qualitative research by study, explore, and gather all relevant data from
the Clean Energy Development Plan and Clean Energy Policy of Thailand, also from academic documents
from various relevant agencies and in-depth interviews with the government executives who are involved
in policy planning and policy implementation for the Clean Energy Strategy of Chiang Mai and 20 of
Chiang Mai people as a stakeholder for using of clean energy. SOAR Analysis will be used for Internal
Chiang Mai potential and PESTEL Analysis for external factors affecting Chiang Mai Strategic Plan.
The research found that there are two kinds of clean energy in Chiang Mai that have potential
which are solar and biomass energy that might use to replace traditional energy like fossil fuel. Replacing
by clean energy is more efficient than using of fossil fuel. Furthermore, it also helped to reduce costs in
addressing PM 2.5 problem as well as the environmental conservation. Clean Energy also promoted the
use of energy in the local community especially biomass from agricultural waste to produce energy. On
the other hand, clean energy provided less in expenses and increase income. In order to determine the
direction and driving the Clean Energy Development Strategy to achieve tangible results. There would be
four energy strategies to be used which are 1. Strategy for Development and Strengthening of Clean
Energy Potential, 2. Strategy for Natural Resources Conservation and Sustainable Environment, 3.
Strategy for Knowledge Development and Supporting the Use of Modern Technology, and 4. Strategy for
Legal Development and Clean Energy Processes.

PSPARN 2022

89

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

บทนา
ในปัจจุบนั ทุกๆ ประเทศได้เล็งเห็นความสาคัญการเลือกใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติไม่ไห้ถูกทาลายจาก
ก๊าซพิษต่างๆ ที่ ทาให้เกิ ดภาวะโลกร้ อน อย่างฝุ่ นละออง และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อี กทั้งยังช่ วยลด
ผลกระทบกับระบบนิ เวศ และช่ วยยกระดับคุ ณภาพชี วิตและสุ ขภาพของผูค้ นให้ดีข้ ึนในระยะยาว สาหรับ
สภาวะโลกร้ อนอันเกิ ดจากการใช้แหล่งพลังงานเชื้ อเพลิ งแบบดั้งเดิมอย่างพลังงานน้ ามัน พลังงานถ่านหิ น
และพลัง งานก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นสาเหตุ หลักของการปล่ อยคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ ช้ ัน
บรรยากาศโลก และนาไปสู่ การเผชิ ญหน้ากับปั ญหาด้านสภาวะการเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศและ
สิ่ ง แวดล้อ ม ท าให้ ภาครั ฐและภาคเอกชนจากหลากหลายประเทศเริ่ ม มองหาทางออกที่ จะน าไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนของพลังงาน ซึ่ งเป็ นรากฐานที่สาคัญในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ที่มีความ
ต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี สาเหตุเนื่ องมาจากประชากรบนโลกที่เพิ่มมากขึ้น การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชี วิตที่หนั มาใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ใช้พลังงานมากขึ้น และ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาเป็ นต้องใช้พลังงานเป็ นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ โดยการ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม าแปรรู ป เป็ นพลัง งานไฟฟ้ าเพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปั จจัยการนาเข้า ก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมทางระบบนิ เวศ และทางธรรมชาติได้ ยิ่ง
มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเท่าไรก็จะส่ งผลให้ความต้องการใช้พลังงาน
ในกิจกรรมต่างๆ สู งขึ้นตามไปด้วย การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ กระตุ น้ ให้เกิ ดการใช้พลังงานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่ อนกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเป็ นพลังงานที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ปั ญหาดังกล่าวทาให้ทวั่ โลกให้ความสาคัญกับปั ญหาการขาดแคลนพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดย
การนาแหล่งทรัพยากรจากธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งอาจจะเป็ นการนาพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้โดยตรง เช่น พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้ า หรื อนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทางอ้อม เช่น พลังงาน
ลม พลังงานคลื่ น พลังงานน้ าและพลังงานจากชี วมวล เพื่อแก้ปัญหาการหมดไปของพลังงานสิ้ นเปลื อง
(Non renewable energy) และผลักดันพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาคัญของ
พลังงานทางเลือก (Alternative energy) ให้เป็ นพลังงานหลักในอนาคตต่อไป
ทั้ง นี้ ท างผูว้ ิจยั เห็ นว่า จัง หวัดเชี ย งใหม่ มี พ้ืนที่ ก ว้างใหญ่ เป็ นอันดับ หนึ่ ง ของภาคเหนื อ และเป็ น
อันดับสองของประเทศ มีจานวนประชากรกว่า 1.7 ล้านคน และมีนกั ท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเชี ยงใหม่
กว่า 10 ล้านคนต่อปี (สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชี ยงใหม่ , 2559) ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปมี
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สภาพพื้ นที่ เป็ นภู เขาและป่ าไม้ โดยจัง หวัดเชี ย งใหม่มี ก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าสู ง สุ ดจานวน 658.16 MW
(กระทรวงพลังงาน, 2564) อีกทั้งจังหวัดเชี ยงใหม่ ยังได้ประสบปั ญหาหมอกควันปกคลุ ม (PM 2.5) ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพประชาชนและความเสี ยหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจานวนมาก ผูว้ ิจยั เห็น
ว่าประเทศต่างๆ ได้ให้ความสาคัญและมีการร่ วมมือกันด้านพลังงานสะอาด เพื่อให้สามารถก้าวสู่ ยุคเปลี่ยน
ผ่านจากการใช้เชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล ไปสู่ การผลิ ตและการใช้พลัง งานสะอาดในอนาคต เพื่อพัฒนารู ป แบบ
พลังงาน (Energy Disruption)ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรมและ
ความต้อ งการของประชาชนอย่า งการใช้เทคโนโลยีผ ลิ ตพลัง งานสะอาดมาใช้เป็ นพลัง งานหลัก ที่ จ ะ
ขับ เคลื่ อนนวัตกรรมที่ จาเป็ นต่ อการดารงชี วิต มลพิ ษก็ จะลดลง สิ่ ง แวดล้อมได้รับ การฟื้ นฟู ซึ่ ง จะช่ วย
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึนได้ในที่สุด ด้วยเหตุน้ ีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พฒั นาพลังงานสะอาด จึงเป็ น
หนึ่งใน Global Mega Trends ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด รวมถึงประเมินศักยภาพพลังงานสะอาด
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดจังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาวิจัย

ที่มา : แนวคิดทฤษฎี PESTEL Analysis (Francis, J. A, 1967 ) และแนวคิดทฤษฎี SOAR Analysis (Stavos
J.M. and Hinrichs G, 2009)
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
บุญพิทกั ษ์ คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา, 2558 ได้ศึกษาเรื่ องยุทธศาสตร์ พลังงานสี เขียวจังหวัดสิ งห์บุรี
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาศัก ยภาพพลัง งานสี เขี ย วที่ มี อยู่ใ นแต่ ล ะพื้ นที่ ข องจัง หวัดสิ ง ห์ บุ รีนาเสนอ
ยุทธศาสตร์ พลังงานสี เขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน
10 ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี รวมไปถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกระทรวงพลังงานด้วย
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารภายในจังหวัดสิ งห์บุรีและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดยุทธศาสตร์ พลังงาน จานวน 27 ท่าน
โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อกาหนดเป็ นกลยุทธ์การพัฒนาด้านพลังงาน
สี เขียว และนากลยุทธ์น้ นั มากาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ พลังงานสี เขียว จานวนทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีการ
ประเมินความเป็ นไปได้และความเหมาะสมจากผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง จานวน 6 ท่าน แล้วว่า
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ งผลการศึกษา พบว่า พลังงานสี เขียวที่มีศกั ยภาพในการส่ งเสริ มมี 2 ชนิด
คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชี วมวลตามลาดับ ซึ่ งเป็ นพลังงานที่สามารถพัฒนาให้เป็ นพลังงาน
สารองของจังหวัดได้ อีกทั้งยังเป็ นการลดการนาเข้าพลังงานภายนอกจังหวัดและเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อม
อีกด้วย ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีการนาเศษวัสดุเหลื อใช้ทางการเกษตรมาแปร
รู ปเป็ นพลังงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสามารถพัฒนาเป็ นอาชี พได้การกาหนดยุทธศาสตร์
พลังงานสี เขียวจังหวัดสิ งห์บุรีได้นากลยุทธ์ที่ได้ทาการประเมินไว้แล้วมาจัดกลุ่มและกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ การจัดหาและพัฒนาศักยภาพพลังงานสี เขียว ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาองค์ความรู ้ ด้านสิ่ งแวดล้อมและพลังงานสี เขี ยวยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการและส่ งเสริ มการใช้
พลังงานสี เขียว และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
การใช้แนวคิดทฤษฎี PESTEL Analysis เป็ นกรอบการคิดเชิ งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการ
ประเมิ น สภาพแวดล้อ มภายนอกของธุ ร กิ จ โดยแบ่ ง โอกาสและความเสี่ ย งออกเป็ นปั จ จัย ต่ า ง ๆ
6 ปั จจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านการเมือง (Political) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ปั จจัยด้านสังคม (Social) ปั จจัย
ด้านเทคโนโลยี (Technological) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) และ ปั จจัยด้านกฎหมาย
(Legal) (Francis, J. A, 1967 )
การใช้แนวคิดทฤษฎี SOAR Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุ รกิ จสาหรับการวางแผนกล
ยุท ธ์ จ าก 4 ปั จ จัย ได้แก่ จุ ดแข็ ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) ความปรารถนาหรื อเป้ าหมาย
(Aspiration) และ การวัดผลลัพธ์ (Result) (Stavos J.M. and Hinrichs G, 2009)
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ทางผูว้ ิจยั เห็นว่า SOAR Analysis เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) หรื อวิสัยทัศน์ (Vision) ที่
องค์กรได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่เหมาะสมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้ SOAR Analysis
ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพื่อนามาเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงาน
สะอาดของจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากเอกสารแผนพัฒนาพลัง งานสะอาดและ
นโยบายด้านพลังงานสะอาดของประเทศไทย เอกสารด้านวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลงานทาง
วิ ช า ก า ร บ ท ค ว า ม จ า ก ว า ร ส า ร สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย
ด้ า นพลั ง งานสะอาด พลั ง งานทดแทน พลัง งานสี เขี ย ว และการบริ หารจัด การพลั ง งานสะอาด
และการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสาหรับทายุทธศาสตร์ พลังงานสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่ในครั้งนี้
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม รวมจานวนทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย
กลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารที่ มี หน้า ที่ ใ นการก าหนดนโยบายและยุท ธศาสตร์ ด้า นพลัง งานสะอาด จานวน 2
คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
นักวิชาการพลังงาน สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่นายุทธศาสตร์ ดา้ นพลังงานสะอาดไปปฏิบตั ิ จานวน 18 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
หรื อนักวิชาการสานักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่ ผูบ้ ริ หารหรื อนักวิชาการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มจัง หวัด เชี ย งใหม่ ผูบ้ ริ ห ารหรื อ นัก วิช าการสถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาพลัง งานนครพิ ง ค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูบ้ ริ หารหรื อนักวิชาการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชี ยงใหม่ และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในจังหวัดเชียงใหม่
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก เป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External) โดยใช้ทฤษฎี PESTEL Analysis และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(Internal) โดยใช้ทฤษฎี SOAR Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาข้อมูลที่ ได้จากข้อมูลทุ ติยภูมิในด้านพื้นที่ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ (กระทรวงพลังงาน. กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563) มาวิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพด้านพลังงานสะอาดในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และนาศักยภาพพลังงานสะอาดที่สามารถพัฒนาหรื อนามาใช้ประโยชน์ได้มาวิเคราะห์เป็ น
กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนา โดยวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูบ้ ริ หารที่มีส่วนใน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การกาหนดยุทธศาสตร์ พลังงานสะอาดในจังหวัดเชียงใหม่ และผูบ้ ริ หารที่นายุทธศาสตร์ พลังงานสะอาดไป
ปฏิบตั ิซ่ ึ งนา PESTEL Analysis มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดปั จจัยในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร (External) ทั้งหมด 6 ปั จจัยดังนี้ ปั จจัยด้านการเมือง (Political) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics)
ปั จจัยด้านสังคม (Social) ปั จจัยด้านเทคโนโลยี (Technological) ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental)
ปั จจัยด้านกฎหมาย (Legal) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) โดยใช้
SOAR Analysis เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ประกอบด้วยจุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities)
แรงจูงใจหรื อแรงพลักดัน (Aspiration) และผลลัพธ์ (Result) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก มาใช้ป ระเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใ นการนาไปใช้จริ ง และนามา
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ผลการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดจังหวัดเชี ยงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนา
เกษตรเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรู ปมูลค่าสู ง และนวัตกรรมอาหารแห่ งอนาคต ภายใต้ BCG Model และประเด็น
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การจัดการเชิ ง รุ กในปั ญหาฝุ่ นควัน PM 2.5 และการรัก ษาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
แผนการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ 2 ประเด็นได้แก่
1. การพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอิ นทรี ย ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรู ป ที่ มุ่ง เน้นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการส่ งเสริ มเทคโนโลยี พลังงานทดแทน/อนุ รักษ์พลังงาน
เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการผลิตยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการแปรรู ป
2. การพัฒนาที่ 5 บริ หารจัดการ อนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน โดยการใช้มิติดา้ นพลังงานในการแก้ปัญหาสาคัญของพื้นที่ และการแก้ปัญหาขยะ
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดทฤษฎี SOAR Analysis ในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในโดยรวมของ
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยกาหนดให้พ้ืนที่ ท้ งั หมดของจังหวัดเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งการศึกษา และใช้ทฤษฎี PESTEL
Analysis เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกของจังหวัดเชี ยงใหม่ สิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาคือ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม และกฎหมาย โดยสรุ ปผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้ดงั นี้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จุดแข็ง (Strengths) ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่
 มีความพร้อมด้านศักยภาพของพลังงานสะอาด 2 ชนิ ด คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชี วมวล
 ผูบ
้ ริ หารมีความรู ้ความสามารถ ที่จะส่ งเสริ ม สนับสนุน และให้คาปรึ กษาได้
 ภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุ นการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่ อง
 ประชาชนมีความสนใจและมีความพร้ อมในการปรับมาใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้ นก่ อให้เกิ ดผลดี
ต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และช่วยในเรื่ องของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดอยูเ่ สมอ
 จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ส ถาบัน หลายสถาบัน ที่ มี ศ ก
ั ยภาพสู งในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ ย วกับการผลิ ต
พลังงานสะอาดมาใช้และส่ งเสริ มการพัฒนาในจังหวัด
 พลังงานชี วมวลสามารถลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้วยจากบ่อฝั งกลบธรรมดา สามารถนามาแปร
รู ปเป็ นกระแสไฟฟ้ า และแก๊สหุ งต้มภายในครัวเรื อน และปั ญหาด้านมลภาวะทางกลิ่น
โอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่
 ภาครัฐมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้พลังงานสะอาดภายในชุ มชนผ่านโครงการต่างๆ
 มีการลดภาษีการนาเข้าสาหรับอุปกรณ์ และมีการรับซื้ อไฟฟ้ าจากรายย่อย
 ประชาชนเริ่ มให้ความสาคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
 การนานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีช้ น
ั สู งเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาด
 มีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้/การติดตั้งพลังงานสะอาด
แรงบันดาลใจและแรงพลักดัน (Aspiration) ให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่
 จัดตั้งสถานที่รับเรื่ องการติดตั้งพลังงานสะอาดในที่เดียว หรื อ One Stop Service ไม่ให้เกิ ดความยุง่ ยาก
ในการขอติดตั้งเป็ นการลดขั้นตอนในการขออนุ ญาตใช้พลังงานสะอาด
 มีการลดต้นทุนอุปกรณ์ และการติดตั้ง โดยรัฐบาลมีการช่วยสนับสนุ นต้นทุน
 ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการขายพลังงานสะอาด
 ช่วยลดปั ญหามลภาวะเป็ นพิษในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่ นจาก PM 2.5
ผลลัพธ์ (Result) ทีต่ ้ องการให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่
 มีการนาร่ องเอาไปใช้ในพื้นที่จริ งอาเภอละหนึ่ งแห่ งโดยการสนับสนุ นจากภาครัฐ
ั ครัวเรื อน
 ส่ งเสริ มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สูง และสนับสนุ นงบประมาณให้กบ
 ส่ งเสริ มให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ า โดยลดภาษีการซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าและเพิ่มสถานี ชาร์ จ
 ประชาชนมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานสะอาด
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สภาพสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่มีความสมบูรณ์มากขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ และการขับเคลือ่ นพลังงานสะอาดในจังหวัดเชี ยงใหม่
ในปั จ จุ บ นั พบว่า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละการขับ เคลื่ อ นพลัง งานสะอาดในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิภาพ เนื่องจากโครงการที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ยังกระจายออกไปไม่ทวั่ ถึง ทั้งในระดับ
อาเภอ และตาบล อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถนาไปเป็ นตัวอย่างให้แต่ละพื้นที่อย่างเป็ น
รู ปธรรม และยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาฝุ่ นควัน PM 2.5 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การประเมินศักยภาพพลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่
ในปั จจุบนั พบว่าศักยภาพพลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ในการนามาผลิตพลังงานสะอาดมาก
ที่สุด ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ รองลงมา ได้แก่ พลังงานชี วมวล พลังงานขยะ และพลังงานก๊าซชี วภาพ
ตามลาดับ ซึ่ งพลังงานที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตพลังงาน และไม่เหมาะกับการลงทุนได้แก่ พลังงานลม ซึ่ ง
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้มากถึง 6,059.28 ktoe อยูใ่ นสัดส่ วนที่ 93.25% ในการผลิต
พลังงานสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่ รองลงมาได้แก่ พลังงานชี วมวล สามารถผลิ ตพลังงานทดแทนได้
228.93 ktoe อยูใ่ นสัดส่ วนที่ 3.52% ในการผลิตพลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดจังหวัดเชี ยงใหม่
พบว่าได้ขบั เคลื่อนไปพร้อมกับการแก้ไขปั ญหาหมอกควัน PM 2.5 และส่ งเสริ มการใช้พลังงาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ใ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ไ ฟ ฟ้ า ใ ช้ ค ว บ คู่ ไ ป กั บ น โ ย บ า ย ก า ร ส ร้ า ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ โ ม เ ด ล
โดยมีแนวทางในด้านต่างๆ ดังนี้
1.การสร้ างแรงบันดาลใจหรื อกระตุน้ ให้ประชาชนมี ความสนใจและต้องการนาพลังงาน
สะอาดไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในอนาคต เช่ น การลดต้นทุนอุปกรณ์และการติดตั้ง แรงจูงใจจากการสร้ าง
รายได้จากพลังงานสะอาดหรื อคาร์บอนเครดิต (การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรื อนกระจก) ทาให้เกษตรกรเกิด
รายได้อีกทาง
2.การนานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาดโดย
ทาเป็ นเมืองต้นแบบการใช้พลังงานสะอาด และให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กบั
ชุมชนและชาวบ้าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
3.การให้ความรู ้ ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการผลิ ตติ ดตั้งและการขอ
อนุญาตใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านสามารถดาเนิ นการผลิตและติดตั้งได้ง่าย ส่ งผลให้เกิด
การใช้พลังงานสะอาดมากยิง่ ขึ้น
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การกาหนดยุทธศาสตร์ พลังงานสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่
การกาหนดยุทธศาสตร์ พลังงานสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นการกาหนดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมต่อ
การส่ ง เสริ ม และพัฒนาการใช้พ ลัง งานสะอาดที่ มี อยู่ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ และให้มี ค วามสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพลังงานสะอาดและยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานสะอาดของจังหวัด เชี ยงใหม่ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลด้านศักยภาพพลังงานและแผนพัฒนาด้านพลังงานเพื่อให้มีทิศทางในการดาเนินการและสอดคล้องกัน
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ ท้ งั หมด 4 ด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพด้านพลังงานสะอาด
(เป็ นจุดแข็ง (Strengths) และแรงบันดาลใจ (Aspiration)ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่)
1. พัฒนาศักยภาพพลังงานสะอาดให้มีความหลากหลาย
2. เพิม่ สมรรถนะด้านการบริ หารจัดการพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในระดับตาบล
3. สนับสนุนให้มีหมู่บา้ นต้นแบบด้านพลังงานสะอาดทุกตาบล
4. จัด ตั้ง ศู นย์บ ริ ก ารข้อมู ล ด้า นพลัง งานสะอาด และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
(เป็ นโอกาส (Opportunities) และ ผลลัพธ์ (Result) ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่)
1. จัดกิ จกรรมฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเรื่ องการบริ หารจัดการเศษวัส ดุ เหลื อทิ้ ง และขยะชุ ม ชนเป็ น
พลังงานสะอาด
2. ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
3. เสริ มสร้างองค์ความรู้เรื่ องพลังงานสะอาดในทุกมิติอย่างเป็ นรู ปธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
(เป็ นโอกาส (Opportunities) และแรงบันดาลใจ (Aspiration)ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่)
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในด้านพลังงานสะอาด
2. เสริ มสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นพลังงานสะอาดให้มีความทันสมัยใหม่และมีความหลากหลาย
3. การกระจายเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไปยังพื้นที่ห่างไกล
4. ส่ งเสริ มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในการลดต้นทุนการผลิ ต แปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ สร้างโอกาส สร้ าง
รายได้ให้กบั เศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการด้านพลังงานสะอาด
(เป็ นโอกาส (Opportunities) และ แรงบันดาลใจ (Aspiration)ในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่)
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1. จัดกิ จกรรมฝึ กอบรมให้ความรู ้ ดา้ นยุทธศาสตร์ พลังงานสะอาดและข้อมูลเกี่ ยวกับพลังงานสะอาด
ให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกระดับ
2. จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายและเทคโนโลยีให้กบั บุคคลทัว่ ไปที่สนใจการนาพลังงานสะอาด
ไปใช้
3. จัดตั้งศูนย์บริ การ One Stop Service สาหรับการยืน่ ขอติดตั้งการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็ นระบบ

การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ องยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึ กในระดับผูบ้ ริ หารภาครัฐที่มีอานาจในการตัดสิ นใจและมีส่วนในการกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านพลังงาน
สะอาดของจังหวัดเชี ยงใหม่ และการนายุทธศาสตร์ ไปใช้งาน รวมถึ งการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ประชาชนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ในประเด็นเรื่ องของแผนยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่ อนพลังงานสะอาดใน
จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากโครงการที่สนับสนุ นการใช้พลังงานสะอาด ยังกระจาย
ออกไปไม่ทวั่ ถึง ทั้งในระดับ อาเภอ และตาบล อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถนาไปเป็ น
ตัวอย่างให้แต่ละพื้นที่อย่างเป็ นรู ปธรรม (ผูบ้ ริ หารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
2565) ในส่ วนของการประเมินศักยภาพพลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั พบว่ามีศกั ยภาพที่สูง
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้ใช้พลังงานสะอาดไม่ได้เป็ นเทคโนโลยีที่ไกล
ตัว และการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ช่วยลดปั ญหาฝุ่ นควัน ซึ่ งจะเห็นได้
จากมหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้ เ ริ่ มน าเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกับ พลัง งานสะอาดมาใช้
ทั้ง ในเรื่ องของพลัง งานจากชี ว มวล พลัง งานทดแทนจากพื ช และภาคการเกษตร โดยเฉพาะพลัง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ดัง นั้น การสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ จ ัง หวัด เชี ย งใหม่ หั น มาใช้ พ ลัง งานสะอาด
จะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่ องของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 จะมีแนวโน้มที่ลดลง การพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านพลังงานสะอาดมีทิศทางและแนวโน้มสอดคล้อง
กับทิศทางของโลกและประเทศอื่นๆ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเป็ นศูนย์ภายในปี 2050 ด้านนโยบายจะต้อง
สอดคล้องกับสัญญาที่ได้เซ็นใน Global Warming ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและในอนาคตพลังงานที่จะ
เกิ ดขึ้ น ต้องไม่ ใ ช่ พ ลัง งานที่ เ กิ ดจากเชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล แน่ นอน (ผูบ้ ริ หารส านักงานจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ผูบ้ ริ หารสานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่, 2565)
การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีหน้าที่ในการ
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ข องจัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การเพิ่ ม ศัก ยภาพการใช้ พ ลัง งานจาก
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แสงอาทิตย์เป็ นอันดับแรก ลาดับที่ 2 คือพลังงานชีวมวล แต่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านนั้น จะยังคง
มีปัญหาในการใช้งานอยู่ เช่น บ้านที่ใช้โซล่าเซลล์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าไม่สามารถจ่ายได้ตลอดเวลา ด้วย
ปั จจัยหลายอย่าง จังหวัดเชี ยงใหม่จึงไม่ค่อยมีการส่ งเสริ มพลังงานแสงอาทิตย์ในการใช้ผลิตเป็ นไฟฟ้ ามาก
เท่าที่ควร แต่มีการรับซื้ อพลังไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์มาบางส่ วนตามนโยบาย แต่ก็ไม่ได้เน้นทางด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์มากนัก เพราะพลังงานไฟฟ้ าที่มีอยูใ่ นขณะนี้ยงั เหลือใช้อยู่ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เน้นในเรื่ องการ
ใช้พลังงานชี วมวล ยกตัวอย่างเช่ น บ้านตาล อาเภอฮอด มีก ารใช้พลังงานสะอาดจากขยะ หรื อพลังงาน
ชี วภาพ ซึ่ งเมื่ อก่ อนเป็ นบ่อฝั งกลบขยะ พอมี กระบวนการฝั งกลบก็เกิ ดแก๊สขึ้ นมา และแก๊สที่ ได้มานั้นก็
สามารถนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้ า และปั จจุบนั ได้มีการขายไฟฟ้ าอยูท่ ี่ 2 เมกกะวัตต์ ที่ขายเข้าระบบ ถือว่า
เป็ นปริ มาณที่ มาก ในขณะที่มีการนาไปใช้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า ก็มีการนามาใช้เป็ นแก๊ส LPG แก๊สหุ งต้ม
ภายในครัวเรื อนได้ดว้ ย ซึ่ งปั จจุบนั ในพื้นที่มีการต่อเข้าไปใช้ในครัวเรื อนมากกว่า 1,000 ครัวเรื อน และ
อนาคตกาลังจะมีการขยายเพิ่มขึ้น 1,500 – 2,000 ครัวเรื อน เห็นได้ชดั คือการนาขยะมาใช้แปรรู ปเป็ นแก๊สหุ ง
ต้มภายในครัวเรื อน ซึ่ งเป็ นแก๊สชีวภาพก็ถือเป็ นหนึ่งในพลังงานสะอาด ทาให้ลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม
ด้วย จากบ่อฝังกลบธรรมดา สามารถนามาแปรรู ปเป็ นทั้งกระแสไฟฟ้ า และแก๊สหุ งต้มภายในครัวเรื อน และ
ปั ญหาด้านมลภาวะทางกลิ่นก็ลดลง (ผูบ้ ริ หารสานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่, 2565)
การเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานสะอาดจังหวัดเชี ยงใหม่
ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้ให้นโยบายควบคู่ไปกับปั ญหาการแก้ไขหมอกควัน และเข้าไปส่ งเสริ มการใช้พลังงาน
โซล่าเซลล์ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้ าใช้ และนาเอาพลังงานทดแทนมาใช้ในการแก้ปัญหาหมอกควัน ควบคู่ไปกับ
นโยบายการสร้างเชียงใหม่โมเดล ซึ่ งจะมีการใช้เศษขยะมูลฝอยและวัสดุที่เหลือจากการเกษตรนามาแปรรู ป
เป็ นเชื้ อเพลิ งพลังงาน เรี ยกว่าพลังงานชี วมวลหรื อชี วภาพ ซึ่ งถื อเป็ นอีกหนึ่ งพลังงานสะอาด เป็ นพลังงาน
ทดแทน ซึ่ งจะนามาใช้ในอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้ า และตอนนี้ กาลังมีการดาเนิ นการส่ งเรื่ องที่จะใช้
พลังงานสะอาดเหล่านี้ และจะมีการต่อยอดของ BCG เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น (ผูบ้ ริ หารสานักงานพลังงาน
จังหวัดเชี ยงใหม่และผูบ้ ริ หารสานักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่, 2565) และในขณะเดียวกัน ไฟฟ้ าก็จะมีความ
มัน่ คงในพื้นที่ แต่ในปั จจุบนั ทางจังหวัดยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนมากเท่าที่ควร และประสิ ทธิ ภาพของขนส่ ง
ด้านไฟฟ้ าของจังหวัดเชี ยงใหม่ยงั มีปริ มาณที่นอ้ ย
ในส่ วนของการก าหนดนโยบายยัง คงคลอบคลุ มทุ ก หน่ วยงานและทุ ก พื้นที่ ในเรื่ องของการใช้
พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นพื้นที่ทา
การเกษตรเป็ นจานวนมากที่ก่อให้เกิดของเสี ย จึงมีการนาของเสี ยจากภาคเกษตรมาผลิตพลังงานชี วมวล ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นนโยบายที่ดี แต่จากการเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรในเครื อข่ายต่าง ๆ ยังไม่มีการกระจายนโยบายตัว
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ลงสู่ ชุม ชนหรื อภาคเกษตรอย่า งเป็ นรู ป ธรรม อาจมี เป็ นโมเดลหรื อต้นแบบอยู่เป็ นบางพื้ นที่ เท่ า นั้น ไม่
ครอบคลุ มทุกพื้นที่ในภาคการเกษตร ซึ่ งปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่ารัฐบาลกาลังมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาใช้
รถยนต์ไฟฟ้ ากันมากขึ้น โดยการลดภาษีการนาเข้ารถยนต์ไฟฟ้ า ฯลฯ เพื่อช่วยลดปั ญหามลพิษ และปั ญหา
หมอกควัน PM 2.5 ในประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ย
การสร้างแรงบันดาลใจ หรื อกระตุน้ ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีความสนใจและต้องการนา
พลังงานสะอาดไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในอนาคต วิธีการคือต้องสร้างแรงจูงใจ เช่ น การลดต้นทุนอุปกรณ์
และการติดตั้ง โดยที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนต้นทุนของการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น การผ่อนจ่าย หรื อวิธีการที่ทา
ให้ชาวบ้านสามารถลงทุนได้ และแรงจูงใจจากการสร้ างรายได้จากพลังงานสะอาดหรื อคาร์ บอนเครดิ ต
(การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรื อนกระจก) ทาให้เกิดรายได้ให้กบั เกษตรกรอีกทาง (ผูบ้ ริ หารคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2565) อีกทั้งศูนย์ราชการต้องเป็ นต้นแบบในการริ เริ่ มนาพลังงาน
สะอาดมาใช้เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่พี่นอ้ งประชาชนก่อน และการนาร่ องสู่ พ้ืนที่ที่สามารถใช้พลังงานสะอาด
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยกระทรวงพลังงานได้มีการสนับสนุ นนโยบายด้านการลดต้นทุน อย่างกรณี โรงงาน
หรื ออาคารใดที่มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด หรื อโซล่าเซลล์ทางกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายมาช่วย
ในการติดตั้ง 30% ของค่าใช้จ่าย ซึ่ งปั จจุบนั ทางกระทรวงได้มีนโยบายเรื่ องรถยนต์ไฟฟ้ าในการสนับสนุ น
ทางผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูซ้ ้ื อ (ผูบ้ ริ หารสานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่, 2565)
การนานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีช้ นั สู งเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิ ตพลังงานสะอาดใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ ถือเป็ นโอกาสดีและสามารถทาเป็ นเมืองต้นแบบได้ แต่ก็จะมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ อง
ของการลงทุน ยิ่งมี เทคโนโลยีที่สูงมาก ปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้ นคื อเรื่ องค่าใช้จ่ายที่ สูงมาก ประชาชนในระดับ
ชาวบ้านหรื อชุ มชน ไม่สามารถลงทุนได้ และปั ญหาที่ตามมาคือ ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใหม่จนเกิ นไป ข้อเสนอแนะ ควรจะมี การนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ชาวบ้านและชุ มชนสามารถ
เข้าถึ งได้ง่าย และใช้งานง่าย และพัฒนาไปถึงการใช้เทคโนโลยีช้ นั สู งต่อไป (ผูบ้ ริ หารสถาบันวิจยั และการ
พัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2565)
ปั จจัยด้านกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการผลิตติดตั้งและการขออนุ ญาตใช้พลังงานสะอาดใน
จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ พ ลั ง งานสะอาดมาก เนื่ องจากข้ อ จ ากั ด ที่ ก ฎหมาย
มีน้ นั ยังไม่ได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั จึงทาให้มีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึง ทาให้เกิดการขยายได้ยาก
และขั้นตอนการติดตั้งที่ค่อนข้างยุ่งยาก และดาเนิ นการมากกว่าหนึ่ งหน่ วยงาน ต้องมีการติดต่อในหลายๆ
หน่ วยงาน เช่ น ผัง เมื อง สายส่ ง ไฟฟ้ า การไฟฟ้ า เทศบาล เป็ นต้น (ผูบ้ ริ หารสถาบันวิจยั และการพัฒนา
พลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผูบ้ ริ หารเทศบาลนครเชียงใหม่, 2565)
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หน่ วยงานผูน้ านโยบายไปใช้ และประชาชนส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับนโยบายการลดต้นทุนในการ
ติดตั้งพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุ นให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เนื่ องจากหากมีการลดต้นทุน
สาหรับรายย่อย เพื่อนามาใช้ในครัวเรื อนได้ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงและหันมาใช้พลังงานสะอาดได้มาก
ยิง่ ขึ้น และเป็ นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กบั ประชาชน

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึ กษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึ กษาเมืองต้นแบบพลังงานสะอาดทั้งในส่ วนของชุ มชนและ
พื้นที่ในเมืองจากหน่ วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของ
พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ในการนาพลังงานสะอาดไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ควรมีการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีช้ นั สู งเพิ่มเติมที่สามารถนามาเพิ่มศักยภาพในการ
นาพลังงานสะอาดมาใช้ โดยประเมิ นเรื่ องงบประมาณและความคุ ม้ ค่าในการใช้ง านให้กบั หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. การศึกษาครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมกับชุ มชน โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมในการทาเป็ นเมืองต้นแบบ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัด
กรมราชทัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สังกัดกรมราชทัณฑ์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research
Methodology) ประชากรของการวิจยั นี้ คือ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ แบ่งเป็ นบุคลากร
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว จ้างเหมาบริ การ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาน
วน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ T-test และ
Pearson's correlation ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่มีความผูกพันต่อ
องค์การอยูใ่ นระดับสู ง ปั จจัยพื้นฐาน ปั จจัยลักษณะงาน ปั จจัยด้านแบรนด์ ปั จจัยภาวะผูน้ า และปั จจัยแนว
ปฏิบตั ิในองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับสู งกับความผูกพันต่อองค์การ ส่ วนปั จจัยผลการปฏิบตั ิงาน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ

คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ
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Abstract
The purposes of this independent study aims (1) to study the levels to employee engagement of
correctional officers under the department of corrections in Chiang Mai Province and (2) to study the
factors which relating to employee engagement of correctional officers under the department of
corrections in Chiang Mai Province
The quantitative research methodology was adopted in this study. Populations for this research
was personnel of the Department of Corrections in Chiang Mai including government officials,
government employees, employees, temporary employees and independent contractors. The data was
collected from a sample of 300 people using questionnaires as a research tool and analyzing data using
statistics T-test and Pearson's correlation.
According to the study results, employees under the Department of Corrections in Chiang Mai
Province had a high level of engagement. Basics factors , work factors, brand factors , leadership factors
and company practices factors showed a high positive engagement. Besides, the factor of performance
displayed a moderate positive engagement.

Keywords: Employee Engagement
บทนา
กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยของผูต้ อ้ งขัง ตลอดจนผู้
ที่ถูกควบคุ มหรื อกากับดูแลตามหน้าที่และอานาจของกรมราชทัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขฟื้ นฟูผตู ้ อ้ งขังและบุคลากรภายใต้การกากับดูแลตามอานาจของกรมราชทัณฑ์ ให้
กลับมาเป็ นพลเมืองดี ไม่หวนกลับมากระทา ผิดซ้ า มีการพัฒนาทักษะในการทางาน และสามารถใช้ชีวิต
ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ
กรมราชทัณฑ์มีเรื อนจาทัว่ ประเทศ 143 แห่ ง แบ่งเป็ นเรื อนจากลาง 33 แห่ ง เรื อนจาพิเศษ 4 แห่ ง
ทัณฑสถาน 24 แห่ ง เรื อนจาจังหวัด 50 แห่ ง เรื อนจาอาเภอ 26 แห่ ง สถานกักขัง 5 แห่ ง และสถานกักกัน 1
แห่ ง มีขา้ ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาทั้งหมด 13,784 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
อ้างอิงจาก: กองบริ หารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์) โดยปั จจุบนั มีผตู ้ อ้ งราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ จานวน
307,007 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อ้างอิงจาก : กรมราชทัณฑ์, 2564)
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ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว กรมราชทัณ ฑ์ มี ภ ารกิ จ ในการควบคุ ม ผู้ต้อ งขัง บ าบัด ฟื้ นฟู แ ละแก้ไ ข
พฤติกรรมของผูต้ อ้ งขัง โดยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ถือว่าเป็ นข้าราชการพลเรื อนที่มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงาน
ที่พิเศษมากกว่าข้าราชการพลเรื อนประเภทอื่นๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ตอ้ งทาตลอด 24 ชัว่ โมง กรมราชทัณฑ์ได้รับ
อนุมตั ิกรอบอัตรากาลังคนสาหรับการทางานเฉพาะในเวลาราชการ โดยทางานเพียงวันละ 8 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ น
กรอบอัต ราต่ า สุ ดที่ บ ัง คับ ใช้ ส่ ว นการท างานนอกเวลาราชการเพิ่ ม ขึ้ นอี ก วัน ละ 16 ชั่ ว โมงและ
วันหยุดราชการ กรมราชทัณฑ์ จึงต้องหมุ นเวียนข้าราชการที่ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ในช่ วงเวลาทาการปกติ ทุก
ตาแหน่งมาทาหน้าที่เข้าเวรรักษาการ กล่าวคือ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตรากตรากว่าเจ้าหน้าที่ในองค์การอื่นๆ จึงทา
ให้เกิ ดความเบื่ อหน่ าย ทั้งยังไม่มีเวลาเพียงพอให้สมาชิ กในครอบครัว นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยงั ได้ให้
ความสาคัญสู งสุ ดในการป้ องกันไม่ให้ผตู้ อ้ งขังหลบหนี แม้วา่ เรื อนจาจะมีเจ้าหน้าที่หรื ออุปกรณ์ไม่เพียงพอ
กรมราชทัณฑ์ก็ ไ ม่ อาจปฏิ เสธการรั บผูต้ ้องขัง ได้ แม้ว่า จะเลยเวลาราชการแล้ว เจ้า หน้า ที่ จะต้องรั บ ตัว
ผูต้ อ้ งขังทันที่ มีคาสั่งตามกฎหมายจะเลื่ อนไปทาวันอื่ นไม่ได้ จึงส่ งผลให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งรับภาระหนักและ
ความเครี ยดในการทางาน (กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2564)
แม้วา่ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ตอ้ งทางานตรากตรา มีความกดดันในการทางานสู งจนเกิดความเครี ยด
บุคลากรกรมราชทัณฑ์ยงั คงมีการคงอยูก่ บั องค์การในระดับสู ง ซึ่ งเห็นได้จากสถิติการลาออกของบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ต้ งั แต่ ปี พ.ศ.2559- 2563 มีอตั ราการลาออกน้อยลงโดยคิ ดเป็ นร้ อยละ 4.3 ของบุคลากร
ทั้ง หมดของกรมราชทัณ ฑ์ เ ท่ า นั้น (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2564:กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกรม
ราชทัณฑ์,2564) ซึ่ งอาจกล่ าวได้ว่าระดับความผูกพันของบุ คลากรต่อองค์การอยู่ในระดับสู ง โดยความ
ผูกพันต่อองค์การประกอบไปด้วย ‚Say‛ ‚Stay‛ ‚Strive‛ ตามที่ Aon Hewitt 2015 ได้ให้ความหมายไว้วา่
องค์ประกอบความผูกพันของพนักงานจะแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง เป็ นสถานะของการมี
ส่ วนร่ วมทางอารมณ์และทางปั ญญาที่กระตุน้ ให้พนักงานทางานได้ดีที่สุด พนักงานจะมีความผูกพันเมื่อพวก
เขาได้ ‚Say‛ การที่พนักงานพูดเชิ งบวกเกี่ยวกับองค์การ กับเพื่อนร่ วมงาน และผูร้ ับบริ การ ‚Stay‛ มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็ นสมาชิกขององค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ ‚Strive‛ การทุ่มเทพยายาม
เป็ นพิเศษ ทุ่มเทให้กบั การทางานอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดของ Aon Hewitt
แนวคิดของ Aon Hewitt 2011 (อ้างถึงใน ณัฐพร ฉันทะธัมมะ, 2562) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาในงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้ความหมายของความผูกพันไว้วา่ เป็ นสิ่ งที่เห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้
1.การพูด (Say) พฤติกรรมที่พนักงานพูดถึ งสิ่ งดี ๆต่อองค์การเมื่อมีโอกาส หรื อเชื้ อเชิ ญเพื่อนๆมา
ทางานที่องค์การ
2. การดารงอยู่ (Stay) พฤติกรรมและความตั้งใจที่จะทางานที่องค์การต่อไป มีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
3. ความพยายามอย่างมุ่งมัน่ (Strive) พฤติกรรมที่พนักงานมีแรงจูงใจและพยายามทาสิ่ งดีๆให้แก่
องค์การวัตถุประสงค์ขององค์การ Aon Hewitt แบ่งปั จจัยที่นาไปสู่ ความผูกพันของพนักงานออกเป็ น 6
กลุ่ม ดังนี้
1.ปั จจัยพื้นฐาน (The Basics) ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิ การ (benefits) ความปลอดภัย
(safety) ความมัน่ คงในการทางาน (job security) ความสมดุ ลชี วิต กับการทางาน (work life balance)
สภาพแวดล้อมการทางาน (work environment)
2. ปั จจัยลักษณะงาน (The work) ได้แก่ การทางานร่ วมกัน (collaboration) การเสริ มพลัง/การมี
อิสระในการทางาน (empowerment/autonomy) งานที่ทา้ ทาย (work task)
3.ปั จจัยผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในงาน (career opportunities) การ
เรี ยนรู้และพัฒนา (learning and development) การบริ หารบุคลากร (people management) การจัดการผลการ
ปฏิบตั ิงาน (performance management) การให้รางวัลและการยอมรับ (Rewards and recognition)
4.ปั จ จัย ด้า นแบรนด์ (Brand) ได้แ ก่ ชื่ อ เสี ย งองค์ก าร (reputation) คุ ณ ค่ า ที่ อ งค์ก ารมอบให้ แ ก่
พนักงาน (EVP) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (corporate responsibility)
5.ปั จจัยภาวะผูน้ า (Leadership) ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (senior leadership) ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารระดับส่ วนงาน (BU leadership)
6.ปั จ จัย แนวปฏิ บ ัติ ใ นองค์ก าร (Company practices) ได้แ ก่ แนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การสื่ อ สาร
(communication) แนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความหลากหลาย (diversity and inclusion) โครงสร้ างพื้นฐานที่
สนับสนุนในการทางาน (enabling Infrastructure) การบริ การจัดการคนเก่ง (talent and staffing)
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว และจ้างเหมา
บริ การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ รวมทั้งหมดจานวน 380 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1
สิ งหาคม 2564) ในการวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจากทั้งหมดของกลุ่มประชากร จากการส่ งแบบสอบถาม
ปรากฎว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถาม จานวน 300 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.9 ของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเชิงประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้าง
งานและระยะเวลาการทางานในหน่วยงานปั จจุบนั โดยให้ตอบแบบสอบถามแบบคาตอบ และแบบเป็ นข้อ
ให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกับหน่วยงาน
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านพื้นฐาน ปั จจัยลักษณะงาน ปั จจัยผลการปฏิ บตั ิงาน ปั จจัยด้านแบรนด์ ปั จจัยภาวะ
ผูน้ า และปัจจัยแนวปฏิบตั ิในองค์การ โดยใช้การวัดแบบ Likert Scale มีเกณฑ์การให้ค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ความภูมิใจต่อหน่ วยงาน
ความตั้งใจในการทางานกับหน่วยงานจนถึ งเกษียณ และความมุ่งมัน่ ทุ่มเทที่จะปฏิ บตั ิงานให้กบั หน่ วยงาน
โดยใช้การวัดแบบ Likert Scale มีเกณฑ์การให้ค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ
เกณฑ์การแปลค่าระดับความผูกพันต่อองค์การ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 -5.00 หมายถึง ความผูกพันระดับสู งมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 -4.20 หมายถึง ความผูกพันระดับสู ง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 -3.40 หมายถึง ความผูกพันระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 -2.60 หมายถึง ความผูกพันระดับต่า
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 -1.80 หมายถึง ความผูกพันระดับต่ามาก
แบบสอบถามผ่า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรง (Validity) โดยให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถาม โดยการคานวณค่า IOC (Index of item congruency) อยูร่ ะหว่าง 0.67 1.00 และทาการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) จากการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) จานวน 30
ราย ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีภาพรวมที่ 0.96
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1. การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา ใช้สถิ ติคือ หาค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ สาหรั บ ข้อมู ลในด้านเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพการจ้างงาน และระยะการท างานในหน่ วยงานปั จจุ บ นั
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3
2. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่า One -Simple T-test กาหนดเกณฑ์คือ 3.40 และกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัด
กรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่อยูใ่ นระดับสู ง
- ใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่
2 ปั จจัย พื้ นฐานมี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ความผูก พันต่ อองค์ก ารของบุ ค ลากรสั ง กัดกรมราชทัณฑ์ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่ สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัด
กรมราชทัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ สมมติฐานข้อที่ 4 ปั จจัยผลการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์การของบุ คลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชี ย งใหม่ สมมติ ฐานข้อที่ 5 ปั จจัยด้านแบรนด์มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ สมมติฐานข้อ
ที่ 6 ปั จจัยภาวะผูน้ ามีค วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในจังหวัด
เชี ยงใหม่ สมมติ ฐานข้อที่ 7 ปั จจัยแนวปฏิ บตั ิ ในองค์การมี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางความแกร่ งของความสัมพันธ์
ระดับความแกร่ ง
เชิงลบ
เชิงบวก
ไม่มีความสัมพันธ์

-.09 ถึง .00

.00 ถึง .09

มีความสัมพันธ์ระดับต่า

-.3 ถึง -.1

.1 ถึง .3

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

-.5 ถึง -.3

.31 ถึง .5

มีความสัมพันธ์ระดับสู ง

-1.0 ถึง -.5

.51 ถึง 1.0
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ผลการศึกษา
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่1 ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานการวิจยั คือ ระดับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรสังกัด กรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ อยูใ่ นระดับสู ง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้สถิติ One-Sample T-Test
ตัวแปร
µ
S.D
เกณฑ์
Sig
ระดับความผูกพันต่อองค์การ

4.04

0.86

3.40

.000

จากตารางที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ One-Sample T-Test โดย
กาหนดเกณฑ์คือ 3.40
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า Sig เท่ากับ .000 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่กาหนดไว้ (0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของบุ คลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ อยูใ่ นระดับสู ง
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยพื้นฐาน ปั จจัยลักษณะงาน ปั จจัยผลการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยด้านแบรนด์ ปั จจัยภาวะผูน้ า และปั จจัยแนวปฏิบตั ิในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้สถิติ
Pearson’s Correlation
ตัวแปรอิสระ
Sig.
Pearson’s
ระดับ
Correlation
ความสัมพันธ์
1.ปั จจัยพื้นฐาน
.000
.612
สู ง
2.ปัจจัยภาวะผูน้ า
.000
.585
สู ง
3.ปัจจัยด้านแบรนด์
.000
.572
สู ง
4.ปัจจัยผลการปฏิบตั ิงาน
.000
.552
สู ง
5.ปัจจัยแนวปฏิบตั ิในองค์การ
.000
.538
สู ง
6.ปัจจัยลักษณะงาน
.000
.528
สู ง
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จากการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่พบว่าปั จจัยที่มีระดับความสัมพันธ์เป็ นลาดับแรกคือ ปั จจัยพื้นฐานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับสู ง (r = .612) ลาดับสองคือ ปั จจัยภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ในระดับสู ง (r = .585) ลาดับที่สามคือ ปั จจัยด้านแบรนด์มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ในระดับสู ง (r = .572) ลาดับที่สี่คือ ปั จจัยผลการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ เชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับสู ง (r = .552) ลาดับที่หา้ คือ ปัจจัยแนวปฏิบตั ิในองค์การมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร ในระดับ สู ง (r = .538) และล าดับ สุ ดท้า ยคื อ ปั จ จัย ลัก ษณะงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับสู ง (r = .528) ตามตารางที่ 2

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
ปั จจัยพื้นฐาน ด้านสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิ การ ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านปลอดภัยใน
การทางาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้านความสมดุลชี วิตการทางาน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ อริ สรา เพชรานนท์ (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของลู ก จ้า ง จ้า งเหมาบริ ก าร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(สานักงานใหญ่) สังกัดฝ่ ายก่อสร้างระบบส่ ง พบว่า ความมัน่ คงในการทางานมีผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์ก าร และ มาลิ นี ตัน ติ เ สนี ย ์พ งศ์ (2557) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานคณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่พบว่า การทาสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้เหมาะสมและปลอดภัย
ให้กบั พนักงาน ทาให้พนักงานของคณะบริ หารธุ รกิจมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก
ปั จ จัย ภาวะผูน้ า ด้า นภาวะผู้น าของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง และด้า นภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารระดับ
ส่ ว นกลาง มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ มาลิ นี
ตั น ติ เ สนี ย ์ พ งศ์ (2557) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานคณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่า ภาวะผูน้ าส่ งผลให้พนักงานของคณะบริ หารธุ รกิจ มีความเห็นต่อความผูกพัน
ต่อองค์การในระดับมาก และชู ชยั สมิทธิ ไกร และ พงษ์จนั ทร์ ภูษาพานิ ชย์ (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า การ
บังคับบัญชาของหัวหน้าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ปั จ จัย ด้า นแบรนด์ ด้า นชื่ อ เสี ย งองค์ก าร ด้า นคุ ณ ค่ า ที่ อ งค์ก ารมอบให้ แ ก่ พ นัก งาน ด้า นความ
รั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมขององค์ก าร มี ค วามสั ม พันธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความผูก พันต่ อองค์ก าร สอดคล้อ งกับ ผล
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การศึกษาของ ชูชยั สมิทธิ ไกร และ พงษ์จนั ทร์ ภูษาพานิ ชย์ (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า สิ่ งที่ได้รับจากองค์การ
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ปั จจัยผลการปฏิ บตั ิงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้านการเรี ยนรู ้ และพัฒนา ด้านการจัดการผล
การปฏิบตั ิงาน ด้านการบริ หารบุคลากร และด้านการให้รางวัลและการยอมรับ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมพพิสุทธิ์ ตั้งฤกษ์วราสกุล (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่ มเจนวาย ที่ พบว่า โอกาสในอาชี พ การ
เรี ยนรู้และการพัฒนา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคาร
ปั จจัยแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นองค์ก าร ด้า นแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การสื่ อสาร ด้านแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความ
หลากหลายด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส นับ สนุ น ในการท างาน และด้า นการบริ ห ารจัด การคนเก่ ง มี
ความสั มพันธ์ เชิ งบวกกับความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ มาลิ นี ตันติ เสนี ยพ์ งศ์
(2557) ที่ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่พบว่า
ปั จจัยด้านงานมี ผลให้บุคลากรของคณะบริ หารธุ รกิ จมีความเห็ นต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก
ประกอบไปด้วยการจัดเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อรองรับการทางานของบุคลากรอย่างเพียงพอ โดยมีงานที่เหมาะสม
กับความรู ้ และความสามารถของบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื่ องงานที่เกี่ ยวข้องกับ
ตัวเอง และ พิมพพิสุทธิ์ ตั้งฤกษ์วราสกุล (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันทุ่มเทของ
พนักงานธนาคารกลุ่มเจนวาย ที่พบว่า ปั จจัยวิธีปฏิบตั ิขององค์การในการสื่ อสารมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อ
ความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคาร
ปั จจัยลักษณะงาน ด้านการทางานร่ วมกัน ด้านการเสริ มพลัง/มีอิสระในการทางาน และด้านงานที่
ตรากตรา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชูชยั สมิทธิ ไกร
และ พงษ์จนั ทร์ ภูษาพานิ ชย์ (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่องานและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า พบว่าลักษณะงานเป็ นปั จจัยเชิ งบวกที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ และ พิมพพิสุทธิ์ ตั้งฤกษ์วราสกุล (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน
ทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนวาย ที่พบว่า ความมีอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความ
ผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคาร
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ข้ อเสนอแนะ
1.จากผลการศึกษาที่พบว่าปั จจัยพื้นฐานมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสู งกับความผูกพันต่อองค์การ
ดังนั้น เพื่อรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ให้อยูใ่ นระดับ
เหมาะสม ผูว้ จิ ยั เสนอให้องค์การมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้เพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ จัดให้มีสถานที่
พักผ่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผอ่ นคลายแก่บุคลากรและจัดให้มีโรงอาหารเพื่อเป็ นสวัสดิการสาหรับบุคลากร
2. จากผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ภาวะผูน้ ามี ค วามสั ม พันธ์ เชิ ง บวกระดับ สู ง กับ ความผูก พันต่ อ
องค์การ ดังนั้น เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านภาวะผูน้ า ผูว้ ิจยั เสนอให้องค์การเปิ ดกล่องรับ
ความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนาไปปรับปรุ งระบบการบริ หารงาน
3. จากผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยด้านแบรนด์มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกระดับสู งกับความผูกพันต่ อ
องค์การ ดังนั้น เพื่อสนับสนุ นให้องค์การมีความชื่ อเสี ยงที่ดี ผูว้ ิจยั เสนอให้องค์การมีการประชาสัมพันธ์
ภารกิจขององค์การในด้านคืนคนดีสู่สังคม
4. จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยผลการปฏิ บตั ิงานมีความสัมพันธ์เชิ งบวกระดับปานกลางกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ดังนั้นเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์การ ผูว้ ิจยั เสนอให้องค์การมีการจัดลาดับและ
มอบรางวัลให้กบั บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไป
5. จากผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยแนวปฏิ บตั ิ ในองค์การมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกระดับสู งกับความ
ผูกพันต่ อองค์ก าร ดัง นั้น เพื่อเพิ่ม ระดับแนวปฏิ บ ตั ิ ในองค์การ ผูว้ ิจยั เสนอให้องค์การมี โครงการพัฒนา
ทักษะที่เกี่ยวข้องในการทางาน
6. จากผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยลักษณะงานมี ความสั มพันธ์ เชิ งบวกระดับสู งกับ ความผูกพันต่ อ
องค์การ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การอย่างต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั เสนอให้มีการประชุ ม
อย่างไม่เป็ นทางการเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางาน
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ผลกระทบของนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่ วงการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 ต่ อความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางานของ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้ นในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมดุ ลระหว่างชี วิตและการทางานจากการ
จัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ แนวทางการจัดการปั ญหาและการปรับตัว รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
ปรั บปรุ งแก้ไขนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษา
ตอนต้นในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้เทคนิควิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research)
โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิจ ัย และท าการสั ม ภาษณ์ ผูป้ กครองของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 18 คน
ผลการศึกษา พบว่า นโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ส่งผลต่อความสมดุ ลระหว่างชี วิต
และการท างานของผูป้ กครองนัก เรี ย นระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาตอนต้น ในอาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่
แตกต่างกันไป ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการทางาน 2) ด้านครอบครัว 3) ด้านเวลา 4) ด้าน
การเงิน 5) ด้านสติปัญญา 6) ด้านส่ วนบุคคล เนื่ องจากเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ของ
นักเรี ยนตรงกับเวลาทางานของผูป้ กครอง ซึ่ งผลกระทบในแต่ละด้านผูป้ กครองมีแนวทางการจัดการและ
การปรับตัวในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อไม่ให้กระทบและเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชี วิตและการทางาน
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ให้ไ ด้ม ากที่ สุด รวมทั้งผูป้ กครองอยากให้รัฐบาลเห็ นความส าคัญในการพัฒนาปรั บปรุ ง แก้ไ ขนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ทั้งด้านการช่วยเหลือเยียวยา การพัฒนาบูรณาการรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ การประเมินผลศักยภาพ วัดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ
ด้าน ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ และบริ บททั้งผูป้ กครอง นัก เรี ยน และครู ผูส้ อนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสม และเป็ นธรรม เพื่อให้นโนบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
มากยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19), การบริ หารจัดการ, นโยบายด้านการจัดการศึกษา,
การเรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

Abstract
The purpose of this research was to study the effects on work-life balance from online teaching
and learning ,approaches to problem management and adaptation including guidelines for developing and
improving the policy of online teaching and learning for parents of students in elementary school in
Muang District Chiang Mai .The researcher chose a qualitative research technique by using the interview
form as a research tool and interviewing parents of elementary school students in Muang District Chiang
Mai.
The results of the study revealed that online instructional management policy affects the worklife balance of parents of elementary school students in Muang District Chiang Mai. Province differs
according to 6 components: 1) working 2) family 3) time 4) financial 5) intelligence 6) personal.This is
because students' online teaching time is the same as their parents' working hours. In which the impact on
each aspect, parents have a variety of ways to manage and adapt. In order not to affect and to achieve the
balance between life and work as much as possible. Including parents would like the government to see
the importance of developing and amending such policies to be appropriate both in terms of helping to
heal developing an integrated model of online teaching and learning , management potential assessment
cognition measure including skills in using electronic media in all aspects in accordance with the situation
and context of parents students and teachers with efficiency appropriateness and fairness in order to make
the policy of online teaching and learning more efficiency and productivity.
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บทนา
ปั จจุบนั สถานการณ์ ของโรคระบาดจากเชื้ อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยมี การแพร่ ระบาดใน
แนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อประชาชนเป็ นอย่างมากและต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตนเองในการดารงชี วิตประจาวันเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั ทั้งเรื่ องการทางานที่ตอ้ งปรับเปลี่ยน
วิธีการทางานเป็ นการทางานที่บา้ น (Work from home) ทั้งกิจการร้านค้าต่างๆ ห้างสรรพสิ นค้า ต้องปิ ดเป็ น
การชัว่ คราวเปลี่ยนมาขายบนออนไลน์ บุคลากร ทางการแพทย์ตอ้ งทางานอย่างหนักเพื่อรักษาผูป้ ่ วย บางคน
ไม่มีงานทา ตกงาน ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิ จและเกิ ดปั ญหาอาชญากรรมตามมา รวมทั้งยังส่ งผล
กระทบต่อนักเรี ยนนักศึกษาที่ทาให้เสี ยโอกาสในการเรี ยนรู ้ตอ้ งปรับเปลี่ยนการเรี ยนในรู ปแบบอื่นภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าวที่มีการแพร่ ระบาดในปริ มาณการขยายตัวในวงกว้างและรวดเร็ ว รัฐบาลจึงมีนโยบายใน
การบริ หารจัดการสถานศึกษาตามมาตรการของภาครั ฐ ทาให้สถานศึกษาในหลายๆพื้นที่ รวมทั้งจังหวัด
เชี ยงใหม่ตอ้ งงดการสอนแบบ On site และจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบอื่น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
จัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ On line ซึ่ งส่ งผลต่อการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นการ
จัดการรู ปแบบการเรี ยนการสอนในรู ปแบบใหม่ครั้งแรก และเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน
จึงเป็ นความท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งปรับตัวซึ่ งย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้ น
และหากพูดถึงผูเ้ รี ยนในระดับชั้นก่อนวัยประถมศึกษาตอนต้นที่ยงั ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในการเรี ยนออนไลน์ได้อย่างเข้าใจ จึงจาเป็ นต้องมีผปู ้ กครองในการดูแลและให้ความช่วยเหลื อ
อย่างใกล้ชิดในการเรี ยนออนไลน์ จึงทาให้นโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นส่ งผลกระทบต่อกลุ่มผูป้ กครองมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ กครองนักเรี ยนที่บุตรเรี ยน
อยู่ในพื้นที่ อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพราะพื้ นที่ ดงั กล่ าวมี โรงเรี ยนเป็ นจานวนมากและมี ลกั ษณะที่
หลากหลาย
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาผลกระทบของนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ในช่วง
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 ต่ อ ความสมดุ ล ระหว่า งชี วิ ต และการท างานของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาอุปสรรค นาไปใช้ในการปรับปรุ งและการพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ของ
สถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชี วิตและการทางานจากนโยบายการจัดการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ของนัก เรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาตอนต้นต่อผูป้ กครองในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปั ญหาและการปรับตัวของผูป้ กครองต่อความสมดุ ลระหว่างชี วิต
และการทางานจากนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรน่า 2019
3. เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาปรั บปรุ งแก้ไขนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่ วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019

ผลกระทบต่อความสมดุลระหว่ างชีวติ และการทางานจาก
นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 ด้านการทางาน
 ด้านครอบครัว
 ด้านเวลา
 ด้านการเงิน
 ด้านสติปัญญา
 ด้านส่วนบุคคล
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แนวทางการปรับตัวของผู้ปกครองต่ อความสมดุลระหว่ าง
ชีวติ และการทางานจากนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
 ด้านการทางาน

 ด้านครอบครัว
 ด้านเวลา
 ด้านการเงิน
 ด้านสติปัญญา
 ด้านส่วนบุคคล

ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ในช่ วงการแพร่ เชื้อโรคไวรัสโคโรน่ า 2019 (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ )

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทาวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์
1.1 รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
กฤษณา สิ กขมาน (2554) ได้กล่าวไว้วา่ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ที่การ
กาหนดรู ปแบบในการบริ หารจัดการอย่างชัดเจนเป็ นไปตามแบบแผนและระบบบการเรี ยนที่ได้จดั เตนี ยมไว้
อย่างเป็ นระบบตามรู ปแบบทฤษฎีทางการศึกษา ส่ วนใหญ่การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์จะเป็ นการเรี ยน
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ตอ้ งใช้ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตมาใช้ในการเรี ยนรู ปแบนี้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
สามารถสื่ อสารกัน โต้ตอบ พูดคุย ได้เสมือนได้เรี ยนในห้องเรี ยนจริ ง และเป็ นการเรี ยนที่ไม่จากัดสถานที่
และเวลา ผู ้ส อนจะใช้ สื่ อ ผสมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาบทเรี ยนกับ ผู ้เ รี ยน เช่ น
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ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ ง เป็ นต้น ดังนั้น ในการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ผสู ้ อน
และผูเ้ รี ยนจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบนี้ได้เป็ นอย่างดี
1.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการเรียนการสอนออนไลน์
ธนเดช ลี้เลิศธนกุล (2555, หน้า 2) ได้กล่าวคุณประโยชน์ของบทเรี ยนออนไลน์ ดังนี้
1) ผลกระทบทางบวก มีการสร้างโปรแกรมจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทเรี ยน ซึ่ งเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนมากขึ้น ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาของบทเรี ยนได้อย่างชัดเจน เช่ น
การจาลองสภาวะสิ่ งแวดล้อม การจาลองระบบมลภาวะ รวมถึงการจาลองที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เสมือนอยู่
ในสถานการณ์ จริ ง เช่ น จาลองการเดิ นเรื อ จาลองการขับเครื่ องบิ น จาลองการขับรถยนต์ เป็ นต้น ซึ่ ง
สามารถลดอันตรายและป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับตัวผูเ้ รี ยนโดยตรงจากสถานการณ์จริ ง
2) ผลกระทบทางลบ จะเกิ ดขึ้ นหากผูส้ อนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอน
ทั้งหมด และไม่มีการจากัดขอบเขตหรื อกรอบกาหนดในการเรี ยนให้กบั ตัวผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตามโดยการให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยอาจจะส่ งผลทาให้เกิ ดการเข้าใจและเรี ยนรู ้ ตีความหมายในเนื้ อหา
บทเรี ยนที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้อินเทอร์ เน็ตที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น ในส่ วนของผูส้ อนควร
ศึกษาและมีความเข้าใจ สามารถจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ประกอบกับการสอดแทรกและให้คาแนะนา อบรม สั่งสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่ไปกับ
การใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.แนวคิดเกีย่ วกับความสมดุลระหว่ างชี วติ กับการทางาน (Work Life Balance : WLB)
แนวคิ ดความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทางาน ของ Merrill & Merrill (2546 )ได้กล่ าวถึ ง
องค์ประกอบของความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทางานไว้ 5 ด้าน และทางผูว้ ิจยั ได้เพิ่มด้านที่ 6 โดย
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านการทางาน หมายถึง เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึ งภาระหน้าที่การงาน หรื ออาชี พของแต่ละบุคคล
โดยเป็ นที่สามารถแสดงถึงความสาเร็ จและความมัน่ คง รวมไปถึงความสุ ขในชีวติ ของแต่ละบุคคลได้
2. ด้านครอบครัว เป็ นสิ่ งทื่แสดงถึงภาระหน้าที่ในบทบาทของสมาชิ กในครอบครัว และยังแสดง
ถึ งสถานภาพของแต่ ละบุ คคลได้ รวมทั้ง เป็ นสิ่ งที่ สามารถเพิ่ มความสุ ขความอบอุ่ นของแต่ละบุ คคลได้
ผลักดันนาไปสู่ ความสาเร็ จในชีวติ เกิดความสุ ขต่อตัวบุคคลและสังคมต่อไป
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3. ด้า นเวลา ถื อ ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง และเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งต่ อ
การตัดสิ นใจอย่างมีการจากัดที่ข้ ึนอยูก่ บั เวลาเป็ นหลักในทุกๆเรื่ องของการใช้ชีวติ
4. ด้านการเงิน ถือว่าเป็ นตัวช่วยอย่างหนึ่ งที่สาคัญต่อการดาเนิ นชี วิตและสามารถแสดงถึงการใช้
ชี วิตของแต่ละบุคคลทั้งในปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบความสามดุลใน
ทุกๆด้าน
5. ด้านสติปัญญา มนุษย์ทุกคนรู้จกั เรี ยนรู้ ทาความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
เพื่อให้เกิ ดความพอใจในแต่ละบทบาทและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของการดาเนิ นการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในแต่ละ
สถานการณ์
6. ด้านบุคคล จะเห็นได้วา่ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคล ต่างต้องการความเป็ นส่ วนตัว มี
เวลาเป็ นของตัวเองในการทากิจกรรมที่ชื่นชอบ หาความสุ ขให้กบั ตนเอง เพื่อสร้ างความสมดุลให้กบั ชี วิต
อย่างมีความสุ ข
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัว
Roy & Andrews (1999) กล่ าวว่า มนุ ษย์มีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้วา่ สภาพแวดล้อมหรื อสถานการณ์น้ นั ที่เกิดขึ้นจะเป็ นปั ญหาอุปสรรค หรื อ
เป็ นไปอย่ า งราบรื่ น มนุ ษ ย์จึ ง มี วิ ธี ก ารปรั บ ตัว ในรู ป แบบต่ า งๆที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามสภาพปั ญ หา
สภาพแวดล้อม หรื อตามสถานการณ์ที่กาลังเผชิ ญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ความต้องการนั้น โดยสามารถ
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ปั จจัยภายใน หมายถึง ความต้องการของมนุ ษย์ท้ งั ทางด้านร่ างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรัก
ความอบอุ่น ความปลอดภัย ทาให้บุคคลต้องมีวิธีการจัดการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการดังกล่าว เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการและนาไปสู่ ความสาเร็ จในชีวติ
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่ งผลกระทบต่อบุคคลทาให้
เกิดแรงกดดันและกระตุน้ ให้บุคคลต้องเข้าใจและปรับตัวให้สามารถดาเนิ นชี วิตให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น ไม่
กดดัน และสามารถใช้ชี วิตให้เข้า กับ สภาพแวดล้อมหรื อสถานการณ์ ที่ก าลัง เกิ ดขึ้ นโดยไม่ใ ห้เกิ ดความ
ขัดแย้งกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี ค่านิ ยม ศาสนา
กฎระเบียบของสังคม
ดังนั้น ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว คือ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่ งปั จจัยภายใน คือ ปั จจัยที่
เกิ ดจากความต้องการของมนุ ษย์ท้ งั ทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ ส่ วน
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ปั จจัยภายนอก คือ ปั จจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และสถานการ์ ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลทาให้เกิด
แรงกดดันและกระตุน้ ให้บุคคลต้องปรับตัวให้สามารถดาเนิ นชีวติ ได้อย่างราบรื่ นไม่เกิดความขัดแย้งกัน

วิธีวจิ ัย
ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมดุ ล
ระหว่า งชี วิตและการท างานจากการจัดการเรี ย นการสอนออนไลน์ แนวทางการจัดการปั ญหาและการ
ปรั บ ตัวของผูป้ กครองที่ จากการจัดการเรี ย นการสอนออนไลน์ และแนวทางการพัฒนาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
นโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้
1. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษากลุ่มผูป้ กครองของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 18 คน ประกอบด้วย ผูป้ กครองที่ประกอบอาชีพรับราชการ จานวน
8 คน ,ผูป้ กครองที่ประกอบอาชี พในสถานประกอบการของเอกชน จานวน 4 คน, ผูป้ กครองที่ประกอบ
อาชีพทัว่ ไปและอื่นๆ จานวน 5 คน และบุคลากรทางการแพทย์ จานวน 1 คน
2. แหล่ งข้ อมูล ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในสนามโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึ กแบบกึ่ งโครงสร้างจากกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก 2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารหรื อ
บทความ คาสั่งการ ข้อระเบียบกฎหมาย สื่ อออนไลน์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารอื่นๆ
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มีคาถามสอดคล้องกับกรอบแนวคิดงานวิจยั ซึ่ งแบ่งเป็ น 4 ส่ วน รายละเอียดดังนี้ ส่ วนที่ 1
ข้อมู ล ทัว่ ไป ,ส่ วนที่ 2 ผลกระทบจากนโยบายการจัดการเรี ย นการสอนออนไลน์ส่ ง ผลต่ อความสมดุ ล
ระหว่างชีวติ และการทางานของผูป้ กครอง ,ส่ วนที่ 3 แนวทางการจัดการและการปรับตัวจากการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ของผูป้ กครอง และ ส่ วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งนโยบายการจัดการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ตามนโยบายของภาครัฐของผูป้ กครอง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักโดยการสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างเจาะลึ ก
รายบุคคล โดยมีการวางกรอบคาถามหลักตามประเด็นการวิจยั ไว้และเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและการซักถาม
5. การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ศึ กษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการศึ กษา และเก็บข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์เชิ งลึ กกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามแบบสัมภาษณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดไว้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
122

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แต่ละข้อที่ต้ งั ไว้ แล้วนามาสังเคราะห์แยกตามวัตถุประสงค์งานวิจยั และตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้นครบถ้วน
หรื อไม่ จึงนามาวิเคราะห์กบั แนวคิดทฤษฎีที่กาหนดในกรอบแนวคิดงานวิจยั หากข้อมูลประเด็นไม่เพียงพอ
หรื อยังไม่มีความละเอียดครอบคลุมจาเป็ นต้องจัดเก็บหรื อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
6. การตรวจสอบข้ อมูล ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็ นการตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลในด้านสถานที่ เวลา และบุคคล นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลของงานวิจยั

ผลการศึกษา
1. ผลกระทบต่ อความสมดุลระหว่ างชี วติ และการทางานจากการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ของ
นักเรี ยนระดับชั้ นประถมศึกษาตอนต้ นต่ อผู้ปกครอง
1.1 ด้ านการทางาน การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์เหมาะสมกับผูป้ กครองที่ ประกอบอาชี พ
อิสระหรื อธุ รกิจส่ วนตัวมากกว่าผูป้ กครองที่ประกอบอาชี พที่ตอ้ งทางานประจาหรื อมีการกาจัดเวลาในการ
ทางานที่ชดั เจน เนื่องจาก เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ของบุตรตรงกับและเป็ นเวลาเดียวกันกับ
ช่ วงเวลาที่ ผูป้ กครองท างาน เช่ น ผูป้ กครองที่ ทางานโดยมี เวลาจากัดไม่ ค่ อยมี ผูด้ ู แลบุ ตรให้ จึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้อ งน าบุ ต รมาเรี ย นที่ ท างานด้ว ยหรื อ จ าเป็ นต้อ งจ้า งครู ส อนหรื อ การให้ค นอื่ น หรื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวดูแลบุตรแทน
1.2 ด้ านครอบครัว ผูป้ กครองและบุตรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น การทากิจกรรมใน
ครอบครัวลดน้อยลง แต่ตรงกันข้ามกันผูป้ กครองบางท่านกลับมองว่าการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ทา
ให้ตนเองมีเวลาได้ทากิจกรรมได้อยูก่ บั บุตรมากขึ้น
1.3 ด้ านเวลา ช่วงเวลาที่บุตรมีการเรี ยนการสอนออนไลน์ตรงกับเวลาทางานของผูป้ กครอง ทาให้มี
ผลกระทบต่อเวลาในการทางาน ซึ่ งผูป้ กครองต้องแบ่งเวลาในการทางานหรื อช่วงพักหลังเลิกงาน หรื อจาก
การท ากิ จกรรมอื่ นๆ เพื่ อดู แลติ ดตามการเรี ย นและงานของบุ ตร ท าให้มี เวลาในการท างานน้อยลง ไม่
เหมาะสมไม่ค่อยเต็มศักยภาพ ซึ่ งนาไปสู่ การทางานที่ขาดประสิ ทธิ ภาพและล่าช้า
1.4 ด้ า นการเงิ น มี ค่ า ใช้จ่า ยสาธารณู ป โภคบางรายการในครอบครั วและอื่ น ๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น
ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าไฟฟ้ า ค่าเครื่ องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยน
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ที่ตอ้ งใช้ในบางรายวิชา แต่ตรงกันข้ามกันกลับมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงบางอย่าง เช่น ค่าเดินทางไปโรงเรี ยนของ
บุตร (ค่ารถเดือน) และค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรี ยนบุตร (ค่าเทอม) เพียงเล็กน้อย
1.5 ด้ านสติปัญญา การเรี ยนการสอนในรู ปแบบนี้ เป็ นรู ปแบบใหม่ท้ งั ในเรื่ องของเทคโนโลยีที่ใช้
ในการเรี ยน เนื้อหาในบทเรี ยนของนักเรี ยนซึ่ งในปั จจุบนั มีความยากและความซับซ้อนของเนื้ อหาที่มากขึ้น
ส่ งผลให้ผปู ้ กครองต้องพัฒนาตัวเองให้เรี ยนรู ้ เข้าใจ แสวงหาศึกษาความรู ้เพิ่มเติมให้เข้าใจทั้งสื่ อเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการเรี ยนและเนื้ อหาบทเรี ยนของบุ ตรตลอดเวลา รวมทั้งต้องควบคุ มสติอารมณ์ ของตนเองในการ
อธิ บาย ควบคุมการเรี ยนการทากิจกรรมต่างๆ ระหว่างเรี ยนของบุตร และยังต้องเข้าใจพฤติกรรมอารมณ์ของ
บุตรไม่ให้เกิดความเครี ยด
1.6 ด้ านส่ วนบุคคล ไม่มีเวลาในการทากิจกรรมที่ชื่นชอบหรื อกิจกรรมส่ วนตัวหรื อมีเวลาที่นอ้ ยลง
โดยต้องเสี ยสละใช้เวลาในการทากิจกรรมส่ วนตัวในทุกๆวัน ลดลง เพื่อดูแลบุตร
2. แนวทางการจัดการและการปรับตัวจากนโยบายจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้ น
2.1 ด้ า นการทางาน ศึ ก ษาวิธี ก ารเรี ย นการสอนออนไลน์เพื่อวางแผนปรั บเวลาการท างานให้
เหมาะสมและสอดคล้องระหว่างการทางานและการเรี ยนของบุตรไม่ให้เกิ ดผลกระทบ หากจาเป็ นต้องนา
บุตรหลานมาเรี ยนในสถานที่ทางานด้วย ขออนุ ญาตและทาข้อตกลงผูบ้ งั คับบัญชาเรื่ องการนาบุตรมาเรี ยน
ออนไลน์ในที่ทางาน จัดสรรแบ่งเวลาในช่วงพักหรื อรี บเคลียร์ งานในแต่ละวันให้เสร็ จเพื่อจะได้มีเวลาดูแล
และติดตามงานบุตร หรื อจ้างครู หรื อบุคคลที่มีความความรู ้เข้ามาดูแลบุตรในแต่ละวันที่มีการเรี ยนการสอน
2.2 ด้ า นครอบครั ว แบ่ ง หน้า ที่ ข องทุ ก คนในครอบครั วในการดู แลบุ ตรและสอดคล้องกับ การ
ทางานของผู้ป กครองอย่า งชัด เจนตามความถนัด และเหมาะสมที่ สุ ด พู ดคุ ย และท าข้อตกลงกับ คนใน
ครอบครัวให้เข้าใจและปรับตัวเพื่อให้มีความพร้อมและสอดคล้องเหมาะสมทั้งผูป้ กครองและบุตร ลดการ
ทากิจกรรมในครอบครัวให้นอ้ ยลงในวันที่บุตรเรี ยนโดยใช้วนั หยุดเสาร์ อาทิตย์ในแทน รวมทั้งสอดแทรก
กิจกรรมหรื อให้เวลาบุตรได้ผอ่ นคลาย
2.3 ด้ านเวลา จัดสรรเวลาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมทั้งงานและการเรี ยนของบุตร ปรับใช้เวลา
หลังจากเลิ กงานเพื่อติดตามงานและกิ จกรรมการเรี ยนของบุตรในแต่ละวัน ส่ วนการทบทวนงานบทเรี ยน
หรื องานที่บุตรทาไม่ทนั หรื อคัง่ ค้างจะใช้เวลาในช่วงพักเที่ยงหรื อช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ในการติดตามงาน
และทบทวนงานไม่ให้คงั่ ค้าง
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2.4 ด้ านการเงิน บริ หารจัดการในด้านการเงินโดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ทาข้อตกลงกาหนดตั้งกฎ
ให้บุตรปฏิบตั ิตามข้อตกลง สร้างวินยั ให้บุตรในการช่วยกันประหยัดในสิ่ งที่สามารถช่วยกันได้ รวมทั้งรอ
การช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลให้เข้ามาช่ วยเหลื อหรื อเยียวยาผลกระทบจากนโยบายการจัดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์
2.5 ด้ านสติปัญญา พัฒนาตนเองและปรั บตัวให้เข้ากับการใช้สื่อการเรี ยนการสอนของบุ ตรใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาความเข้าใจศึกษาเรี ยนรู ้ ในบทเรี ยนของบุตรได้เรี ยนหรื อทบทวนจากคลิ ปจากทาง
โรงเรี ยน ศึ ก ษาหาความรู ้ เพิ่ม เติ ม จากแหล่ ง ความรู ้ อื่นๆ เกี่ ย วกับบุ ตรเรี ย นของบุ ตร รวมทั้ง ควบคุ ม สติ
อารมณ์เข้าใจธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ในการเรี ยนออนไลน์ของบุตร
2.6 ด้ า นส่ วนบุ ค คล บริ ห ารจัด สรรเวลา ปรั บ วิ ถี ก ารใช้ ชี วิ ต ปรั บ ตัว และมี วิ นั ย ให้ เ ข้า กับ
สถานการณ์ ใ นรู ป แบบใหม่ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้องกับ การท ากิ จวัตรประจาวันและการท ากิ จกรรม ส่ ว น
ตัวอย่างเหมาะสม ลดเวลาในการทากิจกรรมส่ วนตัวลง เปลี่ยนเวลาการทากิจกรรมส่ วนตัวไปทาในเวลาว่าง
หรื อในช่วงวันหยุด เพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านการใช้ชีวติ และการเรี ยนของบุตร
3. แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งนโยบายจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชั้ น
ประถมศึกษาตอนต้ น
ผูป้ กครองมี ความต้องการให้รัฐบาลให้การสนับสนุ นช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ สื่อการเรี ยนการ
สอนออนไลน์และสิ่ งที่ใช้ในการเรี ยนการสอนของบุตร ควรช่วยเหลือในเรื่ องค่าเล่าเรี ยนบุตรให้มากกว่านี้
โดยมีมาตรการในการช่วยเหลือลดค่าเรี ยนและมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรี ยนบุตรให้มี
ความเหมาะสมมากที่ สุ ด พัฒนาบู รณาการเนื้ อ หาในการจัด การเรี ย นการสอนให้เ หมาะสมสอดแทรก
กิ จกรรมการใช้ทกั ษะชี วิตเข้าไปในเนื้ อหาบทเรี ยน ควรมี การสารวจ ติ ดตามประเมิ นผลศักยภาพ ความ
พร้อมและปั ญหาต่างๆ ของผูป้ กครองและบุตรในทุกๆ ด้าน รวมทั้งรัฐบาลและสถาบันการศึกษาควรมีการ
ติดตามและประเมินผลปรับปรุ งคุณภาพในการเรี ยนการสอน รวมถึงทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในกา
ราสอนของครู ผสู ้ อนด้วย ในด้านการประเมินความรู ้ควรมีวิธีการวัดความรู ้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริ บทของผูป้ กครองและนักเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งมีเกณฑ์การวัดที่เหมาะสม
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อภิปรายและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อความสมดุลระหว่างชี วิตและการทางานของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลศึกษาการวิจยั ดังกล่าว พบว่า ผูป้ กครองมีความเห็น
ว่า นโยบายการจัด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ส่ ง ผลต่ อ ความสมดุ ล ระหว่า งชี วิ ต กับ การท างาน ตาม
องค์ประกอบของชีวิตที่สาคัญ 6 ด้าน ตามที่ Merrill & Merrill (2546) ได้กล่าวไว้ และเมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า ส่ งผลกระทบต่อแต่ ละองค์ประกอบของความสมดุ ลระหว่างชี วิตและการทางานที่
แตกต่างกัน คือ 1) ด้านการทางาน เวลาเรี ยนของบุตรตรงกับเวลาทางานของผูป้ กครอง ทาให้การทางานไม่
เต็มประสิ ทธิ ภาพ จึงจาเป็ นต้องจ้างผูด้ ูแลหรื อให้สมาชิกในครอบครัวดูแลแทน 2) ด้านครอบครัว เวลาใน
การทากิจกรรมลดลง ทาให้สมาชิ กในครอบครัวทุกคนต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น จึงแบ่งหน้าที่ในการดูแล
บุตรที่ชดั เจน 3) ด้านเวลา เวลาในการทางานและการใช้ชีวิตของผูป้ กครองน้อยลง เพราะต้องแบ่งเวลามา
ดู แลบุ ตร ท าให้ผูป้ กครองต้องจัดสรรเวลาหรื อแบ่ งเวลาในการทากิ จกรรมต่า งๆ เพื่อดู แลบุ ตร 4) ด้าน
การเงิ นมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทาให้ผูป้ กครองต้องจากัดการใช้จ่ายในแต่ละวัน ลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ น
5) ด้านสติปัญญา การเรี ยนออนไลน์เป็ นการเรี ยนรู ปแบบใหม่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรี ยน
ทาให้ผูป้ กครองต้องศึ กษาทาความเข้าใจในเรื่ องทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีและเนื้ อหาบทเรี ยน ทั้งต้อง
ควบคุ ม สติอารมณ์ ในการดู แลบุ ตร และ 6) ด้านส่ วนบุ คคล ไม่ มี เวลาในการท ากิ จกรรมส่ วนตัว ท าให้
ผูป้ กครองต้องลดการทากิจกรรมที่ชื่นชอบส่ วนตัวและใช้เวลาในช่วงวันหยุดทากิจกรรมแทน ซึ่ งจะเห็นได้
ว่าการจัดการการเรี ยนการสอนออนไลน์ส่งผลต่อองค์ประกอบของความสมดุลระหว่างชี วิตและการทางาน
ของผูป้ กครอง โดยผูป้ กครองจะมีแนวทางการจัดการและปรับตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้น ซึ่ งทุกคนต้องการที่จะใช้ชีวิตในแบบของตนเองอย่างคุม้ ค่าที่สุด และเพื่อให้การเรี ยนออนไลน์ของ
บุตรมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด เป็ นไปตามปัจจัยที่ทาให้บุคคลต้องมีการปรับตัว ของ Roy & Andrews (1999)
เกิ ดจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ที่ส่งผลทาให้บุคคลต้องเกิ ดการเรี ยนรู ้ และปรั บตัวให้เข้ากับทุ ก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ภาครัฐควรตระหนักถึงการพัฒนาปรับปรุ งนโยบายการจัดการเรี ยน
การสอนออนไลน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้ความสาคัญและตรงกับบริ บทของผูป้ กครอง ตัวผูเ้ รี ยน และ
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ผูส้ อนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นไปยังผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ ตรงตามความต้องการและแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ในด้านการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนควรมีความพร้อมในการเรี ยน สถาบันการศึกษาควรมี
วิธีการจัดการศึกษาหรื อบทเรี ยนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของ เด็กแต่ละคน ส่ วนเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรี ยนจากเดิมมีการจัดเวลาเพื่อการสอนหรื อตารางเรี ยน โดยอาศัยความสะดวกเป็ นเกณฑ์เปลี่ยนเป็ น
การจัดตารางเรี ยนแบบยืดหยุ่นไม่กดดันหรื อคาดหวังกับการสอนเด็กแบบออนไลน์ ซึ่ งบางวิชาอาจจะใช้
เวลาให้นอ้ ยลงในการสอนแต่ละครั้งแต่สอนให้บ่อยขึ้น การเรี ยนก็ไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะแค่ในบทเรี ยน
2. ผูส้ อนควรได้รับการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั ผูส้ อน โดย
การประเมินผลการดาเนิ นงาน และให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ต้อง
เรี ยนรู ้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรี ยนการสอนประยุกต์กบั สื่ อต่างๆ เข้าไปในบทเรี ยน
เพื่อลดการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อหน้าจอในการสอนให้น้อยลด รวมทั้งควรสอดแทรกคาแนะนา อบรมสั่ง
สอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3. รัฐบาลควรเปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็น รับฟังปั ญหา ข้อเสนอแนะของกลุ่มผูป้ กครองให้มี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบายหรื อปรับปรุ งนโยบาย เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็ นไปตามความต้องการและ
ตรงตามบริ บทของแต่ละครอบครัว รวมทั้งควรให้การช่วยเหลือเยียวยาให้มากขึ้น เนื่ องจาก แต่ละครอบครัว
มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
4. ผูป้ กครองต้องมีการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ กล้าเรี ยนรู ้พฒั นาอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวต่อรู ปแบบการ
เรี ยนหรื อกระบวนการในการเรี ยนใหม่ ๆ ในยุค 5.0 หรื อตามสถานการณ์ในปัจจุบนั
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แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็น
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กบั องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในพืน้ ที่ใกล้เคียง
Collaborative Development Approach of the Mueang Len
Subdistrict Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province,
with Nearby Local Administrative Organizations
ปิ ยะวดี ประพฤติ
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Political Science and Public Administration Chiang Mai University
E-mail : piyawadee_pr@cmu.ac.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัด
เชี ยงใหม่กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ ใกล้เคียง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความร่ วมมือของ
เทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ใกล้เคียง 2) ศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ นและ
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่
ใกล้เคียง 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถให้บริ การ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ งานวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูอ้ านวยการกองของเทศบาลตาบลเมืองเล็นและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง รวมจานวน 12 คน ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า
ความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงที่เด่นชัดที่สุด
คือ ความร่ วมมือด้านงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปั จจัยที่สนับสนุ นให้เกิ ดความร่ วมมือ คือ ปั จจัย
ด้านปัญหา ที่ทอ้ งถิ่นประสบร่ วมกัน เช่น การขาดแคลนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนปั จจัยที่ เป็ นอุ ปสรรค คื อ วิสัยทัศน์และนโยบายของผูบ้ ริ หารที่ ไม่เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันรวมถึ ง
งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้พฒั นาท้องถิ่ น สาหรับแนวทางในการพัฒนาความร่ วมมือควรเริ่ มจาก
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การบูรณาการโดยการทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมื องเล็นกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงขับเคลื่อนการให้บริ การสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ : ความร่ วมมือ, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, บริ การสาธารณะ
Abstract
A research paper on the collaborative development approach of the Mueang Len Subdistrict
Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province, with nearby local administrative organizations.
Objectives: 1) study the collaborative of the Mueang Len Subdistrict Municipality with nearby local
administrative organizations 2) study the supporting factors and obstacles factors of the Mueang Len
Subdistrict Municipality with nearby local administrative organizations 3) Study the guidelines for the
development of collaborative between Mueang Len Subdistrict Municipality with nearby local
administrative organizations in order to develop the potential of local administrative organizations to be
able to provide public services to the people to the fullest; This research uses a qualitative research
methodology. A semi-structured interview was used. The informants were senior executives and director
of the Muang Len Subdistrict Municipality and senior executives’ local administrative organizations with
nearby areas, totaling 12 persons. The results of the preliminary study found that the collaborative
between the Mueang Len Subdistrict Municipality and the local administrative organizations in the
neighboring areas, most notably, is collaborative in disaster prevention and mitigation. Factors that
support the collaborative are those on problems facing the local community, such as the shortage of
personnel and materials. equipment required for operation as much as the obstacles factors are the vision
and policies of the executives that are not in the same direction, including the insufficient budget for local
development. Guidelines for the development of collaborative should start from integration by making a
memorandum of collaborative between Muang Len Subdistrict Municipality and local administrative
organizations in nearby areas to drive public services in order to bring more benefits to more people.

Keywords : Collaboration, Local Administrative Organizations, Public Service
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บทนา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีภารกิจในการจัดทาบริ การสาธารณะ
ให้กบั ประชาชน รวมถึ งภารกิจอื่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จึงทาให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ภารกิ จเพิ่มขึ้น ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละแห่ งได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐในสัดส่ วนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ภารกิ จและอานาจหน้าที่ โดยในแต่ละปี งบประมาณ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นรายจ่ายประจาและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ทา
ให้รายจ่ายสาหรับการพัฒนามีนอ้ ย อีกทั้งภารกิจ ในการพัฒนาและการจัดทาบริ การสาธารณะบางอย่างต้อง
ใช้งบประมาณดาเนิ นการค่อนข้างสู งและบางปั ญหาที่มีความเชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
เพียงแห่ งเดี ยวได้ แต่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมื อจากหน่ วยงานอื่ นในการให้ความช่ วยเหลื อ จึ งทาให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ จะจัดทาบริ การสาธารณะและแก้ปัญหาเองอาจพบกับข้อจากัดหรื อปั ญหาในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น (สถาบันพระปกเกล้า, 2550) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับรู ปแบบในการ
ดาเนิ นการโดยอาจต้องมีก ารสร้ า งความร่ วมมื อ กับองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ นหรื อหน่ วยงานอื่ น
เพื่อให้สามารถจัดทาบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่ นเป็ นเครื่ องมือในการบูรณาการ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ร่วมมือดาเนิ นการในระยะเวลา
เดี ยวกันหรื อดาเนิ นการในแต่ละพื้นที่ให้มีความต่อเนื่ องสัมพันธ์กนั ซึ่ งต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถืออยู่ ในปั จจุบนั
เทศบาลตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่
ตาบลหนองแหย่ง ตาบลป่ าไผ่ ตาบลสันทรายหลวง ตาบลสันนาเม็งและตาบลสันป่ าเปา เทศบาลตาบลเมือง
เล็นเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีขนาดเล็ก ทั้งในส่ วนของพื้นที่และจานวนประชากร รวมถึ งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลอย่างจากัดทาให้ไม่เพียงพอในการจัดทาบริ การสาธารณะเพื่อประชาชน
ได้ครบทุกด้าน ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาจากเทศบาลตาบลเมืองเล็นซึ่ งเป็ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างจากัด โดยมีขอบเขตของพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทั้ง 5 แห่ ง ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองแหย่ง เทศบาลตาบลป่ าไผ่ เทศบาล
ตาบลสันทรายหลวง เทศบาลตาบลสันนาเม็งและเทศบาลตาบลสันป่ าเปาได้มีความร่ วมมื อเพื่อร่ วมกัน
ดาเนิ นการให้บริ การสาธารณะแก่ ประชาชนหรื อไม่ อย่างไร ปั จจัยที่ สนับสนุ นให้เกิ ดความร่ วมมื อและ
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่
ใกล้เคียงประกอบด้วยปั จจัยใดบ้าง และมีแนวทางในการพัฒนาความร่ วมมือในพื้นที่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้มี
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การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้สามารถให้บริ การประชาชนได้อย่างเต็มที่ รวมถึ ง
ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันและได้ใช้ทรั พยากรที่ มีอย่างคุ ม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความร่ วมมื อของเทศบาลตาบลเมื องเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่
ใกล้เคียง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ นและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความร่ วมมือของเทศบาลตาบล เมือง
เล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง

กรอบแนวคิดการวิจัย

งานวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ใกล้เคี ยง ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์นาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความร่ วมมื อของ
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (ชัชวินธ์ ตันติ เวชวาณิ ชย์, 2559) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้ าง
ความร่ วมมือและปั จจัยที่ส่งผลต่อการดารงอยู่ของกลไกความร่ วมมือมาใช้ในการศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ น
และปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อความร่ วมมือขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ลักษณะความร่ วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (สถาบันที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในราชการ, 2547) มาศึกษาถึงความ
ร่ วมมือที่เกิ ดขึ้นและนาภารกิ จของเทศบาลตาบล เมื องเล็นทั้ง 7 ด้าน มาศึกษาแนวทางการพัฒนาความ
ร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
ในการดาเนินการให้บริ การสาธารณะ แก่ประชาชน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับความร่ วมมือขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พบสุ ข ช่ าชอง (2561) กล่ าวถึ ง ความร่ วมมื อเป็ นการทางานในรู ปแบบที่ มุ่งเน้นการสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่างองค์กรตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป จากที่เน้นการทางานตามภารกิจด้วยทรัพยากรที่มีมาแลกเปลี่ยน
หรื อนาทรั พยากรมาใช้ร่วมกันรวมถึ งตัดสิ นใจร่ วมกันมากขึ้ น ความร่ วมมื ออาจเกิ ดขึ้ น ได้ท้ งั ระยะสั้ น
เฉพาะกิ จหรื อระยะยาว อาจเป็ นความร่ วมมือที่ไม่เป็ นทางการ คือ ไม่มีเอกสารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อ
ควบคุ มจัดการความร่ วมมือ หรื อเป็ นทางการ คื อ มี เอกสารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อควบคุ มจัดการความ
ร่ วมมือ
ลักษณะความร่ วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาจดาเนิ นการได้หลายลักษณะ ดังนี้ 1)
การให้ความช่ วยเหลื อกันโดยสมัครใจ 2) การแลกเปลี่ ยนบริ การ เป็ นลักษณะการแลกเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ ที่
สามารถใช้ร่วมกัน 3) การให้เช่ าอุปกรณ์ การจัดซื้ ออุปกรณ์ บางอย่างมาใช้อาจไม่คุม้ ค่าก็อาจใช้วิธีเช่าจาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่อยู่ใกล้เคียงแทนการซื้ ออุปกรณ์ น้ นั 4) การจ้าง อาจใช้วิธีการจ้างให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นหรื อหน่วยงานอื่นดาเนินกิจการบางอย่างแทน เช่น การจ้างให้จดั เก็บหรื อกาจัดขยะ
และสิ่ งปฏิ กูลแทน 5) การใช้บุคลากรร่ วมกัน 6) การรวมบริ การ เป็ นการรวบรวมบริ การที่ หลายองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้าทาร่ วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการใช้ทรัพยากรเพื่อบริ การแก่ประชาชน
7) การร่ วมกันใช้สิ่งอานวยความสะดวก องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานเพียงพอ สามารถขอใช้ไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นได้ 8) การจัดตั้งเขตบริ การพิเศษ เป็ น
แนวทางการจัดการความร่ วมมื อระหว่า งท้องถิ่ นที่ มุ่ง ให้บริ การเฉพาะด้านใดด้า นหนึ่ ง โดยมี การจัดตั้ง
องค์กรในรู ปแบบคณะกรรมการขึ้นมาบริ หารกิจการนั้นเป็ นการเฉพาะ 9) การจัดซื้ อและเป็ นเจ้าของอุปกรณ์
ร่ วม หากวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งการซื้ อต้องใช้งบประมาณจานวนมากเกินความสามารถด้านการเงินขององค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะดาเนิ นการอาจมี การหารื อระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใกล้เคี ยงในการ
จัดซื้ อและเป็ นเจ้าของวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน 10) การจัดซื้ ออุปกรณ์ร่วมกัน การที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หลายแห่งร่ วมกันจัดซื้ ออุปกรณ์อย่างเดียวกันจานวนมากจะทาให้มีอานาจในการเจรจาต่อรองกับผูข้ ายทาให้
ได้อุปกรณ์ที่ตอ้ งการในราคาถูกลง (สถาบันที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในราชการ, 2547)
ชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิ ชย์ (2559) กล่าวถึง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความร่ วมมือและปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการดารงอยู่ของกลไกความร่ วมมื อที่ ทาให้ความร่ วมมือประสบความสาเร็ จ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้ างความร่ วมมือเกิ ดจากสภาพปั ญหาบางประการเป็ นตัวริ เริ่ ม ซึ่ งอาจเป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น นักการเมือง เจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภายนอกเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และปั จจัยที่ส่งผลต่อกลไกความร่ วมมือ
การสร้างความสาเร็ จและความคุ ม้ ค่าเป็ นส่ วนสาคัญในการเกื้อหนุ นความร่ วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นและต้องพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ได้แก่ ความร่ วมมือที่มีการตกลงกันอย่าง
เป็ นทางการจะช่ วยให้มีหลักประกันทางกฎหมายที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามมากกว่ารู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการและ
รู ป แบบความร่ วมมื อที่ มี ก ฎหมายรองรั บ จะมี แนวโน้ม ยัง่ ยืนกว่า ประกอบกับ บทบาทของผูน้ าควรให้
ความสาคัญในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ว่าจะเกิ ดประโยชน์ข้ ึ นอย่างเท่าเที ยม สร้ างกระบวนการทางานให้มี
ความต่อเนื่ อง การบู รณาการหลายภาคส่ วนรวมถึ ง เจ้า หน้า ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไม่ใช่ เพีย งแค่
นักการเมืองหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเท่านั้น รวมถึ งการบริ หารจัดการโครงการที่ ดี ควร
คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างรอบด้าน และควรมีการวางแผนที่ดีจะทาให้มีการสร้างคุณภาพการบริ การที่
ดี ทาให้ผรู้ ับบริ การมีความพึงพอใจ

วิธีการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัด
เชี ย งใหม่ ก ับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในพื้ นที่ ใ กล้เคี ย ง ผูว้ ิจ ัย ได้ก าหนดขอบเขตของพื้ น ที่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ใกล้เคียงเป็ นเทศบาลที่มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตาบลเมืองเล็น จานวน 5
แห่ ง ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองแหย่ง เทศบาลตาบลป่ าไผ่ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง เทศบาลตาบลสัน
นาเม็งและเทศบาลตาบลสันป่ าเปา งานวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์ แบบกึ่งมีโครงสร้ าง เครื่ องบันทึกเสี ยง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ประกอบกับการศึกษา
จากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง นาเนื้ อหาที่ได้จากการศึ กษาเอกสาร การถอดเทปสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
ข้อมูลนามาแยกตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ มีประสบการณ์ใน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การทางานด้านต่าง ๆ จานวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูอ้ านวยการกองต่าง
ๆ ของเทศบาลตาบลเมืองเล็น จานวน 7 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของเทศบาลตาบลเมืองเล็น จานวน 3 คน
หัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการกองคลัง จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการกองการศึกษา จานวน 1
คน และผูอ้ านวยการกองช่ าง จานวน 1 คน กลุ่มที่ 2 คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคี ยง
จานวน 5 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของเทศบาลตาบลหนองแหย่ง จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
เทศบาลตาบลป่ าไผ่ จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารระดับสู งของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง จานวน 1 คน และผูบ้ ริ หารระดับสู งของเทศบาลตาบลสันป่ าเปา
จานวน 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ นจานวน 12 คน

ผลการศึกษา
1. ความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงจาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้ง 5 แห่ ง
ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองแหย่ง เทศบาลตาบลป่ าไผ่ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
และเทศบาลตาบลสันป่ าเปา ส่ วนใหญ่เป็ นความร่ วมมือที่เกิ ดขึ้นระหว่างสองเทศบาล คือ เทศบาลตาบล
เมืองเล็นและเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ งความร่ วมมือระหว่างเทศบาลที่เด่นชัด ได้แก่ ความร่ วมมือในการจัดทา
บริ การสาธารณะในงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่ น การขอความช่ วยเหลื อเรื่ องรถฉุ กเฉิ นเพื่อนา
ผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล เนื่องจากได้เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุหรื อสั่งการ (ศูนย์เวียงพิงค์ 1669) การ
ขอความช่วยเหลือรถบรรทุกน้ าที่ไม่เพียงพอไปใช้ในการ ดับไฟ การขอยืมรถบรรทุกขยะเพื่อนาขยะไปทิ้ง
เป็ นต้น ลักษณะความร่ วมมือที่พบจะเป็ นความร่ วมมือ ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกันโดยสมัคร
ใจซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์หรื อความสนิ ทส่ วนบุ คคล เป็ นความร่ วมมื อในรู ปแบบที่ ไม่เป็ นทางการ มี ความ
ร่ วมมือในการใช้บุคลากรร่ วมกัน เช่น การที่เทศบาลตาบลสันป่ าเปาไม่มีตาแหน่งนิ ติกรจึงขอความร่ วมมือ
โดยการส่ งหนังสื อมายังเทศบาลตาบลเมืองเล็นในการขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยให้ความรู ้เป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ อง
กฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะของความร่ วมมืออยูใ่ นลักษณะของการปฏิบตั ิตามคาสั่งจากนโยบาย
รัฐ เช่น การจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบตั ิร่วมกันระหว่างเทศบาล 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลสันป่ าเปา เทศบาล
ตาบลหนองแหย่ง เทศบาลตาบลสันนาเม็งและเทศบาลตาบลเมืองเล็น โดยความร่ วมมือเกิดจากเทศบาลแต่
ละแห่ ง มี ขอ้ จากัดเรื่ องระยะเวลาจัดอบรม เรื่ องหลักสู ตรการอบรมและเรื่ องวิทยากรที่ใช้ในการอบรม
รวมถึ ง งบประมาณที่ ใ ช้ใ นการจัด อบรม จึ ง เป็ นความร่ วมมื อที่ ดาเนิ น การในรู ป แบบการจัด ท าบัน ทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ร่ วมกัน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2. ปั จจัยที่สนับสนุ นและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคเกี่ ยวกับการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบล
เมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง ปั จจัยที่สนับสนุ นให้เกิดความร่ วมมือ พบว่า การ
ที่ เ ทศบาลประสบปั ญ หาร่ ว มกัน การที่ มี บ ริ บ ทของพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน งบประมาณที่ ไ ด้รั บ การจัดสรร
ใกล้เคี ย งกัน เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นร่ วมกัน เช่ น ปั ญหาถนนที่ ใช้สัญจรช ารุ ดเสี ย หายซึ่ ง เป็ นถนนเชื่ อมต่ อ
ระหว่างตาบลโดยใช้งบประมาณของทั้งสองเทศบาลระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นและเทศบาลตาบลสัน
ป่ าเปาในการแก้ไขปั ญหา และใช้การประสานแผนพัฒนาระหว่างเทศบาลที่ร่วมมือในการคิดและเสนอ
โครงการร่ วมกัน เพื่อบรรจุ โครงการเข้าไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชี ยงใหม่ ช่ วย
สนับสนุนให้ท้ งั สองเทศบาลได้เกิดความร่ วมมือระหว่างกันขึ้น
ส่ วนปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการพัฒนาความร่ วมมือ พบว่า วิสัยทัศน์และนโยบายของผูบ้ ริ หาร มี
ส่ วนสาคัญ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลส่ วนใหญ่จึงเป็ นการปฏิ บตั ิงานตามนโยบายที่ได้หาเสี ยงไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ให้กบั ประชาชนและแก้ไขปั ญหาในพื้นที่เป็ นหลัก เมื่อจะดาเนิ นการที่เป็ นโครงการเกี่ ยวกับความร่ วมมือ
ระหว่ า งเทศบาล จึ ง ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาในเรื่ องประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในพื้ น ที่ ข องตน รวมถึ ง การมี
แนวความคิดหรื อวิสัยทัศน์ที่ตรงกันหรื อไม่ เมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ทาให้ไม่เกิดความร่ วมมือหรื อ
การร่ วมทากิ จกรรมขึ้น เช่ น เทศบาลที่อยู่ตน้ น้ าต้องการทากิ จกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ดว้ ยการขุด
ลอกลาน้ าเพื่อให้น้ าไหล ได้สะดวกและสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ จึ งขอความร่ วมมือมายัง
เทศบาลที่อยูป่ ลายน้ าเข้าร่ วมกิจกรรมแต่ผบู ้ ริ หารของเทศบาลไม่ให้ความร่ วมมือในการขุดลอกลาน้ า จึงทา
ให้เป็ นอุปสรรคต่อการสร้างความร่ วมมือระหว่างเทศบาล ทาให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ประกอบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอที่จะในใช้ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ จึงไม่สามารถทาให้ความ
ร่ วมมือระหว่างพื้นที่เกิ ดขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายและระเบี ยบต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่กาหนดให้การ
ดาเนิ นการตามภารกิจต้องกระทาอยูภ่ ายในเขตพื้นที่ของตน ไม่สามารถข้ามไปพื้นที่ของเทศบาลอื่นได้ ซึ่ ง
ในการดาเนิ นการข้ามเขตนั้นต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่
ไม่เอื้อหรื อไม่ชดั เจนในการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ดังนั้น ในทางปฏิ บตั ิจึงเป็ นอุปสรรคที่ทาให้ไม่เกิ ดความ
ร่ วมมือระหว่างเทศบาลขึ้น
3. แนวทางในการพัฒนาความร่ วมมือของเทศบาลตาบลเมืองเล็นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ใกล้เคียง
เนื่ องจากเทศบาลตาบลเมื องเล็นและเทศบาลในพื้ นที่ ใ กล้เคี ย งต่ า งก็ เป็ นเทศบาลขนาดเล็ ก ที่ มี
งบประมาณจากัดและมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น ความร่ วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นจึ ง มี ค วามส าคัญที่ จะช่ วยขับ เคลื่ อนภารกิ จในด้า นต่ า ง ๆ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ จากการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สัมภาษณ์ พบว่า แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือควรเริ่ มจาก 1) การจัดประชุ มผูบ้ ริ หารของเทศบาลที่ได้จดั
ขึ้นในทุกเดือน ควรมีการจัดตั้งเป็ นคณะทางานร่ วมกันระหว่างเทศบาลเพื่อปรึ กษาหารื อในการทางานหรื อ
การจัดทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิในการพัฒนาความร่ วมมือตามภารกิจและตามกฎหมาย เพื่อ
สร้างความร่ วมมือให้เกิดขึ้น 2) การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) เพื่อใช้กาหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตและรายละเอียดกิ จกรรมการจัดบริ การสาธารณะที่จะทาให้ความร่ วมมือเกิดความชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรม 3) ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้เสนอว่า ควรมี การกาหนดเนื้ อหาหลักสู ตรสาหรั บผูบ้ ริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผทู ้ ี่เข้ามาบริ หารท้องถิ่นจะต้องผ่านการอบรม เพื่อให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจในการเป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อขับเคลื่ อนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
ความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นและเทศบาลที่มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียงกัน ทั้ง 5 แห่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นความร่ วมมือที่เกิ ดขึ้ นระหว่างเทศบาลสองแห่ งแบบไม่เป็ นทางการ ไม่มีเอกสารที่เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร เป็ นลักษณะความร่ วมมือตามที่สถาบันที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ ในราชการได้กล่าว
ไว้ว่าเป็ นรู ป แบบการให้ค วามช่ วยเหลื อกันโดยสมัครใจ เช่ น ความร่ วมมื อที่ พบเห็ นได้ชัดที่ สุ ดในงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเรื่ องของรถฉุ กเฉิ นเพื่อนาผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาล เนื่ องจากได้เข้าร่ วมเป็ น
เครื อข่ายศูนย์รับแจ้งเหตุหรื อสั่งการ (ศูนย์เวียงพิงค์ 1669) เป็ นความร่ วมมือที่พร้อมให้ความช่วยเหลือหาก
เทศบาลใดไม่พร้อมออกปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ซึ่ งจะทาให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที การ
ให้ความช่ วยเหลือในการให้ยืมรถบรรทุกน้ าและรถบรรทุกขยะเป็ นลักษณะของการแลกเปลี่ ยนอุปกรณ์ ที่
สามารถใช้ร่วมกัน เป็ นความร่ วมมือที่จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในการให้บริ การมากขึ้น เพราะเป็ นการนา
ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ความร่ วมมือด้านดังกล่าวก็ไม่ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือระหว่างกันในเรื่ องนี้ อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า เนื่ องจากเป็ นความร่ วมมือที่เข้าข่ายการทากิจการ
นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลแต่ละแห่ ง ลักษณะความร่ วมมือที่พบจึงพบลักษณะความร่ วมมือใน
การให้ความช่วยเหลือกัน โดยสมัครใจ การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และการใช้บุคลกรร่ วมกัน
ปั จจัยที่สนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือระหว่างเทศบาลนั้น เป็ นปั จจัยที่แต่ละเทศบาลประสบปั ญหา
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมถึ งการปฏิ บตั ิตามการสั่งการหรื อนโยบายของรัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแลให้ปฏิ บตั ิ
ตาม โดยเทศบาลตาบลเมืองเล็นและเทศบาลในพื้นที่ ใกล้เคี ยง 4 แห่ ง ร่ วมมือดาเนิ นการจัดการอบรมจิ ต
อาสาภัย พิ บ ตั ิ ด้วยกัน เนื่ องจากข้อจากัดในเรื่ องวิท ยากร ระยะเวลา จานวนผูเ้ ข้า ร่ วมการอบรม รวมถึ ง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
งบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการอบรม จึงเป็ นปั จจัยที่สนับสนุ นให้เกิ ดความร่ วมมือได้สาเร็ จ ส่ วนปั จจัยที่เป็ น
อุ ป สรรคต่ อความร่ วมมื อ ส่ วนใหญ่ เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดจากวิสั ย ทัศ น์ และนโยบายของผูบ้ ริ หาร เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารมีความต้องการพัฒนาในพื้นที่ของตนและพัฒนาตามศักยภาพที่ตนเองมีตามงบประมาณที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัด ไม่ได้มีการพิจารณาถึงความจาเป็ นในการดาเนิ นการร่ วมกันระหว่างเทศบาลและประโยชน์ในระยะ
ยาวที่ประชาชนจะได้รับจากการร่ วมมือกันกับเทศบาลอื่นที่จะทาให้ประชาชนได้รับการบริ การที่ดีและเท่า
เทียมกัน ความร่ วมมือในการให้บริ การสาธารณะในพื้นที่จึงพบได้นอ้ ย
ความร่ วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นและเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเป็ นความ
ร่ วมมือในระยะสั้นและเป็ นแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่ งอาจไม่ทาให้ความร่ วมมือในการให้บริ การสาธารณะแก่
ประชาชนเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือ จึงควรเริ่ มต้นจากการที่ผบู ้ ริ หาร
ของเทศบาลแต่ละแห่ งเข้าร่ วมประชุ มชมรมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอาเภอสันทรายที่จดั ขึ้นทุกเดื อน
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่างท้องถิ่น เนื่ องจากผูบ้ ริ หารควรมีความรู ้ความเข้าใจ
ถึงเหตุผลความจาเป็ น ผลดี ผลเสี ยเกี่ยวกับความร่ วมมือ รวมถึงศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความ
ร่ วมมือกาหนดไว้อย่างไรบ้าง หากเกิดปั ญหาจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ในการกาหนดโครงการหรื อกิจกรรมขึ้น และสารวจว่าประชาชนในท้องถิ่ นของตนมีความต้องการบริ การ
สาธารณะเรื่ องใดบ้าง และถ้าหากร่ วมมือกับท้องถิ่นอื่นจะทาให้การบริ การสาธารณะนั้นมีคุณภาพ มีความ
คุม้ ค่าหรื อไม่ ควรมีการเตรี ยมการในการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือเพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือที่เป็ น
รู ปธรรม มีข้ นั ตอนที่ชดั เจน เพื่อทาให้เกิดความต่อเนื่ องในระยะยาว ทั้งนี้ ก่อนเริ่ มต้นดาเนิ นการ ควรมีการ
ชี้แจงให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ควรมีหน่วยงานกลางหรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแล เช่น นายอาเภอเข้ามามีบทบาทกระตุน้ ส่ งเสริ มในการจัดการประชุ มให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความร่ วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรสร้ างความรู ้ ความเข้าใจกับหน่ วยงานตรวจสอบให้เข้าใจถึ งสภาพ
ปั ญหาที่ทอ้ งถิ่นพบจะช่วยทาให้ความร่ วมมือระหว่างพื้นที่เกิดขึ้นได้
จากผลการศึกษาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ความร่ วมมือระหว่างเทศบาลจะเกิดขึ้นได้หากผูบ้ ริ หารเทศบาลในฐานะที่เป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการ
บริ หารและตัดสิ นใจในพื้นที่ มีจิตสาธารณะที่มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นสาคัญ โดยพิจารณาว่าหาก
มีความร่ วมมื อกันระหว่างเทศบาลจะทาให้การจัดบริ การสาธารณะมีประสิ ทธิ ภาพและคุ ม้ ค่ามากกว่าจะ
ดาเนินการเพียงลาพัง และผูบ้ ริ หารควรแสวงหาความร่ วมมือจากเทศบาลที่อยูใ่ กล้เคียงโดยการเจรจาเพื่อให้
เห็นถึงประโยชน์สาธารณะร่ วมกัน
2. ความร่ วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเมืองเล็นและเทศบาลที่มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียงกัน ในบาง
เรื่ องไม่สามารถดาเนิ นการสร้ างความร่ วมมือระหว่างกันให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ เนื่ องจากข้อจากัด
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ของกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน ดังนั้น หากจะทาให้เกิดความร่ วมมือกัน
ระหว่างเทศบาล หน่วยงานที่กากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่ น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
หรื อสานักงานท้องถิ่ นจังหวัด ควรส่ งเสริ มให้ความรู ้ เพื่อทาให้เกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับภารกิ จหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุ มชี้ แจงในเรื่ องนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น การเผยแพร่ เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ร่วมมือกันจนสาเร็ จ
การไปศึ ก ษาดู งาน เป็ นต้น เพื่ อให้ความร่ วมมื อระหว่า งเทศบาลมี ความชัดเจนและเป็ นระบบสามารถ
ให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ตามที่รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไปตามอานาจหน้าที่และภารกิ จถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามจานวนประชากร ดังนั้น ผูบ้ ริ หารเทศบาลควรจัดทาโครงการหรื อกิจกรรม
เช่น โครงการสานึ กรักบ้านเกิ ด เป็ นต้น เพื่อดึงดูดให้ประชาชนกลับมาอยู่ในพื้นที่ เพื่อรักษางบประมาณที่
ได้รับไม่ให้ลดลง เพื่อให้สามารถจัดทาบริ การสาธารณะได้
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แนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพีเ่ มืองน้ อง
ของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย กับ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัด
พิษณุ โลก ประเทศไทย กับ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลกกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจี น
และศึกษาข้อท้าทาย ปั ญหาและอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์
เมื องพี่เมื องน้อง โดยการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในห้วงเวลาตั้งแต่ปี 2561 - เดื อน
มีนาคม 2565 ซึ่ งเป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth
Interview) ผูบ้ ริ หารจังหวัดพิษณุโลก ผูอ้ านวยการระดับสู งและระดับต้นของสานักงานจังหวัดพิษณุ โลก เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจากองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัด
พิษณุโลก จานวน 13 คน
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลกกับ
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นไปตามการดาเนินนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อนาเอา
มิติดา้ นการต่างประเทศมาสนับสนุ นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด แต่ท้ งั นี้ การดาเนิ นการดังกล่าว พบ
ข้อ ท้า ทาย ปั ญ หาและอุป สรรคสาคัญ ๆ ในการดาเนิ น ความสัม พัน ธ์เ มือ งพี่เ มือ งน้อ ง คือ 1) ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีการยกร่ างหนังสื อแสดงเจตจานงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ เมื องพี่เมืองน้อง (Letter of
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Intent) ฉบับ มาตรฐานโดยกระทรวงการต่ า งประเทศ ในขณะเดียวกันทางฝ่ ายจีนก็จะมีรู ป แบบและ
รายละเอี ย ดที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะมณฑล ทาให้ ไ ม่ ส ามารถตกลงร่ ว มกัน ได้ 2) การขาดกลไก
หรื อ คณะทางานที่ ดู แ ลกากับ การขับเคลื่ อนการดาเนิ นความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างต่อเนื่ องและ
จังหวัดไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาเอามิติดา้ นการต่างประเทศมาสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
3)จัง หวัด ขาดงบประมาณสนับ สนุ น หรื อ ไม่ ไ ด้จ ัด สรรงบประมาณไว้เ พื่ อ การขับ เคลื ่ อ นการด าเนิ น
ความสัม พันธ์เ มื อ งพี่เมื อ งน้อง และ 4) เนื่ องจากในขณะนี้ เกิ ดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้จงั หวัดลดบทบาทด้านการต่างประเทศลง ส่ งผลให้ไม่เกิดความต่อเนื่ องใน
การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ กระทรวงการต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ควรมี การหารื อร่ วมกัน ในเรื่ องกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมื องพี่เมื องน้อง
รวมถึ งร่ างหนังสื อแสดงเจตจ านงในการสถาปนาความสั มพันธ์ ฯ และจังหวัดควรมี การก าหนดกลไกหรื อ
คณะทางานที่ดูแลกากับการขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างต่อเนื่อง

คาสาคัญ : การสถาปนาความสัมพันธ์, เมืองพี่เมืองน้อง, จังหวัดพิษณุโลก, มณฑลยูนนาน
Abstract
The study of procedure development approach on the establishment of the Sister-Cities between
Phitsanulok Province, Thailand, and Yunnan Province, Republic of China aimed to study procedure
approach on the establishment of the Sister-Cities between Phitsanulok Province, Thailand, and Yunnan
Province, Republic of China and to study problems and obstacles including to present the guideline for
procedure development approach on the establishment of the Sister-Cities. In this study, the researcher
conducted data collection from 2018 to March 2022. This study is a qualitative research. Collected data by
In-depth interview from 13 Administrator of Phitsanulok Province, Director of Governor ‘Office of
Phitsanulok Province, Officer from Foreign Affairs Division, Office of the Permanent Secretary Ministry of
Interior and Foreign Affairs Officer, Governor ‘Office of Phitsanulok Province.
The results of the study showed that the procedure approach on the establishment of the SisterCities between Phitsanulok Province, Thailand, and Yunnan Province, Republic of China accordance with
the Government’s policy and Ministry of Interior. However the procedure approach found a problems and
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obstacles on the establishment of the Sister-Cities were 1) the Letter of Intent (LOI) of Thailand and Republic
of China are discrepant. 2) Lack of working groups on driven development approach on the establishment of
the Sister-Cities. 3) Lack of budget on the establishment of the Sister-Cities. 4) Due to COVID-19 situation,
therefore Phitsanulok Province has reduced its role in foreign affairs.
The suggestion from this study is Ministry of Foreign Affairs Thailand and Republic of China
should be discussed together with the Letter of Intent (LOI) and Phitsanulok Province should appoint a
working group on the development of the Sister-Cities.

Keywords: Establishment of the Sister-Cities, Sister Cities, Phitsanulok Province, Yunnan Province
บทนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็ นความสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้นข้ามพรหมแดนระหว่างรัฐกับรัฐ โดยใน
ยุคปั จจุบนั ไม่มีรัฐชาติใดที่จะสามารถอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวตามลาพัง โดยที่ไม่มีการเกี่ยวข้องติดต่อกับรัฐอื่น ๆ
หรื อสังคมอื่น ๆ ฉะนั้นแล้วจึงได้มีการดาเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรื อการประสานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อร่ วมมือกันรักษาและปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่ งรัฐบาลไทยเองก็ได้มี
นโยบายด้านการต่างประเทศออกมาจานวนมาก โดยหนึ่ งในนโยบายที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญ คือ
นโยบายการสถาปนาความสัม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้อง (Sister City) เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้จงั หวัดได้ดาเนิ น
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับต่างประเทศ เพื่อนาเอามิติดา้ นการต่างประเทศมาสนับสนุ นส่ งเสริ มการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ งการสถาปนาความสัมพันธ์ จะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์
ศรี เป็ นประโยชน์ และยัง่ ยืน ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายมีศกั ยภาพในการร่ วมมือกันอย่างเป็ นรู ปธรรมในระยะยาว โดย
ใช้กลไกในระดับพื้นที่กระตุน้ เศรษฐกิจฐานราก และนาไปสู่ การส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภาพรวม
ในขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ ก็มีนโยบายต่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นความร่ วมมือ
ในกรอบเมืองพี่เมืองน้องจานวนมาก โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่ น นโยบาย ‚ก้าวออกไป”
(Going global policy) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติจีนได้ส่งเสริ มการลงทุนของจีนใน
ต่างประเทศและสนับสนุนการก้าวออกไปลงทุนทั้งในส่ วนของภาคเอกชนและรัฐบาล เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบนั ความสัมพันธ์ไทย – จีน มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกด้าน ทั้ง
กรอบทวิภาคี และเวทีภูมิภาค เช่น ARF, ASEAN – China Annual Consultation, ASEM, ASEAN + 3 โดย
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ประเทศไทยและจีนต่างเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่ วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ในลักษณะของการเป็ นหุ น้ ส่ วนทางยุทธศาสตร์ และกรอบเมืองพี่เมืองน้อง
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพิษณุ โลกกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่ มต้น
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุ โลกในขณะนั้น และคณะผูบ้ ริ หารจังหวัดพิษณุ โลก
ได้เดิ นทางเยือนมณฑลยูนนาน และได้เข้า เยี่ย มคารวะรองผูว้ ่าการมณฑลยูนนาน เพื่อหารื อการพัฒนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายได้แสดงเจตนารมณ์ ในเบื้ องต้นที่ จะสถาปนาความสัมพันธ์
ร่ วมกัน ซึ่ งต่อมาในปี 2562 จังหวัดพิษณุ โลกได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ โดยมี
แนวทางส่ งเสริ มความร่ วมมือ ในด้านการศึกษา การค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว ซึ่ งต่อมา
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้มีมติเห็นชอบในการสถาปนาความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุ โลกและผูบ้ ริ หารจังหวัดพิษณุ โลกได้เยือนมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกครั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารื อประเด็นดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ การ
ขับเคลื่ อนโครงการดังกล่าวพบข้อท้าทาย ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญ ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการ ทาให้
ปั จจุบนั จังหวัดพิษณุ โลกยังไม่สามารถลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลยูนนานได้
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลก ประเทศไทย กับ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมไปถึงข้อท้า
ทาย ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินความสัมพันธ์ฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนิ น
โครงการดังกล่าวของจังหวัดพิษณุ โลกให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลกกับมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อศึกษาข้อท้าทาย ปั ญหาและอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลกกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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กรอบแนวคิดการทาวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1.ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relation)
1.1 แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest)
โดยพื้นฐานของแนวคิดนี้ เชื่ อว่ารัฐบาลของทุกประเทศมีนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ซึ่ งทาให้
ประเทศสามารถดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ มัน่ คง มัง่ คัง่ ภายใต้ระเบียบของโลกอย่างสมดุล รวมไป
ถึงสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลก ซึ่ งในปั จจุบนั สังคมโลกมีความเชื่ อมโยง
กันในลักษณะเครื อข่าย โดยมีการรวมตัวกันเป็ นประชาคมโลก มีการจัดระเบียบการเป็ นสมาชิ กของแต่ละ
ประเทศ และมี รู ป แบบของการเป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ โดยมี เ ป้ าหมายร่ ว มกัน และยอมรั บ ใน
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Evans, Graham and Newnham, Jeffrey1998, อ้างถึงใน ไชยสิ ทธิ์ ตันตยกุล, 2559)
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1.2 แนวคิดอานาจละมุน (Soft Power) และการทูตสาธารณะ (public diplomacy)
อานาจละมุน หมายถึง การใช้อานาจเชิ งดึ งดูดทาให้ประเทศอื่น ๆ ยอมรับ และปฏิบตั ิตามความต้องการ
โดยที่ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการบังคับหรื อกดดัน หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นความสามารถในการทาให้ประเทศอื่นๆ
พึงพอใจในการเลื อกซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของเรา ซึ่ งจะแตกต่างไปจากการบังคับหรื อใช้อานาจ
แบบ Hard power โดยเครื่ องมือสาคัญที่จะทาให้ soft power บรรลุ ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ การทูต
สาธารณะ ซึ่ งเป็ นการผูกใจให้คนในประเทศนั้นรักและนิยมในประเทศของตนเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กบั ประเทศตนเอง รวมไปถึงสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อรองรับนโยบายต่างประเทศที่จะตามมาในอนาคต
(Nye, Jr., Joseph S.2004, อ้างถึงใน สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล, 2551)
2. ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ตัวแบบกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิของ Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E.
เป็ นแนวคิดที่มีการพัฒนามาจากตัวแบบการวิเคราะห์ระบบการเมืองของ Easton ผสมผสานกับการนาผล
การศึกษาทางทฤษฎีองค์การมาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยตัวแบบนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 6
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วัตถุ ประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การสื่ อสารระหว่าง
องค์กรและกิ จกรรมการเสริ มแรง 4) ลักษณะหน่ วยงานที่ นานโยบายไปปฏิ บตั ิ 5) เงื่ อนไขทางเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมือง และ 6) ทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิ (Van Horm, C.E. & Van Meter, D.S. (1976), อ้างถึงใน
สัญญา เคณาภูมิ และบุรฉัตร จันทร์แดง, 2562)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุ นให้จงั หวัดดาเนิ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ โดยการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่ งในการดาเนิ นการดังกล่ าว จะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
ความสมศักดิ์ ศรี เป็ นประโยชน์ และยัง่ ยืน โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บตั ิ ในการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ เพื่อให้ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแบบแผนเดียวกัน มีความถูกต้อง และ
คล่องตัว

วิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพในการศึกษา โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ในห้วงเวลาตั้งแต่ปี
2561 - เดือนมีนาคม 2565 โดยกาหนดการศึกษา ดังนี้
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1. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจง จานวน 13 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารระดับต้นของจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการ
ระดับสู งของจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการระดับต้นของจังหวัดพิษณุ โลก จานวน 3 คน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจากองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย จานวน 3 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานจังหวัดพิษณุโลก จานวน 4 คน
2. แหล่ งข้ อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 13 คน
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกอย่างเป็ นทางการ
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 13 คน
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก ซึ่ งในการสัมภาษณ์ได้ใช้คาถามปลายเปิ ด เป็ น
คาถามที่กาหนดหัวข้อไว้อย่างกว้าง ๆ และสามารถซักถามประเด็นเพิ่มเติมที่สนใจได้
5. การทดสอบเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบเครื่ องมือการสัมภาษณ์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง แล้วนามาสร้าง
แบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมถึงประเด็นคาถามของการวิจยั
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 การวิเคราะห์เนื้ อหา โดยการสร้างข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษา ตามเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
6.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย โดยการสร้างข้อสรุ ปที่ได้จากการสัมภาษณ์
แล้วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ หลังจากนั้นจึงนามาสรุ ปตามประเด็นคาถาม
และวัตถุประสงค์การวิจยั ในแต่ละข้อ เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจยั
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ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 13 คน ในเรื่ องกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลก ประเทศไทย กับ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าในปี พ.ศ.
2561 รัฐบาลไทยมีนโยบายส่ งเสริ มให้จงั หวัดได้สร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับต่างประเทศ โดย
หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ คือ นโยบายการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister
City)
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุ โลกในขณะนั้นมีนโยบาย
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ความร่ ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศตามนโยบายของรั ฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี งบประมาณ 2562 จังหวัดพิษณุ โลก ได้จดั โครงการเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มความร่ วมมือกับต่างประเทศในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง จานวน 1 โครงการ และในปี งบประมาณ
2563 จัง หวัดพิ ษ ณุ โ ลกได้จ ัด โครงการในเรื่ อ งดัง กล่ า วอี ก จ านวน 1 โครงการ โดยทั้ง 2 โครงการ มี
วัตถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อผลัก ดันให้จงั หวัด พิ ษ ณุ โลกสามารถสถาปนาความสั ม พันธ์ เมื องพี่ เมื องน้องกับ
ต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่ากัน
จังหวัดพิษณุ โลกได้จดั จ้างที่ปรึ กษาโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการ
สถาปนาความสัมพันธ์ฯ ซึ่ งในขณะนั้นที่ปรึ กษาโครงการได้เสนอจานวน 4 เมือง คือ 1) มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) จังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และ
4) จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดยจังหวัดพิษณุ โลกได้ประชุมพิจารณาเลือกมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็ นลาดับ ที่หนึ่ ง เนื่ องจากได้มีการเดิ นทางเยือนของผูบ้ ริ หารทุก ปี มีก ารแลกเปลี่ ยนของ
นักเรี ยน นักศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีการติดต่อค้าขาย รวมไปถึงการลงทุนของภาคเอกชนใน
จังหวัดพิษณุ โลกมาเป็ นเวลานาน โดยจังหวัดพิษณุ โลกได้แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ประสานงาน ไทย-จีน
พิษ ณุ โลก เพื่อรองรั บ การสถาปนาความสัม พันธ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต โดยศูนย์ประสานงาน ไทย-จี น
พิษณุ โลก ภาครัฐ จัดตั้ง ณ สานักงานจังหวัดพิษณุ โลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุ โลก และศูนย์ประสานงาน
ไทย-จีน พิษณุโลก ภาคเอกชน จัดตั้ง ณ สมาคมจีนพิษณุโลก
หลังจากนั้นจังหวัดพิษณุ โลกได้มีหนังสื อทาบทามการสถาปนาความสัมพันธ์ไปยังมณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งมณฑลยูนนานมีความยินดีและให้ความร่ วมมือในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งได้ขอ
ความเห็ นชอบไปยัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่ า งประเทศ โดยได้จ ัดท าแผนปฏิ บ ัติก าร
งบประมาณ และบุคลากร เพื่อรองรับการสถาปนาความสัมพันธ์ในอนาคต ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาเห็นชอบในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ โดยขอให้จงั หวัดพิษณุ โลก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
และมณฑลยูนนาน ร่ วมกันยกร่ างหนังสื อแสดงเจตจานงในการสถาปนาความสัมพันธ์ (LOI) โดยให้เป็ นไป
ตามร่ างฉบับมาตรฐานที่ยกร่ างโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย
โดยในการดาเนิ นการดังกล่าวจังหวัดพิษณุ โลกพบข้อท้าทาย ปั ญหา และอุปสรรคสาคัญ ๆ ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ คือ เนื่ องจากทางมณฑลยูนนานมีรูปแบบและรายละเอียดร่ างหนังสื อแสดงเจตจานงใน
การสถาปนาความสัมพันธ์ (LOI) ที่แตกต่างกันออกไป และไม่เห็นด้วยกับร่ างหนังสื อแสดงเจตจานงฯ ของ
ไทย จังหวัดพิษณุ โลกจึงรายงานปั ญหาดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศทราบ
โดยกระทรวงมหาดไทยขอให้จงั หวัดหารื อร่ วมกับมณฑลยูนนานอีกครั้งและให้ใช้ร่างฉบับมาตรฐานที่ยก
ร่ างโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ทั้งนี้ ได้มีการหารื อและปรับแก้ร่าง LOI ดังกล่าวร่ วมกันหลาย
ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้
ปั จจุ บนั เป็ นระยะเวลากว่า 3 ปี การดาเนิ นการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ของจังหวัดพิษณุ โลกกับ
มณฑลยูนนาน ยังอยูร่ ะหว่างการหารื อเรื่ องร่ างหนังสื อแสดงเจตจานงในการสถาปนาความสัมพันธ์ (LOI)
โดยได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทาให้เรื่ องดังกล่าวขาดความต่อเนื่ อง
ในการดาเนิ นการ ทั้งนี้ เมื่ อเกิ ดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดพิษณุ โลกไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในเรื่ องดังกล่าว ทาให้จงั หวัดลดบทบาทด้านการต่างประเทศลง
ประโยชน์ที่จงั หวัดพิษณุ โลกคาดว่าจะได้รับอย่างเป็ นรู ปธรรมภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์
เมื องพี่ เมื องน้องร่ วมกับ มณฑลยูนนาน สาธารณรั ฐประชาชนจี น คื อการเสริ ม สร้ างความแน่ นแฟ้ น ใน
ความสัมพันธ์อนั จะนาไปสู่ ความร่ วมมือ และการแลกเปลี่ ยนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความตกลงร่ วมกันใน
อนาคต ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ าย

สรุปผลการวิจัย
รัฐบาลไทยมีนโยบายส่ งเสริ มให้จงั หวัดสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศซึ่ ง
จังหวัดพิษณุ โลกได้พิจารณาเลือกมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ
โดยมณฑลยูน นานมี ค วามยิน ดี แ ละให้ ค วามร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งดัง กล่ า ว และได้ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ แต่ท้ งั นี้ เนื่ องจากฝ่ ายไทยและฝ่ ายจีนไม่สามารถตกลง
เรื่ องรู ปแบบและรายละเอียดร่ างหนังสื อแสดงเจตจานง (LOI) ร่ วมกันได้ เนื่องจากฝ่ ายไทยและฝ่ ายจีน มี
รู ปแบบและรายละเอียดร่ าง LOI ฉบับมาตรฐาน ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทาให้เรื่ องดังกล่าวขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการ และเมื่อเกิ ด
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดพิษณุ โลกไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุ นในเรื่ อง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ดังกล่าว จังหวัดจึงลดบทบาทด้านการต่างประเทศลง ส่ งผลให้จนถึงปั จจุบนั จังหวัดพิษณุ โลกและมณฑลยูน
นานยังไม่สามารถลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ร่ วมกันได้

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษา พบว่า นโยบายสนับ สนุ น ให้ จ ัง หวัด ด าเนิ น ความสั ม พัน ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ กับ
ต่างประเทศ เพื่อให้จงั หวัดได้ใช้ความร่ วมมือกับต่างประเทศมาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจากเศรฐกิจฐาน
ราก โดยใช้นโยบายการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมื องน้อง (Sister City) สอดคล้องกับ แนวคิ ด
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ (National Interest) ที่ เชื่ อ ว่า รั ฐบาลของทุ ก ประเทศมี น โยบายเพื่ อรั ก ษาผล
ผลประโยชน์ของชาติ ซึ่ งทาให้ประเทศสามารถอยู่ได้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ มัน่ คง มัง่ คัง่ ภายใต้ระเบียบ
ของโลกอย่างสมดุ ล ซึ่ งในยุคปั จจุบนั สังคมโลกมี ความเชื่ อมโยงระหว่างกันในลักษณะเครื อข่าย โดยใช้
รู ป แบบของการเป็ นหุ ้ นส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อความร่ วมมื อโดยมี เป้ าหมายร่ วมกัน และยอมรั บใน
ผลประโยชน์ร่วมกัน
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดจึงเป็ นกลไกสาคัญอย่างหนึ่ งในการกาหนด
นโยบายต่ า งประเทศของรั ฐ บาล เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ งผลประโยชน์ จ ากการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ ที่จงั หวัดพิษณุ โลกคาดว่าจะได้รับอย่างเป็ นรู ปธรรม คือการเสริ มสร้างความแน่นแฟ้ นในค
วามสัมพันธ์อนั จะนาไปสู่ ความร่ วมมื อ และการแลกเปลี่ ยนในด้านต่าง ๆ ที่ อยู่ในความตกลงร่ วมกันใน
อนาคต ดังนี้
1. ความร่ วมมือด้านการค้า การลงทุน
1.1 การออกบูธจัดแสดงสิ นค้าโอทอปจังหวัดพิษณุโลกในมณฑลยูนนาน
1.2 การเชิ ญผูป้ ระกอบการและนักลงทุนในมณฑลยูนนาน เข้า ร่ วมงานแสดงสิ นค้า ใน
จังหวัดพิษณุโลก
2. ความร่ วมมือด้านการศึกษา
2.1 การแลกเปลี่ ยนนักเรี ยน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงบุคลากรภาครัฐ
ระหว่างจังหวัดพิษณุ โลกกับมณฑลยูนนาน
2.2 การให้ทุนการศึกษานักเรี ยนไทยและจีนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุ โลกและ
มณฑลยูนนาน
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3. ความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยว
3.1 การประชาสั ม พันธ์ เชิ ญชวนนัก ท่ องเที่ ย วจี นและไทยเดิ นทางท่ องเที่ ย วในจังหวัด
พิษณุโลกและมณฑลยูนนาน
4. ความร่ วมมือด้านการเกษตร
4.1 การแลกเปลี่ ยนการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางการเกษตรของจังหวัดพิษณุ โลกและ
มณฑลยูนนาน
5. ความร่ วมมือด้านการเดินทางเยือน
5.1 การเดินทางเยือนระหว่างผูบ้ ริ หารของจังหวัดพิษณุ โลกและมณฑลยูนนาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารื อประเด็นความร่ วมมืออย่างต่อเนื่ อง
โดยการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะของการใช้อานาจเชิ งดึงดูด ตามแนวคิด
อานาจละมุน และการทูตสาธารณะ กล่าวคื อ เป็ นการทาให้ประเทศอื่น ๆ ยอมรับ และปฏิ บตั ิตามความ
ต้องการโดยที่ ไม่จาเป็ นต้องดาเนิ นการบังคับหรื อกดดัน หรื อเรี ยกได้ว่า เป็ นความสามารถในการทาให้
ประเทศอื่น ๆ พึงพอใจในการเลื อกซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของเรา นาไปสู่ การยอมรับ ซึ่ งแตกต่าง
จากการบังคับหรื อใช้อิทธิ พล แบบ Hard power โดยเครื่ องมือสาคัญที่จะทาให้ soft power บรรลุผลอย่าง
เป็ นรู ปธรรมคือ การทูตสาธารณะ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั ประเทศของตนเอง
แล้ว ยังเป็ นการสร้างบรรยากาศอันดีในระยะยาว เพื่อรองรับนโยบายต่างประเทศที่จะตามมาในอนาคต ซึ่ ง
แหล่งทรัพยากรสาคัญที่เป็ นที่มาของ soft power และการทูตสาธารณะของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
1. วัฒนธรรม โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็ นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มี
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีพระพุทธรู ปที่สวยที่สุด ในประเทศไทย นัน่ ก็
คือ พระพุทธชินราช โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มักจะแวะมาสักการะเพื่อความเป็ นศิริมงคล
โดยในทุกปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยีย่ มเยือนจังหวัดพิษณุ โลกเป็ นจานวนมาก
2. การศึกษา จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นศูนย์กลางของภาคเหนื อตอนล่ าง 1 โดยมีสถาบันการศึกษา
จานวนมาก โดยเปิ ดสอนหลักสู ตรทั้งไทยและนานาชาติ ในแต่ละปี จะมีการแลกเปลี่ยนนักเรี ยน นักศึกษา
และอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกับสาธารณรั ฐประชาชนจี น ซึ่ งการแลกเปลี่ ยนนี้ นับได้ว่าเป็ นการ
เผยแพร่ วฒั นธรรม ค่านิยม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุ โลกให้เป็ นที่รู้จกั ของนานาชาติอีกด้วย
3. สิ นค้าทางการเกษตรและอาหาร จังหวัดพิษณุโลกมีสินค้าทางการเกษตรและสิ นค้าโอทอป ที่เป็ น
ที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมาก เช่น กล้วยตากบางกระทุ่ม มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง มะยมชิดเนิน
มะปราง โดยการผลักดันการจัดแสดงสิ นค้าโอทอปจังหวัดพิษณุ โลกในมณฑลยูนนาน รวมไปถึ งการเชิ ญ
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ผูป้ ระกอบการและนักลงทุนในมณฑลยูนนาน เข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าในจังหวัดพิษณุ โลก จะเป็ นการโป
รโมทสิ นค้าโอทอปของจังหวัดพิษณุ โลกให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
4. การพัฒนาความสัมพันธ์ ผ่านบุ คคลสาคัญ เช่ น การเดิ นทางเยือนของผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
จังหวัดพิษณุโลกและมณฑลยูนนาน การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและภาครัฐ
การฝึ กงาน การสัมมนา และการประชุม
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้ตวั แบบกระบวนการ นานโยบายไปปฏิบตั ิของ Van Meter & Van Horn มาวิเคราะห์
กระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดพิษณุ โลก กับ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบว่าปั ญหาและอุปสรรคสาคัญ ๆ ในการดาเนินความสัมพันธ์ฯ คือ 1) ปั จจุบนั ประเทศไทยมี
การยกร่ างหนังสื อแสดงเจตจานง (Letter of Intent) ฉบับมาตรฐานโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใน
ขณะเดียวกันทางฝ่ ายจีนก็จะมีรายละเอียดและรู ปแบบที่แตกต่างกันไป จึงทาให้การดาเนิ นการเพื่อการลง
นามนั้นใช้เวลาที่ยาวนาน เกิ ดความสับสนของผูป้ ฏิ บตั ิกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปและนาไปสู่ การลงนามอย่างเป็ น
รู ปธรรมได้ 2) การขาดคณะทางานหรื อกลไกที่กากับดูแลการขับเคลื่ อนการดาเนิ นโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง และจังหวัดพิษณุ โลกเองไม่ได้เห็นถึงความสาคัญของการนาเอากลไกด้านการต่างประเทศมาสู่ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 3) จังหวัดพิษณุ โลกไม่ได้จดั สรรงบประมาณไว้หรื อขาดงบประมาณสนับสนุ น
ในเรื่ องดังกล่าว 4) จังหวัดไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจในการดาเนิ นการ และ 5) เนื่ องจากในขณะนี้ เกิ ด
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้จงั หวัดลดบทบาทด้านการต่างประเทศลง ส่ งผลให้ไม่
เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) กระทรวงการต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ควรมีการหารื อร่ วมกัน ในเรื่ อง
กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข้องกับการสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง รวมถึ งร่ างหนังสื อแสดง
เจตจานงในการสถาปนาความสัมพันธ์
2) ควรมีการกาหนดคณะทางานหรื อกลไกที่กากับดูแลการขับเคลื่อนการดาเนิ นความสัมพันธ์เมือง
พี่เมืองน้องอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการท าวิจยั ครั้ งต่ อไปควรมี ก ารเก็ บ ข้อมู ล ในเรื่ องแนวทางการพัฒนากระบวนการสถาปนา
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การประเมินนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควันของอุทยาน
แห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
An Evaluation of Preventing and Solving of Forest Fire and Haze Policy in
Pha Daeng National Park of Chiang Mai Province
ประกาศิต ระวิวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ได้แก่ 1. วิเคราะห์นโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟ
ป่ าและหมอกควันของอุทยานแห่ งชาติผาแดง 2. ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ 3. พัฒนาแนวทางการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้แก่
1. ผูม้ ีบทบาทในเชิงปฏิบตั ิ จานวน 5 ท่าน 2. ผูน้ าชุ มชนจากหมู่บา้ นเป้ าหมาย จานวน 21 ท่าน ผลการวิจยั
ด้า นบริ บ ท พบว่ า นโยบายการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควัน มี ค วามสอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติผาแดง อย่างไรก็ตามแม้นโยบายสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง แต่ยงั ขาดการประเมินผลที่มีความชัดเจน ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า บุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ด้านกระบวนการ ส่ วนใหญ่จะเป็ นนโยบายจากส่ วนกลางแต่มีการ
วางแผนการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย มีการประเมินสถานการณ์ มีการติดตามประเมินผลนโยบาย อาศัย
การมี ส่วนร่ วมจากทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องบูรณาการความร่ วมมื อจากทุ กฝ่ ายมี ความเหมาะสม ในแง่ ของการ
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ พบว่า ความเหมาะสมและได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ด้าน
ผลลัพธ์ ชุมชนให้ความสาคัญในเรื่ องไฟป่ าเพิ่มมากขึ้น มีความสนใจมากขึ้น ซึ่ งทั้งหมดต้องอาศัยระยะเวลา
ในการสร้างความเข้าใจ โดยภาครัฐต้องเป็ นฝ่ ายสนับสนุนและส่ งเสริ มด้านอาชีพและการเปลี่ยนรู ปแบบการ
ทาการเกษตรและพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ทาให้ส ามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของ
อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ได้
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คาสาคัญ : การประเมินนโยบาย ไฟป่ า หมอกควัน อุทยานแห่งชาติผาแดง
Abstract
The objectives of this research are: 1. To analyze the policy of forest fire and smog prevention
and solution of Pha Daeng National Park; 2. To assess the implementation of the forest fire and smog
prevention policy of Pha Daeng National Park Chiang Mai Province 3. To develop guidelines to prevent
and solve forest fire and smog problems. Research tool are the interview form. The key informants were 5
practical role players and 21 community leaders from the target villages. The results of the research
revealed that, in context, the policy of forest fire and smog prevention and solution is consistent with the
situation of forest fire and smog in Pha Daeng National Park. However, even the policy can be put into
practice but there is still a lack of clear evaluation. As for the inputs, it was found that the personnel,
budget and equipment were insufficient for the operation. Process, it is mostly a centralized policy, but
there's a plan that works together for all party’s situation is assessed. There is a follow-up and evaluation
of the policy. Rely on participation from all parties involved, integration of cooperation from all parties is
appropriate. In terms of enforcing relevant laws, rules and regulations. It was found to be appropriate and
cooperative. As a result, the community has given more importance to forest fires and has more interest
and attention. All of which takes time and gradually builds up understanding. The government must
support and promote careers and marketing for the community to change the farming style and improve
the quality of life. This makes it possible to prevent and solve problems to a certain extent.

Keywords: Policy assessment, forest fires, smog, Pha Daeng National Park
บทนา
ปั จจุบนั สถานการณ์ดา้ นไฟป่ าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทยทวีความ
รุ นแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่ วงฤดูแล้ง (ธันวาคม - เมษายน) ของทุกปี อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากปั จจัย
หลายประการ ทั้งจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการกระทาของมนุ ษย์ ไฟป่ านั้นนอกจาก
จะทาให้เกิดความเสี ยหายทางตรงจากการสู ญเสี ยความสมดุ ลของ ระบบนิ เวศแล้ว ยังเกิดความเสี ยหายต่อ
พื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ งเป็ นแหล่งต้นน้ าที่สาคัญของประเทศ ทาให้สัตว์ป่าสู ญเสี ยแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากิ น
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ตามธรรมชาติ สร้างความเสี ยหายต่อชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน ยังส่ งผลกระทบทางอ้อมโดยเฉพาะ
การเกิ ดหมอกควันและฝุ่ นละลองขนาดเล็ กท าให้ท ศั นวิสั ย การมองเห็ นต่ า ลง คุ ณภาพอากาศย่า แย่เป็ น
อันตรายต่อระบบทางเดิ นหายใจของมนุ ษย์ และกระทบต่อการท่องเที่ยวในบางจังหวัด (วิจารย์ สิ มาฉายา,
2554) จากสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นนี้ ท าให้หน่ วยงานภาครั ฐหลายหน่ วยงานตระหนักถึ ง ความส าคัญและ
ยกระดับเป็ นสถานการณ์ เร่ งด่วนที่ตอ้ งได้รับการบริ หารจัดการให้สถานการณ์ การคลี่ คลายลงได้ทนั ท่วงที
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แม้วา่ ในปั จจุบนั มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านไฟป่ า
แล้ว แต่ยงั ไม่เพียงพอที่ จะรับมือกับสถานการณ์ ได้ เนื่ องจากการเกิ ดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าไม้ มักเกิ ดขึ้ นใน
พื้นที่สูงชัน มีการทับถมของใบไม้จานวนมากซึ่ งเป็ นแหล่งเชื้ อเพลิงตามธรรมชาติ ประกอบกับมีปัจจัยด้าน
สภาพภูมิประเทศและการเข้าถึงที่ยากลาบากเป็ นอุปสรรคที่ส่งผลให้การทางานดับไฟป่ าของเจ้าหน้าที่ไฟป่ า
เป็ นไปได้ยาก (เรไร ลาเจียก, 2558)
จากข้อมูลสถิ ติการเกิ ดไฟไหม้ป่าของประเทศไทย ของกรมอุ ทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ระหว่าง พ.ศ. 2563-2564 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่ า 2 ปี ที่ผา่ นมา ในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี พบว่า ภาคเหนื อเป็ นภูมิภาคที่มีอตั ราการเกิดไฟป่ าสู งกว่าภูมิภาคอื่นๆ และ
เมื่อพิจารณารายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบน พบว่า จังหวัดที่มีอตั ราการเกิ ดไฟป่ าสู งที่สุด คือ จังหวัด
เชี ยงใหม่ รองลงมาตามลาดับคือ ลาปาง ตาก และแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ สาหรับสถานการณ์ดา้ นไฟป่ าที่
เกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่านมา และผลจากข้อมูลทางสถิ ติจากหน่ วยงานต่างๆ สะท้อนให้เห็ น
จังหวัดเชี ยงใหม่ให้สาคัญต่อการจัดการและการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน (กรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2564)
ส าหรั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง ตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ จัด อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ต ามกฎหมาย
ครอบคลุ มพื้ นที่ 715,126.72 ไร่ หรื อ 1,144.20 ตร.กม. (วิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ) สามารถแบ่งประเภทพื้นที่เป็ นพื้นที่ป่าไม้ 544,962.29 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 76.20 และพื้นที่ที่ไม่ใช่
ป่ า จานวน 170,164.43 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 23.80 มีทรัพยากรกรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางระบบนิ เวศ
ที่หลากหลาย สาหรับสถานการณ์ ดา้ นไฟป่ าหมอกควันในพื้นที่อาเภอเชี ยงดาวอยู่สถานะที่ตอ้ งได้รับการ
จัดการและแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจากข้อมูลสถิติการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าไม้ที่ พบว่า ในช่วง พ.ศ. 25622564 ที่ผ่านมา อาเภอเชี ยงดาวเป็ นหนึ่ งในอาเภอที่มีจานวนจุดความร้อนสู งกว่าอาเภออื่นๆ เป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2562 มีจุดความร้อนเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จานวน 1,952 จุด (จังหวัดเชี ยงใหม่, 2562) ใน
ปี พ.ศ. 2563 มีจุดความร้ อนเกิ ดในพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ 2,194 จุด ด้วยเหตุน้ ี หลายหน่ วยงานที่ดาเนิ นงานการ
แก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันในอาเภอเชี ยงดาวจึงได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อแก้ไขปั ญหานี้ โดยนา
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับถ่ายทอดจากจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
กระทรวงที่กากับดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา ผ่านการบูรณาการระหว่าง
องค์กรเครื อข่ายของแต่ละภาคส่ วน ผูศ้ ึกษาจึงเห็ นว่า ควรมีการวิเคราะห์ นโยบายการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน และประเมินผลการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาแนวทางการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของอุทยานแห่ งชาติผา
แดง
2. เพื่อประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของ
อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน

กรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Stufflebeam, D. L. ,1983)
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับไฟป่ า การประเมินนโยบาย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
เช่น ธี ระศักดิ์ เกตุอาไพ (2554) ทาการศึกษาเรื่ อง ‚การประเมินนโยบายและแผนปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม
ของจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ‛ พบว่า นโยบาย และแผนปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม
ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่สามารถทาให้บรรลุตามเป้ าหมายได้ เนื่ องจาก
(1) ข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานของรัฐเก็บข้อมูลมักจะขาดเป้ าหมายในการเก็บข้อมูล (2) หน่วยงานของรัฐ
ที่ทาหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละปี ต่างกัน ทาให้ ไม่สามารถนาข้อมูลในแต่ละปี มาเที ยบกันได้ (3)
ข้อมูลบางข้อมูล หน่ วยงานของรั ฐมีการเก็บข้อมูลขาดตอนในบางช่ วง ทาให้ไม่สามารถนามาวิเคราะห์
ภาพรวมได้ (4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมีจานวนจากัด ไม่ทวั่ ถึงทุกพื้นที่ ทาให้ได้ขอ้ มูลคุณภาพอากาศ
เฉพาะอาเภอเมืองเท่านั้น (5) ขาดการนาข้อมูลมาเผยแพร่ สู่สาธารณะเท่าที่ควร ทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ได้ยาก (6) ปั ญหาขาดการประสานงานของหน่ วยงานต่างๆ ในการสร้างความร่ วมมือเพื่อแก้ไขปั ญหา (7)
หน่วยงานของรัฐไม่ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหา (8) ปัญหาการขาดการบังคับใช้กฎหมาย (9) การขาด
ระบบการติดตามประเมินผลที่จะต้องทาอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ (10) ขาดการมีส่วนร่ วมของสังคมใน
การแก้ไขปั ญหา นิ รูฮานิ ง นิ อาซิ ง (2556) ทาการศึกษาแนวทางการจัดการไฟป่ าขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล บาเระใต้ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส พบว่า ก่ อนเกิ ดภัย พิบตั ิ มีการสารวจพื้ นที่ เสี่ ยงภัยและ
สถานที่ปลอดภัย เส้นทางอพยพ จัดเตรี ยมอาหาร น้ าดื่ ม ทรัพยากรกูภ้ ยั ชุ ดปฐมพยาบาล บุคลากรชุ ดกูช้ ี พ
กูภ้ ยั ประจาตาบล (OTOS) ไว้ รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีระบบการบริ หาร
จัดการสาธารณภัยระดับชุ มชน พร้อมจัดทาแผนเฉพาะกิ จป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า จัดทาแผนเผชิ ญ
เหตุ และแผนอพยพ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิ จป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า ระยะเวลาที่เกิ ด
ภาวะฉุ กเฉิ นจากการเกิ ดภัยพิบตั ิ ดาเนิ นการ ตรวจสอบและแจ้งภัย โดยทีมชุ ดกูช้ ี พกูภ้ ยั เข้าตรวจสอบเหตุ
และเข้ากูภ้ ยั พร้อมแจ้งเหตุมายังศูนย์อานวยการเฉพาะกิจฯ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบาเระใต้ การฟื้ นฟูใน
ระยะเร่ งด่วน มีการจัดตั้งหน่ วยบรรเทาทุกข์ จัดให้มีการปฐมพยาบาล คอยช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัย การฟื้ นฟู
ในระยะยาว มีการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวและ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
ของผูป้ ระสบภัย นพดล ดวงแก้ว (2560) ทาการศึกษา ‚กระบวนการนโยบายป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า
และหมอกควัน จังหวัดพะเยา‛ พบว่า กระบวนการนโยบายป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน
จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 1) การให้ความรู ้สร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนทุกคน เพื่อตระหนักและมีส่วน
ร่ วม ในการรับผิดชอบต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน 2) มีการกาหนด วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริ ง 3) มีการจัดสรรและสนับสนุน
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งบประมาณในการดาเนิ นการอย่างเพียงพอ 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่ อง และ 5) มี ก ารจัดหาเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ใ ห้เพีย งพอ ทันสมัย และอยู่ใ นสภาพใช้งาน นิ พิฐพนธ์
ลิมณ
ั ตชัย (2561) ทาการศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปั ญหาการเกิ ดไฟป่ า
และหมอกควัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ-ปุย จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน พบว่า ในปั จจุบนั ภาครัฐรัฐได้เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนมากขึ้น โดยให้ประชาชนร่ วม
สดงความเห็นตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น เทศบาลตาบลสุ เทพ มีกล่องรับฟั งความคิดเห็น หรื อเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะนาข้อคิดเห็นที่ได้รับมาพิจารณา
หาสิ่ ง ที่ เ หมาะสมกับ การแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง วิ ธี ป้ องกัน แต่ ท้ ัง นี้ ยัง ต้อ งค านึ ง ถึ ง บุ ค ลากร และ
งบประมาณให้สอดคล้องกับปั ญหา

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ‚การประเมินนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของอุทยาน
แห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่‛ ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจะดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ 1. ผูม้ ี
บทบาทในเชิ ง ปฏิ บ ัติ ประกอบด้ว ย ตัว แทนฝ่ ายปกครอง ตัว แทนองค์ป กครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หัว หน้า
หน่ วยงานที่กากับดูแลการควบคุ มไฟป่ าในพื้นที่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานด้านไฟป่ า ตัวแทนราษฎร
หรื ออาสาสมัครที่เข้าร่ วมภารกิ จดับไฟป่ า จานวน 5 ท่าน 2. ผูน้ าชุ มชนจากหมู่บา้ นเป้ าหมาย จานวน 21
ท่าน รวมทั้งสิ้ น 26 คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและการสังเกตการณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล ลักษณะข้อคาถามจะอ้างอิงตามตัวแบบ
การประเมินผล CIPP MODEL ของปัจจัย 4 ด้าน คือ ปั จจัยบริ บท ปั จจัยนาเข้า ปั จจัยกระบวนการและปั จจัย
ผลผลิ ต รวมถึ งการสื บ ค้นเอกสารประเภทต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องเกี่ ยวกับ นโยบาย ยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์นโยบายการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่นามาปฏิ บตั ิในพื้นที่
เป้ าหมาย ผูศ้ ึกษาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล เนื้ อหาจากแบบสัมภาษณ์และนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ไฟป่ าและหมอกควัน ตามตัวแบบการประเมินผล CIPP MODEL ของปั จจัย 4 ด้าน คือ ปั จจัยบริ บท ปั จจัย
นาเข้า ปั จ จัย กระบวนการและปั จ จัย ผลผลิ ต ท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content
Analysis)
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ น โยบายการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควัน ของอุ ท ยาน
แห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า ปั ญหาฝุ่ น และหมอกควันในภาคเหนื อมาโดย
ตลอด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้จดั งานรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่ าในพื้นที่
ภาคเหนื อ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานปล่อยขบวนคาราวานต้าน
การเผาลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี และได้มอบนโยบายเตรี ยมรับมือสถานการณ์ไฟป่ าปั ญหาฝุ่ น
และหมอกควัน โดยให้ทุกหน่ วยงานเร่ ง แก้ไขปั ญหาโดยเร็ ว เพื่อป้ องกันปั ญหาด้านสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยมี แนวทางได้แก่ 1) การบัญชาการและบูรณาการทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 2) การจัดหา/
สนับสนุ นด้านอัตราก าลัง อุปกรณ์ ยานพาหนะ และงบประมาณ 3) การเฝ้ าระวังและดับไฟ 4) การบริ หาร
จัดการเชื้ อเพลิ งและการจัดระเบียบการเผา 5) การสร้ างการรับรู ้ให้กบั ประชาชน 6) การส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมจากทุ ก ภาคส่ วน 7) การผลักดันการถ่ ายโอนภารกิ จการควบคุ มไฟป่ า 8) การกาหนดตัวชี้ วดั ผลการ
ดาเนิ นงาน 9) การฟื้ นฟู พ้ื นที่ ป่ าที่ ไ ด้รับ ความเสี ย หายจากไฟไหม้ และ10) การแก้ไ ขปั ญหาหมอกควัน
ข้ามแดน
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน
ของอุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่
ด้ านบริบท
ในปั จจุบนั นโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของอุทยานแห่ งชาติ
ผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ ประกอบด้วย 1) นโยบายการกาจัดเชื้ อเพลิ งตามหลักวิชาการ (ชิ งเผา) ดาเนิ นการ
โดย กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจังหวัดเชี ยงใหม่ 2) นโยบายชิ งเก็บลดเผา ดาเนิ นการ
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และจังหวัดเชี ยงใหม่ 3) นโยบายการกาหนดช่วงห้ามเผา
เด็ดขาด ดาเนินการโดยจังหวัดเชียงใหม่ 4) นโยบายปิ ดป่ า ดาเนิ นการโดยกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และ
พัน ธุ์ พื ช (อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง) 5) นโยบายการบู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ด าเนิ น การโดย
ทุกหน่ วยงานในพื้นที่ 6) นโยบายปลูกป่ าและป้ องกันไฟป่ า ดาเนิ นการโดย กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช (อุทยานแห่ งชาติผาแดง) 7) นโยบายการลาดตระเวนและดับไฟป่ าผ่านอาสาสมัครป้ องกันไฟ
ป่ าหรื อชุดปฏิบตั ิการระดับหมู่บา้ น ดาเนินการโดย อาเภอเชียงดาว 8) นโยบายการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กและ
สร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน ดาเนิ นโดยทุกหน่วยงานในพื้นที่ 9) นโยบายการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริ งจัง ดาเนิ นการโดยกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่ งชาติผาแดง) และ10) นโยบาย
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การจ้างงานด้านการป้ องกันไฟป่ า ดาเนิ นการโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยนโยบายที่ดาเนิ นการอยู่
ในปั จจุบนั มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควันในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติผาแดง มีการ
กาหนดวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย ผลผลิ ต ขั้นตอนดาเนิ นงาน การติ ดตามประเมินผล แต่ขาดกระบวนการ
มีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนมากเท่าควร อย่างไรก็ตามนโยบายมีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้
แต่จะเป็ นการประสานงานร่ วมกันเป็ นส่ วนใหญ่ มี การติ ดตามจากหน่ วยงานทางอาเภอเชี ยงดาว และ
เทศบาลเมืองนะ ในพื้นที่ที่มีการชิ งเผา อุทยานแห่ งชาติผาแดงมีการประชุ มชี้ แจงในช่ วงก่อนเข้าฤดูไฟป่ า
เป็ นประจาทุกปี โดยมีการปิ ดประกาศของทางอุทยานฯ ตามกฎระเบียบข้อบังคับ ทั้งของอาเภอและของ
จังหวัด อย่างเข้มงวด เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจและปฏิบตั ิตาม รวมถึงให้ความร่ วมมือช่วยเหลือชาวบ้านในการ
ดับ ไฟป่ าส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นภาครั ฐ ที่ มี ค วามเข้า ใจในนโยบาย ในส่ ว นภาคประชาชนต้อ งอาศัย การ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักถึงปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน
ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แม้นโยบายสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้จริ ง แต่ยงั ขาดการประเมิ นผลที่มีความชัดเจน
นอกจากนี้ ควรอาศัยการร่ วมมือกันอย่างบูรณาการบนพื้นฐานความเชื่ อที่ว่า การรักษาดูแลป่ าไม้เป็ นหน้าที่
ของคน ทุกคน คนอยูไ่ ด้ ป่ าอยูไ่ ด้ และช่วยกันดูแล
ด้ านปัจจัยนาเข้ า
- ด้านบุคลากร พบว่า ในปั จจุบนั มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้
แม้เจ้าหน้าที่ มีท กั ษะและความรู ้ เกี่ ยวกับ เทคนิ ค การดับ ไฟ แต่ ในบางภารกิ จต้องอาศัย ชาวบ้า นในพื้ นที่
ซึ่ งชาวบ้านบางส่ วนยังขาดความรู ้ เกี่ ยวกับไฟป่ า ดังนั้นจึ งควรมี การสร้ างองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับไฟป่ าให้กบั
ชาวบ้านโดยหน่วยงานป่ าไม้และเทศบาล
- ด้านงบประมาณ พบว่า ในปั จจุบนั มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิ บตั ิงาน เบื้องต้น
มีการสนับสนุ นจากอาเภอ 20,000 บาท ไม่เพียงพอต่อการปฏิ บตั ิ งาน สาหรั บใช้เป็ นค่าเสบี ยง อาหาร/
เครื่ องดื่ ม และน้ ามันรถยนต์และเครื่ องเป่ าลม แต่ในแง่ ของการใช้จ่ายมี ความสอดคล้องกับแผนงานและ
นโยบายของหน่วยงานที่ให้งบประมาณ และมีการรายงานผลไปยังอาเภอเป็ นประจา ตรวจสอบได้
- ด้า นวัส ดุ อุป กรณ์ พบว่า ในปั จจุ บ ันมี ว สั ดุ อุป กรณ์ ไ ม่ เ พี ย งพอ ซึ่ งต้อ งมี ก ารขอความ
ร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชน
-ด้านยุทธวิธีหรื อเทคโนโลยี พบว่า หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีที่มีในหน่วยงานมาปรับ
ใช้ เช่น การใช้เครื่ องมือระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System) ตรวจสอบพิกดั การเกิด
ไฟป่ า/จุ ดเสี่ ย ง เพื่ อจะได้วางแผนเฝ้ าระวัง แต่ ย งั ถื อว่าไม่ ไ ด้นาเทคโนโลยีม าใช้ค รอบคลุ ม ในทุ ก พื้ นที่
ส่ วนใหญ่จะรับข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติผาแดง เช่น การชี้จุดไฟป่ า การแปลแผนที่
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- ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ พบว่า หน่วยงานอื่นๆ ส่ วนใหญ่มาจากภาคเอกชน
สนับสนุ นน้ าดื่ ม งบประมาณ จากการระดมทุนภายในอาเภอ หมู่บา้ น อาทิเช่ น อาเภอเชี ยงดาวมีการจัด
กิ จกรรมวิ่ง ระดมทุน ของสมาคมกานันผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อแจกจ่ายให้หมู่บา้ นในการปฏิ บตั ิภารกิ จช่ วงไฟป่ า
สมาคมลาหู่ สนับสนุนเครื่ องเป่ าลม
ด้ านกระบวนการ
- กระบวนการ/กิ จกรรมดาเนิ นงานตามนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอก
ควัน ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นนโยบายจากส่ ว นกลางแต่ มี ก าร
วางแผนการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย และประสานงานเมื่อพบสถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์ทุก
ครั้ง ก่อนเข้าดับไฟป่ า ว่าต้องขอกาลังเพิ่มหรื อไม่ ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมติดตามสถานการณ์จริ ง ถ้าไฟไม่
สามารถดับเองหรื อดับไม่ไหวก็ขอกาลังเพิ่ม
- การติดตามประเมินผลนโยบาย เป็ นการรายงานของอุทยานแห่ งชาติผาแดง มีการถ่ายรู ป
การทางานส่ งในกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางอาเภอ ส่ งทุกครั้งที่มีเหตุไฟป่ า
- การมีส่วนร่ วมของทุ กฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง อาศัยการมี ส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องบูรณา
การความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายมีความเหมาะสม มีการประชุ มร่ วมกันในระดับอาเภอและประชุ มต่อในระดับ
ตาบล และลงพื้นที่ในหมู่บา้ นเป้ าหมายที่เกิดจุดความร้อนสู ง (hotspot) มีการนาปั ญหาอุปสรรคมาปรับใช้
ในการทางาน เช่ น การเข้าถึ งพื้นที่ที่ยากลาบาก สู งชัน ใช้การทาแนวกันไฟช่ วย โดยในภาคระดับอาเภอ
ทบทวน ทุกปี และนามาปรับใช้ในพื้นที่ของอาเภอเชี ยงดาว แต่ในระดับจังหวัดได้ทาการรายงานปั ญหา
และอุปสรรคมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามได้มีการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนใน
พื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมดีทุกภาคส่ วน ทั้งชุมชน เทศบาล อาเภอ ป่ าไม้
- การบังคับใช้กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบัง คับที่ เกี่ ย วข้อง พบว่า ความเหมาะสมและได้รับ
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีตอ้ งการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เข้มข้น และรัดกุมมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรใช้
ในบางกรณี ถ้าผิดจริ ง ๆ เช่น การเผาพื้นที่เกษตรก็มีความผิด แต่ตอ้ งมาพิจารณาเรื่ องคุณภาพชี วิต คุณธรรม
มนุษยธรรม วิถีชีวติ เป็ นต้น
- นโยบายที่ควรหยุดดาเนินการ ได้แก่ นโยบายห้ามเผาเด็ดขาด เนื่องจากอาจทาให้เชื้ อเพลิง
สะสม ถ้าเกิ ดไฟก็ จะรุ นแรงเป็ นวงกว้างโดยเน้นนโยบายการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนให้มากที่ สุด รวมทั้ง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กบั ชุมชนทุกหมู่บา้ น
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ด้ านผลผลิต
พบว่า ในปั จจุบนั ชุ มชนให้ความสาคัญในเรื่ องไฟป่ าเพิ่มมากขึ้น มีความสนใจ ความใส่ ใจ
มากขึ้น ลดการเผาลง มีการปลูกพืชยืนต้นเพิ่มขึ้น ซึ่ งทั้งหมดต้องอาศัยระยะเวลาและค่อยๆสร้างความเข้าใจ
โดยภาครัฐต้องเป็ นฝ่ ายสนับสนุ นและส่ งเสริ มด้านอาชี พและการตลาดเพื่อชุ มชนจะการเปลี่ยนรู ปแบบการ
ทาการเกษตรและพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ทาให้สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้ในระดับหนึ่ ง การแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั พื้นที่มาก แต่ขาดการบูรณาการร่ วมกัน
ตอนที่ 3 การพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
1. จากการศึ ก ษาพบว่า ในปั จ จุ บ ัน งบประมาณไม่ มี ส นับ สนุ นให้ ชุ ม ชน อยากให้ มี
งบประมาณมากขึ้น อยากให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่ องเป่ าลมให้แต่ละหมู่บา้ น
2. ในกระบวนการทางานควรเน้นระบบการทางานบูรณาการร่ วมกันทุกฝ่ าย โดยเริ่ มตั้งแต่
สร้างความตระหนักให้แต่ละชุ มชน สร้ างองค์ความรู่ เกี่ยวกับไฟป่ าและหมอกควันให้กบั ชุ มชน เน้นชุ มชน
ในพื้นที่เป็ นกาลังหลัก ส่ วนหน่วยงานคอยสนับสนุ น ความรู ้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เน้นการมีส่วนร่ วม
และสร้างความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย
3. การกาหนดบทลงโทษที่ชดั เจน การทาข้อตกลง เช่ น การทาข้อตกลงด้านความร่ วมมือ
(MOU) กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ห้ามตัดไม้ ล่าสัตว์ จุดไปเผาป่ า เป็ นต้น
4. เน้นการกระจายอานาจให้ชุมชนร่ วมดูแลพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม การกระจายอานาจให้
ประชาชนดูแลพื้นที่อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต่อการดูแลพื้นที่ ซึ่ งชุ มชนเองก็ประสบปั ญหาหลายด้านในการ
ดู แลพื้ นที่ เช่ นกัน เนื่ องจากว่า ชุ มชนไม่ มีศกั ยภาพในด้านอุ ปกรณ์ ข้อมู ล และงบประมาณเพี ยงพอที่ จะ
นาไปสู่ การดูแลพื้นที่ได้ ดังนั้นจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากรัฐ ในการดูแลทรัพยากรร่ วมจึงต้อง
เอื้ออานวยซึ่ งกันและกันในปั จจัยต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

อภิปรายผลการศึกษา
ในปั จจุบนั นโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันของอุทยานแห่ งชาติผาแดง
จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ความสอดคล้องกับสถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควันในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ ผาแดง
อย่างไรก็ตามนโยบายมีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นภาครัฐที่มีความเข้าใจ
ในนโยบาย ในส่ วนภาคประชาชนต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แม้นโยบายสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้จริ ง แต่ ย งั ขาดการประเมิ นผลที่ มีค วามชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจยั ของธี ระศัก ดิ์ เกตุ อาไพ (2554)
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
พบว่า ขาดการนาข้อมูลมาเผยแพร่ สู่สาธารณะเท่าที่ควร ทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ยาก และปั ญหาขาด
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความร่ วมมือเพื่อแก้ไขปั ญหา ในด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ แม้จา้ หน้าที่มี
ทักษะและความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการดับไฟ แต่ในบางภารกิจต้องอาศัยชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่ งชาวบ้านบางส่ วน
ยังขาดความรู ้เกี่ยวกับไฟป่ า ดังนั้น จึงควรมีการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับไฟป่ าให้กบั ชาวบ้านโดยหน่วยงาน
ป่ าไม้และเทศบาล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นพดล ดวงแก้ว (2560) ที่พบว่า กระบวนการนโยบายป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย การให้ความรู ้ สร้ างความเข้าใจ แก่
ประชาชนทุกคน เพื่อตระหนักและมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและ
หมอกควัน และมี ก ารจัด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ พี ย งพอ ทัน สมัย และอยู่ ใ นสภาพใช้ ง าน ส าหรั บ
กระบวนการ/กิ จกรรมดาเนิ นงานตามนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน ของอุทยาน
แห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่จะเป็ นนโยบายจากส่ วนกลางแต่มีการวางแผนการทางานร่ วมกัน
ของทุกฝ่ าย และประสานงานเมื่อพบสถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์ทุก มีการติดตามประเมินผล
นโยบาย อาศัยการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องบูรณาการความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายมีความเหมาะสม มี
การประชุ มร่ วมกันในระดับอาเภอและประชุ มต่อในระดับตาบล และลงพื้นที่ในหมู่บา้ นเป้ าหมาย มีการนา
ปั ญหาอุปสรรคมาปรับใช้ในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ รูฮานิ ง นิ อาซิ ง (2556) ทาการศึกษา
แนวทางการจัดการไฟป่ าขององค์การบริ หารส่ วนตาบล บาเระใต้ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส พบว่า
ก่ อนเกิ ดภัยพิบตั ิ มีการสารวจพื้ นที่ เสี่ ยงภัยและสถานที่ ป ลอดภัย เส้ นทางอพยพ จัดเตรี ย มอาหาร น้ าดื่ ม
ทรั พยากรกูภ้ ยั ชุ ดปฐมพยาบาล บุ คลากรชุ ดกู้ชีพกู้ภยั ประจาตาบล (OTOS) ไว้ รวมทั้งมี การจัดตั้งศูนย์
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีระบบการบริ หารจัดการสาธารณภัยระดับ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิ จป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ไฟป่ า ระยะเวลาที่ เกิ ดภาวะฉุ กเฉิ นจากการเกิ ดภัยพิบตั ิ ดาเนิ นการ
ตรวจสอบและแจ้งภัย ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความเหมาะสม
และได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีตอ้ งการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เข้มข้น และรัดกุมมากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของธี ระศักดิ์ เกตุอาไพ (2554) พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานทาให้ทราบว่า นโยบาย
และแผนปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดเชี ยงใหม่ ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่สามารถทา
ให้บรรลุตามเป้ าหมายได้ เนื่องจากเหตุผล ปั ญหาการขาดการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามควรใช้ในบาง
กรณี ถ้า ผิดจริ ง ๆ เช่ น การเผาพื้ น ที่ เกษตรก็ มี ค วามผิ ด แต่ ต้องมาพิ จารณาเรื่ องคุ ณ ภาพชี วิต คุ ณธรรม
มนุษยธรรม วิถีชีวติ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปั จจุบนั ชุ มชนให้ความสาคัญในเรื่ องไฟป่ าเพิ่มมากขึ้น
มีความสนใจ ความใส่ ใจมากขึ้น ซึ่ งทั้งหมดต้องอาศัยระยะเวลาและค่อยๆสร้างความเข้าใจ โดยภาครัฐต้อง
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เป็ นฝ่ ายสนับสนุ นและส่ งเสริ มด้านอาชี พและการตลาดเพื่อชุ มชนจะการเปลี่ ยนรู ปแบบการทาการเกษตร
และพัฒนาคุณภาพชี วิต ทาให้สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้ในระดับหนึ่ ง สอดคล้องกับนิ พิฐพนธ์
ลิมณ
ั ตชัย (2561) พบว่า ในปั จจุบนั ภาครัฐได้เน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนมากขึ้น โดยให้ประชาชน
ร่ วมสดงความเห็นตามวาระโอกาสต่างๆ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณ และกาลังคนมากยิง่ ขึ้น เนื่ องจากในปั จจุบนั งบประมาณที่ภาครัฐให้
นั้นถือว่ายังน้อย รวมถึงกาลังคนที่ดูแลยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากนัก แต่ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
ขอกาลังสนับสนุนจากทางอาสาสมัครของหมู่บา้ นเข้ามาช่วยทาให้ดูแลครอบคลุมพื้นเสี่ ยงได้มากยิง่ ขึ้น
2. สร้างความตระหนักให้แต่ละชุ มชน สร้างองค์ความรู่ เกี่ยวกับไฟป่ าและหมอกควันให้กบั ชุ มชน
เน้นชุมชนในพื้นที่เป็ นกาลังหลัก ส่ วนหน่วยงานคอยสนับสนุน ความรู ้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เน้นการมี
ส่ วนร่ วมและสร้างความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย
3. สร้ างกระบวนการการเป็ นหุ ้นส่ วนของสังคมอันเป็ นการสร้ างความร่ วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้
เสี ยของสังคม โดยการการกาหนดข้อตกลงร่ วมกันกับชุมชนในพื้นที่ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่ วมกัน การออกกฎ กติกาห้ามตัดไม้ ล่าสัตว์ จุดไปเผาป่ า
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครั ฐควรมี การปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อระเบี ย บปฏิ บ ตั ิ ใ ห้มี ความชัดเจน เข้มงวดมากขึ้ น และ
ประสานงานกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งการประชุ มชี้ แจงถึงระเบียบข้อบังคับต่างให้เข้าใจใน
ทิศทางเดี ยวกันเนื่ องจากปั จจุ บนั ยังมีประชาชนบางส่ วนยังไม่ทราบถึ งกฎระเบี ยบที่ ภาครั ฐได้กาหนดไว้
หรื อการประชาสัมพันธ์ที่ยงั ไม่ทวั่ ถึง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การนามาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้และสวม
ใส่ ผา้ ไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 ไปปฏิบตั ิของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปาง 2)
ปัญหา อุปสรรคที่พบในการดาเนินนโยบาย 3) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและปั จจัยที่เป็ นปั จจัยสนับสนุ นใน
การตัดสิ นใจซื้ อผ้าไทยของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดลาปาง และ4) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
OTOP ประเภทผ้า เครื่ องแต่ งกายในจังหวัดลาปาง และใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยท าการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบ่งเป็ นบุคลากร
สานัก งานพัฒนาชุ ม ชนจัง หวัดลาปาง, เจ้าหน้าที่ รัฐในจังหวัดล าปาง และผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ OTOP
ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกาย รวมจานวน 14 ราย
ผลการศึกษาพบว่า สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปางดาเนินการเป็ นไปตามแนวทาง 4 ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ กาหนด สาหรั บปั ญหา อุ ปสรรคที่ พบ คื อ ผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ OTOP ส่ วนใหญ่เป็ น
ผูส้ ู งอายุ ส่ งผลให้กาลังการผลิตไม่เพียงพอ และรู ปแบบของผ้าไทยไม่ทนั สมัย ไม่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด นโยบายดังกล่าวส่ งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มเป้ าหมายหลักสวมใส่ ผา้ ไทยจานวน 2 วันต่อสัปดาห์ตามที่
กาหนด และส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อผ้าไทยจากร้ านค้าทัว่ ไปในจังหวัดลาปาง โดยไม่ได้คานึ งว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์
OTOP หรื อไม่ และยังส่ งผลให้ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
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Abstract
The objectives of this research were to study: 1) the policy implementation of the Thai textile
using and wearing promotion and the support of the Lampang Provincial Community Development
Office. 2) Policy implementation issues 3) the decision-making process and related factors of government
officials purchasing Thai textiles; and (4) the effects on OTOP entrepreneurs, textiles, and clothing types.
The qualitative research methodology was used in this study. By gathering information from studies,
research documents, and in-depth interviews. The data were gathered through surveys and conversations
with staff from the Lampang Provincial Community Development Office, government officials working
in Lampang Province, and OTOP entrepreneurs, textile and clothing types, totaling 14 people.
The results of the study found that the Lampang Provincial Community Development Office follows the
guidelines of four steps and the time period. The study also discovered that the majority of OTOP
entrepreneurs are elderly, resulting in insufficient production capacity, and Thai textile patterns are not
modern and do not correspond to demand. According to policy, government officials wear Thai textiles
twice a week, and the majority of them buy Thai textiles from general clothing stores in Lampang
Province, whether it is an OTOP or not. As a result of the policy, OTOP entrepreneurs, textile and
clothing types earn more money.

Keywords: Policy, Thai Textile Using and Wearing Promotion and Support, OTOP entrepreneurs
บทนา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้บรรจุนโยบาย ‚หนึ่งตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์‛ OTOP – One Tambon One Product ให้เป็ นหนึ่งใน 9 นโยบายที่ตอ้ งทาเร่ งด่วน เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุ มชน และยกระดับความเป็ นอยูป่ ระชาชนในหมู่บา้ น/ชุ มชนให้ดีข้ ึน ด้วยการทาการผลิต การ
จัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เป็ นสิ นค้าที่ได้รับการพัฒนา มีจุดเด่น คุณภาพ และยังคงอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
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ชุมชนไว้ โดยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน มีความสามารถที่จะแข่งขันทั้งในและนอกประเทศได้ โดย
ภาครั ฐท าหน้า ที่ ส นับ สนุ น ด้า นค าแนะนาทางวิชาการเพื่ อผลิ ต ภัณฑ์ จะได้รับการพัฒนาให้มี รูปแบบที่
สวยงาม และทันสมัย รวมถึงการบริ หารจัดการเชื่ อมโยงระหว่างสิ นค้าชุ มชนกับตลาดต่าง ๆ ด้ วยระบบ
ร้ า นค้ า เครื อ ข่ า ยและอิน เตอร์ เ น็ ต มอบหมายกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่ ว ย
ดาเนินการ แบ่ งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผ้ า เครื่องแต่ งกาย 4) ของ
ใช้ ของตกแต่ ง ของที่ระลึก และ 5) สมุนไพรที่ไม่ ใช่ อาหาร และแบ่ งการยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้ อยู่ในระดับ
ตั้งแต่ ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ดาว ผลสาเร็จของนโยบาย OTOP ทาให้ สามารถฟื้ นฟูและเกิดความเข็มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากในประเทศ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ถูกแปลงให้ เป็ นรายได้ ทเี่ พิม่ ขึน้ ไปในทุกครั วเรื อน (Thaksin
Shinawatra, ม.ป.ป.)
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้และสวม
ใส่ ผา้ ไทย เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการใช้และสวมใส่ ผา้ ไทย และเพื่ออนุรักษ์และสื บสานภูมิปัญญาของ
คนไทย รวมถึ งสร้ างรายได้ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน กาหนดแนวทางตามมาตรการเพื่อขับเคลื่ อนในพื้นที่
ดังนี้ 1) เชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทัว่ ไป ร่ วมแต่งกายผ้าไทย ตามความเหมาะสมของพื้นที่เพิ่มขึ้น หรื อ
อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 2) ให้กระทรวงทุกกระทรวงพิจารณาดาเนินการตามมาตรการ สร้างความเข้าใจ
การรับรู ้ นโยบายส่ วนราชการในสังกัด ด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่ น
รวมทั้ง ประชาชนในพื้ น ที่ และภาคเอกชน 3) สร้ า งกิ จ กรรมให้ เ กิ ด การรั บ รู ้ และสื่ อ ต่ า งๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 4) จัดทาแผนงาน และกิ จกรรม โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ ผา้ ไทยและผ้าทอ
พื้นเมือง ให้มีความยัง่ ยืน ทั้งการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในพื้นที่แต่ละจังหวัด กาหนด
รู ปแบบรวมทั้งแผนปฏิบตั ิการรณรงค์ และจัดทาสื่ อที่เกี่ยวกับวิธีรณรงค์การสวมใส่ ผา้ ไทย และผ้าพื้นเมือง
เพื่อเกิ ดค่านิ ยม ความตระหนักรู้ เกี่ ยวกับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่เป็ นมรดกของไทย 5) สร้างความ
ร่ วมมือ กาหนดบทบาท และแผนปฏิบตั ิการรณรงค์ร่วมกับภาคีเครื อข่าย ระหว่างภาครัฐ ประชาชน เอกชน
6) จัดกิจกรรมให้มีการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ผ้าไทย ในจังหวัดที่เหมาะสมตามระยะเวลา 7) จัดกิจกรรม
อนุ รัก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาให้เกิ ดการต่ อ ยอด การแปรรู ป ผ้า ไทยผลิ ตเป็ นสิ น ค้า ต่ า ง ๆ เพื่ อให้เกิ ดการส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้คานึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซ่ ึ งอัต
ลักษณ์ ของผ้าไทย เพื่อให้ผา้ ไทยสามารถจาหน่ ายในตลาดได้ต่อไป และ 8) ประกาศและเชิ ดชู ยกย่อง
หน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ง องค์ก รภาครัฐ ประชาชน เอกชน ต้นแบบของจังหวัดที่ แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้า
พื้นเมืองที่เป็ นรู ปธรรม
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จังหวัดลาปางโดยการนาของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปางกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อน
มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้และสวมใส่ ผา้ ไทย ด้วยการบูรณาการการทางานร่ วมกับหน่ วยงาน
ภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ จานวน 4 ขั้นตอน มีระยะเวลาดาเนิ นการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
2563 ดังนี้ 1. ขั้นตอนร่ างแนวทาง จัดทาแผนปฏิบตั ิการรณรงค์การแต่งกาย ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของ
จังหวัด 2. ขั้นตอนการสร้ างการรั บรู้ แจ้งแนวทางแผนงานและเชิ ญชวนภาคส่ วนต่าง ๆ ร่ วมแต่งกายด้วยผ้า
ไทยหรื อผ้าพื้นเมืองตามโอกาส และความเหมาะสม รวมถึงการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ 3. ขั้นตอนการ
สนับสนุ นกิจกรรมและติดตามมาตรการ ดาเนิ นกิ จกรรมที่ปรากฏในแผนงาน ทั้งการค้นหา รวบรวม การ
จัดทาฐานข้อมูลเกี่ ยวกับผ้าไทยและผ้าพื้นเมื องของจังหวัดลาปาง สนับสนุ น ส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ต่อยอดภูมิ
ปั ญญาการแปรรู ปผ้าไทยเป็ นสิ นค้าต่าง ๆ การเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการพลิกฟื้ นอัตลักษณ์ผา้ ถิ่นลาปาง
เพื่อสื บสานอนุรักษ์ให้คงอยูค่ ู่แผ่นดิน และ 4. ขั้นตอนการประกาศยกย่ องหน่ วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
หรื อ ภาคประชาชนต้ นแบบของจังหวัดลาปาง ซึ่ งมีผผู ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ ที่ข้ ึนทะเบียนผลิ ตภัณฑ์ OTOP
ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกาย จานวนทั้งสิ้ น 343 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) และผ่านการคัดสรร
ดาว ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 93 ผลิตภัณฑ์ นโยบายดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
ยอดจาหน่ ายในเดื อนกรกฎาคม – กันยายน ของปี งบประมาณพ.ศ. 2562 ก่ อนการดาเนิ นการกับเดื อน
กรกฎาคม – กันยายน ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังดาเนิ นการ พบว่า ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้ อยละ 109.18 ผูศ้ ึกษาจึงสนใจในการนานโยบายการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยไปปฏิ บตั ิของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปาง รวมถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้น อุปสรรค ที่พบจากการ
ดาเนินนโยบายและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผ้าไทยของเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดลาปาง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกายในพื้นที่ รวมถึงหาแนวทาง ข้อเสนอเสนอแนะ
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ หน่ วยงานและผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ ยวข้อง นาผลการศึกษาไปปรั บใช้และพัฒนาแนวทางการ
ดาเนินงานให้มีความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนามาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ ผา้ ไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
9 มิถุนายน 2563 ไปปฏิบตั ิของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
2. เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขในการขับเคลื่อนการนานโยบายส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ ผา้ ไทยไปปฏิบตั ิของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปางให้เกิดความยัง่ ยืน
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3. เพื่อศึ กษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและปั จจัยที่เป็ นปั จจัยสนับสนุ นในการตัดสิ นใจซื้ อผ้าไทย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดลาปาง
4. เพื่อศึกษาผลกระทบการดาเนิ นการตามมาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้และสวมใส่ ผา้
ไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 ต่อผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกายใน
จังหวัดลาปาง

กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ ามี)
มาตรการส่ งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ ผ้าไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563

การดาเนินการส่ งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่
ผ้าไทย ของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปาง
1. ขั้นตอนร่ างแนวทาง
2. ขั้นตอนการสร้างการรับรู้
3. ขั้นตอนการสนับสนุนกิจกรรมและติดตามมาตรการ
4. ขั้นตอนการประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐหรื อ
ภาคเอกชน หรื อ ภาคประชาชนต้นแบบของจังหวัดลาปาง

กระบวนการตัดสินใจซื้อผ้าไทยของเจ้ าหน้ าที่
รัฐในจังหวัดลาปาง
1. การตระหนักถึงปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การซื้อ
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- การจัดจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
5. การประเมินหลังการซื้ อ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ประเภทผ้ า เครื่องแต่ งกาย จังหวัดลาปาง
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
เป็ นกลุ่มแนวคิดที่อธิ บายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะซึ่ งเป็ นการตัดสิ นใจที่จะดาเนิ นการ เรื่ องใด ๆ
และเป็ นเรื่ อ งโดยรวมของสั ง คม น ามาปฏิ บ ัติ ใ นรู ป แบบแผนงาน กิ จ กรรม โครงการ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ในเรื่ องนั้น หรื อเพื่อแก้ไขและป้ องกันปั ญหาในสภาพการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม ผ่าน
การกาหนดนโยบายสาธารณะ จานวน 4 ขั้นตอนหลัก คือ การก่อตัวนโยบาย การเตรี ยมร่ างข้อเสนอนโยบาย
การตัดสิ นใจก าหนดนโยบาย และการประกาศนโยบาย เพื่ อนาไปปฏิ บตั ิ น้ ันมี เป้ าหมายอย่า งไรรวมถึ ง
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ าย ได้แก่ ระบบราชการ การเมือง ข้าราชการ
และผู้ไ ด้รั บ ผลจากนโยบาย ซึ่ งนโยบายจะประสบความส าเร็ จ หรื อ ล้ม เหลวขึ้ น อยู่ ก ับ 1) เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 2) ผูก้ าหนดมีความร่ วมมือกับผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิ 3) ลักษณะของหน่วยงานที่
เป็ นหน่ วยปฏิบตั ิ 4) ทรัพยากรต่าง ๆ มีความพอเพียง 5) การประสานงานระหว่างหน่ วยงาน และ 6) การ
ควบคุมและประเมินผล การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของ
กระบวนการและการนานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ ปั จจัยที่ส่งต่อการดาเนิ นนโยบายนั้น และศึกษาเกี่ ยวกับ
ปั ญหา อุปสรรค การดาเนิ นการตามนโยบาย โดยนาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องมาวิเคราะห์ พบว่านโยบาย
ส่ วนใหญ่ที่ทาการศึกษาเป็ นนโยบายที่ได้รับความสนใจ
แนวคิดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP)
เป็ นแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาเรื่ องที่เกี่ ยวกับโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ หรื อ OTOP
ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งกลไกการขับเคลื่อนโครงการให้ ไประดับจังหวัด
และถึงระดับอาเภอ และระดับตาบล โดยทาหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุ น ประสานงาน รวมทั้งติดตาม มีการ
ประเมินผลของโครงการเป็ นระยะ ๆ ส่ งผลให้โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีผลสาเร็ จจนถึงปั จจุบนั
การทบทวนงานวิจยั ต่า ง ๆ พบว่า การศึ กษาส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับการประเมินผลโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่าง ๆ
แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
แนวคิดที่อธิ บายถึ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (Stages of the Buying Decision Process) ของ
ผูบ้ ริ โภคทั้ง 5 ขั้นตอน ที่ส่งผลในการเลือกที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การ ดังนี้ 1) ขั้นตระหนักถึงความต้องการ
(Need Recognition) เป็ นสภาวะที่ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพความต้องการที่แท้จริ งและ
สภาพความต้องการที่ปรารถนา 2) ขั้นค้นหาแหล่ งข้อมูล ที่ จะซื้ อ หรื อข่า วสาร (Information Search)
ผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลเพิ่ม เติ มเกี่ ยวกับ สิ นค้า บริ ก าร เมื่อได้รับการกระตุน้ 3) การประเมิ นทางเลื อก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
(Evaluation of Alternatives) ผูบ้ ริ โภคกาหนดเกณฑ์ประเมิ นผลทางเลื อกของผลิ ตภัณฑ์ (Evaluative
Criteria) 4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ประกอบด้วยการคานึ งถึง 4Ps คือ ด้านของผลิตภัณฑ์
(Product) การคานึ งราคา (Price) สถานที่ การจัดจาหน่ าย (Place) และสิ่ งที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) และ 5) พฤติกรรมภายหลัง การซื้ อ (Post-purchase Behavior) เมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์มา ผูบ้ ริ โภคจะ
มี การเปรี ยบเที ยบความคาดหวัง ของผูบ้ ริ โภคกับผลการทางานของผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้ นจริ ง เมื่อทบทวน
งานวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องต่าง ๆ

วิธีวจิ ัย
ผูศ้ ึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ใช้วิธีการเก็บและ
รวบรวมข้อมูลที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary research) และ 2) การ
สัมภาษณ์ (Interview) ด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In -Depth Interview) แบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จานวน 5 ราย คือผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิของสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลาปาง ในระดับผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ระดับอาเภอ, ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
จานวน 4 ราย คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายแรกในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่ ผา้ ไทย
ใช้วิธีคดั เลือกจากการพบเจอโดยบังเอิญแบ่งเป็ นเจ้าหน้าที่เพศชายที่สวมใส่ ผา้ ไทยมาปฏิบตั ิงาน จานวน 1
ราย สวมใส่ ชุดสากลมาปฏิบตั ิงาน จานวน 1 ราย และเจ้าหน้าที่เพศหญิงที่สวมใส่ ผา้ ไทยมาปฏิบตั ิงาน 1 ราย
และสวมใส่ ชุดสากลมาปฏิบตั ิงาน จานวน 1 ราย และภาคประชาชน จานวน 5 ราย คือผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
OTOP ประเภทผ้าและเครื่ องแต่งกายในระดับ 1 – 5 ดาว โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจงระดับดาวละ 1
ราย เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดาเนินนโยบายว่ามีความแตกต่างกัน หรื อไม่ อย่างไร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรวมทั้งสิ้ น
14 ราย โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและหาความเชื่อมโยงข้อมูล ที่ได้ตามกรอบแนวคิด
ที่กาหนด ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลและเก็บรวบรวม สิ่ งอ้างอิงต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ได้ประยุกต์ขอ้ คาถามจากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ใช้ในการศึกษาจากนักวิชาการหลาย
ท่าน และได้ปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั ที่ได้ต้ งั ขึ้น ผลการศึกษา
เบื้องต้นที่จะนาเสนอในบทความนี้แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ส่ วนที่ 1 การนามาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ ผ้าไทย ตามมติคณะรั ฐมนตรี 9
มิถุนายน 2563 ไปปฏิบัติของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปาง
เบื้องต้นพบผลการศึกษาว่า ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปาง
รับทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนิ นนโยบายอย่างชัดเจน เนื่ องจากกรมการพัฒนา
ชุมชนได้แจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางเป็ นหนังสื อราชการ ให้หน่วยงานในพื้นที่ขบั เคลื่อนและปฏิบตั ิตาม
นโยบายให้เป็ นรู ปธรรมและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ และได้ดาเนิ นการเป็ นไปตามแนวทางทั้ง 4 ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด มีการรายงานผลงานตั้งแต่ระดับอาเภอและระดับจังหวัดให้กรมการพัฒนาชุ มชนทราบ
ถึ งผลลัพธ์ การดาเนิ นงาน โดยจังหวัดลาปางมี กลุ่มเป้ าหมายดาเนิ นการ คือ ผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ OTOP
ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกาย จานวน 350 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565) และผ่านการจัด
ระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) จานวน 93 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็ น ระดับ 1 ดาว จานวน 12 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2
ดาว จานวน 13 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว จานวน 29 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว จานวน 26 ผลิตภัณฑ์ และระดับ
5 ดาว จานวน 13 ผลิตภัณฑ์ ในส่ วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ผูน้ านโยบายมาปฏิบตั ิมองว่า
เป็ นนโยบายที่ดี เนื่องจากนโยบายนี้ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้กบั คนในชุ มชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
กลุ่มอาชี พ กลุ่ม OTOP ในชุ มชน ประกอบกับสถานการณ์ การระบาดโรคโควิด-19 ที่มีคนว่างงานจานวน
มาก การสั่งซื้ อผ้าไทยที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังการดาเนิ นนโยบาย ดึงให้คนในชุ มชนเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อทอ
ผ้า และตัดเย็บไว้จาหน่ายมากขึ้น และเกิดการอนุ รักษ์ผลิ ตภัณฑ์หตั ถกรรมการทอผ้า และการตัดเย็บเสื้ อผ้า
ของจังหวัดลาปาง
ส่ วนที่ 2 ปัญหา อุปสรรคทีพ่ บในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ผลการศึกษาเบื้องต้นสาหรับผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิและผูไ้ ด้รับผลกระทบจากนโยบายเป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกันคือผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ OTOP ในพื้นที่ส่วนใหญ่ คือกลุ่มอาชี พ กลุ่มสตรี เป็ นผูส้ ู งอายุ
ส่ ง ผลให้ก าลังการผลิ ตมี น้อย เมื่ อมี ก ารสั่ ง จอง สั่ ง ตัด สั่ ง ซื้ อ จานวนมาก ท าให้ก ารผลิ ต ไม่ ทนั ตามความ
ต้องการการสั่งซื้ อจากลู กค้า โดยเฉพาะในช่ วงที่ ส่วนราชการเข้ามา และไม่มีคนรุ่ นใหม่ หรื อเยาวชนใน
หมู่บา้ น/ชุมชน เข้าร่ วมกลุ่ม ทาให้ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้คนรุ่ นหลัง
ส่ วนที่ 3 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อและปั จจัยที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนในการตัดสิ นใจซื้อผ้ าไทยของ
เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐในจังหวัดลาปาง
ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ มเป้ าหมายจากสั ง กัดต่ า ง ๆ ของหน่ วยงานภาครั ฐที่ หลากหลายได้รับรู้
รับทราบการประชาสัมพันธ์นโยบายจากสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดลาปางจากหนังสื อราชการที่เป็ น
ลักษณะแจ้งเวียน และสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์ โดยได้ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวคือสวม
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ใส่ ผา้ ไทยทุ กวันอังคาร และวันศุกร์ และวันพฤหัสบดี สวมใส่ ‚ผ้าลายขอเจ้าฟ้ าสิ ริวณั ณวรี ฯ ‛ รวมถึ งมัก
เลือกสวมใส่ ผา้ ไทยในการทากิจกรรมทางศาสนา เช่น การทาบุญสานักงาน และมองว่าเป็ นนโยบายที่ดี ช่วย
ส่ งเสริ มการใช้ผา้ ไทย ผ้าพื้นเมื อง และท าให้ผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ ผ้าไทย เกิ ดรายได้มากขึ้ น ในขณะที่
วันหยุดราชการเลือกสวมใส่ ชุดสากลมากกว่า โดยให้เหตุผลว่าผ้าไทยมีรูปแบบที่ไม่ทนั สมัย มีราคาสู ง และ
เนื้ อผ้ามี ความหนา ไม่ระบายอากาศและเหงื่ อ เมื่ อสวมใส่ จะให้ความรู ้ สึกร้ อน แต่อย่างไรก็ตามยังมีผูใ้ ห้
ข้อมูลรายหนึ่ งกล่าวว่าสวมใส่ ผา้ ไทยทุกวัน เนื่ องจากสวมใส่ มานานกว่า 30 ปี ผ้าไทยนับเป็ นการแต่งกาย
ของการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ในส่ วนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผ้าไทย พบว่า 1) การเลือกซื้ อผ้าไทยเพื่อสวมใส่ ส่วนใหญ่เกิด
จากการรั บ รู้ รั บ ทราบ และตระหนัก ถึ ง ความส าคัญของนโยบาย 2) การหาข้อมูล การท าหรื อ ผลิ ต การ
จาหน่ าย เป็ นข้อมูลการซื้ อจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาและความรู ้ ที่ผบู ้ ริ โภคมีอยู่ในลาดับแรก 3) ประเมิน
การซื้ อผ้าไทยจากความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์ที่ตรงตามความชอบและความต้องการเป็ นลาดับแรก และ
ความสบายในการสวมใส่ เป็ นปั จจัยสนับสนุนในลาดับที่สอง และคุณค่าของผ้าไทย หรื อราคาของผ้าไทยจะ
พิจารณาเป็ นล าดับถัดมา 4) ส่ วนใหญ่เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไทยที่ มี ขายทัว่ ไปแบบส าเร็ จรู ป ตามขนาด
มาตรฐาน และราคาในการซื้ อคานึ งถึงความเหมาะสมของผ้าและความสามารถในการใช้จ่าย ซึ่ งราคาน้อย
กว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) จากร้านค้าทัว่ ไปในจังหวัดลาปาง โดยไม่ได้คานึ งหรื อทราบ
ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อไม่ และจากแพลตฟอร์ มออนไลน์ เช่น FACEBOOK สาหรับเรื่ องส่ งเสริ มใน
การตลาด เช่น การจัดโปรโมชัน่ การลดราคาของสิ นค้าไม่ได้คานึงถึงและไม่ได้ติดตามการส่ งเสริ มการตลาด
นั้น และ 5) หลังจากซื้ อผ้าไทยมาสวมใส่ แล้วส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการซื้ อ
กลุ่มเป้ าหมายเสนอแนะให้รัฐบาลส่ งเสริ มและขับเคลื่อนนโยบายต่อไป เพื่อกระตุน้ การสร้างรายได้
ในชุ มชน และผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งรู ปแบบผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถสวมใส่ ได้ไม่จากัดทั้ง
เพศ วัย และสวมใส่ ได้ทุกโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ยงิ่ ขึ้น
ส่ วนที่ 4 ผลกระทบการดาเนินการตามมาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้ และสวมใส่ ผ้าไทย
ตามมติคณะรั ฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 ต่ อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้ าเครื่ องแต่ งกายใน
จังหวัดลาปาง
ผลการศึกษาพบว่า ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกายได้รับทราบนโยบายจาก
สานักงานพัฒนาชุมชน และได้เตรี ยมการผลิตผ้าไทยให้พร้อมเพื่อจะสนองนโยบายดังกล่าว มองว่านโยบาย
ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดรายได้มากขึ้นอย่างเท่าตัว มียอดการสั่งซื้ อ สั่งตัด สั่งจองผ้าไทยของกลุ่มผูผ้ ลิต จากส่ วน
ราชการในจังหวัดลาปางทั้งในลัก ษณะการสั่งตัดแบบเสื้ อที ม และแบบส่ วนตัวจานวนมาก แม้ว่าจะพบ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ได้รับผลกระทบทางบวกที่ เกิ ดจากการดาเนิ นนโยบาย เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ประการแรกคือเกิดการสร้างรายได้ให้กลุ่มที่เพิ่มขึ้น ประการที่สองคือมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมาก
ขึ้น กล่าวคือจากเดิ มผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ที่มีระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) แตกต่างกันมีกลุ่ม
ลูกค้าที่แตกต่างกันโดยผลิตภัณฑ์ระดับ 1 – 3 ดาว กลุ่มลูกค้าส่ วนมากคือ ประชาชนทัว่ ไป เช่น นักท่องเที่ยว
กลุ่มลูกค้าที่ชอบงานผ้าโดยเฉพาะ เช่น ผ้าปั กชนเผ่า และผลิตภัณฑ์ระดับ 4 - 5 ดาว กลุ่มลูกค้าส่ วนมากคือ
เจ้าหน้าที่รัฐ และราคาในการจาหน่ายแตกต่างกันตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยในระดับ 5 ดาว มีราคาที่สูง
ที่สุดตามลาดับ ในส่ วนของผลกระทบ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ และ 2) ด้านราคาที่ใช้ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ยัง คงรู ป แบบและราคาเดิ ม 3) ด้า นช่ องทางการจ าหน่ า ยมี ที่ ท าการกลุ่ ม ในหมู่ บ ้า น/ชุ มชน เป็ นสถานที่
จาหน่ายสิ นค้าประจา และจาหน่ายผ่านทางออนไลน์ รวมถึงจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า 4) ด้านการส่ งเสริ ม
ช่องทางการตลาด สานักงานพัฒนาชุ มชนได้เข้ามาส่ งเสริ มช่องทางเพิ่มขึ้น เช่น การจัดงานจาหน่าย แสดง
สิ นค้า การจาหน่ า ยผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการเสนอแนะให้ข ยายผลการดาเนิ นนโยบายให้
กลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ เช่น ประชาชนทัว่ ไป นักศึกษา นักเรี ยน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน และ
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการทอ การตัดผ้าในพื้นที่ ให้เกิดผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการใหม่ ๆ ขึ้น

อภิปรายผล
การนานโยบายการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ ผา้ ไทยไปปฏิบตั ิของสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลาปาง เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์และกรอบแนวทาง 4 ขั้นตอน และระยะเวลาการ
ดาเนิ นงานที่ กรมการพัฒนาชุ มชนกาหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 โดยนโยบายถูกแปลงออกมาเป็ นการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านหนังสื อสั่งการ และมีการรายงานผล
การปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ผูก้ าหนดนโยบายทราบ จึ ง ส่ ง ผลให้น โยบายเกิ ดความส าเร็ จ เมื่ อนาปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลมา
วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดความสาเร็ จ พบว่า 1) หน่วยกาหนดนโยบายได้มีการชี้ แจงวัตถุประสงค์และแนว
ทางการปฏิบตั ิให้หน่วยปฏิบตั ิทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 2) การให้ความร่ วมมือที่ดี
ของหน่ ว ยปฏิ บ ัติ น โยบาย เนื่ อ งจากเป็ นภารกิ จ งานที่ ด าเนิ น การอยู่แ ล้ว 3) หน่ ว ยปฏิ บ ัติ มี ภ ารกิ จ งาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดาเนินการขับเคลื่อนอย่างมีความสามารถ สนับสนุนการดาเนิ นนโยบายอย่างเต็มที่ 4)
หน่วยปฏิบตั ิมีความพร้อมทั้งทรัพยากรคน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งสิ่ ง
ปลูกสร้างด้านอาคารสถานที่ เช่ น เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ในพื้นที่ งบประมาณโครงการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 5) มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านหนังสื อราชการ 6) กรมฯ ควบคุมการ
รายงานผลการด าเนิ นงานที่ ชัด เจน และ 7) มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โดยรณรงค์ ให้ ก ลุ่ มเป้ าหมายทราบ
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สอดคล้ อ งกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวของการน านโยบายไปปฏิ บ ัติ ที่
ประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ ของธันยวัฒน์ รัตนสัค (2563) ปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้นทาให้นโยบายดังกล่าว
ประสบความสาเร็ จและส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่ องแต่งกาย คือ
สามารถสร้างรายได้และมีกลุ่มลูกค้าเพิม่ มากขึ้น
ส าหรั บ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผ้า ไทยของเจ้า หน้า ที่ รัฐส่ วนใหญ่ เมื่ อทราบนโยบายแล้วได้
ตระหนัก ถึ งความส าคัญ และได้หาซื้ อผ้า ไทยเพื่ อสนองนโยบายดังกล่ า ว โดยซื้ อจากร้ า นค้าทัว่ ไปและ
แพลตฟอร์ มออนไลน์ ซึ่ งเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม และตรงตามความชอบ และความต้องการเป็ น
ลาดับแรก และไม่ ได้ค านึ งถึ งการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ต ผูป้ ระกอบการ OTOP ในจังหวัดลาปาง
เนื่ องจากให้เหตุผลว่ามีราคาสู ง เกิ นกาลังซื้ อและเกินจากความต้องการ และผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยมีรูปแบบไม่
ทันสมัย และไม่เป็ นสากล การตัดสิ นใจซื้ อดังกล่ าวสอดคล้องกับข้อมูลการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของผูผ้ ลิ ต
ผูป้ ระกอบการ OTOP ในระดับ 4 - 5 ดาว คือ กลุ่มลูกค้าหลักที่มีกาลังซื้ อเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐ โดยหลังจากซื้ อผ้าไทยแล้วส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของภาวิณี กาญจนาภา (2558) ที่กล่าวไว้วา่
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (Stages of the Buying Decision Process) ทั้ง 5 ประการของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรมีการศึกษารวบรวมการจัดการความรู ้ดา้ นผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่ น เช่ น การผลิต การทอ การตัด
และการยกระดับ ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไทยให้มีก ารพัฒนาที่ สร้ างคุ ณค่า มี รูป แบบที่ ท นั สมัย และตรงตามความ
ต้องการของตลาด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรเข้าไปสนับสนุ น ส่ งเสริ ม
ทั้งองค์ความรู ้ การให้การอบรม และวัสดุอุปกรณ์การผลิตและการทอผ้าให้คนในชุมชน
2. ควรมีก ารศึกษาเปรี ย บเทีย บการนานโยบายไปปฏิ บตั ิของส านัก งานพัฒนาชุ มชนอื่ น ๆ ที่
ใกล้เคียง เช่ น จังหวัดลาพูน จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อทราบถึงผลการดาเนิ นการ ปั ญหาที่พบ อุ ปสรรคต่าง ๆ
และข้อเสนอแนะการดาเนินนโยบายต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบภาระหนี้สินของครัวเรื อน 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อภาระ
หนี้ สินของครัวเรื อน 3) เพื่อศึกษาถึ งกระบวนการการบริ หารจัดการภาระหนี้ สินของครัวเรื อน โดยกองทุน
ชุ มชมของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว 4) เพื่อศึกษาถึงความสาเร็ จในการบริ หารจัดการหนี้ ของ
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการและ
สมาชิกของศูนย์จดั การเงินทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว จานวนทั้งสิ้ น 14 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาระหนี้ สินของ
ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ เป็ นภาระหนี้ สินระยะยาว ทุกครัวเรื อนที่กูเ้ งินมีการทาสัญญาเงินกูแ้ ละมีการผ่อนชาระ
เงิ นกู้ เกิ นกว่า 1 ปี ปั ญหาหนี้ สิ นของครั วเรื อนเกิ ดจากค่ าใช้จ่ายการศึ ก ษาของบุ ตรหลาน การใช้เงิ น
ไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ การกู้ยืมไปประกอบอาชี พ การกู้ยืมเพื่อเป็ นทุนไปทางานต่างประเทศ และ
หนี้สินที่เกิดจากการอุปโภคบริ โภคในชีวติ ประจาวัน ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นหนี้ ของครัวเรื อนได้แก่ปัจจัย
ส่ วนบุ คคล และปั จจัย ทางสั งคม ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอาชี พ รายได้ มี ผ ลต่ อการเป็ นหนี้ ของครั วเรื อน
ประกอบกับปั จจัยทางสังคม ด้านครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่ และลูก สมาชิ กแต่ละคนในครอบครัวมี
อิทธิ พลอย่างสาคัญในก่อหนี้ สินของครัวเรื อน เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว ก็เป็ นอีกสาเหตุของการก่อ
หนี้ สินของครัวเรื อนด้วย ความจาเป็ น ในการ ก่อหนี้ สินของครัวเรื อนคือ ต้องกูเ้ งินเพื่อทามาหากิน ใช้เป็ น
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ทุนในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นอย่างอื่นอีกหลายอย่าง แต่เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลการกูย้ ืมเงินของสมาชิ กในปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ประกอบ
กับผลการออมเงินของสมาชิ กลดลง คณะศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว จึงมีแนวทางการบริ หาร
จัดการหนี้ สินของครัวเรื อนที่มีมากขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ ลูกหนี้ จดั ประเภทลู กหนี้ และกระบวนการ
บริ หารจัดการหนี้ โดยการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนผ่านเวทีประชุ มของหมู่บา้ นเน้นให้ชาวบ้าน มีส่วน
ร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการหนี้ สิ นของครั วเรื อนด้วยความสมัครใจมี ก ารรวมหนี้ สิ นทุ ก สถาบัน
การเงินและบริ หารจัดการหนี้ ให้เป็ น 1 ครัวเรื อน 1 สัญญา และส่ งเสริ มครัวเรื อนให้ดาเนินชีวิต ตามหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดยพึ่งพาตนเอง ประหยัดอดออมทาบัญชี รายรั บรายจ่ายของครั วเรื อน เพื่อให้
ครัวเรื อนรับทราบและตระหนักต่อค่าใช้จ่ายที่มีจานวนมากเมื่อเทียบกับรายได้และทราบรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น
อีกด้วย

คาสาคัญ: หนี้ครัวเรื อน , การบริ หารจัดการหนี้ , กองทุนชุมชน , จังหวัดลาปาง
Abstract
The objectives of this research were 1) to know the household debt burden 2) to study the factors
that affect household debt burden 3) to study the process of household debt burden management by the
community fund of the Baan Lao Yao Community Fund Management Center 4) to study the success in
debt management of the Baan Lao Yao Community Fund Management Center This study was a
qualitative research. By interviewing those involved in the operation of the Community Fund
Management Center, including relevant officials. Board members and members of Baan Lao Yao
Community Funding Center Total number 14 people. The results showed that Most households' debt is a
long-term debt Every household that borrows money has a loan contract and repayment of the loan is
more than 1 year. Household debt problems arise from the expenses of children's education. The use of
money is not in accordance with the objectives. Occupational loan Borrowing for working abroad and
liabilities arising from daily consumption. Factors that affect household debt are personal factors. and
social factors Personal factors, occupation, income affect the debt of the household. In addition, social
factors, family aspects, whether parents and children, each member of the family has a significant
influence on household debt. to bring money for family expenses It is another cause of household debt as
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well. The need for household debt is have to borrow money to make a living Used as a capital for
occupational expenses that are not necessary for many other things However, due to the epidemic situation
of coronavirus 2019, the result of member borrowing in 2021 increased compared to 2020, together with
the result of member savings decreased. Ban Lao Yao Community Fund Management Center Therefore,
there are more ways to manage household debt by analyzing debtors to categorize receivables and debt
management processes using the process Participation of people in the community through the village
forum Emphasize the participation of villagers in the process of voluntary household debt management.
There is a consolidation of debts from all financial institutions and debt management to be 1 household for
1 contract and promote households to live According to the philosophy of sufficiency economy by selfreliance, saving, saving, accounting for household income and expenses. In order for households to be
aware and aware of the large expenses compared to income and to know the expenses that are not
necessary as well.

Keywords: Household Debt , Debt Management , Community fund , Lampang
บทนา
ความยากจนเป็ นปั ญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อสังคมไทยและเป็ นปั ญหาเรื้ อรังที่เป็ น
ยังเป็ นอุ ปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ในอดี ตประเทศไทยได้กาหนดยุท ธศาสตร์ ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศที่ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้า นเศรษฐกิ จเป็ นส าคัญ โดยนาทรั พ ยากรธรรมชาติ และแรงงานที่ มีอยู่
ภายในประเทศจานวนมากมาใช้ โดยอีกส่ วนหนึ่ งมีการนาเข้ามาจากต่างประเทศ คือเทคโนโลยี เครื่ องจักร
และทุ นเพื่ อมาใช้ขยายฐานการผลิ ตภายในประเทศ รั ฐบาลมี ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ นโดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมจานวนมาก ทาให้เกิ ดปั ญหาการกระจายรายได้ไม่เท่าเที ยมกัน ก่อให้เกิ ดช่ องว่างและความ
เหลื่ อมล้ าของรายได้ท้ งั ในเขตเมื องและชนบทปั ญหาความยากจนของประชาชนทั้งในชนบทและชุ มชน
เมือง คือการไม่มีทุนและขาดโอกาสเข้าถึ งแหล่ งเงิ นทุนเพื่อนามาพัฒนาอาชี พ สร้ างงาน สร้ างรายได้ ลด
รายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นและความจาเป็ นเร่ งด่วน จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ปี
2562 (สานักงานสถิติ,2562) พบว่าครัวเรื อนทัว่ ประเทศมีหนี้ สินครัวเรื อนทัว่ ประเทศประมาณ 21.9 ล้าน
ครัวเรื อน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน,2551) จึงได้ส่งเสริ มสนับสนุ น
ให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ขึ้นในปี 2551 จนถึงปั จจุบนั มีจดั ตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
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แล้ว จานวน 924 แห่ง ใน 76 จังหวัด 877 อาเภอ ศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตาบลเสริ ม
กลาง อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปั จจุบนั ศูนย์จดั การกองทุ น
ชุ มชนบ้านเหล่ ายาว มี การระดมเงิ นหุ ้น เงิ นออม และเงิ นฝากจากสมาชิ กและนาเงิ นเหล่ านั้นมาปล่ อยกู้
หมุนเวียนให้กบั สมาชิก
ศู น ย์จ ัด การกองทุ น ชุ ม ชนบ้า นเหล่ า ยาว มี ส มาชิ ก ทั้ง หมด 778 คน หรื อ 288 ครั ว เรื อน
(ทุกครัวเรื อนในบ้านเหล่ายาว เป็ นสมาชิ กของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้าน) ปั จจุบนั มีเงินทุนหมุนเวียน
27,062,267.85 บาท และจากผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ปี 2560 – 2564 มียอดลูกหนี้ รวม จานวน 198 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 68.75 (ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) และในช่วง
ปลายปี 2563 ทัว่ โลกประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ทาให้ส่งผล
กระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ สังคม และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ต่อหลาย ๆ ประเทศ ศูนย์จดั การ
กองทุ นชุ มชนบ้านเหล่ ายาว ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่ นกัน ผลกระทบดังกล่ าวส่ งผลให้การออมของ
สมาชิกลดลงจากเดิมข้อมูลการออมของสมาชิ ก ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 มียอดการออมลดลง
มาก เมื่อเทียบกับปี ก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับผลการกูย้ ืมเงินของสมาชิ กเพิ่มขึ้นมาก เป็ นเท่าตัว
ในปี 2563 มีสมาชิกที่กเู้ งิน จานวน 69 ครัวเรื อน เป็ นเงินกูจ้ านวน 6,540,000 บาท แต่ในปี 2564 มีสมาชิก
ที่กเู้ งิน จานวน 87 ครัวเรื อน เป็ นเงินกูจ้ านวน 12,050,000 บาท ซึ่ งถือเป็ นยอดเงินกูท้ ี่เพิ่มขึ้นมาก การกูเ้ งิน
ที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็ นสิ่ งที่น่ากังวลในการชาระหนี้ของครัวเรื อนในอนาคตอีกด้วย
ผูศ้ ึกษาจึงมาความสนใจศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการภาระหนี้ สินของครัวเรื อนโดยกองทุนชุ มชนบ้าน
เหล่ายาว อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาระหนี้สินของครัวเรื อน 2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้ สินของครัวเรื อน 3) แนว
ทางการบริ หารจัดการภาระหนี้ สินของครัวเรื อน โดยกองทุนชุ มชนของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่า
ยาว 4) ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการหนี้ ของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว การศึกษาครั้งนี้ เป็ น
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการและสมาชิ กของศูนย์จดั การกองทุ นชุ มชนบ้านเหล่ายาว รวม
ทั้งสิ้ นจานวน 14 คน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ นหนี้ สินครัวเรื อนได้ชดั เจนมากขึ้น
ตลอดจนแนวทางการบริ หารจัดการหนี้ ของกองทุนชุ มชน และนาผลการศึ กษาครั้ งนี้ เสนอต่อหน่ วยงาน
ของรัฐหรื อสถาบันต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องให้ทราบและกาหนดเป็ นแนวทาง การขับเคลื่ อนการบริ หารจัดการ
แก้ไ ขปั ญหาหนี้ สินของครั วเรื อนไม่ ให้สู งเกิ นไป รวมทั้ง ผลของการบริ หารจัดการหนี้ ข องศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว สามารถเป็ นแนวทางในการหามาตรการในการสร้างกระบวนการบริ หารจัดการ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
หนี้ สินโดยกองทุนชุ มชนอื่น ๆ ให้สามารถมีระบบการบริ หารจัดการหนี้ สินครัวเรื อนให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี พึ่งพาตนเองได้ มีหนี้นอ้ ยลง ดารงชีวติ ด้วยความสุ ขตลอดไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาระหนี้สินของครัวเรื อน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของครัวเรื อน
3. เพื่อศึกษาถึ งกระบวนการการบริ หารจัดการภาระหนี้ สินของครัวเรื อน โดยกองทุ นชุ มชนบ้าน
เหล่ายาว
4. เพื่อศึกษาถึงความสาเร็ จในการบริ หารจัดการหนี้ของกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาวกรอบแนวคิดการวิจยั

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อภาระหนีส้ ินของครัวเรือน
- ปั จจัยทางวัฒนธรรม
- ปั จจัยทางสังคม
- ปั จจัยส่วนบุคคล
- ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา

ภาระหนีส้ ินของครัวเรือน
- หนี้สินหมุนเวียน
- หนี้สินระยะยาว

กระบวนการบริหารจัดการหนีโ้ ดยกองทุนชุมชน ศูนย์ จดั การ
กองทุนชุมชนบ้ านเหล่ ายาว
- การสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
- กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้
- การบริ หารจัดการหนี้
- การติดตามและสนับสนุน

ความสาเร็จของการบริหารจัดการหนี้ ในช่ วงสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- สามารถลดหนี้ สินครัวเรื อนได้
- สามารถปลดหนี้ ได้
- ไม่เป็ นหนี้ เพิ่มขึ้น
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด/ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง)
1. แนวคิดเกี่ยวกับหนี้ ความหมายสั้นๆ แปลว่า เป็ น ‚ภาระ‛ หรื อ ‚หน้าที่‛ ซึ่ งหมายถึงความเป็ น
หนี้ นัน่ เอง หากมองจากทางด้านลูกหนี้ โดยเป็ นผูม้ ีความผูกพันจะต้องชาระหนี้ และหากมองด้านเจ้าหนี้ ถือ
ว่า เป็ นสิ นทรัพย์ (Asset) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินของเจ้าหนี้ เมื่อมองทางด้านลูกหนี้ คือ ความรับผิด
ทางด้านการเงินของลูกหนี้ สามารถการจาแนกประเภทหนี้สินจะพิจารณาจากความแตกต่างของระยะเวลา ใน
การชาระหนี้ ซ่ ึ งมีระยะเวลาในการชาระหนี้ ที่แตกต่างกัน หนี้ สินมี 2 ประเภท ได้แก่ (1) หนี้ สินหมุนเวียน
(Current Liabilities) หรื อหนี้ สินระยะสั้น และ (2) หนี้ สินไม่หมุนเวียน (Long-Term Liabilities) หรื อ
หนี้ สินระยะยาว คือหนี้ สินหรื อภาระผูกพันที่มีระยะเวลาการชาระนานเกินกว่า12 เดือน หรื อเกิ นกว่าหนึ่ ง
รอบ
2.แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริ โภค
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค มี 4 ปั จจัย ได้แก่ (1) ปั จจัยทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่
อิทธิ พลออกที่กระทบ ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้กว้างขวางที่สุด ลึกล้ าที่สุด (2) ปั จจัยทางสังคม ปั จจัย
ทางสังคมที่ส่งอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีมากมาย (3) ปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งอิทธิ พล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เช่น อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ และ (4) ปั จจัยทางด้าน
จิตวิทยา ที่ส่งอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การจูงใจ (motivation) การรับรู้
(perception) การเรี ยนรู้ (learning) ความเชื่อและทัศนคติ
3. การบริหารจัดการหนีส้ ิ น
การบริ หารจัดการหนี้ สิน เป็ นการบริ หารจัดการหนี้ สินเป็ นการบริ หารจัดการหนี้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ท้ งั สถาบันการเงิ นและลูกหนี้ การบริ หารจัดการหนี้ สินมีหลายวิธี ได้แก่ การปรับปรุ งโครงสร้ าง
หนี้ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เป็ นกระบวนการที่เจ้าหนี้ และลูกหนี้ สมัครใจที่ จะแก้ไขปั ญหาร่ วมกันโดย
ไม่จากัดวงเงินหนี้ที่จะตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ กล่าวคือ ไม่วา่ จะเป็ นลูกหนี้ รายใหญ่หรื อรายย่อย
ก็สามารถที่จะปรั บปรุ งโครงสร้ างนี้ หากเจ้าหนี้ ยินยอมที่ ปรับปรุ ง และการประนอมหนี้ Composition
หมายถึง การที่เจ้าหนี้ ยินยอมลดจานวน หนี้ สินลง จานวนหนี้ ที่ยอมลดให้จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั การ
ต่อรองระหว่างเจ้าหนี้ แม้บางครั้งจะได้รับการชาระหนี้ ไม่สูงแต่ถือว่าดีกว่าไปฟ้ องร้องซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายทาง
ศาลและเป็ นการรักษา ชื่อเสี ยงของเจ้าหนี้รวมทั้งกิจการลูกหนี้ก็ไม่ตอ้ งตกเป็ นการล้มละลาย
4. ศูนย์ จัดการกองทุนชุ มชน
ปั ญ หาหนี้ ค รั วเรื อ นเป็ นปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งที่ ท างรั ฐ บาลได้ใ ห้ค วามส าคัญโดยการก าหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรื อน ซึ่ งหนี้ ครัวเรื อนไทยในปั จจุบนั อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
78 ต่อ GDP ถือว่าอยูใ่ นระดับสู งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่ประมาณร้อยละ 40 อีกทั้ง
หนี้ ครัวเรื อนไทยกลับมาขยายตัวเร่ งขึ้นตั้งแต่ครึ่ งหลังของปี 2560 ซึ่ งพบว่า ‚คนไทยเริ่ มเป็ นหนี้ เร็ วขึ้นเป็ น
หนี้นานขึ้นและเป็ นหนี้มากขึ้น‛ และสะท้อนว่าคนไทยจานวนไม่นอ้ ยกาลังติดอยูใ่ นวงจรหนี้ ที่ส่วนหนึ่ งมา
จาก การขาดวินยั และความรู ้ทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 หน้า 24)
กรมการพัฒนาชุ มชนมี ภารกิ จเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ย นรู ้ และ การมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากให้มีความมัน่ คงและมี เสถี ยรภาพให้เกิ ดขึ้ นในหมู่บา้ น/
ชุ มชน โดยให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการเงินทุนชุมชน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเห็นความสาคัญของ
การแก้ปัญหา หนี้ ครัวเรื อนที่จะต้องแก้ปัญหาที่ตน้ ตอโดยเริ่ มต้นที่ระดับครัวเรื อน จึงได้ดาเนิ นการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้มี การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงิ นทุนชุ มชน (ศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน) ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อ
แก้ไขปั ญหาหนี้ สินของประชาชนในหมู่บา้ น/ชุ มชน ที่เกิ ดจากการเป็ นหนี้ กองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนที่เกิ ด
จากการรวมตัวของชาวบ้านเอง และกองทุนที่จดั ตั้งโดยภาครัฐผ่านกระบวนการบริ หารจัดการหนี้ เป้ าหมาย
คือ ‚การลดหนี้/ปลดหนี้‛ ของครัวเรื อน เป้ าหมาย แก้ไขปั ญหาหนี้ สินครัวเรื อน โดยใช้กระบวนการบริ หาร
จัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรื อน 1 สัญญา (บริ หารจัดการเงินทุนชุ มชนโดยใช้เงินทุนที่มีอยูใ่ นชุ มชนแก้ปัญหา
หนี้สินครัวเรื อน) ให้สามารถ ลดหนี้ และ ปลดหนี้ได้ในที่สุด

วิธีการวิจัย
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่ อ ใช้ เ ป็ นวิ ธี ก ารศึ ก ษา
ปรากฎการณ์ ที่เกิ ดขึ้นโดยเลื อกพื้นที่วิจยั แบบเจาะจง คือ ศูนย์จดั การกองทุ นชุ มชนบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4
ตาบลเสริ มกลาง อาเภอเสริ มงาม จังหวัดลาปาง ซึ่ งเป็ นกองทุนที่มีเงิ นทุนจานวนมาก และมีการปล่อยให้
สมาชิ กกูม้ ากเช่ นกัน บ้านเหล่ายาวมีครัวเรื อนทั้งหมด 288 ครัวเรื อนยอดรวมครัวเรื อนที่กูต้ ้ งั แต่ ปี 2560 –
2564 จานวน 198 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 68.75 และในปี 2564 มีครัวเรื อนที่กเู้ งินจานวน 87 ครัวเรื อน ซึ่ ง
มีครัวเรื อนที่กเู้ พิ่มมากกว่าปี 2563 โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออก 3 ระดับคือ ระดับสมาชิ ก
ได้แก่ สมาชิ กที่กูเ้ งินในปี 2564 จานวน 10 คน (ใช้วิธีคดั เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง โดยทาการเลือกผูท้ ี่กเู้ งิ น
ของศู น ย์จ ัด การกองทุ น ชุ ม ชนในปี 2564 ที่ เ ต็ ม ใจและยิ น ดี เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ) ระดับ คณะกรรมการ
ศู น ย์ จ ั ด การกองทุ นชุ มชนบ้ า นเหล่ า ยาว ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ประธานศู น ย์ จ ั ด การกองทุ น ชุ มชน
บ้ า นเหล่ า ยาว และต าแหน่ ง เหรั ญ ญิ ก และระดั บ ผู ้ส นั บ สนุ น ได้ แ ก่ พัฒ นาการอ าเภอเสริ มงาม
และพัฒนากรผูร้ ับผิดชอบตาบลเสริ มกลาง รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 14 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลใน
การวิจยั เป็ นระยะเวลา 10 เดือน ( เดือนสิ งหาคม 2564 – เดือนพฤษภาคม 2565)
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เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ประกอบด้วยการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) ที่ เ น้น ความ
หลากหลายและความครอบคลุมของข้อมูล โดยพิจารณาจากคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน
ในรู ปแบบการจัดการหนี้ สินครัวเรื อน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ในลักษณะของการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลตามแนวทางการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้ร่วมกับการจดบันทึกภาคสนาม เทปบันทึกเสี ยง และกล้องถ่ายรู ป
การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นการค้นคว้ารายงานการศึกษาและมีการ
จดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่ น เอกสารทางวิชาการหนังสื อ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data โดยจะใช้วิธีการแบบ Snow Ball ระดับ
ชุมชน เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลและสามารถคัดเลือกตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้เริ่ มตันจากการเข้าไปเก็บข้อมูล
เบื้องตันเกี่ยวกับข้อมูลภายในชุ มชน/พื้นที่ช้ นั แรกในการเดินทางเข้าพื้นที่ผวู ้ ิจยั จะเดินทางเข้าไปในชุ มชน/
พื้นที่โดยการเข้าไปทาความรู ้จกั คุน้ เคยเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลในชุ มชนโดยผูว้ ิจยั เลือก ที่
จะไปสอบถามเพื่อทาความรู ้จกั จากการปฏิสัมพันธ์กบั ผูน้ าชุ มชน จากนั้นผูว้ ิจยั ก็เข้าไปอาศัยอยูร่ ่ วมภายใน
ชุ มชน แนะนาตัว และชี้ แจงถึงรายละเอียดของการเข้ามาทาการศึกษาครั้งนี้ สร้างความสัมพันธ์ โดยการเข้า
ร่ วมกิจกรรมของชุมชน เข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจวัตรประจาวัน ประกอบกับการสังเกตและพูดคุย นาไปสู่ การ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กที่จะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ม าวิเคราะห์และสังเคราะห์นงานวิจยั
รวมทั้งมี การตรวจสอบข้อมูลในการจัดการสนทนากลุ่ ม ในช่ วงเวลาที่ แตกต่างกันจากนั้นนาเอาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์รายวันและวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมเพื่อนามาเขียนรายงานนาเสนอข้อมูลด้วยวิ ธีการพรรณนาเชิ ง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อนามาอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษา
1. ศึกษาภาระหนีส้ ิ นของครัวเรือน พบว่าภาระหนี้สินของครัวเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นภาระหนี้ สินระยะ
ยาว จากการสัมภาษณ์ คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน มีครัวเรื อนที่กูเ้ งิ นในปี 2564 จานวน 87
ครัวเรื อน ทุ กครั วเรื อนทาสัญญากู้เงิ นเกิ นกว่า 1 ปี และในสัญญาไม่มีการระบุ ระยะเวลาการจ่ายเงิ นที่
แน่ นอน บางคนจ่ายแต่ดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ในการทาสัญญากูเ้ งิ นคณะกรรมศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้าน
เหล่ายาว ได้ให้สมาชิกที่กเู้ งินจานวนเกินกว่า 20,000 บาท ต่อครัวเรื อน ต้องนาหลักทรัพย์มาประกัน ในการ
ทาสัญญาเงิ นกู้ ศูนย์จดั การกองทุ นชุ มชนเปิ ดดาเนิ นการทุ ก วันอาทิ ตย์ มี ก ารดาเนิ นการรั บฝากเงิ นของ
สมาชิก และมีบริ การกูเ้ งินให้กบั สมาชิก คล้ายคลึงกับระบบธนาคารเพื่อความสะดวกสบายแก่สมาชิก
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2 . ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเป็ นหนี้ของครั วเรื อน ได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยทางสังคม ปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลด้า นอาชี พ รายได้ มี ผ ลต่ อการเป็ นหนี้ ข องครั วเรื อนประกอบกับ ปั จจัย ทางสั ง คม ทางด้า น
ครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่ และลูก สมาชิ กแต่ละคนในครอบครัว มีอิทธิ พลอย่างสาคัญในก่อหนี้ สินของ
ครัวเรื อน เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวก็เป็ นอีกสาเหตุของการก่อหนี้สินของครัวเรื อนด้วย
ความจาเป็ นในการก่อหนี้ สินของครัวเรื อนสาเหตุของการก่อหนี้ สินของครัวเรื อน ได้แก่ 1. กูเ้ งิ น
ไปลงทุนประกอบอาชี พ บ้านเหล่ายาว ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรจะนาเงินกูไ้ ปใช้ประกอบอาชี พ
ซื้ อปุ๋ ย ซื้ อเมล็ดพันธ์ ตลอดจนการลงทุ นเพาะปลู กพืชผลทางการเกษตร แต่กลับได้ผลผลิ ตที่ ไม่แน่ นอน
ขึ้นอยู่กบั ดิ น ฟ้ า อากาศ และน้ า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ควบคุ มไม่ได้ หากฤดู กาลไหนที่ เกิ ดภัยพิบตั ิ ผลผลิ ตก็ไม่
สามารถเก็บเกี่ ยวได้ ก็จะไม่มีรายได้ทาให้ครัวเรื อนจาเป็ นต้องกูเ้ งินมาใช้จ่ายในครัวเรื อน เพราะได้รายได้
น้อยกว่าการลงทุ นที่เสี ยไป 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ มการศึ กษาเล่ าเรี ยนของบุ ตรหลาน การกู้เงิ นเพื่อให้
ลูกหลานเรี ยน เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งของการก่อหนี้ สินครัวเรื อน เพราะบ้านเหล่ายาวเป็ นสังคมชนบท เด็กจะ
ถูกทิ้งให้ตา ยาย ปู่ ย่า เลี้ยงดู ส่ วนพ่อแม่ของเด็กก็ตอ้ งไปทางานต่างจังหวัด ไม่ได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายให้ หรื อส่ ง
ให้แต่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่จ่ายไป จึงจาเป็ นต้องกูเ้ งินเพื่อให้ลูกหลานได้เรี ยน ประกอบในช่วงสถานการ
แพร่ ระบาดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงส่ งผลให้โรงเรี ยนต้องปรับรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นใน
รู ปแบบออนไลน์ ทาให้ครอบครัวมีความจาเป็ นต้องซื้ อโทรศัพท์หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใหม่ เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอน ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกจานวนมาก 3. การใช้เงินไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขาด
วินยั ในการใช้เงิน เกิดเป็ นหนี้สะสม นาการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่นการซื้ อหวย การเล่นการพนัน ทาการ
ผ่อนชาระสิ่ งของ การซื้ อของด้วยบัตรเครดิ ต ทาให้ตอ้ งมีหนี้ สินหลาย ๆ อย่างที่จาเป็ นต้องจ่ายต้องใช้ จน
ต้องเป็ นหนี้ เพิ่ม และ 4. ภาระหนี้ ที่เกิ ดจากการอุ ปโภคบริ โภคประจาวันการใช้การฟุ่ มเฟื อยและรายจ่าย
จาเป็ นเพิม่ เติม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครัวเรื อนมีความจาเป็ นต้อง
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อหน้ากากอนามัย ซื้ อเจลแอลกอฮอล์ ซื้ อชุ ดตรวจหาเชื้ อ ฯลฯ ซึ่ งเป็ น
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นมาเป็ นจานวนมาก หลังจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ มี
ความรุ นแรงมากขึ้น ทาให้ครัวเรื อนมีการกูเ้ งิ นเพิ่มขึ้น เพราะครัวเรื อนมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ระดับรายได้
น้อยไม่เพียงพอต่อการดารงชี วิต ทาให้ตอ้ งนาเงิ นที่ฝากไว้ หรื อจาเป็ นต้องกูเ้ พิ่ม หรื อนาเงิ นอนาคตมาใช้
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย
3. กระบวนการการบริ หารจัดการภาระหนี้สินของครั วเรื อน โดยกองทุนชุ มชนของศู นย์ จัดการ
กองทุนชุ มชนบ้ านเหล่ ายาว ความเดือนร้อนของสมาชิ กที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ สิน จึงเข้าไปบริ หารจัดการหนี้ สิน
ของครัวเรื อนโดยใช้ความสมัค รใจและยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลการเป็ นหนี้ ของครัวเรื อน ทั้งหนี้ ในชุ มชนและ
PSPARN 2022

187

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
หนี้ ในสถาบันการเงิ นต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ลูกหนี้ และจัดประเภทลู กหนี้ ที่คา้ งชาระโดยจัด
ลูกหนี้ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ที่มียอดหนี้ 0 – 50,000 บาท ลูกหนี้ มียอดหนี้ 50,001 – 100,000 บาท
และลูกหนี้ 100,000 – 300,000 บาท โดยให้ลูกหนี้ ที่มี ความสมัครใจเข้าสู่ กระบวนการบริ หารจัดการหนี้
ด้วยความสมัครใจของตนเอง โดยใช้การมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชนผ่านเวทีประชุ มของหมู่บา้ นเพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือผูก้ เู้ งินที่มีปัญหาในการส่ งใช้เงินกู้ ที่ประสงค์เข้าร่ วมบริ หารจัดการหนี้ ใช้แรงจูงใจที่ผา่ น
มติที่ประชุ ม เมื่อครัวเรื อนที่ สมัครใจเข้าร่ วมจะต้องเปิ ดเผยหนี้ ทุกสถาบันการเงิ นให้กบั คณะกรรมการศูนย์
จัดการกองทุนชุ มชน เพื่อหาแนวทางการจัดการหนี้ โดยใช้กระบวนการ ‚ปิ ดหนี้ คา้ ง ก่อหนี้ ใหม่ สบายใจ
สัญญาเดียว‛
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว จะนาเงินของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนนาไปชาระหนี้ แทน
ครัวเรื อนที่เป็ นหนี้ ของสถาบันการเงิ นอื่น และจะดาเนิ นการทาสัญญากูเ้ งิ นกับศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน
ใหม่ โดยมีการรวมหนี้สินทั้งหมดของครัวเรื อน ให้เหลือเพียง 1 ครัวเรื อน 1 สัญญา นอกจากนี้ ยงั มีการจูงใจ
ครัวเรื อนโดยการปรับลดดอกเบี้ยให้กบั ครัวเรื อนที่เข้าร่ วมการบริ หารจัดการหนี้ จากอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ
15 บาท/ปี เหลือเพียงร้อยละ 12 บาท/ปี และครัวเรื อนสามารถยืมเงินจากกองทุน ‚สานึ กดี แผนดี บริ หารหนี้
ได้‛ โดยไม่เสี ยดอกเบี้ยเพื่อให้เป็ นทุนในการประกอบอาชี พเสริ ม โดยกาหนดกระบวนการบริ หารจัดการ
หนี้โดยระบุยอดการชาระหนี้ให้ครัวเรื อนได้เลือกตามความเหมาะสมของครัวเรื อนเอง เป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
(1) รวมหนี้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท/ปี จ่ายชาระเงินต้นทุกเดือนร้อยละ 10 % ของยอดคงเหลือเงินกู้ และ
สามารถยืมเงิ นจากกิจกรรม ‚สานึ กดี แผนดี บริ หารหนี้ ได้‛ จานวน 30,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 2 ปี
และจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท/ปี จ่ายชาระเงินต้นทุกเดือนร้อยละ 5 % ของยอดคงเหลือเงินกู้ และสามารถ
ยืมเงิ นจากกิ จกรรม ‚สานึ กดี แผนดี บริ หารหนี้ ได้‛ จานวน 10,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 1 ปี ทั้งนี้
ส่ งเสริ มให้ครัวเรื อนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้กบั สมาชิ กในการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ ส่ งเสริ มให้มีการประกอบอาชี พเสริ ม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มจะ
สามารถเป็ นเงินทุนในการใช้ชาระหนี้ได้
4 . ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การหนี้ ข องศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนบ้ า นเหล่ า ยาว
มี ค รั ว เรื อนที่ กู้ เงิ นของศู นย์ จ ั ดการกองทุ นชุ มชนบ้ านเหล่ ายาว ในปี 2564 จ านวน 87 ครั ว เรื อน
แต่ ส มัค รใจร่ ว มกระบวนการบริ หารจัด การหนี้ เพี ย ง 16 ครั ว เรื อ น หนี้ สิ น ของครั ว เรื อนส่ ว นใหญ่
ที่เข้าร่ วมเป็ นหนี้สินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนี้ สินจากสหกรณ์การเกษตรอาเภอ
เสริ ม งาม และหนี้ สิ น จากศู น ย์จ ัด การกองทุ น ชุ ม ชน แต่ ไ ม่ มี ห นี้ นอกระบบโดยมี ค วามส าเร็ จ ในการ
ดาเนิ นงานบริ หารจัดการหนี้ ของครัวเรื อนที่กู้ยืมเงิ น ครัวเรื อนที่รวมหนี้ ได้จานวน 16 ครัวเรื อน จากยอด
ครั วเรื อนที่ เป็ นหนี้ ของปี 2564 จานวน 87 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.39 ครั วเรื อนที่ เข้า ร่ วมโดยใช้
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กระบวนการบริ หารจัดการหนี้ จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท/ปี จ่ายชาระเงินต้นทุกเดือนร้ อยละ 10 % ของ
ยอดคงเหลื อเงิ นกู้ และสามารถยืมเงิ นจากกิ จกรรม ‚สานึ กดี แผนดี บริ หารหนี้ ได้‛ จานวน 30,000 บาท
ระยะเวลาการคืนเงิน 2 ปี จานวน 9 ครัวเรื อน และจ่ายดอกเบี้ยร้ อยละ 12 บาท/ปี จ่ายชาระเงินต้นทุกเดือน
ร้อยละ 5 % ของยอดคงเหลือเงินกู้ และสามารถยืมเงินจากกิจกรรม ‚สานึกดี แผนดี บริ หารหนี้ได้‛ จานวน
10,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 1 ปี เป็ นจานวน 5 ครัวเรื อน และมีครั วเรื อนที่ เข้าร่ วมในการบริ หาร
จัดการหนี้ แต่ไม่ได้เลือกรู ปแบบการจ่ายชาระหนี้ ท้ งั สองรู ปแบบแต่ใช้กระบวนการเพียงแค่การรวมหนี้ สิน
ของครัวเรื อนเท่านั้น จานวน 2 ครัวเรื อน ณ เดือนมีนาคม 2565 มีหนี้ สินของครัวเรื อนที่สามารถลดได้
จานวน 58,200 บาท จากยอดหนี้ สิน 16 ครัวเรื อน จานวนเงิน 560,900 บาท นอกจากนี้ ศูนย์จดั การกองทุน
ชุ มชนบ้านเหล่ายาว ยังส่ งเสริ มให้สมาชิ กที่กูใ้ หม่ทุกครัวเรื อนมีการจดบันทึกบัญชี ครัวเรื อน ทาให้ชุมชน
เห็ นผลเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละวันตลอดทั้งเดื อน และค้นพบร่ วมกันว่า การแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน ที่
สามารถทาได้ด้วยตนเองในเบื้ องต้น คื อ 1) ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ นโดยผ่านการทบทวนร่ วมกันของ
สมาชิกในครอบครัวตนเอง อย่างจริ งจัง และต้องเปลี่ยนพฤติกรรมชี วิต เช่น ลดการดื่มสุ รา ลดการสู บบุหรี่ ลด
การเล่นหวย เป็ นต้น เพื่อให้มีเงิ นเหลื อใช้จ่ายในแต่ละวัน 2) เพิ่มรายได้ดว้ ยการหารายได้เสริ ม การเลี้ ยง
สัตว์ ปลูกพืชผัก ที่ตอ้ งใช้เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน และนาไปจาหน่ายและส่ งเสริ มให้มีการออมเพิ่มขึ้นด้วย

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ภาระหนี้สินของครั วเรื อน จากผลการวิจยั พบว่าภาระหนี้ สินของครัวเรื อนส่ วนใหญ่เป็ นภาระ
หนี้สินระยะยาว คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนมีครัวเรื อนที่กเู้ งิน ในปี 2564 จานวน 87 ครัวเรื อน
ทุกครัวเรื อนเป็ นการทาสัญญากูเ้ งินเกิ นกว่า 1 ปี และไม่มีระยะเวลาการจ่ายเงิ นที่แน่ นอน บางคนจ่ายแต่
ดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ในการทาสัญญากูเ้ งินคณะกรรมศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว ได้ให้สมาชิ กที่กู้
เงิ นจานวนเกิ นกว่า 20,000 บาท ต่อครั วเรื อน ต้องนาหลักทรั พย์มาประกัน ในการทาสัญญาเงิ นกู้ มี การ
ปล่อยเงิ นกูม้ ากสุ ดถึ ง 600 ,000 บาท ต่อสัญญา ศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนดาเนิ นการทุกวันอาทิตย์ มีการ
ดาเนิ นการรับฝากเงิ นของสมาชิ กและมีบริ การกูเ้ งิ นของสมาชิ กด้วย โดยคณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุน
ชุมชนจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันในการทาหน้าที่บริ การสมาชิกทุกวันอาทิตย์
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเป็ นหนี้ของครัวเรื อน ได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยทางสังคม ปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลด้า นอาชี พ รายได้ มี ผ ลต่ อการเป็ นหนี้ ข องครั วเรื อนประกอบกับ ปั จจัย ทางสั ง คม ทางด้า น
ครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่ และลูก สมาชิ กแต่ละคนในครอบครัวมีอิทธิ พลอย่างสาคัญในก่อหนี้ สินของ
ครัวเรื อน เพื่อนาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวก็เป็ นอีกสาเหตุของการก่อหนี้สินของครัวเรื อนด้วย
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ความจาเป็ นในการก่อหนี้ สินของครัวเรื อนสาเหตุของการก่อหนี้ สินของครัวเรื อนได้แก่ 1. กูเ้ งิ นไปลงทุน
ประกอบอาชีพบ้านเหล่ายาว ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกร จะนาเงินกูไ้ ปใช้ประกอบอาชี พ ซื้ อปุ๋ ย ซื้ อ
เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการลงทุนเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่กลับได้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน ทาให้รายได้
ไม่คุม้ ค่ากับรายจ่าย 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาเล่าเรี ยนของบุตรหลาน การกูเ้ งินเพื่อให้ลูกหลานเรี ยน
ประกอบในช่วงสถานการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงส่ งผลให้โรงเรี ยนต้องปรับรู แบบการ
เรี ยนการสอนเป็ นในรู ป แบบออนไลน์ ท าให้ ค รอบครั ว มี ค วามจ าเป็ นต้อ งซื้ อ โทรศัพ ท์ ห รื อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ใหม่เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนทาให้เกิ ดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มอีกจานวนมาก 3. การใช้เงิ นไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขาดวินยั ในการใช้เงิน เกิดเป็ นหนี้สะสม นาการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่นการ
ซื้ อหวย การเล่นการพนัน ทาการผ่อนชาระสิ่ งของ การซื้ อของด้วยบัตรเครดิ ต ทาให้ตอ้ งมีหนี้ สินหลาย ๆ
อย่ า งที่ จ าเป็ นต้ อ งจ่ า ยต้ อ งใช้ จนต้ อ งและ 4. ภาระหนี้ ที่ เ กิ ด จากการอุ ป โภคบริ โภคประจ าวัน
การใช้ ก ารฟุ่ มเฟื อยและรายจ่ า ยที่ จ าเป็ นเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ครัวเรื อนมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อหน้ากากอนามัย ซื้ อเจล
แอลกอฮอล์ ซื้ อชุดตรวจหาเชื้อ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาเป็ นจานวนมากหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ท าให้ ค รั ว เรื อ นมี ก ารกู้เ งิ นเพิ่ ม ขึ้ น เพราะ
ครัวเรื อนมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ระดับรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการดารงชี วิต ทาให้ตอ้ งนาเงินที่ฝากไว้ หรื อ
จาเป็ นต้องกูเ้ พิ่ม หรื อนาเงินอนาคตมาใช้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย ซึ่ งสอดคล้องสาวิตรี รังสิ
ภัทร์ และคณะ(2554) ที่พบว่า สาเหตุหนึ่ งของปั ญหาหนี้ สินเกิ ดจากปั จจัยส่ วนบุคคล การขาดความรู ้ ดา้ น
การเงิ น การขาดวินยั ในการใช้จ่ายเงิ น การนาเงิ นในอนาคตมาใช้จ่ายโดยไม่ได้คานึ งถึ งต้นทุนของเงิ นที่
กูย้ ืมมาว่ามีอตั ราดอกเบี้ยเท่าไหร่ แหล่งการให้กยู้ ืมนอกระบบที่เข้าถึงได้ง่ายถึงแม้จะมีตน้ ทุนสู งถึงร้อยละ
20 ต่อเดื อน จึงได้รับความนิ ยมและเป็ นทางออกของการแก้ปัญหาในระยะสั้นแต่สร้ างปั ญหาต่อเนื่ องใน
ระยะยาวตามมา และสอดคล้องกับโสภณ มูลหา และคณะ (2562) ที่พบว่า สาเหตุและปั จจัยของการเป็ นหนี้
เกิดจากครัวเรื อมีค่าใช้จ่ายมากแต่มีระดับรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดารงชี พ ทาให้ตอ้ งนาเงินอนาคตมา
ใช้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย
3. กระบวนการการบริ ห ารจั ด การภาระหนี้ สิ น ของครั ว เรื อ น โดยกองทุ น ชุ ม ชมของ
ศู น ย์ จ ั ด การกองทุ น ชุ ม ชนบ้ า นเหล่ า ยาว เห็ น ความเดื อ นร้ อ นของสมาชิ ก ที่ ไ ม่ มี เ งิ น จ่ า ยหนี้ สิ น
จึงเข้าไปบริ หารจัดการหนี้ สินของครัวเรื อน โดยใช้ความสมัครใจและยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลการเป็ นหนี้ ของ
ครั วเรื อน ทั้ง หนี้ ใ นชุ ม ชนและหนี้ ในสถาบันการเงิ นต่า ง ๆ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ลูก หนี้ และจัด
ประเภทลูกหนี้ ที่คา้ งชาระ โดยจัดลูกหนี้ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ที่มียอดหนี้ 0 – 50,000 บาท ลูกหนี้ มี
ยอดหนี้ 50,001 – 100,000 บาท และลูกหนี้ 100,000 – 300,000 บาท โดยให้ลูกหนี้ ที่มีความสมัครใจเข้าสู่
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กระบวนการบริ หารจัดการหนี้ดว้ ยความสมัครใจของตนเอง โดยใช้การมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนผ่านเวที
ประชุ มของหมู่บา้ นเพื่อหาแนวทางช่ วยเหลื อผูก้ เู้ งิ นที่มีปัญหาในการส่ งใช้เงินกู้ ที่ประสงค์เข้าร่ วมบริ หาร
จัดการหนี้ ใช้แรงจู งใจที่ ผ่า นมติ ที่ ประชุ ม เมื่ อครั วเรื อนที่ สมัครใจเข้า ร่ วมจะต้องเปิ ดเผยหนี้ ทุก สถาบัน
การเงิ นให้กบั คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน เพื่อหาแนวทางการจัดการหนี้ โดยใช้กระบวนการ
‚ปิ ดหนี้คา้ ง ก่อหนี้ใหม่ สบายใจสัญญาเดียว‛
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว จะนาเงินของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนนาไปชาระหนี้ แทน
ครัวเรื อนที่เป็ นหนี้ ของสถาบันการเงิ นอื่น และจะดาเนิ นการทาสัญญากูเ้ งิ นกับศูนย์จดั การกองทุนชุ มชน
ใหม่ โดยมีการรวมหนี้สินทั้งหมดของครัวเรื อน ให้เหลือเพียง 1 ครัวเรื อน 1 สัญญา นอกจากนี้ ยงั มีการจูงใจ
ครัวเรื อนโดยการปรับลดดอกเบี้ยให้กบั ครัวเรื อนที่เข้าร่ วมการบริ หารจัดการหนี้ จากอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ
15 บาท/ปี เหลือเพียงร้อยละ 12 บาท/ปี และครัวเรื อนสามารถยืมเงินจากกองทุน ‚สานึ กดี แผนดี บริ หารหนี้
ได้‛ โดยไม่เสี ยดอกเบี้ยเพื่อให้เป็ นทุน ในการประกอบอาชี พเสริ ม ทั้งนี้ ส่งเสริ มให้ครัวเรื อนยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้กบั สมาชิกในการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม
กับรายได้ ส่ งเสริ มให้มีการประกอบอาชีพเสริ ม เพื่อให้มีรายได้เพิม่ จะสามารถเป็ นเงินทุนในการใช้ชาระหนี้
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549) ซึ่ งกล่าวถึงแนวทางการบริ หารจัดการแก้ปัญหา
หนี้ สินครู ในจังหวัดเพชรบุ รี คื อ ส่ งเสริ มการบริ หารการเงิ นในการบริ หารรายได้และรายจ่ายของตัวเอง
(Financial Literacy) ให้ความรู้เรื่ องการคานวณดอกเบี้ยและเงินต้น รวมทั้งส่ งเสริ มวินยั ทางการเงิน โดยการ
ฝึ กกอบรมให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการหนี้ สินและส่ งเสริ มการออม อบรมความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อน การรักษาวินยั ทางการเงิน แนะนาให้ความรู ้เกี่ยวกับการชาระหนี้ ผลของการผิดนัดชาระหนี้ ภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ กรณี ครู ที่เป็ นหนี้แล้วมีความสามารถในการชาระหนี้ พิจารณาความสามารถใน
การชาระหนี้ ประกอบกับหลักทรัพย์ค้ าประกันเพื่อให้สถาบันการเงิ นรับเข้าเป็ นลูกหนี้ ในระบบตามความ
สมัครใจ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การบริ หารทางการเงินเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้นครู ควรให้ความสาคัญ
โดยควรมี การตั้งเป้ าหมายและการวางแผนการออมเงิ น การลงทุ น และการใช้จ่ายให้เกิ ดความสมดุ ลกับ
รายได้ที่มี รวมทั้งมีการสร้างวินยั ทางการเงินที่ดีเพื่อให้ชีวติ มีความมัน่ คง
4. ความสาเร็จในการบริหารจัดการหนี้ ของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว มีครัวเรื อนที่กู้
เงิ นของศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว ในปี 2564 จานวน 87 ครั วเรื อน แต่สมัครใจร่ วมกระบวนการ
บริ หารจัดการหนี้ เพียง 16 ครัวเรื อน หนี้ สินของครัวเรื อนส่ วนใหญ่ที่เข้าร่ วมเป็ นหนี้ สินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนี้สินจากสหกรณ์การเกษตรอาเภอเสริ มงาม และหนี้ สินจากศูนย์จดั การ
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กองทุนชุ มชน แต่ไม่มีหนี้ นอกระบบ โดยมีความสาเร็ จในการดาเนิ นงานบริ หารจัดการหนี้ ของครัวเรื อนที่
กูย้ ืมเงิน ครัวเรื อนที่รวมหนี้ ได้จานวน 16 ครัวเรื อนเท่านั้น ณ เดือนมีนาคม 2565 มีหนี้ สินของครัวเรื อนที่
สามารถลดได้ จานวน 58,200 บาท จากยอดหนี้ สิน 16 ครัวเรื อน จานวนเงิน 560,900 บาท นอกจากนี้ ศูนย์
จัดการกองทุนชุ มชนบ้านเหล่ายาว ยังส่ งเสริ มให้สมาชิ กที่กใู้ หม่ทุกครัวเรื อนมีการจดบันทึกบัญชี ครัวเรื อน
ทาให้ชุมชนเห็นผลเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ตลอดทั้งเดือน และค้นพบร่ วมกันว่า การแก้ไขปั ญหา
หนี้ สิน ที่ ส ามารถทาได้ด้วยตนเองในเบื้ องต้น คื อ 1) ต้องลดค่า ใช้จ่ายที่ ไม่ จาเป็ นโดยผ่า นการทบทวน
ร่ วมกันของสมาชิ กในครอบครัวตนเอง อย่างจริ งจัง และต้องเปลี่ยนพฤติกรรมชี วิต เช่ น ลดการดื่มสุ รา ลด
การสู บบุหรี่ ลดการเล่นหวย เป็ นต้น เพื่อให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในแต่ละวัน 2) เพิ่มรายได้ดว้ ยการหารายได้
เสริ ม การเลี้ ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก ที่ตอ้ งใช้เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน และนาไปจาหน่ าย และส่ งเสริ มให้มีการ
ออมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2550, 15) ซึ่ งกล่าวถึงการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
ว่าเป็ นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจาวันของครัวเรื อน มีความสาคัญในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้การ
จัดการหนี้ สินครัวเรื อน เพราะ 1) ทาให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหนี้ สิน 2) ทาให้ทราบว่า ครัวเรื อนมีเงิ น
คงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน และ 3) เป็ นการนาข้อมูลมาใช้ในการบริ หารจัดการเงิน จัดลาดับความสาคัญของ
รายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายว่ารายจ่ายใด มีความจาเป็ น รายจ่ายใดไม่มีความจาเป็ นสามารถตัดออกได้
ดังนั้น การบริ หารจัดการเงินครัวเรื อนในรู ปแบบนี้ จึงเป็ นการจัดการที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับ
และรายจ่ายครัวเรื อนอย่างมีเหตุมีผล

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การแก้ไขหนี้สินครัวเรื อน ควรส่ งเสริ มศักยภาพและโอกาสของครัวเรื อนในการประกอบอาชี พ
เสริ มและสร้ างรายได้ โดยใช้กลไกของการขับเคลื่อนของศูนย์จดั การกองทุ นชุ มชน ในการส่ งเสริ มการ
ประกอบอาชีพเสริ ม เพื่อช่วยในการสร้างรายได้ลดปั ญหาการค้างชาระเงินกูค้ ืนด้วย
2. ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ขาดวินยั ทางการเงิน ขาดการออม ขณะที่ระบบการปล่อยเงินกูข้ องศูนย์จดั การ
กองทุ นชุ มชน ขาดระบบติ ดตามหนุ นเสริ ม สมาชิ กผูก้ ู้ ทาให้วงจรระบบหมุ น เวียนการเงิ นในชุ ม ชนไม่
คล่องตัว ดังนั้น ครัวเรื อน ควรให้ความสาคัญถึงความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายในครัวเรื อน โดยเน้น
คุ ณค่า หรื อความคุ ม้ กับเงิ น โดยเฉพาะเรื่ องรายจ่ายที่ ไม่จาเป็ น ตลอดจนมี การส่ งเสริ มการออมเงิ นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีส่งเสริ มการทาบัญชีรายรับรายจ่ายทุกครัวเรื อน แล้วใช้การบันทึกรายรับรายจ่ายเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการพิจารณาการกูเ้ งินครั้งต่อไป
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั เรื่ องนี้ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์ เพียงแค่ที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องบางส่ วนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น การวิจยั ครั้งต่อไป ควรจะเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความครบถ้วน
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาเรื่ อง การประสานความร่ วมมื อในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการ
จัด ท าแผนและประสานแผนพัฒ นาพื้ น ที่ ใ นต าบลห้ ว ยทราย อ าเภอสั น ก าแพง จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึ ก ษาลักษณะแนวทางการประสานความร่ วมมื อ ปั ญหาอุ ปสรรค และผลที่ เกิ ดขึ้ นใน
มุมมองผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จากกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ใน
ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึ กแบบกึ่ งมีโครงสร้างโดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลคือผูป้ ฏิบตั ิงานในภาคส่ วนราชการที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตาบลห้วย
ทรายและที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง และผูป้ ฏิบตั ิงานในภาคส่ วนประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บา้ น และผูแ้ ทนประชาคม จานวน 10
ราย จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับ
ตาบล ระหว่างภาคประชาชน เทศบาลตาบลห้วยทราย ที่ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และที่ ทาการ
ปกครองอาเภอสันกาแพงที่เป็ นหน่ วยงานราชการระดับภูมิภาค มีลกั ษณะที่มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เป็ นตัวกลางที่ช่วยประสานความร่ วมมือระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานส่ วนภูมิภาค เพราะว่าองค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนในพื้นที่มากกว่า ดังนั้นเทศบาลตาบลห้วยทรายที่
เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงทาหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงที่คอยแนะนา และช่วยเหลือภาคประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาของตนเอง ขณะที่ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลนั้นมีท้ งั จาก
ปั จจัยภายในและภายนอก ได้แก่ปัจจัยภายใน คือ การที่ภาคประชาชนนั้นขาดขาดความรู้และประสบการณ์
ในการจัดทาแผนพัฒนาตามแนวทางที่ ทางราชการกาหนด และปั จจัยภายนอก คื อ สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาที่จะต้องมีการ
ประชาคมท้องถิ่น และสุ ดท้ายคือผลที่เกิดขึ้นในมุมมองผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในความเห็นและมุมมองของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย พบว่าในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลนั้นส่ งผลให้โครงการพัฒนาที่ภาคส่ วนราชการ
นั้นจะนาไปดาเนิ นการ มาจากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่และตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น
กว่า ที่ เคยเป็ น เพราะในกระบวนการนั้นภาคส่ วนประชาชนได้มีส่ วนสาคัญในฐานะหัวเรื อหลัก ในการ
ขับเคลื่อน ทาให้รู้สึกว่าแผนพัฒนาระดับตาบลที่จดั ทาขึ้นมานั้นเป็ นแผนพัฒนาของประชาชนในตาบลห้วย
ทรายอย่างแท้จริ ง ขณะที่ภาคส่ วนราชการก็ได้ประโยชน์จากการที่ประชาชนเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาด้วย
ตนเอง เพราะว่าเป็ นการลดภาระงานและหน้าที่ของหน่วยงานราชการลง

คาสาคัญ : การประสานความร่ วมมือ, แผนพัฒนาระดับตาบล, ประสานแผนพัฒนาพื้นที่
Abstract
Study subject Collaboration in the Subdistrict Level Planning Development According to the
Planning and Collaborative Area Development Plan Approach in Huaysai Subdistrict, San Kamphaeng
District, Chiang Mai Province. The objectives of this study were to study the nature of cooperation
guidelines, problems, obstacles and outcomes from a stakeholder in the process. This study using a
qualitative research methodology. Data were collected by semi-structured interview. The informants were
government officials involved in the preparation of the subdistrict level planning development, including
officer from the Huaysai subdistrict municipality and the San Kamphaeng district administrative office
and practitioners in the people sector involved in the preparation of the development plan at the subdistrict
level, such as the village headman, village committee representatives; and 10 representatives of the
community. The results of the preliminary study found that in the process of collaboration in the
subdistrict level planning development the public sector Huaysai subdistrict municipality which is a local
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government organization and the San Kamphaeng district administrative office which is a regional
government agency. It is characterized by having a local government organization as an intermediary that
helps collaboration between the people's sector and the provincial authorities because the local
government organization is closer to the people in the area. Therefore, Huaysai subdistrict municipality
acts as a mentor who advises, supervises and assists the people's sector in preparing their own
development plans. While the main obstacles in the preparation of subdistrict level planning development
are both internal and external factors. Including internal factors, namely the lack of knowledge and
experience in accordance with the guidelines set by the government. And external factors are the epidemic
situation of the Coronavirus Disease 2019 that affects the process that requires the local community. The
last is the result in the opinions of stakeholders, it was found that the preparation of subdistrict level
planning development resulted in development projects that government sectors would implement. It
comes from real problems in the area and meets the needs of the people more than ever. Because in that
process, the people's sector plays an important role as the main propellant of the propulsion. It made they
feel that the subdistrict level planning development that was truly a development plan for the people in
Huaysai subdistrict. While the government sector has benefited from the people who prepare the
development plans themselves because it reduces the workload and duties of government agencies.

Keywords : Collaboration , Subdistrict Level Planning Development , Collaborative Area
Development Plan Approach

บทนา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็ นต้นมา ได้มีการให้
ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทยจึ งตระหนักถึ ง
ความสาคัญในการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีหน้าที่หลักในการจัดการตนเองมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการพัฒนา
กระบวนการแผนชุ ม ชนในระดับ ต่า งๆ ขึ้ นผ่านระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒ นาของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น รวมทั้ง องค์ ก รภาคเอกชนและประชาชนที่
ดาเนิ นการในพื้นที่ให้มีความเชื่ อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็ นแผนเดี ยวกัน (One Plan) เพื่อให้
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สะท้อนปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เกิ ดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ระบุถึงสภาพปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาประชาคม ทาให้เกิดเป็ น
การบูรณาการการทางานของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่ วนในพื้นที่ ในส่ วนของตาบลห้วยทราย อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่น้ นั ก็ได้มีการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวเป็ นครั้งแรก
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานรัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินการตามระเบียบนี้ คือที่ทาการ
ปกครองอาเภอสันกาแพง เนื่องด้วยในขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาตาบลนั้นจาเป็ นจะต้องได้ขอ้ มูลของ
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หรื อแผนชุ มชนจากหมู่บา้ นแต่ละหมู่เสี ยก่ อน โดยในส่ วนของการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บา้ นนั้นเป็ นหน้าที่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บา้ น แต่จากการที่คณะกรรมการหมู่บา้ นนั้น
ไม่ได้มีความรู ้ ความเข้าใจในระเบียบ และขาดประสบการณ์ ในการดาเนิ นงานในลักษณะนี้ มาก่อนทาให้
คณะกรรมการหมู่บา้ นแต่ละหมู่น้ นั ติดต่อประสานงานมายังเทศบาลตาบลห้วยทรายที่เป็ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ เทศบาลตาบลห้วยทรายจึ งทาหน้าที่ เสมื อนพี่เลี้ ยงค่อยช่ วยเหลื อและให้คาแนะนา
คณะกรรมการหมู่ บ ้า นในการด าเนิ น การจัด ท าแผนพัฒ นาหมู่ บ ้า นของต าบลห้ ว ยทราย รวมถึ ง ช่ ว ย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของอาเภอ ในการประสานข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บา้ นในพื้นที่ตาบลห้วยทรายเพื่อ
นาไปจัดทาแผนพัฒนาตาบลต่อไป ซึ่ งการเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บา้ นดาเนิ นการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นของเทศบาลตาบลห้วยทรายนั้นแตกต่างจากการจัดทาแผนพัฒนาระดับหมู่บา้ น
และระดับ ต าบลของต าบลอื่ น ในอ าเภอสั น ก าแพง จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพราะในท้อ งที่ ต าบลอื่ น นั้ น
คณะกรรมการหมู่บา้ นหรื อภาคประชาชนที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาค่อนข้างมี ความ
พร้ อมกว่าตาบลห้วยทราย ไม่ว่าจะเป็ นด้านบุคลากร ด้านความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาของหมู่บา้ น
และด้านงบประมาณ ทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในตาบลอื่นนั้นมิได้เข้ามามีบทบาทในการจัดทา
แผนพัฒนาของภาคประชาชนมากนัก หากแต่จะรอให้ภาคประชาชนประสานโครงการที่เกินศักยภาพเข้ามา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเท่านั้น
จากการดาเนินงานประสานความร่ วมมือของหน่วยงานภาครัฐคือเทศบาลตาบลห้วยทรายและที่ทา
การปกครองอาเภอสันกาแพง กับองค์กรภาคประชาชนคื อคณะกรรมการหมู่บา้ นตาบลห้วยทราย ในการ
ร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนาตาบลห้วยทรายขึ้น พบว่าเกิดปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นการในส่ วนของการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นของคณะกรรมการหมู่บา้ นอยู่ไม่น้อย เนื่ องจากเป็ นครั้ งแรกที่ เกิ ดการประสาน
ความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรภาคประชาชนกับหน่ วยงานรัฐในการร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนาตาบล ส่ งผล
ให้การดาเนิ นการเกิ ดความล่าช้ากว่าที่กาหนดอยู่มาก และจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลกระทบต่อกระบวนการประชาคมท้องถิ่ นที่ตอ้ งอาศัยการรวมตัวกันจานวนมาก
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ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดเป็ นอุปสรรคในกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนา
ของภาคประชาชนขึ้น แต่กระนั้นแผนพัฒนาตาบลห้วยทรายก็สาเร็ จลุล่วงไปได้ สามารถนาโครงการพัฒนา
ที่มาจากปั ญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุไว้อย่างครบถ้วน และรวบรวมข้อมูลของแผนพัฒนา
หมู่บา้ นแต่ละหมู่บา้ นของตาบลห้วยทรายจัดทาเป็ นแผนพัฒนาตาบลห้วยทรายจนแล้วเสร็ จ พร้อมประสาน
แผนพัฒนาระดับตาบลไปสู่ ยงั ระดับต่อไป
ในการนี้ ผู ้ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาลัก ษณะการประสานความร่ ว มมื อ ในการจัด ท า
แผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ว่ามีปัญหาอุปสรรคในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับตาบล หรื อไม่ อย่างไร ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ในมุมมองของผูม้ ีส่วน
ได้ส่ วนเสี ย ว่า เป็ นอย่า งไร และภายใต้ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
หน่ วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนมีกระบวนแก้ไขปั ญหาหรื อวิธีรับมือต่อสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น
อย่างไร ที่จะทาให้การประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลสามารถสาเร็ จลุล่วงไปได้ เพื่อนา
ผลการศึกษานี้ ไปพัฒนากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ของตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ให้เกิ ดความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป และผลการศึ กษานี้ สามารถนาไป
ปรับใช้ในการร่ วมมือกันระหว่างหน่ วยงานของรั ฐและองค์กรภาคประชาชนในการปฏิ บตั ิ งานด้านอื่น ๆ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล
ตามแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล
ตามแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้ นที่ ใ นตาบลห้วยทราย อาเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ในมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. เพื่อศึกษาปั ญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
กรอบแนวคิดการทาวิจยั
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กรอบแนวคิดการทาวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
การประสานความร่ วมมื อในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิด ทฤษฎี
บทความ และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด การจัด การปกครองแบบร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า (Collaborative
Governance) และแนวคิดในการวางแผน มาใช้เป็ นกรอบในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา (Collaborative Governance)
Agranoff และ McGuire (อ้างใน ศศิธร ทองจันทร์ , 2559) ให้ความหมายของแนวคิดการจัดการ
ปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา (Collaborative Governance) ว่าเป็ นรู ปแบบการทางานแบบใหม่ของภาครัฐที่
มุ่งเน้นการสร้างความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับภาคส่ วนอื่นๆ ที่เป็ นผูท้ ี่มีผลประโยชน์ในการดาเนิ นงาน
ตามหน้าที่หรื อการบริ การสาธารณะของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมไปถึงประชาชน
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ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการบริ หารงานของภาครัฐ เป็ นการร่ วมกันตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม เกิดการวางแผนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ทรัพยากร
ระหว่างองค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน การบูรณาการความ
ร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ในการให้บริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม
การจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา (ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ , 2560) มีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1) กระบวนการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา เป็ นรู ปแบบการจัดการสาธารณะที่เปิ ดโอกาส
ให้ ภ าคส่ ว นราชการสามารถน าภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ เ ข้า มาร่ ว มแสดงบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามภาระหน้าที่หรื อการบริ การสาธารณะร่ วมกับภาครัฐมากขึ้น
2) การจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา เป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการทางานกับภาครัฐได้โดยตรง ซึ่ งถือเป็ นผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากการดาเนิ นการตามภาระหน้าที่หรื อ
การบริ การสาธารณะของทางราชการทั้งในฐานะสมาชิกของชุมชนท้องถิ่น และในฐานะประชาชนทัว่ ไป
3) กระบวนการจัดการปกครองแบบร่ วมคิ ดร่ วมท า เป็ นการบริ หารจัดการสาธารณะโดยอาศัย
พื้ น ฐานความร่ วมมื อ ที่ มี ก ารจัดโครงสร้ า งความร่ ว มมื อ อย่า งเป็ นทางการ มี ก ารแลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ น
ข้อเสนอแนะ และตัดสิ นใจร่ วมกันโดยยึดตามมติของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
2. แนวคิดในการวางแผน
Fremont E. Kast และ James E. Rosenzweig (อ้างใน ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม , 2556) ให้ความหมาย
ของการวางแผน คื อ การพิ จารณาตัดสิ นใจโดยคาดการณ์ ล่ วงหน้า ว่า จะดาเนิ นการเช่ นไร โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ แผนงาน วิธีการ และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้วตั ถุประสงค์น้ นั ประสบผลสาเร็ จ
แนวคิ ดการวางแผน เป็ นขั้นตอนสาคัญของการบริ หารจัดการ เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญต่อการ
บริ หารงานในทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การวางแผนที่ดีจะสามารถช่วยให้องค์กรมีการบริ หารงาน
ที่ มี ทิ ศทางและลดปั ญหาการผิดพลาดจากการปฏิ บ ตั ิ ง านได้ ช่ วยให้ก ารปฏิ บตั ิ ง านมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลดี ยิ่ง ขึ้ น ไม่ เกิ ด ความซ้ าช้อนในการปฏิ บตั ิ งานและสามารถแบ่งงานกันได้อย่างชัดเจน การ
วางแผนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผูบ้ ริ หาร เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
อย่างรวดเร็ ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร การวางแผนที่ดีควรเป็ นกระบวนการที่เกิดจากการทางานร่ วมกัน
ของบุคลากรในองค์กรทุกฝ่ าย โดนผ่านการมีส่วนร่ วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ฯลฯ ซึ่ งจะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และสามารถตรวจสอบความสาเร็ จของเป้ าหมายได้ นอกจากนี้ การวางแผนยังเป็ นเครื่ องมื อสาหรับการ
ควบคุ ม และติ ดตามประเมิ นผลอี กด้วย เพราะการวางแผนที่ ดีจะก าหนดเป้ าหมายไว้อย่า งชัดเจน ท าให้
สามารถตรวจสอบได้ว่าการปฏิ บตั ิงานได้ดาเนิ นไปมากน้อยเพียงใด ผลเป็ นอย่างไร เป็ นไปตามเป้ าหมาย
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หรื อไม่ เพื่อจะได้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feed Back) มาปรับปรุ งวิธีการดาเนินงานสาหรับเตรี ยมการวางแผนใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานครั้งต่อไป (ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม , 2556)

วิธีการวิจัย
จากการศึกษาการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาลักษณะ
แนวทางกระบวนการประสานความร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ปั ญหาอุปสรรค และผลที่เกิ ดขึ้นจากการ
จัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลในมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูศ้ ึกษาได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
ในการตอบคาถามงานวิจยั เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามที่ตอ้ งการ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูป้ ฏิ บตั ิงานในภาคส่ วนราชการที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลห้วย
ทรายและที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง และผูป้ ฏิบตั ิงานในภาคส่ วนประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บา้ น และผูแ้ ทนประชาคม จานวน
10 ราย
2) การสังเกต แบ่งเป็ นสองรู ปแบบ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่ วนร่ วม
3) การศึ ก ษาเอกสาร เป็ นการศึ ก ษาเอกสารจากรายงาน แผนงานโครงการ บทความ
กฎหมาย นโยบายที่ เ กี่ ย วข้อง สื่ อออนไลน์ และเอกสารอื่ น ๆ รวมทั้ง เอกสารที่ เ ป็ นเชิ ง พรรณนา โดย
การศึ ก ษานี้ มี ก ารศึ ก ษาจากแผนงาน โครงการที่ เ สนอโดยภาคประชาชน เอกสารรายงานการประชุ ม
ประชาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการตั้ง
ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ โดยมีการศึกษาข้อมูลแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งนามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจาแนกตามประเด็นคาถาม พร้ อมกับพิจารณาความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้มาโดยดูจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา คาถามงานวิจยั และกรอบแนวคิดว่าได้รับ
ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการของผูศ้ ึกษาหรื อไม่
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
3) นาข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ ทั้ง หมดมาท าการวิ เคราะห์ เ พื่ อตอบค าถามการวิจยั โดยใช้วิธี ก าร
วิเคราะห์เนื้อหาซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตีความข้อมูลที่ได้รับมา แล้วอธิ บายออกมาเป็ นข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษา เพื่อตอบคาถามงานวิจยั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา เรื่ องการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการ
จัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีดงั นี้
1. ลักษณะแนวทางกระบวนการประสานความร่ วมมือ
การประสานความร่ วมมื อในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง เป็ นการประสานความร่ วมมือระหว่างภาค
ประชาชนและภาคส่ วนราชการ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ นในตาบลห้วยทรายที่ เป็ นองค์กรภาคส่ วน
ประชาชนกับเทศบาลตาบลห้วยทรายที่เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และที่ทาการปกครองอาเภอสัน
กาแพงที่เป็ นหน่วยงานราชการระดับภูมิภาค โดยในกระบวนการแต่ละภาคส่ วนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่าง
กัน เช่ น ภาคส่ วนประชาชน ได้แ ก่ คณะกรรมการหมู่ บ ้า นและประชาชนทัว่ ไปมี ห น้า ที่ ใ นการจัด ท า
แผนพัฒนาหมู่บา้ นและเข้าร่ วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพงมีหน้าที่ผิดชอบ
การจัด ท าแผนพัฒ นาระดับ ต าบล สุ ด ท้า ยคื อ เทศบาลต าบลห้ว ยทรายมี ห น้า ที่ ส นับ สนุ น ในการจัด ท า
แผนพัฒนาหมู่บา้ น ซึ่ งทุกภาคส่ วนต่างมีหน้าที่เฉพาะตัวเป็ นของตนเอง แต่มีลกั ษณะพิเศษในการประสาน
ความร่ วมมือคือการที่เทศบาลตาบลห้วยทรายซึ่ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพิ่มบทบาทของตนเอง
โดยทาหน้าที่ เป็ นตัวกลางที่ ช่วยประสานความร่ วมมื อระหว่างภาคประชาชนกับหน่ วยงานส่ วนภูมิภาค
เพราะว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนในพื้นที่มากกว่า ดังนั้นเทศบาล
ตาบลห้วยทรายที่เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงทาหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงที่คอยแนะนาและช่วยเหลือภาค
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาของตนเอง และคอยประสานทั้งข้อมูลและแนวทางปฏิ บตั ิจากที่ทาการ
ปกครองอาเภอสันกาแพงด้วย
2. ผลทีเ่ กิดขึน้ ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ในความเห็นและมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นั้นแบ่งออกเป็ นสองด้าน คือ ด้านของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในภาคประชาชน และด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในภาคหน่วยงานราชการ
1) ด้านของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในภาคประชาชน พบว่าในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลตาม
แนวทางระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
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และตาบล พ.ศ.2562 นั้นส่ งผลให้โครงการพัฒนาที่ภาคส่ วนราชการจะนาไปดาเนิ นการนั้น มาจากปั ญหาที่
เกิดขึ้นจริ งในพื้นที่และตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น เพราะในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับตาบลนั้นภาคส่ วนประชาชนได้มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน ทาให้รู้สึกว่าแผนพัฒนาระดับตาบลที่
จัดทาขึ้นมาจากประชาชนในตาบลห้วยทรายอย่างแท้จริ ง สามารถส่ งต่อโครงการในแผนพัฒนานั้นไปยัง
กระบวนการประสานแผนพัฒนาในระดับต่อไปได้ และประชาชนสามารถติดตามการนาโครงการไปปฏิ บตั ิ
จากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น
2) ด้านของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในภาคส่ วนราชการ พบว่าจากกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับ
ตาบล ภาคส่ วนราชการได้ประโยชน์จากการที่ประชาชนเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาด้วยตนเอง เพราะว่าเป็ นการ
ลดภาระงานและงบประมาณของหน่ วยงานราชการลง จากที่แต่เดิ มหน่ วยงานราชการจะต้องลงไปสารวจ
และตรวจสอบปั ญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ดว้ ยตนเอง แล้วจึงนาสภาพปั ญหาที่พบมาจัดทาเป็ นแผนงาน
หรื อโครงการต่าง ๆ เปลี่ยนเป็ นให้ภาคประชาชนที่เป็ นเจ้าของพื้นที่เป็ นผูส้ ารวจและตรวจสอบปั ญหาความ
เดื อดร้ อนในพื้ นที่ ข องตนเอง เป็ นการกระจายอานาจให้ ป ระชาชนอย่า งแท้จ ริ ง นอกจากนี้ ย งั ช่ วยเพิ่ ม
ช่องทางในการของบประมาณให้กบั ภาคประชาชนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่ งผล
ทาให้ช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานราชการอีกด้วย
3. ปัญหาอุปสรรค
ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตาม
แนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่
นั้นแบ่งเป็ นจากปั จจัยภายในและภายนอก ดังนี้
1) ปั จ จัย ภายใน คื อ การที่ ภ าคประชาชนในพื้ น ที่ ข าดความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการจัด ท า
แผนพัฒนาตามแนวทางที่ทางราชการกาหนด เนื่องจากประชาชนเองนั้นก็มีภาระหน้ารวมถึงอาชีพที่จะต้อง
ประกอบในชี วิตประจาวัน ทาให้ขาดความขวนขวายและเอาใจใส่ ในงานด้านแผนพัฒนาหมู่บา้ น รวมทั้ง
ปั ญหาทางด้านความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บา้ นไม่วา่ จะเป็ น ด้านบุคลากรของหมู่บา้ นที่ศกั ยภาพและ
ทักษะในการทางานด้านงานแผนนั้นก็ไม่ได้มีจานวนมาก รวมไปถึงด้านอุปกรณ์และเครื่ องไม้เครื่ องมือใน
การจัดทารู ปเล่มของแผนพัฒนาหมู่บา้ นที่ไม่เพียงหรื อบางขาดแคลน
2) ปั จจัยภายนอก คื อ จากเหตุ การณ์ การระบาดของโรคไวรั สติ ดเชื้ อโควิด 19 ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ
ประชาชนทัว่ ไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ รัฐบาลได้กาหนด
นโยบายยับยั้งและแก้ไขการระบาดทั้งมาตรการและระดับความเข้มข้น ตั้งแต่การปิ ดเมือง การปิ ดพื้นที่ที่เป็ น
แหล่งรวมตัวของคนจานวนมาก การงดการเคลื่อนย้ายคนทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อป้ องกันการระบาด
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อย่างเข้มงวด ทาให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการประชาคมท้องถิ่ นที่ตอ้ งอาศัยการรวมตัวกันจานวนมาก
ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ นอกจากผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับการประชาคมท้องถิ่ นแล้วการ
ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด 19 ยังส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล เช่ น เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบที่ ได้รับเชื้ อต้องรั กษาอาการและกักตัวเป็ นจานวนหลายวัน
ส่ งผลกระทบต่อการทางานในห้วงระยะเวลาที่กาหนด ประกอบการที่ประชาชนในพื้นที่จานวนมากได้รับ
เชื้อทาให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณของที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพงและเทศบาลตาบลห้วยทรายที่
มีต่อการสนับสนุ นภาคประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น เพราะต้องนางบประมาณในส่ วนนั้นไป
ใช้ในการเยียวยาประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสติดเชื้ อโควิด 19 เสี ยก่อน ทาให้
งบประมาณในการสนับสนุนภาคประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นถูกเบียดบังเป็ นจานวนมาก
4. แนวทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในอนาคต
จากกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคที่รอการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในอนาคต โดยได้รับข้อเสนอและความคิดเห็นจากทั้ง
ภาคส่ วนราชการและภาคประชาชน ดังนี้ ในการประสานความร่ วมมือภายใต้สถานการณ์ การระบาดของ
โรคไวรัสติดเชื้ อโควิด 19 ควรนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดประชุ มต่าง ๆ โดยควรจัดรู ปแบบการ
ประชุ มทั้งในรู ปแบบ On site และรู ปแบบออนไลน์เพื่อหลักเลี่ยงการรวมตัวกันของคนจานวนมาก และลด
โอกาสในการติดเชื้อโรคโควิด 19 ของประชาชน นอกจากนี้ ยงั เห็นควรให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ.2562 โดยดาเนิ นการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่ภาคประชาชนในหัวข้อการจัดทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่
เป็ นประจาอย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อเป็ นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้ ให้แก่ ภาคประชาชนอย่างเป็ น
ประจาสม่าเสมอ และในด้านการประสานงานหรื อติดต่อระหว่างภาคประชาชนกับที่ทาการปกครองอาเภอ
สั น ก าแพงนั้น พบว่า ไม่ ค่ อยมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน มากเท่ า ที่ ค วร แต่ จ ะเป็ นเทศบาลต าบลห้ว ยทรายที่ เ ป็ นผู ้
ประสานงานให้มากกว่า ซึ่ งทาให้ดูเหมือนว่าทางฝ่ ายที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพงมิได้ให้ความสาคัญ
กับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นของภาคประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้นในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับหมู่บา้ น ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ครั้งต่อไป ทางฝั่งของภาคประชาชนหวัง
ที่จะให้ผแู ้ ทนจากที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพงเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการมากยิง่ ขึ้น อย่างน้อยใน
กระบวนการประชาคมระดับหมู่บา้ นควรจะมีเจ้าหน้าที่อาเภอสันกาแพงเข้าร่ วมทุกครั้ง เพื่อให้กระบวนการ
ประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ นั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนา
ระดับ ตาบล ระหว่า งภาคประชาชน เทศบาลตาบลห้วยทราย และที่ ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง มี
ลักษณะที่มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นตัวกลางที่ช่วยประสานความร่ วมมือระหว่างภาคประชาชนกับ
หน่ วยงานส่ วนภูมิภาค เพราะว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนในพื้นที่
มากกว่า ดังนั้นเทศบาลตาบลห้วยทรายในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงทาหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงที่คอย
แนะนา กากับ ดูแล และช่วยเหลือภาคประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาของตนเอง โดยการประสานความ
ร่ วมมือในลักษณะนี้ สอดคล้องตามความหมายของแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา ในเรื่ อง
การให้ความร่ วมมื อระหว่างกันผ่านกระบวนการปรึ กษาหารื อ การมีส่วนร่ วมและนาไปปฏิ บตั ิ ผ่านการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน เพื่อเป้ าหมายสาคัญร่ วมกัน คือ แก้ไขปั ญหาสาธารณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดย
ลาพังจากภาคส่ วนใด ภาคส่ วนหนึ่ งได้ เป็ นการทางานรู ปแบบใหม่ที่สร้ างความร่ วมมือในการทางานร่ วม
ระหว่างภาครั ฐกับภาคส่ วนอื่ น ๆ ที่เป็ นผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในการดาเนิ นงานตามภารกิ จหรื อการดาเนิ น
นโยบายสาธารณะของรัฐ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเป้ าหมายสาคัญร่ วมกันในที่น้ ี คือการจัดทา
แผนพัฒนาระดับตาบล โดยเป็ นการริ เริ่ มโดยหน่วยงานภาครัฐผ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ.2562 เพื่อบูรณาการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาของส่ วนราชการ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนที่ดาเนิ นการในพื้นที่ให้มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็ นแผนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าวจึงเกิด
กระบวนการประสานความร่ วมมือขึ้นระหว่างภาคส่ วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยทราย
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีเทศบาลตาบลห้วยทรายเป็ นตัวกลางประสานความร่ วมมือที่สาคัญ
ที่คอยช่ วยเหลื อและสนับสนุ นให้กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลประสบความสาเร็ จ โดยผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลในมุมมองผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในมุมมองของภาคประชาชนพบว่าการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลนั้นส่ งผลให้โครงการพัฒนาที่ภาค
ส่ วนราชการนั้นจะนาไปดาเนิ นการนั้นมาจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่ และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้ นกว่าที่ เคย เพราะในกระบวนการนั้นภาคส่ วนประชาชนได้มีส่วนสาคัญในฐานะหัวเรื อ
หลักในการขับเคลื่อน ทาให้รู้สึกว่าแผนพัฒนาระดับตาบลที่จดั ทาขึ้นมานั้นมาจากประชาชนในตาบลห้วย
ทรายอย่างแท้จริ ง และประชาชนสามารถติดตามการนาโครงการไปปฏิ บตั ิจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น
ขณะที่ ในมุมมองของภาคส่ วนราชการนั้นก็ได้ประโยชน์จากการที่ประชาชนเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาด้วย
ตนเอง เพราะว่า เป็ นการลดภาระงานและหน้า ที่ ข องหน่ ว ยงานราชการลง เป็ นการกระจายอานาจให้
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ประชาชนอย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ ย งั ช่ วยเพิ่ม ช่ องทางในการของบประมาณให้ก ับภาคประชาชนไปยัง
หน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชน ส่ งผลทาให้ช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่า ยของหน่ วยงาน
ราชการ สะท้อนให้เห็ นว่า ในการด าเนิ นการประสานความร่ วมมื อระหว่า งภาครั ฐ และภาคประชาชน
ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งสองฝ่ ายสอดคล้องกับประโยชน์จากการประสานความ
ร่ วมมือตามแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา ที่ช่วยเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
เสริ มสร้างความร่ วมมือกันในการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างกันจากการประสานความร่ วมมื อระหว่างภาคส่ วนราชการและภาค
ประชาชน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ได้รับร่ วมกัน แต่ในกระบวนการนั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญโดย
แบ่ ง เป็ นจากปั จจัย ภายในและภายนอก ปั จจัย ภายใน คื อ การที่ ภ าคประชาชนนั้น ขาดขาดความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ในการจัดทาแผนพัฒนาตามแนวทางที่ ทางราชการกาหนด ขาดความเอาใจใส่ ในงานด้าน
แผนพัฒนาหมู่บา้ น รวมทั้งปั ญหาทางด้านความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บา้ นไม่วา่ จะเป็ น ด้านบุคลากร
ของหมู่บา้ นที่ศกั ยภาพและทักษะในการทางานด้านแผนนั้นก็ไม่ได้มีจานวนมาก รวมไปถึงด้านอุปกรณ์และ
เครื่ องไม้เครื่ องมือที่ไม่เพียงหรื อขาดแคลน ขณะที่ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาที่จะต้องมีการประชาคมท้องถิ่น
จะเห็นได้วา่ ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นส่ วนหนึ่ งมาจากการขาดการวางแผนที่ดีที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์
สถานการณ์ เวลา สถานที่ รวมทั้ง ทรั พ ยากรอื่ น ๆ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ในการวางแผนในหั ว ข้อ
กระบวนการวางแผนที่ให้ความสาคัญกับการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ที่ตอ้ งคานึ งถึ งสถานการณ์
ในอดีตและสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั รวมถึงการคาดคะเนเหตุ การณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสุ ดท้ายคือ
จากทั้งผลลัพธ์และปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นนั้นยังแสดงให้เห็ นถึ ง Feed Back จากการดาเนิ นการประสานความ
ร่ วมมือที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการควบคุมและติดตามประเมินผลอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดใน
การวางแผนเรื่ องการตรวจสอบควบคุ มและติดตามประเมินผลแผน เพราะว่ากระบวนการประสานความ
ร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลเป็ นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการเป็ นประจาทุกปี
ดังนั้นหากไม่มีติดตามและประเมินผลที่ดีผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ การควบคุมและ
ติดตามประเมินผลทาให้ทราบว่ามีกระบวนการใดที่จะต้องแก้ไขหรื อปรับปรุ งหากเหตุการณ์ จริ งที่เกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และสามารถตรวจสอบได้วา่ การดาเนิ นงานประสบความสาเร็ จ
มากน้อยเพียงใด ผลเป็ นอย่างไร เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่ เพื่อจะได้ขอ้ มูลย้อนกลับมาปรับปรุ งวิธีการ
ดาเนิ นงานสาหรับเตรี ยมการวางแผนในกระบวนการดาเนิ นงานครั้งต่อไป เกิ ดเป็ นแนวทางการแก้ไขและ
ปรับปรุ งกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาให้ดีข้ ึนในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
ที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องและมี แนวโน้ม ว่า จะยัง คงอยู่ก ับ สั ง คมไปอี ก นาน ภาคส่ วนราชการควรมี วิธี ก าร
ดาเนินการประสานความร่ วมมือกับภาคประชาชนในรู ปแบบใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้กบั การดาเนิ นชี วิต
ของประชาชนในวิถีใหม่ (New Normal) มากขึ้น
2) กระทรวงมหาดไทยควรจะมี ก ารทบทวนแนวทางปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ.2562 เพื่อให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากขึ้นอย่างน้อยทุก 1 - 2 ปี
3) ที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง และเทศบาลตาบลห้วยทราย ควรมีการจัดการอบรม
ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ภ าคประชาชนในหัว ข้อ กระบวนการจัด ท าแผนพัฒ นาเป็ นประจ าก่ อ นเริ่ ม การทบทวน
แผนพัฒนาในแต่ละปี เพื่อเป็ นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ภาคประชาชนอย่างเป็ นประจาสม่าเสมอ
4) ที่ ท าการปกครองอาเภอสั นกาแพง ในฐานะหน่ วยงานราชการระดับภู มิ ภาคควรให้
ตัวแทนหน่วยงานเข้ามามีปฏิ สัมพันธ์กบั ภาคประชาชนมากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อให้การประสานความร่ วมมือ
ในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบลมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
5) ภาคประชาชนที่มีส่วนสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ น โดยเฉพาะในส่ วนของ
คณะกรรมการหมู่บา้ นที่มีหน้าที่จดั ทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นโดยตรง ควรเปิ ดโอกาสให้เยาวชน หรื อประชาชน
ทั่ว ไปที่ เ ป็ นคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถโดยเฉพาะในด้า นการใช้ เ ทคโนโลยี ไม่ ว่ า จะเป็ น
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สมาร์ ท โฟน ได้เ ข้า มามี บ ทบาทหรื อ ช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการหมู่ บ ้า นในการจัด ท า
แผนพัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง และเป็ นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลห้วยทรายที่ตอ้ งมาช่วยดูแลการ
ทางานของแต่ละหมู่บา้ นด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตาม
แนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่
ซึ่ งเป็ นกระบวนการประสานความร่ วมมือระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาคส่ วนราชการ ทั้งระดับ
ท้องถิ่ นและระดับภูมิภาค ดังนั้น ในการศึ กษาครั้ งต่อไป ควรจะต้องมีการศึกษาถึ งพัฒนาการและความ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการประสานความร่ วมมื อ หรื ออาจจะศึกษาในพื้นที่อื่นว่ากระบวนการ
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ประสานความร่ วมมือของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างไร มีขอ้ ดี ขอ้ เสี ยอย่างไร เพื่อให้เกิ ดเป็ นแนว
ทางการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาระดับตาบล ตามแนวทางการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในแบบที่ควรจะเป็ นหรื อในอุดมคติ
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการประสาน
ความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน 2. เพื่อศึกษาบทบาทของ
แต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ของอาเภอบ้านธิ
จังหวัดลาพูน 3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน โดยงานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่ ง
ประกอบด้วยประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มคณะกรรมการบริ หารงาน
ตาบลแบบบูรณาการ จานวน 4 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มคณะกรรมการบริ หารงานอาเภอแบบบูรณาการ จานวน 3
คน กลุ่มที่ 3 นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล จานวน 2 คน กลุ่มที่ 4 ผูน้ า
ท้อ งที่ จ านวน 2 คน กลุ่ ม ที่ 5 ผูน้ าชุ ม ชน จ านวน 2 คน ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่า แนวทางการพัฒ นา
กระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
ดังนี้ ด้า นกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาด้านในระดับ พื้นที่ และด้า นการก าหนดกลยุท ธ์ ในการคัดเลื อก
โครงการ บทบาทของแต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ประกอบด้วย (1) บทบาทผูข้ บั เคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาฯ (2) บทบาทผู้
ประสานแผนพัฒนาฯ (3) บทบาทผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ปั จจัยที่
ทาให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน มี
ทั้งหมด 6 ปั จจัย ได้แก่ (1) ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างหน่ วยงาน (2) ความพร้ อมของทรัพยากร (3) ความ
ชัดเจนของกฎระเบียบในการดาเนินการ (4) ความเข้มแข็งของผูน้ า (5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา (6) ความชัดเจนของหน้าที่และความรับผิดชอบ

คาสาคัญ : ความร่ วมมือ การจัดทาแผนพัฒนา แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
Abstract
This research entitled ‚Enhancing for Developing Collaboration Process in the Preparation of
Development Plans at the Area Level of Baan Thi District, Lamphun Province‛ aims to explore the
guideline to develop the collaborative process in the preparation of development plans at the area level of
Baan Thi district, Lamphun province, 2) to examine the role of the key units in collaboration process in
the preparation of development plans at the area level of Baan Thi district, Lamphun province and 3) to
investigate the factors affecting the collaboration process in the preparation of development plans at the
area level of Baan Thi district, Lamphun province. This is the qualitative research that semi-structure
interview was used for data collection. The samples are divided into 5 groups which are Group 1: 4
integrated committees from the sub-district administrative board, Group 2: 3 integrated members from the
district administrative board, Group 3: 2 Chief Executive of the Sub-District Administrative Organization
and Chief Executive of Sub-District Municipality, Group 4 2: local administrators and Group 5: 2
community leaders. The findings reveal that guideline to enhance the developing collaboration process in
the preparation of development plans at the area level of Baan Thi district, Lamphun province are process
of development plans at the area level and strategy formulation in selecting projects.
The roles of the key units regarding the collaboration process in the preparation of development
plans at the area level of Baan Thi, Lamphun province consist of (1) role of people who drive the
development plans (2) role of people who cooperate the development plans and (3) role of people who
develop the development plans at the area level of Baan Thi district, Lamphune province.
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Moreover, there are 6 factors affecting the collaboration process in the preparation of
development plans at the area level of Baan Thi district, Lamphun province including (1) Good
collaboration among related units (2) the readiness in terms of resources (3) the clear regulation (4)
leadership (5)the appropriate timeframe initiating the development plans and (6) the apparent duty and
responsibility.

Keywords: collaboration, preparation of development plans, development plans at the area level
บทนา
กระบวนการของการจัดท าแผนตั้ง แต่ ระดับ จัง หวัด กลุ่ ม จัง หวัด และระดับ ภาค ซึ่ ง กลไกการ
บริ ห ารงานรองรั บ ในแต่ ล ะระดับ คื อ คณะกรรมการบริ หารงานจัง หวัด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.จ) และ
คณะกรรมการบริ หารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) โดยการจัดทา
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย แผนพัฒนาหมู่บา้ น แผนชุมชน แผนชุ มชนระดับตาบล (แผนพัฒนา
ตาบล) มีระเบียบแนวทางปฏิบตั ิในการจัดทาแผนที่แตกต่างกัน ขาดการบูรณาการเชื่ อมโยงแผน และในการ
จัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ยังไม่มีระเบียบ/กฎหมาย หรื อกลไกรองรับการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่ งปั จจุบนั
ได้ใ ช้แนวทางปฏิ บ ตั ิ ข องหน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาในรู ปแบบหนังสื อสั่ งการของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทาให้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ต้ งั แต่หมู่บา้ น/
ชุมชนไปถึงระดับอาเภอ ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงในลักษณะเป็ นแผนเดียวกัน
ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ในระดับหมู่บา้ นและชุ มชน การจัดเวทีประชุ มคมหมู่บา้ น
และชุ มชน ขาดการบูรณาการร่ วมกัน และขาดการสนับสนุ นข้อมูลพื้นฐานที่ สาคัญในการประกอบการ
วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และการประสานแผนพัฒนาของหมู่บา้ นและชุ ม ชน ไปยัง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมถึ งการประสานแผนพัฒนาไปยังหน่ วยงานอื่ นยังไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุ มชนระดับตาบล (ศอช.ต.) มีบทบาทที่
ไม่ชดั เจน กรมพัฒนาชุมชน ไม่สามารถสนับสนุนให้ ศอช.ต. จัดทาแผนได้ครอบคลุมทุกตาบล ในส่ วนของ
แผนพัฒนาอาเภอ ไม่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ ที่ผา่ นมาขาดแนวทางปฏิบตั ิในการประสานแผนพัฒนา
ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น/ชุ มชนและตาบลมาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ จากปั ญหาในการจัดทา
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ขา้ งต้น จึ งได้มีระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน
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แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 เป็ นแนวทางในการจัดทาและประสานแผนในระดับ
พื้นที่ ในลักษณะเป็ นแผนเดียวกัน (One Plan)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษาแนวทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมื อในการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน และบทบาทของแต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสานความ
ร่ วมมื อในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับ พื้นที่ ข องอ.บ้านธิ จ.ล าพูน และปั จจัย ใดบ้า งที่ ทาให้เกิ ดการ
ประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ของ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน ให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาบทบาทของแต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ ของอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Barbara J. Smith (2003) กรอบแนวคิดของการวิจยั ในครั้งนี้ ได้
ประยุ ก ต์ใ ช้แ นวคิ ด กระบวนการวางแผนแบบร่ ว มมื อ กัน ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง โปรแกรม และการ
เปลี่ยนแปลงระบบ กระบวนการวางแผนแบบร่ วมมือกัน (Collaborative Planning) ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้น าแนวคิ ด เรื่ อ งกระบวนการวางแผนแบบร่ ว มมื อ กัน (Collaborative
Planning) ของ Barbara J. Smith (2003) มาเป็ นแนวในการศึกษาการพัฒนากระบวนการประสานความ
ร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน ซึ่ งได้อธิ บายถึ งกระบวนการ โดยเริ่ ม
จากการให้คามัน่ ในการทาข้อตกลงในที่ประชุม และให้ความเป็ นผูน้ า ผูด้ าเนินการจัดการประชุ ม ใช้น้ าเสี ยง
ในเชิ งบวก มีการกาหนดแนวทางของการประชุ มเพื่อสมาชิ กในที่ประชุ ม มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และ
จัดสรรทรัพยากร ซึ่ งทั้งการทาข้อตกลงและการให้ความเป็ นผูน้ า จะได้รับจากการที่มีชนิ ดของข้อมูล และ
ประสบการณ์ส่วนตัว การตัดสิ นใจเป็ นกลุ่ม กระบวนการที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งสาคัญ ในการหาแนวคิดใหม่ๆ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่ม จะรู ้วา่ มีสถานภาพที่เท่าเทียมกัน การตัดสิ นใจ
ดังกล่าวนั้นจึงเป็ นการร่ วมมือกัน การสร้างวิสัยทัศน์ โดยกลุ่มต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่ตอ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยสิ่ งนี้ จะเป็ นตัวกาหนดทิศทางของกลุ่ม ประเมินความท้าทายของวิสัยทัศน์ โดยระบุ
ความท้าทายอาจจะเป็ นนโยบาย/ขั้นตอน ทรัพยากร ฐานความรู ้ หรื อความเชื่ อและค่านิ ยม เขียนแผนปฏิบตั ิ
การ เมื่อกลุ่มได้กาหนดวิสัยทัศน์แล้ว ขั้นถัดไป คือ การกาหนดเป้ าหมายที่สามารถวัดผลได้ วัตถุ ประสงค์
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และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความท้าทายต่อวิสัยทัศน์น้ นั ปลูกฝังความเป็ นผูน้ าและกล้าตัดสิ นใจ
ในความเสี่ ยงต่างๆ ให้รางวัลและค้นหาบุคคลที่มีความภาวะผูน้ าและเต็มใจที่จะเสี่ ยงสาหรับความพยายาม
ในการทดลองเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ ค การเงิน และทรัพยากรอื่นๆ ผูท้ ี่
เกี่ ย วข้องกับ การปรั บปรุ ง โปรแกรม อาจจะต้องการการฝึ กอบรม ความช่ วยเหลื อด้า นเทคนิ ค และการ
สนับสนุ นอื่นๆ เช่น เวลา หรื อทรัพยากรที่จะสาคัญในการทางานร่ วมกัน, การประชุ ม, การฝึ กอบรมนิ เทศ
เป็ นต้น ประเมินการเปลี่ ยนแปลง ประเมินกระบวนการ และความพยายามในการวางแผน และทาแก้ไข
ข้อมูลบนพื้นฐานของความจริ งที่เกิดขึ้น ปรับแผนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้นาแนวคิ ดเกี่ ยวกับปั จจัย ที่ นาไปสู่ ความร่ วมมื อ ของ John M. Bryson,
Brabara C. Crosby & Melissa Middleton Stone (2006: 45 - 46 อ้างถึงในปิ ยากร หวังมหาพร, 2563) ที่
สามารถแยกปั จจัยที่นาไปสู่ ความร่ วมมือ ได้เป็ น 3 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ ง ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ได้แก่ ส่ วนองค์ป ระกอบของธรรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิ ต่า งๆ ระเบี ย บและข้อกฎหมาย ที่ ตอ้ งปฏิ บ ตั ิ ตามในเชิ ง
สถาบัน ซึ่ งมีผลโดยตรงกับวัตถุประสงค์ และโครงสร้าง ตลอดจนผลของความร่ วมมือ ประการที่สอง ปั จจัย
ที่เกิดจากความล้มเหลวในการทางานร่ วมกัน ภาคส่ วนต่างๆไม่สามารถดาเนินงานได้โดยลาพัง ต้องอาศัยจุด
แข็งและจุดอ่อนของแต่ละส่ วน ประกอบกันขึ้นเป็ นความร่ วมมือ ที่ปิดจุดอ่อน และเสริ มจุดแข็งให้กนั และ
กัน ประการที่สาม ปั จจัยโดยตรงที่ก่อให้เกิดความร่ วมมือ ได้แก่ (1) องค์การมีความตั้งใจแก้ปัญหา สามารถ
สร้างความเข้าใจร่ วมกันในประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น และกาหนดทิศทางให้ภาคส่ วนต่างๆดาเนิ นการร่ วมกัน
โดยอาศัยอานาจจากบุคคลเพียงคนเดียว หรื อกลุ่มคนหรื อองค์กรก็ได้ (2) ข้อตกลงต่างๆ ที่ช่วยให้แต่ละฝ่ าย
เข้าใจถึงความชัดเจนของผล ที่จะได้รับบนพื้นฐานความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาสาธารณะนั้น (3) ความ
ไว้วางใจในองค์การที่เข้ามาร่ วมมือ มีความสาคัญ เพราะจะช่วยสร้างความมัน่ ใจระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ต่างๆ โดยหากหน่ วยงานหรื อบุคคลเหล่ านี้ มีความสัมพันธ์ในทางบวก ก็จะก่ อให้เกิ ดการประสานความ
ร่ วมมือเกิดขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างและนา Collaborative Governance ไปปฏิบตั ิ ของพัชราภา
ตันตราจิน (2563) ดังต่อไปนี้ 1. มิติโครงสร้างและสถาบัน ได้แก่ ระบบการปกครอง นโยบาย กรอบกติกา
กฎหมาย , ทรั พ ยากรและองค์ความรู ้ ที่เอื้ ออานวยต่อความร่ วมมื อ, การจัดโครงสร้ า งสถาบัน หรื อการ
ออกแบบรู ป แบบโครงสร้ า งสถาบัน 2. มิ ติ ล ัก ษณะของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้แ ก่ ความเป็ นผูน้ า, ความ
หลากหลาย, ความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกลุ่มที่เข้ามาร่ วม และความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกลุ่ม
ที่มาเข้าร่ วมที่เป็ นตัวแสดงที่ไม่ใช่ รัฐกับตัวแสดงที่เป็ นรัฐ 3. มิติความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ได้แก่ ความเชื่อมัน่ และการสร้างความเข้าใจต่อกัน เพื่อลดความคลาดแคลงใจ, ความชอบธรรมของกลุ่มใน
การแก้ไขปั ญหา, ข้อตกลงพันธะสัญญาร่ วมกัน, การพึ่งพาอาศัยกันของแต่ละกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกัน,
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ระยะเวลาในการพัฒนาความเชื่อมัน่ ทาให้ผลของความสัมพันธ์นาไปสู่ การปรับตัวใหม่ๆ เพื่อสร้างแจงจูงใจ
กาลังใจให้ร่วมมื อกันต่อไป โดยทั้ง 3 มิ ติดงั กล่ าวมี ผลต่อการสร้ างฉันทามติ นาไปสู่ ผลสาเร็ จของความ
ร่ วมมือ
งานวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการประสานความร่ วมมือในการจัดสวัสดิ การสังคมในท้องถิ่ น :
กรณี ศึกษาจังหวัดน่าน โดย ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรณ์ (2561) ซึ่ งงานวิจยั นี้มีขอ้ ค้นพบหลัก 3 ประการ คือ
1. การประสานความร่ วมมือในการจัดสวัสดิ การท้องถิ่ นมักถูกขับเคลื่ อนโดยข้าราชการระดับปฏิ บตั ิการ
(นักพัฒนาชุ มชน) ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นหลัก 2. การจัดสวัสดิ การท้องถิ่ นแบบประสาน
ความร่ วมมือจะเกิ ดขึ้นได้ข้ ึนอยู่กบั สมรรถนะและทัศนคติขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นสาคัญ 3.
นโยบายที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสวัสดิ การท้องถิ่นมีจานวนมาก ซึ่ งต่างมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ งเป็ นอุปสรรค
สาคัญอันหนึ่งในการที่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นจะพัฒนาการจัดสวัสดิการตามบริ บทในท้องถิ่นของตน
และข้อค้นพบเหล่ า นี้ นาไปสู่ ก ารเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัส ดิ ก ารท้องถิ่ นแบบประสานความ
ร่ วมมือ 2 แนวทาง คือ 1. แนวทางที่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นผูน้ าการประสานความร่ วมมื อ 2.
แนวทางที่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นผูส้ นับสนุ นการประสานความร่ วมมือ ที่มีความพร้อมของทุน
ทางสังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ และในทั้ง 2 แนวทาง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาฐานข้อมูล
ระบบการจัดการข้อมูล และระบบ การให้คาปรึ กษา จะช่ วยพัฒนาการประสานความร่ วมมื อในการจัด
สวัสดิการท้องถิ่นได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
งานวิจยั เรื่ องการบริ หารกิ จการบ้า นเมื องแบบร่ วมมื อกันกับ การขับ เคลื่ อนนโยบายภาครั ฐไทย
กรณี ศึกษาโครงการความร่ วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน จังหวัดพิษณุ โลก โดย ศศิธร ทองจันทร์ (2559)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิ ดขึ้นของความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาความยากจน สามารถแยก
ออกตามแต่ละปั จจัย ได้ดงั ต่อไปนี้ 1. การมีผูน้ าเป็ นที่ยอมรับจากทุ กฝ่ าย เอื้อให้กระบวนการสร้ างความ
ร่ วมมือนั้นดาเนินไปได้อย่างราบรื่ น สามารถสร้างแจงจูงใจ และทาให้บุคคลต่างๆ เข้ามาร่ วมมือกัน 2. การมี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ที่ดี ที่เป็ นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายระดับอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง 3. การมีการกาหนดรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการ เช่น การจัดตั้งคณะทางาน มี
การกาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และการจัดสรรทรัพยากรระหว่างกันอย่างชัดเจน
4. ผูจ้ ดั การเครื อข่า ย เป็ นบุ ค คลในพื้ นที่ ที่ มี ค วามเข้าใจเรื่ องการบริ หารและการให้บริ ก ารสาธารณะ 5.
บทบาททางด้านวิชาการ ที่ช่วยสนับสนุ นเทคนิ ควิธีการต่างๆ และการผลิ ตความรู ้ใหม่ โดยสามารถค้นหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาได้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในพื้นที่
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
(Semi - Structure Interview Form) โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวนทั้งสิ้ น 13 คน แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคณะกรรมการบริ หารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จานวน 4 คน ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
จากผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการจัด ท าแผนพัฒ นาต าบล ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม คณะกรรมการ
บริ หารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) จานวน 3 คน ใช้เกณฑ์จากคัดเลือกผูม้ ีประสบการณ์ในการจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอ ไม่น้อยกว่า 2 ปี กลุ่มที่ 3 นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลและนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตาบล จานวน 2 คน ใช้เกณฑ์การคัดเลื อกจากผูด้ ารงตาแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลและนายก
เทศบาลต าบล ไม่ น้อ ยกว่า 6 เดื อ น กลุ่ ม ที่ 4 ผูน้ าท้อ งที่ จ านวน 2 คน ใช้เ กณฑ์ก ารคัด เลื อ กจากผู้มี
ประสบการณ์ ในการจัดทาแผนหมู่บา้ น ไม่น้อยกว่า 2 ปี กลุ่ มที่ 5 ผูน้ าชุ มชน จานวน 2 คน ใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกจากผูม้ ีประสบการณ์ในการจัดทาแผน ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

ผลการศึกษา
จากการศึกษากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ
จ.ลาพูน สามารถนาเสนอผลการศึกษาเป็ น 3 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แนวทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ขอ
งอ.บ้านธิ จ.ลาพูน จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก แนวทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือ
ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน มีดงั นี้
1.1 ด้า นกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาด้านในระดับ พื้นที่ ผลการศึ กษา พบว่า มี การเสนอแนว
ทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมื อในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับ พื้ นที่ ข อง อ.บ้านธิ
จ.ลาพูน 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เป็ นแผนเดียวกัน โดยรวมแผนพัฒนา
หมู่บา้ น/ชุ มชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่ น ให้เป็ นแผนพัฒนาเดี ยวกัน
(One Plan) มีหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาเพียงหน่วยงานเดียว ทาหน้าที่จดั การประชุ ม ประสาน
ความร่ วมมือทุกภาคส่ วน ประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพ เพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
รวมไปถึ ง สรุ ปภาพรวมของการติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ และมี คณะกรรมการในการพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่จะดาเนินการในปี งบประมาณเพียงชุ ดเดียว เพื่อความเป็ นเอกภาพ จัดเรี ยงความสาคัญ
ของโครงการตามความเร่ งด่วนของปั ญหา/ความต้องการของประชาชน (2) พัฒนากระบวนการติดตามและ
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ประเมินผลโครงการต่างๆ ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน ในแผนพัฒนาทุก
ระดับ ทั้งแผนพัฒนาหมู่บา้ น แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนาผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาทุกระดับมาสรุ ปเป็ นภาพรวมอีกครั้ง และนาผลการประเมินที่ได้มา
ปรั บปรุ งกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาในแต่ละระดับ และทาให้ทุกฝ่ ายมองเห็ นกระบวนการพัฒนาใน
ภาพรวม เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ด้า นการก าหนดกลยุท ธ์ ใ นการคัด เลื อกโครงการ ผลการศึ ก ษา พบว่า โครงการที่ เกี่ ย วกับ
โครงสร้ างพื้นฐาน แผนพัฒนาหมู่บ ้าน/ชุ ม ชน เลื อกใช้กลยุทธ์ คดั เลื อกโครงการ ประสานไปยังองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่มีความพร้ อมทั้งงบประมาณ, ทรัพยากร, ด้านความรู ้ เฉพาะด้าน ทาให้โครงการที่
เกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าประสานแผนพัฒนาไปยังหน่วยงานอื่นๆ
2. บทบาทของแต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก บทบาทของแต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสาน
ความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน มีดงั นี้
2.1 บทบาทผูข้ บั เคลื่ อนการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ. ลาพูน ผลการศึกษา
พบว่า แผนพัฒนาหมู่บา้ นและชุ มชน กานัน (ผูน้ าท้องที่) มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการประชุ ม และ
การกาหนดทิศทางของการคัดเลือกโครงการในการประสานแผนที่เกินศักยภาพ ไปยัง องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น, แผนพัฒนาตาบล พัฒนากรผูร้ ับผิดชอบตาบล มี บทบาทสาคัญในการเป็ นผูส้ นับสนุ นภารกิ จ,
แผนพัฒนาท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนพัฒนาอาเภอ นายอาเภอมีบทบาทที่สาคัญในการบริ หารความ
ต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
2.2 บทบาทผูป้ ระสานแผนพัฒนาในระดับ พื้ นที่ ข องอ.บ้านธิ จ.ล าพูน ผลการศึ ก ษา พบว่า
แผนพัฒนาหมู่บา้ นและชุ มชน ปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบตาบล มีบทบาทสาคัญในการประสานแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ฯ, แผนพัฒนาตาบล พัฒนากรผูร้ ับผิดชอบตาบล ประสานงานทุกฝ่ าย ใน การร่ วมมือกันจัดทา
แผนพัฒนาตาบล โดยเฉพาะโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิต, โครงการสนับสนุ นกลุ่มอาชี พ เป็ นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทสาคัญในการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ฯ, แผนพัฒนาอาเภอ ปลัดอาเภอ ผูร้ ับผิดชอบงานสานักงานฯ มีบทบาท
สาคัญในการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ฯ
2.3 บทบาทผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน ผลการศึกษา พบว่า แผนพัฒนา
หมู่ บ ้า นและชุ ม ชน ปลัด อ าเภอผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต าบล มี บ ทบาทส าคัญ ในการจัด ท าแผนพัฒ นาหมู่ บ ้า น,
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาตาบล พัฒนากรผูร้ ับผิดชอบตาบล มีบทบาทสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล, แผนพัฒนา
ท้องถิ่ น นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี บทบาทสาคัญในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนพัฒนาอาเภอ ปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบงานสานักงานฯ มีบทบาทสาคัญในการจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอ
3. ปั จจัยที่ทาให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของ อ.บ้านธิ
จ. ล าพู น จากการสั ม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ในการจัด ท า
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน ผลการศึกษา พบว่า
3.1 ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างหน่ วยงาน การที่หน่ วยงานแต่ละหน่ วยงานในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ทาให้การประสานความร่ วมมือ
กันเป็ นอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ความพร้อมของทรัพยากร เช่น บุคคลการที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ งบประมาณ เครื่ องมือ
สารสนเทศ เป็ นต้น
3.3 ความเข้ม แข็ง ของผูน้ า ที่ มี บารมี เป็ นที่ ย อมรั บ ของกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการประสานความ
ร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน
3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนาแต่ละระดับ
3.5 ความชัดเจนของหน้าที่และความรับผิดชอบ

อภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถอภิปรายผล ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประสานความร่ วมมื อในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้ นที่ ข องอ.บ้านธิ จ.ล าพูน สอดคล้องกับ ผล
การศึกษากระบวนการวางแผนแบบร่ วมมือกัน สาหรับการปรับปรุ งโปรแกรมและการเปลี่ยนแปลงระบบ
ของ Barbara J. Smith (2003) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนแบบร่ วมมือกัน (Collaborative
Planning) ดังนี้
ข้อมูล (Information) และปั ญหา/ความต้องการของประชาชน (Experiences) เป็ นข้อมูลที่ถูกเก็บ
เหมือนกันในการจัดทาแผนในแต่ละระดับ เช่ น การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บา้ นและชุ มชน สานักงานพัฒนา
ชุ ม ชน สนับ สนุ นข้อมู ล ความจาเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) ,ข้อมูล ระดับ หมู่ บ ้า น (กชช.2ค) และปั ญหา/ความ
ต้องการของประชาชนมาจากการประชุ มประชาคมในระดับหมู่บา้ น/ชุ มชน ส่ วนแผนพัฒนาท้องถิ่ น ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ปั ญหา/ความต้องการของประชาชนมาจากการประชุ มประชาคมท้องถิ่ น ซึ่ ง
จานวนสัดส่ วนของประชาคมท้องถิ่น จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า
ข้อมูลและปั ญหา/ความต้องการของประชาชน มีความซ้ าซ้อนกัน การซ้ าซ้อนของข้อมูลและปั ญหา/ความ
ต้องการของประชาชน ส่ งผลให้กระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน เกิ ดความล่ าช้าในการแก้ไขปั ญหา และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้
การให้คามัน่ ในการทาข้อตกลง (Commitment) แผนพัฒนาหมู่บา้ นและชุ มชน โดยคณะกรรมการ
หมู่ บ ้ า น เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าแผนพัฒ นาหมู่ บ ้ า น ซึ่ งมี ก าหนดตายตัว ตายตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ก ารเป็ นกรรมการหมู่ บ ้า น แผนพัฒ นาต าบล มี ค ณะกรรมการ
บริ หารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต) มีหน้าที่หลักในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล โดย ก.บ.ต มาจากการ
แต่งตั้งจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ แผนพัฒนาอาเภอ มี คณะกรรมการบริ หารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ) มี
หน้าที่หลักในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ มาจากการแต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิ แผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่มาจากสัดส่ วนประชากร ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยมาจาก
ทั้งการแต่งตั้งและคัดเลือก คณะกรรมการสนับสนุ น มีหน้าที่จดั ทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น มาจากการคัดเลื อก
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มาจากการคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิที่
นายกองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นผูค้ ดั เลื อก และมาจากการคัดเลื อกจากสภาองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ซึ่ งจะเห็นได้ว่า การประชุ มประชาคม เพื่อจัดทาแผนในทุกระดับกรรมการแต่ละชุ ด โดยเฉพาะ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความซ้ าซ้อนกันในคณะกรรมการจัดทาแผนในชุ ดอื่น ทาให้การกระจาย
ตัวของความต้องการ เพื่อแก้ไขปั ญหามีการกระจุกตัวมากเกินไป ตัวแทนของกลุ่มที่เรี ยกร้องความต้องการ
อาจไม่หลากหลาย
ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูด้ าเนิ นการจัดการประชุ มแผนแต่ละระดับ มีการกาหนดแนวทางของการ
ประชุ ม เพื่ อสมาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม มี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และจัด สรรทรั พ ยากร ท าให้ก ระบวนการ
ประสานความร่ วมมือเกิดผลสาเร็ จได้รวดเร็ วขึ้น
การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision Setting) โดยกลุ่มต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่ตอ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร สิ่ งนี้ จะเป็ นตัวกาหนดทิศทางของกลุ่ ม ซึ่ งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นเป็ นหนึ่ งในแผนใน
ระดับหนึ่ งของการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน มีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน และ
เปิ ดเผย ทาให้ประชาชนหรื อหน่วยงานภายนอก เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถติดตามผลการดาเนิ นงานต่างๆ
ตามที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์เอาไว้ในแผนพัฒนา
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การประเมินความท้าทายของวิสัยทัศน์ (Assessment of Challenges to Vision) โดยระบุความท้า
ทายอาจจะเป็ นนโยบาย/ขั้นตอน ทรัพยากร ฐานความรู ้ต่างๆ โดยการจัดทาแผนพัฒนาในทุกระดับ ไม่มีการ
ประเมินความท้าทายของวิสัยทัศน์ ทาให้ไม่สามารถประเมินผลความสาเร็ จของวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ได้
เพื่อประเมิน/ปรับปรุ งวิสัยทัศน์
แผนดาเนินงาน (Action Plan) การกาหนดเป้ าหมายที่สามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่
เกี่ ย วข้องกับ การจัดการกับ ความท้า ทายต่ อวิสั ย ทัศ น์ ซึ่ ง แผนพัฒนาท้องถิ่ นมี ก ารจัดท าแผนดาเนิ นงาน
ประจาปี งบประมาณ แต่แผนในระดับอื่นจะไม่มีการจัดทาในส่ วนนี้ ทาให้การประสานความร่ วมมือกันใน
การพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ. ลาพูน
ไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพในองค์รวม
การประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ (Evaluation) เพื่อปรั บปรุ งแก้ไขข้อมูลบนพื้นฐานของ
ความจริ งที่เกิดขึ้น และปรับแผนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการจัดทาแผนพัฒนาในทุกระดับ มี
กระบวนการการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ไม่ครบทุกระดับ แผนหมู่บา้ น/ชุ นชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ กาหนดให้มีมีการทบทวนแผนแผนหมู่บา้ น/ชุนชน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง การประเมิน
แผนพัฒนาตาบล โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ การดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
อาเภอ ขาดการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรม และแผนพัฒนาท้องถิ่ น มีการติดตาม
และประเมินผลโครงการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ งผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นโครงการเป็ นประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้สภาท้องถิ่ น
ทราบ และเปิ ดเผยผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่า งเปิ ดเผยผ่า นเว็บ ไซต์ ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า การ
ประมวลผลกระบวนการการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของ อ.บ้านธิ จ. ลาพูน ยังมีลกั ษณะจะแตกต่าง
กัน ทาให้ไม่สามารถประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ให้เห็นในภาพรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเด็นที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ของอ.บ้านธิ จ. ลาพูน ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ John M. Bryson, Brabara C. Crosby
& Melissa Middleton Stone (2006) ซึ่ งปั จจัยที่นาไปสู่ ความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ขอ
งอ.บ้านธิ จ. ลาพูน นั้น ปั จจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ระเบียบและข้อกฎหมาย โดยสภาพแวดล้อมเชิ งสถาบัน
มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ โครงสร้างและผลลัพธ์ของความร่ วมมือ
ผลการศึกษาดังกล่ าว สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชราภา ตันตราจิ น (2563) ที่ได้นาเสนอไว้ว่า
‚ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งและน า Collaborative Governance ไปปฏิ บ ัติ ‛ ซึ่ งในการศึ ก ษาการพัฒ นา
กระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ. ลาพูน ดังนี้ (1) มิติ
โครงสร้างและสถาบัน ได้แก่ กรอบกติกากฎหมาย, ทรัพยากรและองค์ความรู ้ที่เอื้ออานวยต่อความร่ วมมือ
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(2) มิติลกั ษณะของผูส้ ่ วนได้เสี ย ได้แก่ ความเป็ นผูน้ า, ความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกลุ่มที่เข้ามาร่ วม (3)
มิติความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ ความเชื่ อมัน่ และการสร้างความเข้าใจต่อกัน, ข้อตกลงพันธะ
สัญญาร่ วมกัน, การพึ่งพาอาศัยกันของแต่ละกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกัน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกับ บทบาทของแต่ ล ะฝ่ ายในกระบวนการประสานความร่ ว มมื อ ในการจัด ท า
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฉัตรทิพย์
ชัยฉกรรณ์ (2561) ที่พบว่า การประสานความร่ วมมือมักถูกขับเคลื่อนโดยข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ เป็ น
หลัก ซึ่ งในการศึกษาการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ขอ
งอ.บ้านธิ จ. ลาพูน การจัดทาแผนในแต่ละระดับข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ เข้าไปมีบทบาทอย่างมาก เช่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีบทบาทสาคัญ แผนพัฒนาตาบลและอาเภอ พัฒนากร
ประจาตาบล และปลัดอาเภอที่รับผิดชอบสานักงาน มีบทบาทสาคัญ ในการประสานความร่ วมมือ
ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศศิธร ทองจันทร์ (2559) ที่พบว่า ปั จจัยที่มีผล
ต่ อ การเกิ ดขึ้ น ของความร่ วมมื อ ในการแก้ไ ขปั ญ หา ได้แก่ การมี ผูน้ าเป็ นที่ ย อมรั บ จากทุ ก ฝ่ าย เอื้ อ ให้
กระบวนการสร้างความร่ วมมือนั้นดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น สามารถสร้างแจงจูงใจ และทาให้บุคคลต่างๆ
เข้ามาร่ วมมื อกัน และการมี ความสั ม พันธ์ ระหว่า งภาคส่ วนต่ า งๆ ที่ ดี ที่ เป็ นผลมาจากการมี ปฏิ สั มพันธ์
ระหว่างกันในหลายระดับอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
นอกจากการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการประสานความร่ วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน การศึกษาบทบาทของแต่ละฝ่ ายในกระบวนการประสานความร่ วมมือใน
การจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน และศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิ ดการประสานความ
ร่ วมมื อในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้ นที่ ของอ.บ้านธิ จ.ลาพูน ควรออกแบบตัวแบบกระบวนการ
ประสานความร่ วมมื อในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้ นที่ ข อง อ.บ้านธิ จ.ลาพูน และเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์สารของผูใ้ หญ่บา้ น 2) เพื่อศึกษา
วิธีการและปั ญหาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น 3) เพื่อศึกษาว่าประชาชนแต่ละหมู่บา้ นที่อาศัย
อยูใ่ นลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันรับรู ้การประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ นแตกต่างกันหรื อไม่ โดยการศึกษานี้
ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ดาเนินการสุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบเจาะจง ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่
อาเภอ เชี ยงกลาง 5 ราย และประชาชนในหมู่บา้ นของผูใ้ หญ่บา้ นที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหมู่บา้ นละ 3 ราย รวม
ทั้งสิ้ น 20 ราย ใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้างเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนาผ่านระเบียบวิธีการศึกษาแบบอุปนัย
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ หญ่บา้ นใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บา้ นทราบ ได้แก่ หอกระจายข่าวหมู่บา้ น แอปพลิเคชันไลน์ และการประชุ มหมู่บา้ น 2) ปั ญหาอุปสรรค
ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น ได้แก่ ลาโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้ นเสื่ อมสภาพหรื อชารุ ด
ลาโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้ นไม่ทวั่ ถึ งทั้งหมู่บา้ น ประชาชนในหมู่บา้ นไม่ใช้ไลน์และไม่ได้อ่านข้อความ
ทางไลน์ที่ผใู ้ หญ่บา้ นประชาสัมพันธ์ในทันที สัญญาณโทรศัพท์เคลื่ อนที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชน
ในหมู่บา้ นไม่ได้เข้าร่ วมการประชุ มหมู่บา้ นทุกคน ลักษณะพื้นที่บา้ นที่ห่างไกลกันส่ งผลให้ไม่ได้ยินเสี ยง
ลาโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น 3) ประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชนในหมู่บา้ น ได้แก่

PSPARN 2022

223

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ก่อนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผูใ้ หญ่บา้ นจะดาเนิ นการทาความเข้าใจสาร เรี ยบเรี ยงสารใหม่ และจึ ง
นาเสนอสาร โดยประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นจะทราบสารแตกต่างกัน

คาสาคัญ: หอกระจายข่าวหมู่บา้ น, การประชาสัมพันธ์, ข้อมูลข่าวสาร, การรับรู้, การประชุมหมู่บา้ น,
ผูใ้ หญ่บา้ น

Abstract
This research aims 1) to study what devices which the village headman publicizes news or other
issues to his villages. 2) To study the methods and the problems of public relations. 3) To study the
difference of the public relations acknowledging of villagers in each village which lives different area.
This research is qualitative research. This research is purposive sampling: The village headman in Chiang
Kang 5 people and their villages 3 people each total 20 people. It uses the semi-structured interview is
research instrument and analysis information in inductive methods.
The results of this research showed 1) Publicizes the message of the village headman. 2) The
methods and problems of public relations communication of the village headman. Some villagers were not
use Line application so they can read information or other issues immediately. The mobile phone signal is
not cover in the area. Every villages are not participle in village meeting. 3) The efficiency in
acknowledging information of the people in the village is before the headman told information to his
villages, the headman would make understanding with information by himself. Next, complied the
information to easy for understanding to the villages. then, the headman presented the information to his
villagers. The villagers in each village received information in difference things. They are public relations
skill of the village headman have affected information perception of villager in different way.

Keywords: Loud-speakers, publicizes news, Information, Perception, Village meeting, Village headman
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บทนา
ในปั จจุบนั การสื่ อสารเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถทาให้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ จากหลายช่องทาง
ซึ่ งการสื่ อสารในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างมาก สะดวกรวดเร็ ว และมีบทบาทสาคัญต่อการใช้ชีวิตของ
มนุษย์เป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารกับตนเอง ผูอ้ ื่น คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูร้ ่ วมงาน องค์กร
ทั้งการส่ งสารที่ตนเองต้องการจะสื่ อ และการรับข้อมูลข่าวสารที่เข้ามา ซึ่ งทุกกิ จกรรมล้วนแต่ตอ้ งใช้การ
สื่ อสารทั้งสิ้ น รู ปแบบการถ่ายทอดการสื่ อสารที่ดีจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ผูอ้ ื่นรับทราบ
ข้อมูล ข่า วสารที่ ส าคัญเพื่ อให้ผูร้ ั บ สารเข้า ใจ และให้ค วามร่ วมมื อกับสิ่ งที่ ผูส้ ่ งสารต้องการจะให้ท า ใน
ขณะเดียวกันหากการสื่ อสารไม่มีประสิ ทธิ ภาพอาจทาให้การดาเนินงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพได้ เช่น การที่ผสู ้ ่ ง
สารไม่สามารถถ่ ายทอดข้อมูลข่าวสารได้ดีเท่าที่ ควร ทั้งในด้านเครื่ องมื อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่ อสาร
ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ของผูส้ ่ งสาร ความสนใจที่จะรับข้อมูลข่าวสารของผูร้ ับสาร ความสามารถในการ
ตีความของผูร้ ับสาร หรื อความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนกันระหว่างผูส้ ่ ง-ผูร้ ับสาร อย่างไรก็ตาม การสื่ อสารมี
หลายระดับ ได้แก่ ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ จึงทาให้การสร้ างความเข้าใจระหว่าง
กลุ่มคนหรื อองค์การขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารด้วย เพราะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการทาให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การดาเนิ นงานสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี เช่ น ความเข้าใจถึงสารที่ตอ้ งการจะส่ ง
ต่อได้อย่างถูกต้อง ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือการสื่ อสาร ความสนใจและการให้ความร่ วมมือของผูร้ ับสาร
และประสิ ทธิ ภาพของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีบทบาทอานาจ
หน้าที่ในด้าน (1) อานวยความเป็ นธรรม ความสะดวก และดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ น (2) เสริ มสร้ างความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่บา้ นอีกทั้งยังส่ งเสริ มวัฒนธรรม
จารี ต ประเพณี ในท้องที่ (3) อานวยความสะดวกหรื อประสานงานแก่ ประชาชนในหมู่บา้ นในการติดต่อ
ราชการหรื อรับบริ การจากหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานรัฐต่างๆ (4) รับฟังปั ญหาและนาความต้องการที่
จาเป็ นของราษฎรในหมู่ บ ้า น แจ้ง ต่ อส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้ก ารแก้ไ ขหรื อ
ช่วยเหลือ (5) ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการให้บริ การของ
ส่ วนราชการหน่ วยงานของรั ฐ (6) ควบคุ มดู แลราษฎรในหมู่บา้ นให้ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อ
ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ (7) ชี้ แจงหรื อประกาศให้ราษฎรมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในข้อราชการ
กฎหมาย หรื อ ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ (8) แจ้ง ให้ ป ระชาชนให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในกิ จ การ
สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ ป้ องกัน ภัย อัน ตรายสาธารณะที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่า งฉุ ก เฉิ น รวมทั้ง การช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัย (9) จัดประชุ มประจาเดื อนของหมู่บา้ นเป็ นประจาทุกเดื อน (10) ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามคาสั่งของ
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กานัน หรื อทางราชการและรายงานเหตุผิดปกติให้กานันทราบ และรายงานต่อนายอาเภอด้วย (11) ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจของทางราชการ หรื อตามที่กระทรวงทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หรื อนายอาเภอมอบหมาย (พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 ม.27) เนื่องจากอานาจ
หน้าที่ของผูใ้ หญ่บา้ นนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานในพื้นที่หมู่บา้ นจึงจาเป็ นต้องมี
การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในหมู่บา้ นรั บรู ้ และเข้าใจถึ งการดาเนิ นงานพัฒนาหมู่บา้ น หรื อ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชี วิตที่ดียิ่งขึ้น ทาให้การสื่ อสารของผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้หมู่บา้ นมี
การดาเนินการขับเคลื่อนพัฒนาสิ่ งต่างๆ ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่า งไรก็ ตามบริ บ ทของพื้ นที่ ใ นอาเภอเชี ย งกลาง จัง หวัดน่ า น ลัก ษณะสั ง คมและลัก ษณะภู มิ
ประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ชุ มชนเมืองที่มีความพร้ อมทางด้านสาธารณู ประโภค ชุ มชนที่อยูบ่ นพื้นที่สูงที่มี
ระยะทางห่ างไกลจากตัวเมืองและไม่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ซึ่ งอาจทาให้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของ
ประชาชนในหมู่ บ ้า นอาจมี ค วามแตกต่ า งไปตามแต่ ล ะบริ บ ทของพื้ นที่ ล ัก ษณะสั ง คมหรื อลัก ษณะภู มิ
ประเทศที่แตกต่างกัน การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นที่แตกต่างกันนั้นผูใ้ หญ่บา้ นใช้
เครื่ องมือหรื อวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลจ่าวสารมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาประเด็ น ด้า นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ข องประชาชนโดยการสื่ อ สารของ
ผูใ้ หญ่บา้ น ในพื้นที่อาเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยศึกษาการประชาสัมพันธ์สารของผูใ้ หญ่บา้ น วิธีการ
และปั ญหาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนแต่ละหมู่บา้ นที่อาศัยอยู่ในลักษณะ
พื้นที่ที่แตกต่างกันรับรู ้การประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ นแตกต่างกันหรื อไม่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์สารของผูใ้ หญ่บา้ น
2. เพื่อศึกษาวิธีการและปั ญหาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น
3. เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า ประชาชนแต่ ล ะหมู่ บ ้ า นที่ อ าศัย อยู่ ใ นลัก ษณะพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งกัน รั บ รู ้ ก าร
ประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ นแตกต่างกันหรื อไม่

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั นี้ผศู ้ ึกษาได้นาเอาตัวแบบทฤษฎีสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรง ของแชนนันและ
วีเวอร์ มาปรับใช้ในการอธิ บายกรอบแนวคิดการวิจยั โดยผูส้ ่ งเป็ นผูท้ ี่ขอ้ มูลอยูก่ บั ตัวเอง ได้ส่งข้อมูลที่ตนมี
ไปยังผูร้ ั บข้อมูล โดยใช้เครื่ องส่ งหรื อตัวถ่ า ยทอดซึ่ งสัญญาณที่ ถูกส่ งไปในแต่ล ะช่ องทางนั้น ขึ้ นอยู่ก ับ
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ลักษณะของสัญญาณแต่ละประเภท เมื่ อฝ่ ายผูร้ ับได้รับสัญญาณแล้ว สัญญาณจะถู กปรับให้เหมาะสมกับ
เครื่ องรับหรื อการรับ เพื่อทาการแปลสัญญาณให้เป็ นเนื้อหาข่าวสาร เพื่อให้ตรงกับที่ผสู ้ ่ งข้อมูล
โดยกรอบแนวคิดของผูว้ ิจยั จะสามารถอธิ บายได้วา่ ผูศ้ ึกษาต้องการอธิ บายให้เห็นถึ งกระบวนการ
ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของผูใ้ หญ่บา้ นไปยังประชาชนในหมู่บา้ นในพื้นที่อาเภอ
เชี ยงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่ งกรอบแนวคิดจะอธิ บายว่ามีกระบวนการตั้งแต่เริ่ มประชาสัมพันธ์ เครื่ องมือที่ใช้
ในการประชาสั มพันธ์ สิ่ งรบกวนในการประชาสัม พันธ์ การรั บรู ้ การประชาสัม พันธ์ ข องประชาชนใน
หมู่บา้ น และประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารของผุใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีวิธีการและ
ปั ญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ในการรับรู ้ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของ
ผูใ้ หญ่บา้ น
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. ทฤษฎีการสื่ อสารทางเดียวเชิงเส้ นตรงของแชนนันและวีเวอร์
ได้คิดทฤษฎีการสื่ อสารทางเดียวเชิ งเส้นตรง การสื่ อสารเริ่ มด้วย ผูส้ ่ งเป็ นผูท้ ี่ขอ้ มูลอยูก่ บั ตัวเอง ได้
ส่ งข้อมูลที่ตนมีไปยังผูร้ ับข้อมูล โดยใช้เครื่ องส่ งหรื อตัวถ่ายทอดซึ่ งสัญญาณที่ถูกส่ งไปในแต่ละช่องทางนั้น
ขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะของสั ญ ญาณแต่ ล ะประเภท เมื่ อฝ่ ายผูร้ ั บ ได้รับ สั ญญาณแล้ว สั ญญาณจะถู ก ปรั บ ให้
เหมาะสมกับเครื่ องรับหรื อการรับ เพื่อทาการแปลสัญญาณให้เป็ นเนื้อหาข่าวสาร เพื่อให้ตรงกับที่ผสู ้ ่ งข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ เนื้ อหาจะถูกส่ งไปยังจุดหลายหรื อผูร้ ับตามที่ผสู ้ ่ งต้องการ แต่ในบางโอกาสสัญญาณที่ส่งออก
ไปอาจจะถู กรบกวนหรื ออาจมี บางสิ่ ง มารบกวนสัญญาณเหล่ า นั้น ส่ งผลให้สั ญญาณที่ ไ ด้ส่ง ออกไปกับ
สัญญาณที่เครื่ องรับหรื อผูร้ ับได้รับเกิดความคลาดเคลื่อน เป็ นเหตุให้ เนื้ อหาข่าวสารที่ส่งจากผูส้ ่ งสารไปยัง
ผูร้ ับสารอาจผิดพลาดไป ซึ่งนับเป็ นความล้มเหลว ของการสื่ อสาร เนื่องจากข้อมูลที่ได้ส่งออกไปกับข้อมูลที่
ได้รับไม่เหมือนกัน ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการตีความที่ผดิ พลาด หรื อความเกิดความเข้าใจผิดในการสื่ อสารต่อ
กัน
จากทฤษฎี การสื่ อสารนี้ ให้ความหมายได้ว่า เมื่อเริ่ มต้นการสื่ อสารกัน อาจมีบางสิ่ งขึ้นกับข้อมูล
ข่าวสารที่ ได้ส่งออกไป ไม่เพียงแต่จะเป็ นสื่ อสารโดยผ่านอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า หรื อการสื่ อสารโดยใช้
สัญญาณ ในขณะที่สัญญาณถูกส่ งไปจะ มีสิ่งต่างๆ ‚สิ่ งรบกวน‛ (noise source) คือ สิ่ งที่ส่งผลให้สัญญาณ
ขาดหายหรื อคลาดเคลื่อนไปในช่วงระหว่างที่กาลังส่ งข้อมูลให้ผรู ้ ับข้อมูล ส่ งผลให้สัญญาณที่ได้รับมีความ
แตกต่างกันจึงอาจกล่าวได้วา่ เป็ นอุปสรรคของการสื่ อสาร เพราะทาให้การสื่ อสารไม่ตรงตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้
แบบจาลองการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้ นตรงของแชนนันและวีเวอร์
ผู้ส่ง
(แหล่งข้ อมูล)

ข่าวสาร
Message

เครื่องส่ ง
(ตัวถ่ ายทอด)

สัญญาณ
Signal

ช่ องทาง
(Channel)

สิ่งรบกวน
(Noise)
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Received
Signal

ผู้รับ
(เครื่องรับ)
Receiver

Transmitter

Source

สัญญาณ
ที่ได้รับ

ข่าวสาร
Message

จุดหมาย
ปลายทาง
Destination
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2. แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร
รุ่ งระวี พันธานนท์ (2560) กล่าวว่าการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีลกั ษณะดังนี้ การสื่ อสารมี
ประสิ ทธิ ภาพ นับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะส่ งผลให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ ลดปั ญหาความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่ อสาร การสื่ อสารเป็ นการติดต่อสื่ อสารกันของคนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
เหมือนกัน โดยผ่านสื่ อหรื อช่ องทางต่างๆ ที่เหมาะสมการสื่ อสารที่สมบูรณ์ จาเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ผูส้ ่ งสาร – ผูร้ ับสาร ควรมีความรู ้พ้นื ฐาน มีมุมมอง มีความสนใจในเนื้ อหาของการสื่ อสาร หรื อ
ประเด็นที่ตอ้ งการจะสื่ อสารที่คล้ายกัน หากทัศนคติที่ดี หรื อมีความรู ้สึกที่ดี จะส่ งผลให้เกิ ดความพร้อมใน
การส่ งสาร รับสารต่อกัน
2. ตัวสาร ไม่ควรที่จะมีความซับซ้อน หรื อมีความลึกซึ้ งของสารมากเกินไป ในตัวสารไม่ควรมี
ความขัดแย้งตัวเอง ทั้งนี้ สารหนึ่ งเรื่ องอาจนาเสนอได้หลายวิธี จึงควรเลื อกวิธีนาเสนอสารที่มีปัญหา
อุปสรรคน้อยที่สุด หรื อไม่ปัญหาเลย ในบางคราวอาจต้องนาเสนอทั้งการพูด และเขียน เพื่อเป็ นการนาเสนอ
สารบรรลุผล
3. ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสื่ อสาร ควรระวังอุปสรรคที่อาจกระทบ
ต่อการนาเสนอสาร ควรใช้คาที่สื่อความหมายชัดเจน ไม่ยาก หรื อกากวมจนเกินไป ไม่ควรใช้คาศัพท์เฉพาะ
กลุ่ม หากเป็ นภาษาเขียน ควรพิเคราะห์ให้ดีก่อน เนื่ องจากผูร้ ับสารไม่สามารถสอบถามความหมายได้ เพื่อ
ทาความเข้าใจได้ในทันที
4. สื่ อ หากสื่ อในการนาเสนอสารเกิดความขัดข้อง หรื อมีอุปสรรคทาให้ไม่พร้อมในการนาเสนอ
สาร อาจส่ งผลให้การสื่ อสารไม่บรรลุผล เช่น การพูดในสถานที่ที่มีเสี ยงดังรบกวน การเขียนตัวหนังสื อที่
ไม่ชัดเจน หมึกกระดาษพิมพ์ที่จาง อาจส่ งผลให้ผรู ้ ั บสารไม่สามารถรั บสารได้สะดวก หรื อรับสารได้ไม่
ครบถ้วน รวมถึงความสามารถในการพูด หรื อการฟัง ก็อาจเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสารได้
5. กาลเทศะ และสภาพแวดล้อม สถานที่ เวลา และสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม ย่อมส่ งผลให้มี
การสื่ อสารที่ ชัดเจน เกิ ดความเข้า ใจตรงกัน ไม่ ค วรเร่ ง รี บ จนไม่ ไ ด้ใ จความที่ ถู ก ต้อง ถ้า เราเข้า ใจถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดีแล้ว ก็สามารถแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมดไป ซึ่ งจะต้อง
มีการใช้ไหวพริ บ มีความพยายามตั้งใจจริ ง และอาจอาศัยบุคคลอื่นให้ช่วยวิเคราะห์แนะนา ก็จะเป็ นตัว
ผลักดันให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลถึงการพัฒนาองค์กรต่อไป
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยดาเนิ นการศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ใช้การสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง (Semi structured interview) และกาหนดคาถาม
ปลายเปิ ด โดยได้กาหนดกาหนดหัวข้อสัมภาษณ์ ใช้คาถามเฉพาะ โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ อาเภอเชี ยงกลางจานวน 5 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่บา้ นที่ อยู่ในชุ มชนเมื อง
หมู่ บ ้า นที่ อยู่ห่า งออกจากชุ ม ชนเมื อง และหมู่ บ ้า นที่ อยู่บ นพื้ นที่ สู ง ไม่ มี สั ญญาณโทรศัพ ท์ โดยก าหนด
ประเด็นคาถามออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย 1) ผูใ้ หญ่บา้ นใช้เครื่ องใดบ้างในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสาร 2)
ผูใ้ หญ่บา้ นมีวิธีการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างไร 3) การสื่ อสารข้อมูลข่าวสารมี
ปั ญหาอุปสรรคใดบ้าง และประชาชนในหมู่บา้ นที่มีการสัมภาษณ์ ผใู ้ หญ่บา้ นจานวนหมู่บา้ นละ 3 คน โดย
กาหนดประเด็นคาถามออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย 1) ท่านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ผใู ้ หญ่บา้ นประชาสัมพันธ์
ผ่านทางใดบ้าง 2) ท่ านคิ ดว่าการรั บ รู ้ ข ้อมู ลข่า วสารทางใดสามารถเข้าใจสารได้ง่ ายที่ สุ ด 3) ท่า นคิ ดว่า
ความสามารถในการสื่ อสารของผูใ้ หญ่บา้ นส่ งผลต่อการรับรู ้ ข่าวสารมากเพียงใด 4) ท่านพบปั ญหาหรื อ
อุ ปสรรคในการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจากผูใ้ หญ่บ ้านอย่างไรบ้าง จากนั้นนาข้อมูล ที่ ได้รับมาสรุ ปว่าข้อมู ล
ข่าวสารที่ ผูใ้ หญ่บา้ นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับทราบ ตรงกับที่ ประชาชนในหมู่บา้ น
ได้รับ รู ้ หรื อไม่ โดยยกตัวอย่า งข้อมู ล ข่ า วสารของทางราชการต่ า งๆ มาสั มภาษณ์ ว่าข้อมู ล ที่ ผูใ้ หญ่ บ ้า น
ประชาสัมพันธ์ กบั ข้อมู ลที่ ป ระชาชนในหมู่บ ้านได้รับ รู ้ น้ นั พูดถึ งเรื่ องเดี ย วกันและรั บรู ้ ในเรื่ องเดี ย วกัน
หรื อไม่ เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปในการศึกษาผ่านระเบียบวิธีการศึกษาแบบอุปนัย

ผลการศึกษา
1. จากการศึกษาการประชาสัมพันธ์สารของผูใ้ หญ่บา้ นพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นมีการมีความคิดเห็นในการ
ใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์สารต่างๆ ดังนี้
ผูใ้ หญ่บา้ นใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับรู ้ โดย
หมู่บา้ นในพื้นที่ชุมชนเมืองและหมู่บา้ นที่อยูห่ ่ างจากชุ มชนเมืองใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ 3 อย่าง
ได้แก่ 1.การใช้หอกระจายข่าวประจาหมู่บา้ นให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทัว่ กัน 2.การ
ประชาสัมพันธ์ลงในกลุ่มไลน์หมู่บา้ น 3.การประชุมหมู่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ นที่อยู่บนพื้นที่สูงใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ 2 อย่าง ได้แก่ 1.การใช้หอกระจาย
ข่าวประจาหมู่บา้ นให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทัว่ กัน 2.การประชุมหมู่บา้ น
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ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นที่ทุกหมู่บา้ นใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บา้ น
และการประชุ มหมู่บา้ นเหมือนกัน แต่หมู่บา้ นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ตจะไม่ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่าง
ทางไลน์
2. จากการศึกษาวิธีการและปั ญหาการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ นพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นให้
ความคิดเห็นต่อวิธีการและปั ญหาการสื่ อสารของผูใ้ หญ่บา้ น ดังนี้
วิธีการและปั ญหาการสื่ อสารของผูใ้ หญ่บา้ น ได้แก่ ด้านวิธีการพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นจะมีการอ่านข้อมูล
ข่าวสารเพื่อทาความเข้าใจเนื้ อหาทั้งหมดก่อนที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับทราบ
และจะเปิ ดเพลงก่ อ นเริ่ ม ใช้ ห อกระจายข่ า วหมู่ บ ้า นเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในหมู่ บ ้า นทราบว่ า จะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้านอุปสรรคพบว่า ลาโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้ นเสื่ อมสภาพหรื อชารุ ดเนื่ องจากใช้
งานมาเป็ นเวลาหลายปี และไม่ได้มีการซ่ อมบารุ งรวมถึงอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้ง านลดลง ล าโพงหอกระจายข่ า วหมู่ บ ้า นมี จานวนไม่ เพี ย งพอส่ ง ผลให้ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
ผู ้ใ หญ่ บ ้า นไม่ ท ั่ว ถึ ง ทั้ง หมู่ บ ้า น ประชาชนบางหมู่ บ ้า นไม่ มี โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ไ ลน์ ใ นการ
ติ ดต่ อสื่ อสารเป็ นหลัก และไม่ ได้อ่านข้อความทางไลน์ ที่ผูใ้ หญ่ บา้ นประชาสัม พันธ์ ในทันที เนื่ องจากมี
ความเห็ นว่าการใช้ไลน์ในการติ ดต่อสื่ อสารไม่ใช่ เรื่ องด่ วนไม่จาเป็ นต้องรี บอ่านข้อความไลน์ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้ในบางครั้งประชาชนในหมู่บา้ น
ที่ ออกไปทางานนอกหมู่บา้ นไม่รับ ทราบข้อมูลข่าวสารในทันที ประชาชนในหมู่บา้ นไม่ได้เข้าร่ วมการ
ประชุมหมู่บา้ นทุกคน ลักษณะพื้นที่บา้ นที่ห่างไกลกันส่ งผลให้ไม่ได้ยินเสี ยงลาโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้ น
เช่น บางหมู่บา้ นที่บา้ นเรื อนอยูห่ ่างไกลลาโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้ นส่ งผลให้ไม่ได้ยินเสี ยงประชาสัมพันธ์
ของผูใ้ หญ่บา้ น
ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละหมู่บา้ นมีวิธีการเตรี ยมตัวการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ในลักษณะที่ ค ล้า ยกัน แต่ ปั ญหาและอุ ปสรรคในการประชาสั มพันธ์ น้ ันแตกต่ างกันในแต่ ล ะพื้ นที่ เช่ น
ลาโพงหอกระจายข่าวชารุ ดหรื อมีจานวนไม่เพียงพอที่จะสื่ อสารให้ประชาชารับทราบโดยทัว่ กันส่ งผลให้
ครัวเรื อนอยูห่ ่างไกลหากลาโพงไม่ได้ยนิ เสี ยงจากลาโพง
3. จากการศึ ก ษาประชาชนแต่ ล ะหมู่ บ ้า นที่ อ าศัย อยู่ ใ นลัก ษณะพื้ น ที่ ที่ แ ตกต่ า งกัน รั บ รู ้ ก าร
ประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ นแตกต่างกันหรื อไม่ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความคิดเห็น ดังนี้
ประชาชนพบว่า ทักษะการประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น เช่ น น้ าเสี ยง ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
ลักษณะการพูดที่ ชัดถ้อยชัดคา มี ความมัน่ ใจในการพูด และมี อุป กรณ์ ในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อการรับรู ้ของประชาชนในหมู่บา้ นแตกต่างกัน ด้านการใช้แอปพลิเคชันไลน์ หมู่บา้ น
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ที่ผใู ้ หญ่บา้ นมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์และมีการสรุ ปข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บา้ น ส่ งผลให้ประชาชน
ในหมู่บา้ นที่อ่านข้อความไลน์สามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ผใู ้ หญ่บา้ นต้องการจะสื่ อสารได้ง่ายกว่าหมู่บา้ น
ที่ผใู ้ หญ่บา้ นจัดตั้งกลุ่มไลน์แต่ไม่มีการสรุ ปข้อมูลข่าวสารให้ และหมู่บา้ นที่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์จะทราบ
ข้อมู ลข่ าวสารต่ างๆ น้อยที่ สุด การประชุ มหมู่บ ้านประชาชนรั บทราบข้อมู ลข่ าวสารจากผูใ้ หญ่ บา้ นไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากการประชุมหมู่บา้ นเป็ นสถานที่เฉพาะกลุ่มสามารถสื่ อสารโต้ตอบกันได้หากประชาชน
ในหมู่บา้ นไม่เข้าใจในสารที่ผใู ้ หญ่บา้ นต้องการจะสื่ อ
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการพูดของผูใ้ หญ่บา้ น การทาความเข้าใจข้อมูลข่าวสารของผูใ้ หญ่บา้ น
การเรี ยบเรี ยงคาพูดของผูใ้ หญ่บา้ น ความพร้อมของอุปกรณ์การสื่ อสาร สัญญาณอินเทอน์เน็ต ส่ งผลต่อการ
รับรู ้ของประชาชนในหมู่บา้ น หากผูใ้ หญ่บา้ นพูดติดขัด พูดไม่ต่อเนื่ อง หรื ออุปกรณ์การสื่ อสารไม่ดีส่งผล
ให้ประชาชนในหมู่บา้ นไม่สามารถเข้าใจสารที่ผใู ้ หญ่บา้ นต้องการจะสื่ อได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่ง ผลต่อการรั บรู ้ ของประชาชนโดยการสื่ อสารของผูใ้ หญ่ บา้ น
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของผูใ้ หญ่บา้ นนั้นโดยหลักมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่ทราบถึงข่าวสารของทางราชการ การขอความร่ วมมือกันทากิจกรรมต่างๆ การขอความคิดเห็นหรื อมติ
เพื่ อการดาเนิ นการพัฒนาหมู่ บ ้า น เป็ นต้น ซึ่ ง วิ ธี ใ นการประชาสั ม พันธ์ ข องผูใ้ หญ่ บ ้า นแบ่ ง ออกเป็ น 3
ช่ องทางได้แก่ 1) หอกระจายข่าวหมู่บา้ น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ให้ราษฎรใน
หมู่บา้ นรับทราบร่ วมกัน 2) การใช้แอปพลิ เคชันไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารหรื อการขอความ
ร่ วมมือในการดาเนินงานต่างๆ เฉพาะกลุ่ม และ3) การประชุ มหมู่บา้ น เพื่อขอมติที่ประชุ มในการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ของหมู่บา้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึ กษาของ พัชรี แซ่ ตนั (2555) ได้ศึกษาเรื่ องกลไกการรับรู ้ สิทธิ
มนุ ษยชน ในเรื่ องสิ ทธิ ผูป้ ่ วย ของศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด เชี ยงใหม่ โดยผลการศึ กษาพบว่ากลไกที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการส่ งเสริ มการรับรู ้เรื่ องสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย ได้แก่ สื่ อต่างๆ เช่ น บอร์ ดประชาสัมพันธ์
หนังสื อ วารสารต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์ เน็ต ในส่ วนของกลไกในการ
ส่ งเสริ มการรับรู ้สิทธิ ผปู ้ ่ วยนั้น จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลเป็ นกลไกที่สาคัญในการส่ งเสริ มการรับรู ้
ดังกล่าว การรับรู ้คาประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยมีประโยชน์ในการช่ วยให้ผปู ้ ่ วยรับทราบถึ งสิ ทธิ ของตนเอง และ
สามารถพิทกั ษ์สิทธิของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้สิทธิที่พึงมีพึงได้ รวมถึงสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่สาคัญ
232

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผูว้ ิจยั จึงมีความเห็ นว่าการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของผูใ้ หญ่บา้ น 3 วิธีการดังที่ได้กล่าวมามี
ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บา้ นรั บทราบแล้ว เพราะค่อนข้าง
ครอบคลุมให้ประชาชนในหมู่บา้ นรับทราบข้อมูลข่าวสารร่ วมกัน
2) ผูใ้ หญ่บา้ นมีวิธีการและปั ญหาอุปสรรคในการสื่ อสาร ดังนี้ ด้านวิธีการสื่ อสาร ผูใ้ หญ่บา้ นจะทา
วิเคราะห์และทาความเข้าใจสารก่ อนที่ จะสื่ อสารให้ประชาชนได้รับทราบ ผูใ้ หญ่บา้ นจะมีการเรี ยบเรี ยง
ข้อมูลข่าวสารขึ้นมาใหม่เพื่อให้ง่ายต่อตนเองในการสื่ อสาร และจึงจะนาเสนอสารผ่านเครื่ องมือสื่ อสารอื่นๆ
ต่ อไป ด้า นปั ญหาอุ ป สรรค หอกระจายข่ า วหมู่ บ ้า นหรื อเสี ย งตามสายที่ ช ารุ ดหรื อเสี ย หายส่ ง ผลให้ไ ม่
สามารถประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ที่ยงั
ไม่ทวั่ ถึงประชาชนในหมู่บา้ นให้ความสนใจน้อย การไม่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ตในบางพื้นที่ ลักษณะสังคม
ของประชาชนในหมู่บา้ นที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมไม่มีเวลาแน่ นอนในการรับฟั งการประชาสัมพันธ์
ลักษณะของครัวเรื อนในหมู่บา้ นที่อยู่กระจายห่ างกันออกไปทาให้การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ทวั่ ถึ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) ได้ให้ความหมายของปั ญหาและอุปสรรคในการ
สื่ อสารไว้ว่า การสื่ อสารในทุ กรู ปแบบและทุ กระดับ อาจมี ปัญหาของการสื่ อสารเกิ ดขึ้ นได้เสมอ ผูท้ ี่ จะ
สื่ อสารจึ งควรระมัดระวังถึ งปั ญหาอุ ปสรรคของการสื่ อสาร และควรป้ องกันและกาจัดอุ ปสรรคของการ
สื่ อสาร ดังนี้ 1) อุปสรรคที่ผสู ้ ่ งสาร ในการส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับสารเพื่อให้การสื่ อสารบรรลุเป้ าหมาย
ผูส้ ่ งสารควรมีความรู ้ในเรื่ องที่จะส่ ง ถ้าหากผูส้ ่ งสารไม่มีความรู ้ในเรื่ องที่จะส่ ง ผูร้ ับสารจะไม่มีความเชื่ อถือ
ตัวผูส้ ่ งสาร ไม่มี ความเต็มใจที่ จะรั บสาร ซึ่ งจะมี ผลทาให้ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ผูส้ ่ ง สารต้องการ 2)
อุปสรรคที่สาร สารที่ออกไปยังผูร้ ับสารอาจมีอุปสรรคได้ หากสารนั้นขาดความเหมาะสมกับความสามารถ
ในการรับสาร เช่น ยาวหรื อง่ายเกินไป จัดลาดับเรื่ องราวของสารได้ไม่ดีพอ สารที่มีความซับซ้อนคลุมเครื อ
ไม่ชดั เจน รู ปแบบสารที่ลา้ สมัย ไม่เหมาะกับผูร้ ั บสาร ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ อาจส่ งผลให้การสื่ อสารไม่ประสบ
ผลสาเร็ จได้ 3) อุปสรรคที่ช่องทางหรื อสื่ อ อุปสรรคของการสื่ อสารอาจอยูท่ ี่สื่อหรื อช่องทางที่เลือกใช้ หาก
ผูส้ ่ งสารใช้ช่องทางหรื อสื่ อที่ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลต่อการสื่ อสาร เช่น หากผูส้ ่ งสารใช้วิธีการนาเสนอโดย
สื่ อสิ่ งพิมพ์แก่ผทู ้ ี่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ อาจก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมีการ
เลือกเครื่ องสื่ อสารที่เหมาะสม และควรนึกถึงความสะดวก ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของผูร้ ับสาร
ในการที่จะรับสารจากสื่ อที่ผสู ้ ่ งสารเลือกใช้ดว้ ย
ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละพื้นที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะในการประชาสัมพันธ์
ที่ไม่เหมือนทาให้วิธีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารแตกต่างกันบ้าง ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเกิดจากประสบการณ์ ที่
ผูใ้ หญ่บา้ นได้พบเจอมานามาปรับใช้ให้เข้ากับวิธีการของแต่ละคน และด้านปั ญหาอุปสรรคส่ วนใหญ่เกิ ด
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากหอกระจายข่ า วหมู่ บ ้า นช ารุ ดเสี ย หาย หรื อมี ล าโพงของหอกระจายข่ า วหมู่ บ ้า นไม่ เพี ย งพอในการ
ประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ท วั่ หมู่ บ ้า น ดัง นั้นราชการควรให้ค วามส าคัญในการพัฒนาปรั บ ปรุ ง หอกระจายข่ า ว
หมู่ บ ้า นให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตลอดเวลา กานติ ดตั้ง ล าโพงให้ท วั่ ทุ ก จุ ดในหมู่ บ ้า นและการติ ดตั้ง สั ญญาณ
อินเทอร์ เน็ตให้ครบทุกพื้นที่ดว้ ย
3) ประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชนในหมู่บา้ น 1) ด้านความเข้าใจหรื อการได้
ยินสารของประชาชนในหมู่บา้ น 1.1) ประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นเข้าใจสารที่ได้รับจากผูใ้ หญ่บา้ นผ่านหอ
กระจายข่าวหมู่บา้ นมีความแตกต่างกันเนื่องจากขึ้นอยูก่ บั การเอาใจใส่ ในการประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น
ทัก ษะในการพูดและความพร้ อมของหอกระจายข่ า วหมู่ บ ้า น 1.2) ประชาชนแต่ ล ะหมู่ บ ้า นรั บ รู ้ ข ้อมู ล
ข่าวสารผ่านทางไลน์แตกต่างกันผูใ้ หญ่บา้ นที่ต้ งั กลุ่มไลน์จะส่ งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ง่ายกว่า 1.3) ประชาชนเข้าใจสารที่ผูใ้ หญ่บา้ นสื่ อสารโดยหอกระจายข่าว
หมู่บา้ นไม่มีความแตกต่างกันเนื่ องจากเป็ นการประชุ มเฉพาะกลุ่มสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในทันที 2)
ด้า นความส าคัญในสื่ อสารของผูใ้ หญ่ บา้ น 2.1) การใช้หอกระจายข่ า วหรื อเสี ยงตามสายของหมู่ บ ้า นมี
ความสาคัญในการรับรู ้ ของประชาชนในหมู่บา้ นทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่บนดอย 2.2) การใช้แอปพลิ เค
ชันไลน์ มีความสาคัญในการรับรู ้เฉพาะหมู่บา้ นที่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ต มีการตั้งกลุ่มไลน์ 2.3) การประชุ ม
หมู่บา้ นมีความสาคัญต่อการรับรู ้ ประชาชนในหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น เนื่ องจากการประชุ มหมู่บา้ นผูใ้ หญ่บา้ น
ต้องจัดเป็ นประจาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่ งระวี พันธานนท์ (2560) กล่าวว่า
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีลกั ษณะดังนี้ 1. ผูส้ ่ งสาร – ผูร้ ับสาร ควรมีความรู ้พ้ืนฐาน มีมุมมอง มี
ความสนใจในเนื้ อหาของการสื่ อสาร หรื อประเด็นที่ตอ้ งการจะสื่ อ สารที่คล้ายกัน หากทัศนคติที่ดี หรื อมี
ความรู ้สึกที่ดี จะส่ งผลให้เกิดความพร้อมในการส่ งสาร รับสารต่อกัน 2. ตัวสารไม่ควรที่จะมีความซับซ้อน
หรื อมีความลึกซึ้ งของสารมากเกินไป ในตัวสารไม่ควรมีความขัดแย้งตัวเอง ทั้งนี้ สารหนึ่ งเรื่ องอาจนาเสนอ
ได้หลายวิธี จึงควรเลือกวิธีนาเสนอสารที่มีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด หรื อไม่ปัญหาเลย ในบางคราวอาจต้อง
นาเสนอทั้งการพูด และเขี ยน เพื่อเป็ นการนาเสนอสารบรรลุ ผล 3. ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร ภาษาเป็ น
เครื่ องมือสาหรับการสื่ อสาร ควรระวังอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการนาเสนอสาร ควรใช้คาที่สื่อความหมาย
ชัดเจน ไม่ยาก หรื อกากวมจนเกินไป ไม่ควรใช้คาศัพท์เฉพาะกลุ่ม หากเป็ นภาษาเขียน ควรพิเคราะห์ให้ดี
ก่อน เนื่ องจากผูร้ ับสารไม่สามารถสอบถามความหมายได้ เพื่อทาความเข้าใจได้ในทันที 4. สื่ อ หากสื่ อใน
การนาเสนอสารเกิดความขัดข้อง หรื อมีอุปสรรคทาให้ไม่พร้อมในการนาเสนอสาร อาจส่ งผลให้การสื่ อสาร
ไม่บรรลุผล เช่น การพูดในสถานที่ที่มีเสี ยงดังรบกวน การเขียนตัวหนังสื อที่ไม่ชดั เจน หมึกกระดาษพิมพ์ที่
จาง อาจส่ งผลให้ผรู ้ ับสารไม่สามารถรับสารได้สะดวก หรื อรับสารได้ไม่ครบถ้วน รวมถึงความสามารถใน
การพูด หรื อการฟัง ก็อาจเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสารได้ 5. สถานที่ เวลา และสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
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ย่อมส่ งผลให้มีการสื่ อสารที่ชดั เจน เกิ ดความเข้าใจตรงกัน ไม่ควรเร่ งรี บจนไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง ถ้าเรา
เข้าใจถึ งองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี แล้ว ก็สามารถแก้ไขอุ ปสรรคต่าง ๆ ให้หมด
ไป ซึ่งจะต้องมีการใช้ไหวพริ บ มีความพยายามตั้งใจจริ ง และอาจอาศัยบุคคลอื่นให้ช่วยวิเคราะห์แนะนา ก็
จะเป็ นตัวผลักดันให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลถึงการพัฒนาองค์กรต่อไป
ผูว้ ิจยั จึ งมี ความเห็ นว่าการรั บรู ้ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันปั จจัยสาคัญคือ
ประสิ ทธิ ภาพของหอกระขายข่าวหมู่บา้ นและสัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทักษะในการ
สื่ อสารทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และการให้ความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นประจา
ของผูใ้ หญ่บา้ น ดังนั้นควรมีการปรับปรุ งหอกระจายข่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพทุกหมู่บา้ น การติดตั้งสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1) ผลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการแสวงหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ของประชาชนโดยการสื่ อสารของ
ผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งอาจเป็ นแนวทางในการพัฒนาเพื่อนาไปปรับใช้ในพื้นที่หมู่บา้ นอื่นๆ ได้
2) การศึ กษาครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณใช้แบบสอบถามการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของ
ประชาชนในหมู่บา้ นโดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นประชาชนทุกหมู่บา้ นในพื้นที่อาเภอ
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บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องความคิ ดเห็ นของประชาชนในพื้ นที่ ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมื องน่ า น ในการเข้าถึ ง
โครงการ ‚เราชนะ‛ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการค้นคว้า อิ ส ระ หลัก สู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ ม หาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิ บายทัศนะต่อผลการดาเนิ นงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึ งโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นที่ ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมื องน่ าน
ผูเ้ ขียนจัดเก็บข้อมูลประเด็นดังกล่ าวจากเอกสารเผยแพร่ ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
สาธารณะ ประกอบกับการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 367 คน ผลการศึ กษาพบว่า ผลการ
ดาเนินงานโครงการ‚เราชนะ‛ เป็ นที่น่าพอใจในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และไม่
พบความคิ ดเห็ นด้านลบของประชาชนที่ มีต่อประเด็ นความเหลื อมล้ าอันเป็ นอุ ป สรรค์ต่อการรั บบริ การ
ดังกล่าว

คาสาคัญ: ความคิดเห็นต่อความเหลื่อมล้ า , การเข้าถึง , โครงการเราชนะ, โคโรน่า-2019
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Abstract
The article entitled ‚Attitudes of the People in Pha Sing Sub-district, Muang Nan district toward
Raochana Project‛ is part of Independent Study in the Master of Public Administration Program, Chiang
Mai University. This article’s main objective is to explain the views of people on conditions of
operational results, especially the Inequality of access to The Raochana Project for the People in Pha Sing
Sub-district, Muang Nan district. The authors collect data for the issue’s inquisition from related
organization’s published documents and digital public data, incorporating with the questionnaire survey of
367 sampling. The result shows that the performance of ‚Raochana Project‛ is satisfying the needs of
local citizen and there is no negative attitudes of the people on the inequality issue in receiving the public
service.

Keywords: Attitudes on Inequality, Access, Raochana Project, CORONA-2019
บทนา
วันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นทัว่ ราชอาณาจักรตามพระราชกาหนดการ
บริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 หรื อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสั่งปิ ดสถานประกอบการหลากหลายประเภท ที่มีคนแออัดและเสี่ ยงต่อการแพร่
ระบาด เช่น สถานบันเทิง ผับ สนามกีฬา ฟิ ตเนส โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา และสถานบริ การอื่นๆ
ซึ่ งผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากมาตรการ คือ ระบบเศรษฐกิ จที่ประสบปั ญหาจาก มาตรการจานวนมากเพื่อลด
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ งส่ งผลทางเศรษฐกิจต่อภาคธุ รกิจ และประชาชนจานวนมาก
ภายหลังจากการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นทัว่ ราชอาณาจักร จนถึ งขณะนี้ ระบบเศรษฐกิ จไทย
ยังคงย่าแย่ โดยมีสภาพหดตัวโดยตลอดเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 2019 ซึ่ งผล
จากมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาด ส่ งผลให้เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจและการว่างงานเพิ่มขึ้น กาลัง
ซื้ อหรื อการหมุนเวียนของเศรษฐกิจลดลง และผลกระทบที่ตามมาคือ ฝ่ ายผลิตหรื อภาคการส่ งออกจาเป็ นที่
จะต้องท าการผลิ ตลดลงให้สอดคล้องกับความต้องการสิ นค้า และบริ การที่ ล ดลงเนื่ องจากสภาวะวิกฤติ
ดังกล่าว ถึงแม้วา่ รัฐบาลได้พยายามเพิ่มการหมุนเวียน กาลังซื้ อหรื ออุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจโดย
ใช้มาตรการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน
เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ ง โครงการเราชนะ และโครงการที่มี
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วัตถุ ประสงค์เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิ จและสังคมผ่านการส่ งเสริ มและการกระตุน้ การบริ โภคภาคครัวเรื อนและ
เอกชน (อิสร์กุล อุณหเกตุ , 2564) แต่การเข้าถึงโครงการความช่วยเหลือเหล่านี้ โดยประชาชนดูมีปัญหา และ
ข้อจากัดในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
คณะรั ฐ มนตรี ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบโครงการของส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง หรื อ สศค.
กระทรวงการคลัง เมื่ อวันที่ 19 มกราคม 2564 เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้
จ่ายเงิ นกู้โครงการที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการช่ วยเหลื อเยียวยาให้กบั ประชาชนตามอัตราแต่ละกลุ่ มประเภท
โดยโครงการเราชนะ สามารถแบ่งประเภทประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในแต่ละประเภท ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ
ผ่านบัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐ กลุ่ มผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ผ่านแอปพลิ เคชัน ‚เป๋ าตัง‛ หรื อ G-Wallet และกลุ่มผูไ้ ม่มี
สมาร์ ทโฟนโดยได้รับผ่านบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่ งหากพิจารณาตามคุณสมบัติหรื อเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามเกณฑ์ จะพบว่า ประชาชนกลุ่ ม แรกจานวนราว 13.7 ล้า นคนนั้นเคยได้รับความช่ วยเหลื อแล้วอย่า ง
แน่นอนตามสิ ทธิ ในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ขณะที่ประชาชนในกลุ่มที่สองจานวนราว 15.6 ล้านคนนั้น ส่ วน
หนึ่ ง เคยได้รับ เงิ น อุ ด หนุ นแล้ว ผ่า นโครงการเราเที่ ย วด้วยกัน หรื อ โครงการคนละครึ่ งแล้ว เช่ นกัน แต่
ประชาชนในกลุ่มสุ ดท้ายอีก 1.5 ล้านคนนั้น เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่มีท้ งั บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ และไม่มีสมาร์ ท
โฟน จึ ง เป็ นไปได้สู งว่า ประชาชนกลุ่ ม นี้ ย งั ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรั ฐบาลมาก่ อนในช่ วงที่ ผ่านมา
(อิสร์กุล อุณหเกตุ , 2564)
มาตรการในการช่ วยเหลื อเยียวยาให้กบั ประชาชนในช่ องทางการโอนเงิ น ในรู ปแบบการเลื อก
กลุ่มเป้ าหมายนั้น มักจะเกิดปั ญหา คือ ผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ ในการช่วยเหลือไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งทาให้เกิดสภาพ
ที่เงินรั่วไหล โดยผูท้ ี่ได้รับเงินกลับไม่จาเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และปั ญหาที่สอง คือ
เกิ ดการตกหล่น โดยกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้รับความช่ วยเหลื อ อาทิเช่ น ผูย้ ากจน กลุ่มเปราะบาง ไม่มี
รายได้ กลับไม่ได้รับการช่วยเหลื อเยียวยา โดยไม่ได้รับสิ ทธิ์ ในการเข้าร่ วมโครงการ ดังปรากฏในงานของ
วรรณศิริ บดีรัฐ ปรี ยานุช พรหมภาสิ ต และตรรกพร สุ ขเกษม(2564) ที่พบว่าตามความคิดเห็นของประชาชน
บ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 3 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ประชาชนบางส่ วนไม่ได้มีการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ ยวกับวิธีการการลงทะเบียน ไม่มีความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในการอานวยความสะดวก
ขาดความเข้าใจเกี่ ยวกับมาตรการเยียวยา ซึ่ งปั ญหาดังกล่ าว ส่ งผลให้ประชาชนไม่สามารถ เข้าถึ งการ
ช่วยเหลือเยียวยาและได้รับสิ ทธิ์ ในการเข้าร่ วมโครงการฯ
ถึงแม้วา่ โครงการเราชนะจะพยายามแก้ไขปั ญหาเพื่อให้ครอบคลุม สามารถช่วยเหลือเยียวยาให้กบั
ประชาชนวงกว้างได้มากขึ้น สามารถแก้ไขหาให้ลดลง แต่กระนั้น การขอรับสิ ทธิ์ กลับเป็ นการสร้างต้นทุน
และเป็ นการผลักภาระให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์ กลุ่มผ่านบัตรประจาตัวประชาชน
ซึ่ งน่าจะเป็ นกลุ่มครัวเรื อนยากจนที่ตอ้ งการความช่ วยเหลืออย่างเร่ งด่วน ดังปรากฏในงานของผลงานของ
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กัสมา บุญมาก (2564) ที่พบว่าปั ญหาและอุปสรรคของมาตรการเยียวยาช่วงโควิด-19 เกี่ยวกับการรับสิ ทธิ์ ที่มี
ความยุง่ ยาก มีการแข่งขันสู ง ประกอบกับเทคโนโลยีที่นามาใช้น้ นั อาจจะทาให้เกิ ดปั ญหาความเหลื่ อมล้ า
ทางด้านรายได้และสังคมขึ้นได้ เพราะในบางกรณี ถึงขั้นต้องไปซื้ อมือถือเครื่ องใหม่เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ทั้งนี้
ความสะดวกและความรวดเร็ วในการทางานในส่ วนของการอนุ มตั ิผลหรื อการยืนยันตัวตน ผ่านสมาร์ ท
โฟนหรื อแอปพลิเคชันยังคงพบปั ญหาและมีความล่าช้า
โครงการหรื อมาตรการช่ วยเหลื อเยีย วยาจากภาครั ฐ อาทิ โครงการ คนละครึ่ ง เราเที่ ย วด้วยกัน
รวมถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ จึงเป็ นมาตรการเงินโอนซึ่ งมีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน การเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลใน
ลักษณะนี้ จะดาเนิ นไปได้ดีหากมีกระบวนการเลื อกกลุ่มเป้ าหมายที่จะให้เงิ นในลักษณะการโอนได้อย่าง
ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม โครงการเงินโอนส่ วนใหญ่ของรัฐ รวมถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ที่มุ่งเน้นไปที่ กลุ่มผูม้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ งจากข่าวที่พบตามสื่ อโซเชี ยลหรื อหน้าสื่ อจะพบว่า การดาเนิ นโครงการเหล่านี้ ดูยงั
เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแท้จริ ง ทั้งยัง ปรากฏกรณี ที่ประชาชนส่ วนหนึ่ งประสบปั ญหาในการยืนยัน
ตัวตนผ่า นเว็บ ไซต์เราชนะหรื อกรณี แอปพลิ เคชัน ‘เป๋ าตัง’ ขัดข้องเมื่ อมี ผูใ้ ช้บริ ก ารจานวนมาก ทาให้
ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ ทโฟนจานวนมากต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุ งไทย แม้จะยังอยูใ่ นช่วงการระบาด
ของโรคโควิด 2019 (สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,2564)
ปั ญหาจากผลการดาเนิ นการในลักษณะดังกล่ าว ตลอดจนเงื่ อนไขการบริ หารจัดการย่อมทาให้
ประสิ ทธิ ผลในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ าในการรับบริ การจากภาครัฐในลักษณะนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรณี การไม่สามารถเข้าถึงการบริ การของประชาชนบางกลุ่ม โดยจากกรณี ที่กล่าวไปข้างต้น ทาให้
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นในการเข้าถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชน ในพื้นที่ตาบลผา
สิ งห์ อาเภอเมืองน่าน เนื่ องจากตาบลผาสิ งห์ มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างหรื อประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 6 หมู่บา้ น มีสภาพพื้นที่เป็ นกึ่ งเมืองกึ่ งชนบท โดยมีเขตชนบท 4 หมู่บา้ นและติดต่อกับเขต
เทศบาลเมืองอีก 2 หมู่บา้ น (องค์การบริ หารส่ วนตาบลผาสิ งห์, 2564)
การศึกษาในพื้นที่อนั มีลกั ษณะเฉพาะจากประชากรที่มีความหลากหลาย และสามารถนามาศึกษา
เปรี ยบเทียบเช่ นนี้ จะช่ วยอธิ บายผลการดาเนิ นงาน และปั ญหาด้านความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึ งโครงการ
‚เราชนะ‛ และหวังว่าข้อมูลที่ ได้มาจะช่ วยในการวิเคราะห์ ประเด็นการวิจยั หรื ออาจใช้เป็ นแนวทางการ
ปรับปรุ งการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ อธิ บ ายผลการด าเนิ น งานโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้ น ที่ ต าบลผาสิ ง ห์
อาเภอเมืองน่าน
2. เพื่อวิเคราะห์ความความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมืองน่านที่มีต่อการ
การเข้าถึงโครงการ ‚เราชนะ‛

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ตาบลผาสิ งห์

การดาเนินโครงการ

อาเภอเมืองน่ าน ที่มีต่อการเข้ าถึงโครงการ “เราชนะ”

“เราชนะ”

1. ความรู้/ความเข้าใจในตัวโครงการ

- กลุ่มผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ในการ

2. ความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการ/การสนับสนุนจาก

เข้าร่ วมโครงการ

ภาครัฐ

- กลุ่มผูไ้ ม่ได้รับสิ ทธิ์ในการ

3. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือ

เข้าร่ วมโครงการ

เยียวยาจากโครงการฯ
4. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ/ประโยชน์ที่
ได้รับจากมาตรการ

วิธีการวิจัย
การศึ กษาเรื่ องความคิ ดเห็ นของประชาชนในพื้ นที่ ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมื องน่ า น ต่ อการเข้าถึ ง
โครงการ ‚เราชนะ‛ เป็ นการศึก ษาโดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการวิจยั ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้เลือกพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ เนื่ องจากมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างหรื อประมาณ 83 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 6 หมู่บา้ น ซึ่ งมีสภาพพื้นที่เป็ นกึ่ งเมืองกึ่ งชนบท โดยมีเขตชนบท 4 หมู่บา้ น และ
ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองอีก 2 หมู่บา้ น ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ที่ระดับเชื่ อมัน่ 95 % และยอมให้
คลาดเคลื่อนได้ 5% โดยใช้สูตรการคานวณ ตามวิธีการของ Taro Yamane จากจานวนประชากรทั้งหมดใน
ตาบลผาสิ งห์ จานวน 4,262 คน เป็ นจานวนประชากร ที่หกั ลบจานวนประชากรที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แล้ว ตามคุ ณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการ (ข้อมูลจากสานักทะเบียนอาเภอเมืองน่ าน ข้อมูล ณ วันที่ 30
สิ งหาคม 2564) ทาให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ 367 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่ วนของการดาเนิ นโครงการฯ
ในระดับจังหวัด จานวน 2 ท่าน
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่องมือทีใ่ ช้
วิธีการทางสถิ ติที่ใช้สาหรั บงานวิจยั นี้ ได้แก่ การรายงานผลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมืองน่าน ต่อการเข้าถึง
โครงการ ‚เราชนะ‛ เพื่ออธิ บายผลการดาเนิ นงานโครงการ ‚เราชนะ‛ และวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของ
ประชาชนในการเข้าถึ งโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมืองน่ าน โดยได้
ประยุกต์ขอ้ คาถามจากแนวคิดและทฤษฎี ให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของสภาพพื้นที่ และได้ดาเนิ นการ
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถนาเสนอผลการศึกษาได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลพื้นฐานในการทาวิจยั ในครั้งนี้ มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 367 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.9 ส่ วนใหญ่อายุเฉลี่ยช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30 ส่ วนใหญ่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 32.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 10,000
บาท แต่ไม่เกิ น 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พลูกจ้างโดยคิดเป็ นร้ อยละ 47.4
ของกลุ่มตัวอย่างทัง่ หมด
ส่ วนที่ 2 ผลการศึ กษาข้ อมูลการเข้ าถึงความช่ วยเหลือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครั ฐ โครงการ
“เราชนะ” โดยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และค่ าร้ อยละ (Percentage)
จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 367 คน สามารถสรุ ปข้อมูลการดาเนิ นการรับสิ ทธิ์ ได้เป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 273 คน (คิดเป็ นร้อยละ 74.4) และกลุ่มผูไ้ ม่ได้รับสิ ทธิ์
เข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 94 คน (คิดเป็ นร้อยละ 25.6) รายละเอียด ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 2 ข้อมูลการได้รับสิ ทธิ์ แต่ละประเภท
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์
- อยูใ่ นกลุ่มเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ งที่
ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ
- อยูใ่ นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- อยูใ่ นกลุ่มไม่เคยรับสิ ทธิ์ ที่มีคุณสมบัติ
รวม (N=273)

ตารางที่ 3 ข้อมูลการไม่ได้รับสิ ทธิ์ แต่ละประเภท
ผูท้ ี่ไม่ได้รับสิ ทธิ์
- ผูป้ ระกันตนมาตรา 33
- ข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการ
การเมือง
- รายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
- เป็ นผูร้ ับบานาญปกติหรื อเบี้ยหวัดจาก
ส่ วนราชการ
- มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี เกิน 500,000
บาท
รวม (N=94)
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จานวน
187

ร้อยละ (N=273)
68.49

52
34
273

19.05
12.45
100

จานวน
20
37
1
17

ร้อยละ (N=94)
21.27
39.36
1.06
18.08

19

20.22

94

100

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ส่ วนที่ 3 ตารางวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบการเข้ าถึงความช่ วยเหลือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
โครงการ “เราชนะ”
การเข้าถึงความช่วยเหลือนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
ได้รับสิ ทธิ์
ไม่ได้รับสิ ทธิ์
ภาครัฐ โครงการ ‚เราชนะ‛
(ระดับความคิดเห็น)
(ระดับความคิดเห็น)
1. ความรู้/ความเข้าใจในตัวโครงการ
ปานกลาง
ปานกลาง
2. ความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการ/การ
มาก
มาก
สนับสนุนจากภาครัฐ
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความ
น้อย
น้อยที่สุด
ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการฯ
4. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ/
มาก
ปานกลาง
ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จากการแปรผลค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าเฉลี่ย ของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม จะเห็นได้วา่ ประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯและกลุ่มที่
ไม่ได้รับสิ ทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ มีการเข้าถึงความช่วยเหลือนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ โครงการ ‚เรา
ชนะ‛ ทั้งในด้านความรู ้ความเข้าใจในตัวโครงการ ความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการ/การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการฯและความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ/ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการ ในระดับที่ใกล้เคียงเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมืองน่านที่มีต่อการ
เข้าถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ตามวัตถุประสงค์ของบทความ เพื่ออธิ บายผลการดาเนินงาน และวิเคราะห์ความ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมืองน่านในการเข้าถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ได้ดงั นี้
1. จากการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอ
เมื องน่ าน พบว่า การดาเนิ นโครงการฯในระดับ จังหวัด โดยคลัง จัง หวัดน่ า นได้มีก ารบูรณาการร่ วมกับ
ธนาคารกรุ งไทย ส่ วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การลงทะเบียนโครงการฯ ให้กบั ประชาชนแต่ละพื้นที่ในจังหวัดน่าน แต่ละเขตอาเภอและตาบล ในรู ปแบบ
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การบริ การเคลื่ อนที่ ซึ่ งเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั พี่น้องประชาชนในการดูแลให้ความช่ วยเหลื อ
ประชาชนกลุ่ มผูส้ ู งอายุ กลุ่ มไม่มีสมาร์ ทโฟน ในการช่ วยยืนยันตัวตนลงทะเบี ยนโครงการ สามารถลด
ปั ญหาการใช้เวลารอนาน การแก้ปัญหาผูพ้ ิการสแกนม่านสายตาไม่ผา่ นและปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงยัง
เป็ นวิธีการที่ลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดCOVID-19 ได้
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 367 คน สามารถสรุ ป
ข้อมูลการดาเนิ นการรั บสิ ทธิ์ ได้เป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 273 คนและ
กลุ่มผูไ้ ม่ได้รับสิ ทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯ จานวน 94 คน โดยในจานวนกลุ่มผูท้ ี่ไม่ได้รับสิ ทธิ์ ทั้งหมดนี้ เป็ น
กลุ่มผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่ วมโครงการตามที่รัฐบาลกาหนด ทั้งสิ้ น อาทิเช่น ผูไ้ ด้รับเงินบานาญหรื อ
เบี้ยหวัดจากส่ วนราชการ เป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา33 เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึง
การดาเนินงานโครงการ ‚เราชนะ‛ ได้ท้ งั หมด ไม่มีจานวนผูต้ กหล่นในกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความ
ประสบผลสาเร็ จของผลการดาเนิ นงานโครงการในพื้นที่อย่างไรก็ดี พื้นที่รับบริ การอื่นที่มีการศึกษาก่อนนี้
บางส่ วนได้ผลลัพธ์ ที่อาจเหมื อนหรื อแตกต่างไปด้วยเหตุผลเชิ งบริ บท และการบริ หารจัดการ อาทิเช่ น
ผลงานของ กัสมา บุญมาก (2564) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของมาตรการเยียวยาช่วง
โควิดของรัฐบาล สาหรับประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ในกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า
ประชาชนผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์ มีความพึงพอใจต่อมาตรการเยียวยาของรัฐบาล โดยมองว่าการได้รับสิ ทธิ์ เป็ นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพได้ในสถานการณ์โควิด-19 การเข้าถึงและการให้บริ การ ความสะดวก
รวดเร็ ว ความโปร่ งใส มีความเป็ นธรรมและเสมอภาค
2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของประชาชนในพื้นที่ตาบลผาสิ งห์ อาเภอเมื องน่ านที่ มีต่อการ
เข้าถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงโครงการฯได้ท้ งั หมด ไม่มีผตู ้ กหล่น
ในการเข้าร่ วมโครงการ โดยประชาชนกลุ่มผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ และไม่ได้รับสิ ทธิ์ มีความคิดเห็ นในระดับเดียวกัน
คือ ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจและความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการฯ โดยมีความเห็นว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ไม่ส่งผลต่อการเข้าถึ งโครงการฯหรื ออาจส่ งผลใน
ระดับที่นอ้ ยมาก ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดาเนิ นโครงการฯโดยปราศจากความเหลื่อมล้ า มีความ
เสมอภาคและเป็ นธรรม จากข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม อย่างไรก็ดี ความเหลือมล้ าในการรับบริ การในกรณี
อื่นๆ บางส่ วนได้แสดงผลลัพธ์ที่อาจเหมือนแตกต่างไปด้วยเหตุผลเชิ งบริ บท และการบริ หารจัดการ อาทิ
เช่น ผลงานของ อานนท์ ณัฏฐ์ศิริวงศ์ วิจิตรา ศรี สอน และสุ ริยะ ประกายสาธก(2564) ในการศึกษาเรื่ องการ
ประเมินโครงการ ‚เราไม่ทิ้งกัน‛ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (จานวน 3 เดือน)ในเขตพื้นที่หลักสี่ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชี พที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการมาตรการเยียวยาฯดังกล่าว ไม่แตกต่างกัน
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ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ์ ให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะต่อโครงการในระดับมาก (x = 3.6966) และ
กลุ่มที่ไม่ได้รับสิ ทธิ์ ให้ความเห็นฯในระดับปานกลาง (x = 3.1809) ซึ่ งเปรี ยบเทียบ 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ได้รับ
สิ ทธิ์ และไม่ได้รับสิ ทธิ์ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการในระดับที่ดี โดยมองว่าการอานวยความ
สะดวกและการให้บริ การจากภาครัฐสามารถช่ วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งได้ง่ายและมีความเท่าเทียม
เป็ นไปตามที่รัฐบาลวางเป้ าหมายไว้ ก็จะทาให้โครงการนี้ บรรลุหรื อ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และ
เห็ นด้วยกับโครงการเยียวยาดังกล่าวว่าเป็ นโครงการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
สามารถช่วยเหลือเยียวยาและแบ่งเบาภาระให้กบั ประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ได้ เป็ นมาตรการที่สามารถกระตุน้ เศรษฐกิ จโดยที่เม็ดเงินช่ วยเหลือเยียวยา จากรัฐบาลนั้นสามารถกระจาย
ไปสู่ ประชาชนโดยแท้จริ ง จึ งทาให้ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายได้รับการช่ วยเหลื อเยียวยาในสภาวะวิกฤติ
ดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ จากการวิจัย
1. โครงการ ‚เราชนะ‛ของรัฐบาลนั้นเป็ นนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 ซึ่ ง
โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ประชาชน ผูว้ ิจยั จึงข้อเสนอ
ให้ รั ฐ บาลคิ ด นโยบายกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในรู ป แบบนี้ ขึ้ นมาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่ ว ยพยุ ง ระบบเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศให้ดาเนิ นการต่อไปได้ ดังที่แสดงให้เห็นว่า จากการเก็บข้อมูลการดาเนิ นโครงการในพื้นที่
พบว่าประชาชนทั้งกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ์ และไม่ได้รับสิ ทธิ์ มีความคิดเห็ นในระดับเดี ยวกัน คือพึงพอใจต่อตัว
โครงการ โดยประชาชนมองว่าสามารถแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวติ ให้กบั ประชาชนได้ และมีผล
ตอบรั บจากประชาชนในระดับที่ ดี ประชาชนมองว่าเป็ นการช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการรายย่อย สามารถ
กระจายเม้ดเงินหมุนเวียนได้
2. ในการกาหนดนโยบายหรื อโครงการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตและเป็ น
การช่ วยเหลื ออย่างเร่ งด่ วน ควรทาการศึ กษาผลของการนางบประมาณของตัวโครงการไปใช้ประโยชน์
พร้ อมกับศึกษาการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางใน การ
รับมือกับวิกฤติการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ดังจะเห็นได้วา่ ในบางพื้นที่ยงั พบกรณี การไม่สามารถเข้าถึงการ
บริ การของประชาชนบางกลุ่ม เนื่ องจากการที่รัฐบาลได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั โครงการเราชนะ
อาจส่ งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้ หากรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีให้ง่ายแก่ประชาชน ก็
จะทาให้โครงการคนละครึ่ งของรั ฐบาลประสบความสาเร็ จและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของโครงการดังนั้น
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกัน แก่ ป ระชาชนทุ ก คนในทุ ก พื้ น ที่ ในการน าเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้กบั โครงการต่ างๆของรั ฐบาลนั้น ควรมี การศึ กษาถึ งความพร้ อมและความเหมาะสมในการ
ดาเนิ นโครงการเพราะจากการศึกษาเพิ่มเติมจะทาให้รัฐบาลมองเห็ นถึ งจุดผิดพลาดในการดาเนิ นโครงการ
มากขึ้ น และอาจจะส่ ง ผลให้ในการดาเนิ นโครงการต่างๆ ในอนาคตของรั ฐบาล สามารถดาเนิ นการให้
สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ ของประชาชนได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่ประชาชน
ทุกคน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีขอ้ จากัดของระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างมีจากัด ประกอบกับ
ขนาดพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง และสภาพพื้นที่ที่มีความเป็ นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทาให้ความครอบคลุมของข้อมูล
ที่ได้ รวมถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล อาจทาให้เกิดข้อจากัด ในการนาไปอธิ บายกับกรณี อื่นๆ หรื อสภาพพื้นที่
อื่นๆที่มีสภาพบริ บทที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีประเด็นข้อเสนอแนะที่อาจช่วยทาให้เกิดความเข้าใจประเด็น
ของบทความนี้ให้ดียงิ่ ขึ้น ดังนี้
1. ในมิติของกลุ่มเป้ าหมายของการศึกษา ควรศึกษาประสิ ทธิ ผลของโครงการตามความคิดเห็นจาก
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูร้ ับสิ ทธิ์ โดยตรง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลประสิ ทธิ ผล
ที่ชดั เจน พร้อมทั้งควรมีการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลผลงานวิจยั อื่นๆ ในลักษณะที่มิใช้เป็ นเพียงความคิดเห็น
และนามาปรับใช้ในการพัฒนาช่ วยเหลื อประชาชนโดยให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง สารวจความคิดเห็ น ปั ญหา
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ปรับใช้ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาในอนาคต
2. สาหรั บ การเก็บ รวบรวมข้อมูล ในงานวิจยั ครั้ งต่ อไป อาจพิ จารณาการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ใน
รู ปแบบเชิ งลึ ก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นประโยชน์ในเชิ งการดาเนิ นงาน และการรับ
บริ หาร อันอาจนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งกระบวนการให้ดีข้ ึน
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บทคัดย่ อ
การออกแบบบริ การสุ ขภาพผูส้ ู ง วัยรอบโรงพยาบาลสิ รินธร กรุ งเทพมหานคร จากสถานการณ์
สุ ข ภาพสั ง คมสู ง วัย และปั ญหาการเดิ น ทางในกลุ่ ม คนสู ง วัย ในชุ ม ชนเมื อง มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ส่ งเสริ มทักษะการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุ มชน
เมือง เป็ นการออกแบบการวิจยั ด้วยกระบวนการวิจยั และเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ โดยการ
ออกแบบเครื่ อ งมื อ วิจ ัย ด้ว ยล าดับ ขั้น ตอนที่ 1 ออกแบบเครื่ อ งมื อ โปรแกรมประยุ ก ต์แ ละสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอุปกรณ์สื่ อสาร ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้า นสื่ อ สารสนเทศ ขั้นตอนที่ 3 การประเมิ นโปรแกรมประยุก ต์ การรวบรวมข้อ มูล วิจ ัย โดยคัด เลื อ ก
อาสาสมัครผูส้ ู งวัยจากการการวิจยั ระยะที่ 1 มาทดลองใช้และประเมินเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ ดังกล่าว
ผลการวิจยั การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือส่ งเสริ มการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพ
สาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง วิเคราะห์ขอ้ มูลได้วา่ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพ ด้าน
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รู ปแบบการเดิ นทางของผูส้ ู งอายุ กลุ่ มเดิ นได้สะดวกดี กลุ่มนั่งรถเข็น และกลุ่ มติ ดเตี ยง ผลการศึกษาพบ
ปัจจัยสาคัญในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ส่ งเสริ มทักษะการเดินทางรับ
บริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง
กลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมประยุ ก ต์ บ น
โทรศัพท์มือถือประกอบการเดิ นทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุ มชนเมืองด้วยเกณฑ์พอใจกับการ
ให้ขอ้ มูลเตรี ยมพร้ อมเพื่อเดินทางจากโปรแกรมประยุกต์เพื่อส่ งข้อมูลเตรี ยมรับบริ การ และมีขอ้ เสนอแนะ
จัดการปรับรู ปแบบโปรแกรมประยุกต์ประกอบการเดินทางให้เหมาะสมสาหรับผูส้ ู งวัย เพื่อการใช้งานตรง
กับความต้องการของกลุ่มผูส้ ู งวัยมากที่สุด

คาสาคัญ: โปรแกรมประยุกต์ การเดินทางในชุมชนเมือง บริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัย ชุมชนเมือง
Abstract
Design of health services for the elderly around Sirindhorn Hospital Bangkok from the health
situation in the aging society and travel problems among the elderly in urban communities have a purpose
to develop applications on mobile phones Promote travel skills to receive health services for the elderly in
urban communities It is a research design with research process and collecting quantitative and qualitative
data. by designing research tools in sequence, step 1 Application tool design and interview
Communications Equipment Specialist Step 2 Develop and evaluate application tools. by experts in
information media Step 3 Evaluating the Application Collection of research data by selecting elderly
volunteers from Phase 1 research to try and evaluate the said application tool.
The results of the research on the development of mobile phone applications to promote travel to
receive health services for the elderly in urban communities Analyzing the data, it was found that factors
related to travel to receive health services The travel style of the elderly The group can walk easily.
wheelchair group and bed group The results of the study revealed a key factor in the design and
development of mobile applications. Promote travel skills to receive health services for the elderly in
urban communities.
Most of the elderly population is satisfied to assess the effectiveness and efficiency of a mobile
phone application for health services travel for the elderly in urban communities with providing on-the-go
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information from the application to deliver the pre-service information. and there are suggestions for
adjusting the travel application format to be suitable for the elderly. for use that meets the needs of the
elderly as much as possible.

Keywords: Application, Urban travel, Health services for the elderly, Urban communities
บทนา
จากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ การเป็ นสังคมผูส้ ู งวัย หรื อ Aging society ซึ่ งหมายถึงสังคมที่มีประชากร
อายุ 60 ปี ขึ้ นไป มากกว่าร้ อยละ 10 มาแล้วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีผสู้ ู งวัยรวมร้ อยละ 10.72 นับเป็ น
ประเทศที่สองในกลุ่มอาเซี ยนที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัย รองจากประเทศแรกคือ สิ งคโปร์ (พ.ศ. 2540) การดาเนิน
ชี วิตในแต่ละช่ วงวัยก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ สร้างสมประสบการณ์และทักษะทาให้การตัดสิ นใจของบุคคล
เป็ นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เส้นทางที่กา้ วไปจะมีทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างไร ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั
ประสบการณ์และทักษะที่ได้สั่งสมมา เมื่อมีอายุเพิ่มพูนคนเราเริ่ มจะเรี ยนรู ้มากขึ้น และสามารถทาสิ่ งต่างๆ
ด้วยตัวเองได้ การพึ่งพาตนเองได้น้ นั ถื อเป็ นเป้ าหมายสาคัญและมี ความจาเป็ นสาหรั บการดารงชี วิต แต่
ประชากรผูส้ ู งวัยในช่วงบั้นปลายของชี วิตอาจจะต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นไปกว่ารุ่ นก่อนในอดีต ผูส้ ู งวัยมี
ความเสื่ อมถอยด้า นสุ ขภาพทางกาย ยิ่งหากมีการดู แลรักษาไม่ถูกต้อง ก็ยิ่งทาให้เกิ ดโรคเรื้ อรังที่บนั่ ทอน
สุ ขภาพพลานามัย และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ (กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข , 2558) สภาพปั ญหาทางกายของกลุ่มผูส้ ู งวัยมีมากมายหลายด้าน
ประกอบด้วย การมีโรคประจาตัวต่างๆ หรื อการเจ็บป่ วยที่เป็ นลักษณะจาเพาะ อาทิ การได้ยิน หลงลืม การ
ทรงตัว อุบตั ิเหตุและการพลัดตกหกล้ม กลั้นขับถ่ายไม่ได้
การสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตผูส้ ู งวัย องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ แนวทางการพัฒนา ‚เมืองที่เป็ น
มิตรต่อผูส้ ู งวัย‛ หรื อ ‚Age-friendly city‛ ประกอบด้วย การจัดบ้านพักอาศัย การเข้าสังคม การให้ความ
เคารพ การรับใช้สังคมและการทางาน การสื่ อสารและการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การสนับสนุ นจากชุมชนและ
บริ การสุ ขภาพ พื้นที่สาธารณะและการออกแบบอาคาร และการคมนาคม ซึ่งการวิจยั ใช้เกณฑ์ความสามารถ
ด้านการเคลื่อนไหวของผูส้ ู งวัย แบ่งเป็ น 1)กลุ่มไปรับบริ การสุ ขภาพได้ดว้ ยตนเอง 2) กลุ่มไปรับบริ การ
สุ ขภาพพร้อผูด้ ูแล 3) กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ตอ้ งมีผดู ้ ูแลตลอดเวลา โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่ อง
Health literacy ในประเทศไทย ด้านการรับรู้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ ความฉลาดทางสุ ขภาพ ความรอบรู้ดา้ น
สุ ขภาพ การรู ้เท่าทันสุ ขภาพ (อภิญญา อินทรรัตน์, 2558) สถานการณ์สุขภาพสังคมสู งวัยและปั ญหาการ
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เดินทางมารับบริ การสุ ขภาพในชุมชนเมือง แสดงให้เห็นรู ปแบบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู ง
วัยกลุ่มตัวอย่าง นาไปสู่ ในการพัฒนารู ปแบบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพ
สาหรับความฉลาดทางสุ ขภาพ ความรอบรู้ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารมีบทบาทต่อ
การถ่ า ยทอดข้อมู ล ข่ า วสารทางด้า นการรั ก ษาสุ ข ภาพได้เป็ นอย่า งดี ทั้ง ในและนอกอาคารสถานศึ ก ษา
หน่ วยงานต่างๆ ใช้บทเรี ยนออนไลน์ในการฝึ กอบรมพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่อให้ความรู ้ เพิ่มเติม (ธรวี
ทองเจือ และ ปรี ดี ทุมเมฆ, 2560) นอกจากนี้ อินเทอร์ เน็ตยังเป็ นแหล่ งข้อมูลที่สาคัญที่ บุคคลทัว่ ไป ใช้
สาหรับค้นหาข้อมูลเรื่ องต่างๆ ในการทางานและชี วิตประจาวัน หรื อเพื่อศึกษาหาความรู้ เว็บไซต์สาหรับ
ค้นหาข้อมูลที่ใช้กนั มากในปั จจุบนั เช่น google.com, ask.com, dogpile.com และ wikipedia.org ส่ งเสริ มการ
ค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีประกอบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัย
การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์บ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะเทคโนโลยี
ประกอบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน และลด
ความยุ่งยากซับซ้อน โดยการนาเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเข้ามาใช้เพื่อกระจัดการองค์ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีประกอบการเดินทางสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมืองให้เป็ นระบบ เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการ
พัฒนาทางด้านการศึกษาและด้านชุมชนสาธารณะสุ ข (Kate Pangbourne, 2018) ซึ่ งในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้
มี ก ารพัฒนาอย่า งต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ประโยชน์แ ละการประยุก ต์ใ ช้ง านของผูส้ ู ง อายุ การพัฒ นาเทคโนโลยี
ประกอบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัย การวิจยั ครั้งนี้ จึงเป็ นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ประกอบบริ การสุ ขภาพ จึงนาแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ประกอบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพ
สาหรับผูส้ ู งวัยในชุ มชนเมือง ปั จจุ บนั ยังไม่การศึ กษาในประเด็นดังกล่ าว ดังนั้นการศึ กษาทางเลื อกการ
เดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาข้อมูลประกอบการเดินทางในชุมชนเมือง
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่เป็ นมิตรต่อผูส้ ู งอายุ เพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันและการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
โครงการวิจยั การออกแบบบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งวัย รอบโรงพยาบาลสิ รินธร กรุ งเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ส่ งเสริ มทักษะการเดิ นทางรับบริ การสุ ขภาพ
สาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมประยุ ก ต์บ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ประกอบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการวิจัยด้ านการพัฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ บ นโทรศั พท์ มือถื อ จากกรอบแนวคิ ดในการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Lift Cycle : SDLC) โดยมีข้ นั ตอนการ
พัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน (Mitrani, A., Dalziel, M., and Fitt, D. 2007) เป็ นขั้นตอนที่อธิ บายถึงการค้นหา
โครงการของระบบงานที่ตอ้ งการพัฒนาและพิจารณาเลือกโครงการที่จะทาให้องค์กรได้รับผลตอบแทนมาก
ที่สุด โดยจะบอกถึ งกระบวรการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ
แก้ปัญหาบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น
อาจเริ่ มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรื อนาระบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้วมาปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนในวงจร
การพัฒนาระบบ ช่ วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถดาเนิ นการได้อย่างมี แนวทางและเป็ นขั้นตอนทาให้
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบตั ิงานของโครงการพัฒนาระบบได้ วงจรนี้ จะเป็ น
ขั้นตอนที่เป็ นลาดับตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จเรี ยบร้อย เป็ นระบบที่ใช้งานได้ (สนัน่ เถาชารี , 2554)ซึ่ งนักวิเคราะห์
ระบบต้องทาความเข้าใจให้ดีกว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องทาอะไร และทาอย่างไร โดยผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้มี 7 ขั้นตอน คือ
1) ค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection)
2) เริ่ มต้นและวงแผนโครงการ (Project Initiating and Planning)
3) วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4) ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
5) ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
6) พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)
7) ซ่อมบารุ งระบบ (System Maintenance)
แนวคิดเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ บนโทรศั พท์ มือถือสาหรั บผู้สูงวัยประกอบการเดินทาง ด้วย
เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนางานวิจยั นี้คือเทคโนโลยีที่สามารถออกแบบส่ วนเชื่อมต่อประสานกับ
ผูใ้ ช้งานที่เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพในชุมชนเมืองสาหรับผูส้ ู งวัย และการเข้าถึง
ระหว่างฐานข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลกับผูส้ ู งอายุได้ (ปั ทมากร เนตยวิจิตร, ปั ทมากร เนตยวิจิตร,
กุลธิ ดา ท้วมสุ ข และกันยารัตน์ เควียเซ่ น, 2558)โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการบนโทรศัพท์มือถือ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สมาร์ ทโฟนเป็ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android operation system) ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี เป็ นเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบอิสระหรื อโอเพ่นซอร์ ส (Open source) ซึ่ ง
ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมทัว่ ไปสามารถใช้ง านได้โดยไม่ เสี ย ค่า ใช้จ่าย โดยขอบเขตของระบบปฏิ บตั ิ การแอน
ดรอยด์
แนวคิดการวิจัยด้ านสถานการณ์ สุขภาพสั งคมสู งวัยและปั ญหาการเดินทางมารั บบริ การสุ ขภาพใน
ชุ ม ชนเมื อ ง (จากการวิจั ยระยะที่ 1 ช่ ว งเวลา พฤษภาคม - สิ งหาคม 2562) ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาขั้นตอนการ
ออกแบบจากการศึกษาสถานการณ์สุขภาพสังคมสู งวัยและปั ญหาการเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพในชุมชน
เมือง ประกอบด้วย 1) ข้อมูลการเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพจากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งวัยประเภทเดินได้สะดวก
ดี 2) ข้อมูลการเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพจากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งวัยประเภทนัง่ รถเข็น 3) ข้อมูลการเดินทาง
มารับบริ การสุ ขภาพจากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งวัยประเภทนอนติดเตียงนาไปสู่ จดั ทาข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อกาหนดรู ปแบบการเดิ นทางรั บบริ การสุ ขภาพ 1)การออกแบบ
กิจกรรมกลุ่มสู งวัยตามกาหนดการรับบริ การสุ ขภาพ และมีการประชาสัมพันธ์สร้ างบรรยากาศการมีส่วน
ร่ วมในชุมชน 2)การสร้างปัจจัยสนับสนุนการเดินทางไปรับบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศช่วย
การเดินทางให้เกิดการเข้าถึงพื้นที่จุดบริ การสุ ขภาพอย่างสะดวกและปลอดภัย(พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร, อมร
ชัย ชัยชนะ, ทิพวัลย์ เรื องฤทธิ์ , เอื้อมอัมพร เพชรสิ นจร, และประทุม มัน่ คง, 2562) ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการ
ของ Universal Design ประกอบด้วย -การใช้งานอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable use) -มีความยืดหยุน่ ในการใช้
งาน (Flexibility in use) -เรี ยบง่ายและใช้งานได้ง่าย (Simple and intuitive) -ข้อมูลสารสนเทศ สามารถรับรู้
ได้ (Perceptible information) -ทนต่อความผิดพลาด (Tolerance for error) -ใช้ได้ดว้ ยความสามารถทาง
กายภาพต่า (Low physical effort) -ขนาดและพื้นที่ สาหรับการใช้งาน (Size and space for approach and
use)

วิธีการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถื อสาหรับผูส้ ู งวัย เป็ นการสร้ างสรรค์เทคโนโลยี
ส่ งเสริ มการรั บบริ การสุ ขภาพจากการศึ กษาสถานการณ์ สุขภาพสังคมสู งวัยและปั ญหาการเดิ นทางมารั บ
บริ การสุ ขภาพในชุ มชนเมือง จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 แนวทางสาคัญที่จะนาไปใช้ประกอบทักษะการ
เดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัย ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและถึ งจุดหมายอย่างปลอดภัย การประเมิน
สถานการณ์เดินทางไปรับบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งวัย โดยวิเคราะห์จากปั ญหาการเดินทางมารับบริ การสุ ขภาพใน
ชุมชนเมืองรอบโรงพยาบาลสิ รินธร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งการดาเนิ นงานวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนด ขั้นตอนที่ 1
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ออกแบบเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์และสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการผลิ ตสื่ อโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์ สื่อสารโดยการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 4 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและประเมิน
เครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคนิคการผลิ ตสื่ อสารสนเทศ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จานวน 5 ท่าน และขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และประเมินเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ โดยคัดเลือก
อาสาสมัครผูส้ ู งวัยจากการการวิจยั ระยะที่ 1 มาทดลองใช้และประเมินเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ ด้วยการ
เดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลสิ รินธรโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 ตัวอย่าง โดยมี
ขอบเขตของการวิจยั ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรสาหรับขั้นตอนที่ 1 การสารวจทางเลือกเทคโนโลยีเพื่อออกแบบการเดินทางสาหรับผูส้ ู ง
วัยที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเดินทาง ในภาครัฐ และ
องค์กรที่ไม่หวังผลกาไร โดยการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากส่ วนหนึ่ งของประชากรผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบการเดิ น ทาง ในภาครั ฐ และองค์ ก รที่ ไ ม่ ห วัง ผลก าไร ได้แ ก่ 1)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Mobile Application 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Mobile Site 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Responsive Website
4) ตัวแทนจากส่ วนงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสิ รินธร
ประชากรสาหรั บขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านเทคนิ คการผลิ ตสื่ อสารสนเทศ กลุ่ มตัวอย่างสาหรั บขั้นตอนที่ 2 ด้วยวิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sample) จานวน 5 ท่าน ทาการประเมินเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์
ประชากรสาหรับกิจกรรมที่ 3 ทดลองใช้และประเมินเครื่ องมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูส้ ู งวัยใน
ชุมชนเมือง ที่ให้โอกาสร่ วมเดินทางจากการวิจยั ระยะที่ 1 โดย กลุ่มตัวอย่างสาหรับกิจกรรมที่ 3 ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) จานวน 30 ตัวอย่าง
1) กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี กาหนดการสารวจแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง 10 คน (5 ใน 10 คน คือ
กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งวัย ในการวิจยั ระยะที่ 1)
2) กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง หรื อกลุ่มที่ตอ้ งพึ่งพาบุคคลอื่นบางส่ วน โดยกาหนดการสารวจ
แบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง 10 คน (5 ใน 10 คือกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งวัยที่ให้โอกาสร่ วมเดิ นทาง ในการวิจยั ระยะ
ที่ 1)
3) ญาติหรื อผูด้ ูแลกลุ่มผูส้ ู งวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรื อกลุ่มที่ตอ้ งพึ่งพาบุคคลอื่นทั้งหมด โดย
กาหนดการสารวจแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง 10 คน (5 ใน 10 คือกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งวัยที่ให้โอกาสร่ วมเดินทาง
ในการวิจยั ระยะที่ 1) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเริ่ มต้นเดิ นทางมาโรงพยาบาลจะต้องพัฒนาข้อมูล 3 กลุ่ม
เพื่อประกอบการเดินทางโดยกลุ่มผูส้ ู งวัยประเภทเดินทางสะดวกดี พัฒนาในด้านข้อมูลต้นทางสู่ ปลายทางที่
ชัดเจน สาหรับกลุ่มผูส้ ู งวัยประเภทนัง่ รถเข็น จะต้องพัฒนาข้อมูลเส้นทางเพื่อทางลาดเฉพาะประกอบการ
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เดินทาง ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งวัยประเภทนอนติดเตียง จะต้องพัฒนาข้อมูลพื้นที่เพิ่มและการนาทางประกอบการ
เดินทาง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินงานวิจยั การออกแบบบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งวัย รอบโรงพยาบาลสิ รินธร กรุ งเทพมหานคร มี
แผนภาพสรุ ปการพัฒนาเครื่ องมื อต้นแบบโปรแกรมประยุก ต์บนโทรศัพ ท์มื อถื อเพื่อการเดิ นทางแสดง
แผนการศึกษาตามแนวทางการดาเนินการต่อไปนี้

จากแผนภาพ 1. แสดงผลการศึกษาด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถื อส่ งเสริ ม
การเดินทางรับบริ การสุ ขภาพ และการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือประกอบการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยตามลาดับการดาเนินงาน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ภาพรวมรู ปแบบการใช้เครื่ องมือประเภทโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ได้รับการประเมิน
ใน ระดับคุณภาพดี รวมทั้งมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ดัง แสดงในแผนภาพ 2. สรุ ปการประเมินเครื่ องมือและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือดังนี้

ผลผลิ ตโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพ ท์มื อถื อเพื่ อส่ งเสริ ม ทัก ษะการเดิ นทางรั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
สาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง เพื่อนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากแผนภาพ 3. บทสรุ ปรู ปแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
การออกแบบโดย ผูเ้ ชี่ ย วชาญการใช้สื่ อสารสนเทศ และการประเมิ นเครื่ องมือโปรแกรมประยุก ต์ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทาให้เกิดการพัฒนารู ปแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
เพื่อการเดินทางในกลุ่มผูส้ ู งอายุ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งเสริ มการเดินทางในกลุ่มผูส้ ู งวัย
สัมพันธ์กบั การให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ต่อองค์ประกอบในเครื อข่ายโปรแกรมประยุกต์และการรับข้อมูลของ
กลุ่มผูใ้ ช้งาน และปลายทางโรงพยาบาลจะต้องกาหนดระบบควบคุมความปลอดภัย ดังแสดงในแผนภาพ
แสดงแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในโปรแกรมประยุกต์ ต่อไปนี้

จากแผนภาพ 4. ระบบการให้และรับข้อมูลดังกล่าว บทสรุ ปรู ปแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
เดิ นทาง จะต้องสั ม พันธ์ กบั องค์ป ระกอบด้าน 1) ลัก ษณะการใช้ง านเฉพาะกลุ่ ม 2) ภาพลัก ษณ์ หน้าจอ
โปรแกรมประยุกต์ 3) องค์ประกอบการทางานของระบบ 4) ทิศทางการพัฒนาตามกายภาพที่เปลี่ยนแปลง
โดยแนวทางการพัฒนาดังกล่าวนี้ จะทาให้เกิดนววัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดมูลค่าต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเดินทางดังกล่าว
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การวิเคราะห์ผลการวิจยั การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถื อ จะต้อง
เป็ นไปตามกรอบประชากรและกลุ่มตัอย่าง รวมถึงการกาหนดตัวแปรด้านรู ปแบบการใช้เทคโนโลยีของ
บุคคลตามช่ วงวัย ภาพลักษณ์บนหน้าจอ องค์ประกอบในระบบคอมพิวเตอร์ นาไปสู่ การรับและส่ งข้อมูล
อย่างปลอดภัย

ผลการศึกษา
จากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ส่ งเสริ มทักษะการเดินทางรับบริ การสุ ขภาพ
สาหรับผูส้ ู งวัยในชุ มชนเมือง ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1. พบประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมประยุกต์
ประกอบการเดิ น ทางตามแนวคิ ดการตัด สิ นใจเลื อ กรู ปแบบการเดิ น ทาง และเส้ นทางการสัญจรไปยัง
จุดหมายโรงพยาบาลสิ รินธร (พัสตราภรณ์ และคณะวิจยั , 2562) ร่ วมกับหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ และ
การแจ้ง ข้อมู ลข่า วสารจากต้นทางสู่ ปลายทาง คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมิ นการใช้กบั กลุ่ ม ตัวอย่าง ตาม
หลักการออกแบบนั้น ได้ขอ้ สรุ ปตามโครงสร้างการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ ดังต่อไปนี้
1. การค้นหาและเลือกสรรบริ การที่ตอ้ งการ
2. การเริ่ มต้นและวางแผนการเดินทาง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จะต้องส่ งให้ปลายทาง
4. การออกแบบข้อมูลที่จะต้องส่ งให้ปลายทาง
5. การระบุตาแหน่งการเดินทางของตนเอง
6. การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์
7. การบารุ งรักษาโปรแกรมประยุกต์
ผลการประเมินโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถื อระหว่างเดิ นทางร่ วมกับผูส้ ู งวัย ด้านการให้
และรับข้อมูล ต้นทางปลายส่ วนใหญ่ มีการเรี ยนรู ้ และเลือกใช้งานองค์ประกอบและฟั งก์ชนั ในโปรแกรม
ประยุกต์ดว้ ยปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางประกอบด้วย 1) กลุ่มผูส้ ู งอายุเดินได้สะดวกดี 2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ
นัง่ รถเข็น 3) กลุ่มผูส้ ู งอายุนอนติดเตียง โดยผลจากทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง มากกว่าร้ อยละ 70 พึ่งพาข้อมูลการ
เดิ นทางจากโทรศัพ ท์มื อถื อ จึ ง เป็ นเป็ นปั จจัย ส าคัญในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุก ต์บน
โทรศัพท์มือถือ
การประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือประกอบการ
เดินทางรับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1. ด้านประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผลของโปรแกรมประยุก ต์ พบว่า กลุ่ ม ผูส้ ู งอายุม ากกว่า ร้ อยละ 90 พอใจกับ การให้ข้อมูล
เตรี ยมพร้อมเพื่อเดินทางจากโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ด้วยความสะดวกในการรับส่ งข้อมูลใน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
โปรแกรมประยุก ต์บ นโทรศัพ ท์มื อถื อ เพื่ อรั บ บริ ก ารสุ ข ภาพส าหรั บ ผูส้ ู ง วัย ได้อย่า งเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถโต้ตอบข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ทนั ต่อเหตุการณ์ โดยผ่านการเรี ยนรู ้ จากรู ปแบบและสัญลักษณ์ ใน
หน้าจอโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างดี ตามรายละเอียดในแผนภาพ 5. การทดลองใช้ Application ต่อไปนี้

จากแผนภาพ 5. สรุ ปได้ว่าประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารด้วยโปรแกรมประยุกต์ ได้ผลลัพธ์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี กรณี ศึกษาทั้งหมดพอใจต่อผลผลิตโปรแกรมประยุกต์ดงั กล่าว รวมทั้งประสิ ทธิ ผลของโปรแกรม
ประยุกต์น้ ี สามารถนาพาการสื่ อสารรับ -ส่ งข้อมูล ระหว่างการเดิ นทางไปรับบริ การสุ ขภาพของผูส้ ู งวัยได้
ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ในเบื้องต้น

การอภิปรายผล
การออกแบบบริ การ (Service Design) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
โดยการจั ด การข้ อ มู ล เป็ นกลุ่ ม ในหมู่ ผู ้รั บ บริ การ และออกแบบผลผลิ ต โปรแกรมประยุ ก ต์ บน
โทรศัพท์มือถื อดังกล่าว ตามมาตรฐานบริ การ (Service Standard) เพื่อส่ งและรั บข้อมูลระหว่างกันตาม
หลัก การออกแบบบริ ก ารของ มนัส วี แสงวิเชี ย รกิ จ (2556) นาไปสู่ ป ระโยชน์ ต่อ การใช้ห รื อบริ โภค
สาธารณูปการ และเป็ นแนวทางให้กบั การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ ส่ งเสริ มการเดินทาง
รับบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งวัยในชุมชนเมือง
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ในด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์ระหว่างการเดิ นและการเข้าถึงการบริ การสุ ขภาพ เป็ นผลมาจาก
ปั จจัยส่ งเสริ มระดับมหาภาค ต่อการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและเป็ นไปตามการจัดการระดับโครงสร้าง (มนัส
สิ ทธิ์ โชคสุ นทรนิธิ , 2556) เมื่อได้เข้าถึงบริ การก็จะเกิดการใช้บริ การโดยเฉพาะทางด้านบริ การสุ ขภาพใน
สังคมผูส้ ู งวัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยส่ งเสริ มการรับ-ส่ งข้อมูลระหว่างการเดิ นทาง ด้วยการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สนับสนุ นข้อมูลด้านสารสนเทศโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผูท้ รงคุ ณวุฒิ จึ งส่ งเสริ ม
บริ การระหว่างการเดินทางและการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพปลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ของโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่ อสาร มีบทบาทต่อ
การใช้เพื่อการจัดการเดิ นทางในกลุ่ มผูส้ ู งวัย หากมี การสนับสนุ นเกี่ ยวกับโครงการทางด้านสารสนเทศ
เทคโนโลยี จะทาให้การรับ-ส่ งข้อมูลมีประสิ ทธิ ภาพ (สนัน่ เภาชารี และไกรสร ยศชัย , 2556) การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อผูส้ ู งวัยจึ งเป็ นวิธีการที่ จะส่ งข้อมูลไปจากต้นทางสู่ ปลายทาง เพื่อการแลกเปลี่ ยน
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่ ช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยในโปรแกรม
ประยุกต์จะมีองค์ประกอบตามส่ วนสาคัญในโปรแกรมประยุกต์ ทั้งในส่ วนฮาร์ ดแวร์ และส่ วนซอฟต์แวร์
หรื อชุ ดคาสั่งที่ ใช้ควบคุ มการทางานของโปรแกรมประยุกต์ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Giuseppe Perna,
Luisa Varriale and Maria Ferrara (2020) ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุ นให้เกิดคุณค่าตอบสนองการสื่ อสารอย่างเหมาะสมต่อไป ด้าน
องค์ประกอบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ Android ในครั้งนี้ ได้พฒั นาจาก
2 ส่ วนประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือ IONIC Framework และ 2) ฐานข้อมูล (Data base) ซึ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้วยโปรแกรมประยุกต์น้ ี ถือเป็ นส่ วนสาคัญที่ได้รรับการประเมินจาก
กลุ่มผูส้ ู งวัย ในด้านส่ งเสริ มการสื่ อสารข้อมูลระหว่างการเดิ นทาง สนับสนุ นด้วยแนวคิดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดย ปิ โยรส เทพรส (2560) ด้วยแนวทางการตัดสิ นใจในการเลือกใช้คลาวด์
คอมพิวติงรู ปแบบการให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้สารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานทะเบียนและตารางกิจกรรมได้อย่างดี

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การออกแบบบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งวัย รอบโรงพยาบาลสิ รินธร กรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดระบบข้อมูล
ประกอบการเดินทางสาหรับผูส้ ู งวัย ในพื้นที่กรณี ศึกษา เขตลาดกระบัง ด้วยข้อมูลแสดงตาแหน่ งปั จจุบนั
และนาเสนอรู ป แบบการเดิ น ทาง รวมถึ ง การบอกตาแหน่ ง สิ่ ง อานวยความสะดวก ณ พื้ นที่ ก รณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลสิ รินธร และกาหนดทิศทางและระยะเวลาการเดินทางที่เหมาะสมของผูใ้ ช้งาน รวมถึงสามารถ
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แจ้งความต้องการของผูส้ ู งวัย ในการใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถื อ ที่ จะทาให้เกิ ดการพัฒนา
ทางด้านการบริ การด้วยโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟน ที่จะทาให้ผูส้ ู งวัยได้ใช้บริ การได้อย่างสะดวกสบาย
นอกจากนี้ ก ารพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรั บ ผูส้ ู งวัย สามารถสรุ ปปั จจัย ในการออกแบบบริ การเพื่ อ
ผูส้ ู งอายุที่จะทาให้เกิดการออกแบบที่คานึงถึงผูค้ นทุกกลุ่ม
ประโยชน์ ข องการออกแบบบริ ก ารสุ ข ภาพผูส้ ู ง วัย พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษารอบโรงพยาบาลสิ ริ น ธร
กรุ งเทพมหานคร สามารถกระตุน้ ให้ทุกส่ วนของสังคมตระหนักในการรับบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะสังคมผู้
สู งวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ ส่ งเสริ มการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design)
เป็ นแนวทางการพัฒนาทุกชุมชนต่อไป
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Administration Leaders in Ban Thi District
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการในสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ของจังหวัดลาพูน 2) ศึ กษากระบวนการในการสร้ า งการรั บรู ้ ข ้อมูลข่ าวสาร
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากจังหวัดลาพูนไปยังอาเภอบ้านธิ และ 3) ศึกษา
กระบวนการในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของอาเภอบ้านธิ ในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารการแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังผูน้ าท้องที่ โดยการศึกษานี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญแบบเจาะจงโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ างเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย
ผลการวิจยั พบว่า 1) นอกจากกระทรวงมหาดไทยจะเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข ้อมูล ข่ า วสารสถานการณ์
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มายังทุกจังหวัดผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มไลน์ “ข้อมูลข่าวสาร
เพื่ อการสร้ า งการรั บรู้ ” เพื่ อให้จงั หวัดนาไปเผยแพร่ ใ ห้แก่ ประชาชนในพื้ นที่ แล้ว จัง หวัดล าพูนก็ ย งั มี
กระบวนการสร้ างข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการสื่ อสารไปยังประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบถึงสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายต่าง ๆ โดยจังหวัดลาพูนใช้
กลยุ ทธ์ ในการส่ งต่ อข้อมู ลข่ าวสารผ่านการส่ งคลิ ปเสี ยงของผู ้ว่ าราชการจังหวัดล าพู น และการสร้ างสื่ อ
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ประชาสัมพันธ์ประเภท Infographic ที่จดั ทาขึ้นโดยสานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดลาพูน ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่มีความน่ าเชื่ อถื อและถื อเป็ นช่ องทางในการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารปลอม (Fake News) ที่ปรากฏตาม
ช่องทางสื่ อสังคม (Social media) ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ประชาชนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง
ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย 2) จังหวัดลาพูนมีกระบวนการในการสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังทุกอาเภอ โดยที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูนจะส่ งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ไปยังทุกอาเภอผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” เพื่อให้อาเภอนาไปเผยแพร่ ให้แก่ผนู ้ าท้องที่
และสานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดลาพูนจะส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มไลน์ “กลุ่มเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ อปท.
ลาพูน for COVID-19” เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนาไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชน ซึ่ งกระบวนการนี้
เป็ นกระบวนการส าคัญในการกระจายข้อมู ลข่ า วสารให้ไ ปถึ ง ทัว่ ทุ ก พื้ นที่ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ช่ องทางใน
กระจายข้อมูลข่าวสารให้ไปถึ งประชาชนได้มากขึ้นและรวดเร็ ว 3) อาเภอบ้านธิ ใช้กระบวนการในการส่ งต่อ
ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับจากกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว”
โดยการส่ งข้อมูลข่ าวสารดังกล่ าวต่อไปยังกลุ่ มไลน์ “กลุ่ มกานัน ผูใ้ หญ่ บ ้าน” และกลุ่ ม ไลน์ “ชมรมก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น” เพื่อเป็ นช่ องทางในการสร้ างการรับรู ้ และสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานการณ์และมาตรการ
ต่าง ๆ ให้แก่ผปู ้ กครองท้องที่เพื่อนาไปปฏิบตั ิและสามารถเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่เป็ นผูช้ ่ วยกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนผ่านทางเสี ยงตาม
สายและเพจเฟสบุ๊คขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของแต่ละแห่ ง เพื่อเป็ นการขยายช่องทางในการให้ขอ้ มูล
ข่ า วสารแก่ ป ระชาชน อัน จะนาไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติต ามมาตราของประชาชนอย่า งถู ก ต้อ งและสอดรั บ กับ
สถานการณ์

คาสาคัญ: โรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019, โควิด–19, การสื่ อสาร, การสร้ างการรั บรู้ , ข้อมูลข่าวสาร,
หอกระจายข่าว, ผูน้ าท้องที่, กานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น

Abstract
The Objectives of this research are 1) To study about the situational communication process of
the Coronavirus Disease 2019 pandemic of Lamphun Provincial Administration. 2) To study about the
perception making process of the Coronavirus Disease 2019 pandemic information from Lamphun Provincial
Administration to Ban Thi district. And 3) To study about the process of Ban Thi district in using LINE
application to send the Coronavirus Disease 2019 pandemic information to the local administration
leaders. This research uses the qualitative method and specifies the criterion-based selection for key
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informants to collect the data by using the semi-structure interviewing. Then analyzes the data by using an
inductive method.
The result founds that 1) Besides, the Ministry of Interior is the unit which sends an information
about the Coronavirus Disease 2019 pandemic situation to every province by LINE application in group
“An Information for making a perception” that has an objective to spread the information to the people.
Lamphun Province by Lamphun Governor has the strategy to make an information to Lamphun people for
let them know about the Coronavirus Disease 2019 pandemic situation and the legal enforcement
measures by sending “the sound clip of Lamphun Governor”. Moreover, there are the public relations
medias such as infographics that were created by Lamphun Public Relation Office which there are the
reliable information and become the channel to retort quickly many fake news in any social media. Thus,
the people will get the right and clear information that easy to understand. 2) Lamphun Province has the
process to making a perception about the Coronavirus Disease 2019 pandemic situation to every district
by Lamphun Provincial Administration will send an information via LINE application in group “The
Village Radio Broadcasting”. Then the district will send the information that they had got to their local
administration leaders. Lamphun Public Relation Office will send an information via LINE application in
group “The Public Relation Network of Lamphun Local Government Organization for COVID-19”. Then
every Local Government Organization in Lamphun will spread an information to the people in their area.
This is an importance process to increase the public channel for spreading the information to the people
wildly and quickly. And 3) Ban Thi District has the process to send an information of the Coronavirus
Disease 2019 pandemic situation that had got from LINE application in group “The Village Radio
Broadcasting” and send this information to their subdistrict headman and village headman by LINE
application in group “subdistrict headman and village headman club”. There is an importance channel to
make the perception about the Coronavirus Disease 2019 pandemic situation for the local administration
leaders who can give the right and clear information to their people. For the Local Government
Organization in Ban Thi district will help to spread an information by the local radio and Facebook of
their organization for add more channel to spread an information to the people and cover for all of area.
From all process will lead the people to follow the right measure that corresponds with the Coronavirus
Disease 2019 pandemic situation.
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บทนา
การสื่ อสารระหว่างรั ฐกับประชาชนแต่เดิ มเป็ นการสร้ างการรับรู ้ และส่ งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านเอกสาร
ประเภทกระดาษและสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งมีกระบวนการในการจัดทาและส่ งเอกสารและสื่ อที่กินเวลานานส่ งผลให้บางครั้ง
การแจ้งข่าวสารของภาครัฐไม่ทนั ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรื ออาจเกิดการสู ญหายของเอกสารในระหว่าง
การนาส่ งจึงไปไม่ถึงปลายทางที่รัฐต้องการส่ งข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังสิ้ นเปลืองงบประมาณในการจัดทาเอกสาร
ราชการและสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ และยังประสบปั ญหาในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารเก่า ๆ ที่มีอายุ
หลายปี ซึ่ งหลายครั้งพบว่ามีการสู ญหายนาไปสู่ การเกิดผลกระทบต่อราชการ
ต่อมาเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ การเปลี่ ยนแปลงตามโลกโลกภิวฒั น์ เทคโนโลยีและความทันสมัยเริ่ มมีมากขึ้ น
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยให้การทางานสะดวกมากขึ้น การจัดเก็บ และการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารทา
ได้โดยง่ายและรวดเร็ วเพียงใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต เท่านี้ ก็พลิกโฉมการทางานราชการแบบดั้งเดิมที่ยงุ่ ยาก
ล่าช้า และไร้ประสิ ทธิ ภาพ ให้รวดเร็ ว มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาการให้บริ การแก่ประชาชนโดยการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในการดาเนินงานระบบเอกสารและการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ มต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะสู ญหาย
รวมทั้งแฟลตฟอร์ มสื่ อสังคมต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทางานราชการมีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งต่อข้อมูลและเอกสารทาง
ราชการได้สะดวกรวดเร็ ว เช่ น อีเมลล์ และแอปพลิ เคชันไลน์ รวมทั้งสื่ อสังคมยังช่ วยให้ประชาชนเข้าถึ งข้อมูล
ข่าวสารทางราชการได้ง่ายขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ เพจเฟสบุค๊ เป็ นต้น
ในปี พ.ศ. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีขอ้ สั่งการในคราวประชุ มคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 11 กันยายน 2561 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานและเร่ งรัดการดาเนิ นการสร้ างการรับรู ้ ให้ประชาชนในท้องถิ่ น โดยให้แต่ละกระทรวงส่ งเนื้ อหา
ข้อมูลการดาเนิ นนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็ นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีขอ้ มูลช่องทางการติดต่อ
กับส่ วนราชการที่ชดั เจน โดยให้กระทรวงมหาดไทยและผูว้ า่ ราชการจังหวัดทาความเข้าใจและถ่ายทอดหรื อ
เผยแพร่ ให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ ว และทัว่ ถึง โดยให้
พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการบูรณาการเสริ มสร้างการรับรู ้สู่ชุมชนกับ 21 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการ
ปกครองเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการเสริ มสร้างการรับรู ้สู่ชุมชนไปยัง

266

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ทุ ก หมู่ บ ้า นในพื้ นที่ รั บ ผิ ดชอบ โดยให้ แต่ ล ะจัง หวัดด าเนิ นการเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้รับ ในพื้ น ที่
ปกครองของตนเองอย่างทัว่ ถึง
ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ กระจายไปทัว่ โลก
แม้แต่ในประเทศไทย จังหวัดลาพูนได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่ อสารไปยังประชาชนในหลากหลายช่องทาง
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึ งมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางสื่ อสังคม (Social Media) ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค และแอปพลิเคชันไลน์
รวมไปถึ งการสื่ อสารผ่านช่ องโทรทัศน์ และการออกอากาศทางวิทยุชุมชน อี กทั้งจังหวัดลาพูนยังได้ใช้
กลไกขับเคลื่ อนสาคัญของกรมการปกครอง คือ กลุ่มกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูส้ ่ งสารให้แพร่ กระจายไปทัว่ ทุก
พื้นที่ ในระดับหมู่บ ้านผ่านหอกระจายข่าวหมู่ บา้ น โดยใช้แอปพลิ เคชันไลน์ เป็ นช่ องทางในการส่ งต่อข้อมู ล
ข่าวสารจากจังหวัดถึงอาเภอ ตาบล ตลอดจนหมู่บา้ น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการในการสื่ อสารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค ติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างจังหวัดลาพูนกับผูน้ าท้องที่ในอาเภอบ้านธิ โดยผูว้ ิจยั จะจากัด
ขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะการสื่ อสารสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดลาพูนที่ส่งต่อไปยังทุก
อาเภอผ่านทางแอปพลิ เคชันไลน์ เพื่ อให้ทุ กอาเภอด าเนิ นการส่ งต่ อข้อมู ลข่ าวสารไปยังผูน้ าท้องที่ (ก านัน,
ผูใ้ หญ่บา้ น) ซึ่ งใช้แอปพลิ เคชันไลน์ในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารเช่ นเดี ยวกัน โดยคาดหวังว่าผูน้ าท้องที่จะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์และได้รับทราบมาตรการที่ควรปฏิบตั ิภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถส่ งต่อหรื อชี้แจงข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตพื้นที่
ในการวิจยั คือ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ที่ขา้ พเจ้ามีความคุ น้ เคยและสามารถเข้าถึ งข้อมูลเชิ งลึ กได้มากกว่าหาก
เปรี ยบเทียบกับพื้นที่อาเภออื่น ๆ ในจังหวัดลาพูน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษากระบวนการในสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
ลาพูน
2. ศึกษากระบวนการในการสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากจังหวัดลาพูนไปยังอาเภอบ้านธิ
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3. ศึกษากระบวนการในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของอาเภอบ้านธิ ในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังผูน้ าท้องที่

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดของผู้วจิ ยั

กรอบแนวคิดการวิจยั นี้ ผศู ้ ึกษาได้นาเอาตัวแบบทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตัว (Adaptive Structure
Theory: AST) ของ Marshall Scott Poole มาปรับใช้ในการอธิ บายกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อศึกษา
ปฏิ สัมพันธ์ ของกลุ่มคนและองค์กรที่มีต่อข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีซ่ ึ งในที่ น้ ี ผูศ้ ึ กษามุ่งเน้นไปที่ การ
สื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลาพูนที่สื่อสารไปถึงผูน้ าท้องที่
ในอาเภอบ้านธิ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยผูศ้ ึกษามองว่าทฤษฎี โครงสร้างแบบปรับตัวนี้ มีความสอดคล้อง
กับการศึกษาตามที่ Marshall Scott Poole กล่าวว่า “เทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลางของการใช้เทคโนโลยีที่มุ่งเน้น
ด้านสังคม” (Geradine DeSanctis & M. Scott Poole, 1994) อันจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของภาครัฐ
โดยกรอบแนวคิดของผูว้ ิจยั จะสามารถอธิ บายได้วา่ ผูศ้ ึกษาต้องการอธิ บายให้เห็นถึงกระบวนการในการ
สร้ างการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ของ
จังหวัดลาพูนไปยังอาเภอบ้านธิ ซึ่งเป็ นการสื่ อสารในภาวะวิกฤตที่จงั หวัดลาพูนต้องรับมือกับข้อมูลข่าวสารหลาย
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ช่องทางซึ่ งมีท้ งั ข่าวจริ งและข่าวปลอม เพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและเป็ นการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสถานการณ์เพื่อสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้ไปถึงทัว่ ทุกพื้นที่ จังหวัดลาพูนจึงใช้
แอปพลิเคชันไลน์เป็ นช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดลาพูนมายังอาเภอบ้านธิ ซึ่ งอาเภอบ้านธิ จะ
ดาเนินการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารไปจนถึงระดับหมู่บา้ น ผ่านกลุ่มไลน์ที่ดาเนินการเฉพาะภายในอาเภอ เมื่อผูน้ าท้องที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์จากอาเภอแล้ว ก็จะเข้าสู่ กระบวนการกรองสื่ อโดยผูน้ าท้องที่วา่ ข่าวสารที่ส่งมามีความ
เกี่ยวข้องและจาเป็ นในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารนี้ ไปยังประชาชนในพื้นที่หรื อไม่ ซึ่ งหากไม่เกี่ยวข้องหรื ออาจเป็ น
การสื่ อสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ผูน้ าท้องที่ก็สามารถตัดสิ นใจที่จะยุติการส่ งต่อข้อมูลข่าวสาร แต่หากเป็ นข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ผูน้ าท้องที่ ก็ตอ้ ง
เปลี่ ยนบทบาทของตนเป็ นผูส้ ่ งสารที่ มีบทบาทสู งในชุ มชนที่ เป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้ประชาชนรั บทราบข้อมูล
ข่าวสาร เกิดความเข้าใจ การยอมรับ การนาไปปฏิ บตั ิ อันจะนาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและสังคม และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
ลาพูน

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีการสื่ อสาร (Communication Theory)
การสื่ อสาร เป็ นกระบวนการในการสื่ อความหมาย โดยการส่ งสารใด ๆ จากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
ต้องมี วตั ถุ ประสงค์ที่ชัดเจนซึ่ ง จะทาให้ท้ งั สองฝ่ ายเกิ ดความเข้าใจระหว่า งกันอย่า งถู กต้องตรงกัน การ
สื่ อสารจึงเป็ นกระบวนการที่มี จุดสาคัญอยู่ที่ “การส่ งข่าวสาร” ที่จะช่วยให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารเกิดความเข้าใจ
ต่อข่าวสารนั้นร่ วมกัน Wilbur Schramm (Schramm, 1974, pp. 84-99) นักวิชาการสื่ อสารมวลชนชาวอเมริ กนั
จาแนกวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารไว้ ดังนี้ 1) เพื่อแจ้งให้ทราบ 2) เพื่อให้การศึกษา 3) เพื่อโน้มน้าวใจ และ 4) เพื่อ
ความบันเทิง โดยในการศึกษานี้ ใช้แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของ Harold D. Lasswell นักรัฐศาสตร์ ชาว
อเมริ กนั มาใช้ประกอบการศึกษา ซึ่ ง Harold D. Lasswell (อ้างใน Schramm, W. & Robert, D. F., 1971) ได้เสนอว่า
วิธีที่จะอธิบายการกระทา (Act) การสื่ อสาร ก็คือ การตอบคาถาม ดังนี้ 1) ใคร (who) 2) กล่าวอะไร (says what) 3) ผ่าน
ช่องทางใด (in which channel) 4) ถึงใคร (to whom) และ 5) เกิดผลอะไร (with what effect) ตามแบบจาลองที่
ปรากฏด้านล่างนี้
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แบบจาลองการสื่ อสารของ Harold D. Lasswell (อ้างใน Rahman Ullah, 2015)
จากภาพแบบจาลองการสื่ อสารของ Harold D. Lasswell นี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการสื่ อสารทางเดียว
ซึ่ งผูส้ ่ งสารใช้ในการสร้างอิทธิ พลเหนือผูร้ ับสารผ่านทางสารที่ส่งไป ซึ่ งสามารถอธิ บายกระบวนการสื่ อสาร
เชิงพฤติกรรมที่เป็ นการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เนื้ อหาหรื อชนิดของข่าวสาร และผลที่เกิด
จากการกระทาของการสื่ อสารนั้น โดยผูศ้ ึกษานาทฤษฎีน้ ี มาประกอบ การศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบกับการส่ งต่อข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 จากจังหวัดลาพูนไปสู่ ผูป้ กครอง
ท้องที่ ใ นอาเภอบ้า นธิ ว่า เมื่ อจังหวัดมี ก ารสร้ างการสื่ อสารผ่านทางการจัดทาสื่ อโดยมี วตั ถุ ประสงค์ในการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลไปยังประชาชน ผูน้ าท้องที่ ในอาเภอบ้านธิ จะมีปฏิกิริยาอย่างไรหลังจากที่ได้รับสื่ อ (ข้อมูล
ข่าวสาร) เหล่านั้น เช่น นาไปปฏิบตั ิ หรื อละเลยการปฏิบตั ิ เพื่อให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการส่ งสื่ อ (ข้อมูล
ข่าวสาร) ของจังหวัดลาพูน
2. แนวคิดการสื่ อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
ท่ามกลางการเกิดสถานการณ์วิกฤตที่ไม่คาดคิด เช่น การเกิดภัยทางธรรมชาติ และการเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม การสื่ อสารในภาวิกฤตจึงมี
ความส าคัญ อย่า งยิ่ ง ในการสร้ า งการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ ก าลัง เกิ ด วิ ก ฤต เพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์ ไม่ให้เกิ ดความโกลาหลและความสับสนในข้อมูลข่าวสาร โดยการสื่ อในภาวะวิกฤตเป็ นการ
สื่ อสารในภาวะวิกฤตเป็ นการดาเนิ นการสื่ อสารขณะเกิดวิกฤตการณ์ขององค์กร โดยยึดหลักของการระดม
ทรัพยากรบุคคล การใช้สื่อ การใช้รูปแบบสื่ อมวลชนสัมพันธ์ การแถลงข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อกับผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ (ศิรินทร มหามนตรี , 2547, น. 24) ซึ่ งคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่ งชาติได้ให้แนวทางในการจัดการการสื่ อสารในภาวะวิกฤต ดังนี้ 1) จัดตั้งระบบสื่ อสารหลัก
ระบบสื่ อสารรอง และระบบสื่ อสารอื่ น ๆ ที่จาเป็ นให้พร้ อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเชื่ อมโยง
ระบบสื่ อสารดังกล่ าวได้อย่างทั่วถึ งทุ กพื้ นที่ 2) จัดเตรี ยมและจัดหาอุ ปกรณ์ เละเครื่ องมื อสื่ อสารส าหรั บ
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ระบบสื่ อสารที่จดั ตั้งไว้ให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา 3) จัดตั้งศูนย์สื่อสาร และจัดทาเครื อข่ายด้านการ
สื่ อสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (คณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2552, น.74)
ลัดดา ประสาร ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “3 ชุ ดคาถามฉายภาพการสื่ อสารของรัฐบาลไทยกับการตอบสนองต่อ
ภาวะวิกฤตโรคอุบตั ิ ใหม่ โควิด – 19” ซึ่ งผูเ้ ขียนได้อธิ บายการสื่ อสารในภาวะวิกฤตโรคโควิด -19 ไว้ว่า การ
บริ หารจัดการสถานการณ์วกิ ฤตรัฐบาลต้องไม่ดาเนิ นการสื่ อผิดพลาดหรื อล่าช้าโดยเฉพาะการสื่ อสารแบบ “One
Voice” และ “การคัดเลือก Spokesperson” ที่จะทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นทางการ และเป็ นแหล่งข่าว
สื่ อสารที่น่าเชื่ อถือที่ดาเนิ นการโดยรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและสร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่
รัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาโรคโควิด-19 (ลัดดา, 2564, น. 98-131)
เบญจาภา ทับทอง ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารกับสื่ อมวลชนต่างประเทศ กรมสารนิ เทศ กระทรวง
ต่างประเทศในภาวะวิกฤต โควิด – 19” ซึ่ งผูเ้ ขียนค้นพบผลสรุ ปว่า การสื่ อสารภาวะวิกฤตจะอาศัยแต่ความรวดเร็ ว
ในการสื่ อสารอย่างเดี ยวไม่ได้ แต่ตอ้ งอาศัยความถูกต้อง ชัดเจน เพื่อมิให้เกิ ดการบิดเบือนของข้อมูล และการใช้
Platform ออนไลน์แบบ Real Time ก็ช่วยให้การส่ งต่อข้อมูลแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว การเผยแพร่ ข่าวสารที่
บิดเบือนก็อาจแพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ วได้ ดังนั้น การมีแหล่งข่าวที่ชดั เจน เช่ น แหล่งข่าวจากรัฐบาล และควรมี
ช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารกรณี ฉุกเฉิ นไว้ดว้ ย นอกจากนี้ การใช้สื่อสังคม (Social Media) ซึ่ งเป็ นช่ องทางการ
สื่ อสารที่ สามารถแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วก็สามารถช่ วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้ในทุกประเด็น และหลากหลายมิติ ซึ่ งภาครัฐต้องให้ความสาคัญในการกากับดูแล
ไม่ให้การเผยแพร่ ข่าวปลอม (Fake News) ไปสู่ ประชาชนโดยที่ภาครัฐไม่โต้ตอบหรื อเพิกเฉยต่อข่าวปลอมเหล่านั้น
(เบญจาภา, 2564, น. 66-77)
ผูศ้ ึกษาได้นาเอาแนวคิดนี้ มาศึกษาเพื่อประกอบการอธิ บายกระบวนการสื่ อสารสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลาพูนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการ
การสื่ อสารในภาวะวิกฤต ซึ่ งการบริ หารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตที่ ดีและการถ่ ายทอดข้อมู ล
ข่าวสารโดยตรงจากรัฐบาลจะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์ วิกฤตที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจะสามารถส่ งไปถึงประชาชน สามารถลดความตื่นตระหนก ลดความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้น และช่วยให้ประชาชนสามารถเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตที่กาลังจะมาถึงได้เป็ น
อย่างดี
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
3. ทฤษฎีโครงสร้ างแบบปรับตัว (Adaptive Structure Theory: AST)
ทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตัว (AST) เป็ นทฤษฎีที่มองว่าเทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลางของการใช้เทคโนโลยี
ที่มุ่งเน้นด้านสังคม โดย Marshall Scott Poole เชื่ อว่าสมาชิ กกลุ่มส่ งผลต่อผลลัพธ์ของกลุ่ม โดยสมาชิ กในกลุ่ม
ล้วนตั้งใจกันปรับกฎเกณฑ์และทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ของกลุ่ม ผูศ้ ึกษาจึงนาแนวคิดนี้ มา
เป็ นแนวทางในการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสู งในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่ งเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสู งที่ผูศ้ ึกษามุ่งประเด็นในการศึกษา คือ แอปพลิ เคชันไลน์ (LINE Application)โดย Marshall Scott
Poole อธิ บายว่าโครงสร้ างในกลุ่มสื่ อสารสามารถปรับตัวได้ โดยสมาชิ กกลุ่มต้องมีความตั้งใจในการปรั บ
กฎเกณฑ์และทรัพยากรในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่กลุ่มตัดสิ นใจ ซึ่ งการตัดสิ นใจแบบกลุ่มนี้ จะ
ขึ้นอยูก่ บั ว่าเราสามารถจัดการกับความซับซ้อนของการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มได้ดีเพียงใด เพราะความสัมพันธ์ที่
เกิ ดขึ้ นในกลุ่มจะหลายเป็ นแหล่งข้อมูล เมื่ อมีคนหนึ่ งในกลุ่มพูดอะไรบางอย่างขึ้ น คนในกลุ่มที่ ได้ฟังหรื อ
รั บทราบข้อมูลก็ จะรู ้ สึกและเข้าใจตามที่ สมาชิ กในกลุ่ มพูดจนเกิ ดความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ ได้รับข้อมู ลหรื อ
ข่าวสารมา และผูเ้ สนอแนะความเห็ นหรื อผูเ้ สนอข้อมูลก็จะกลายเป็ นแหล่ งข้อมูลสาคัญในการตัดสิ นใจการดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มด้วย
ท้ายที่ สุด การตัดสิ นใจของกลุ่มหรื อสิ่ งที่กลุ่ มตัดสิ นใจ รวมถึ งวิธีที่กลุ่มตัดสิ นใจจะชี้ ให้เห็ นว่าสิ่ งที่
กลุ่มเลื อกนั้นจะถูกผลิตซ้ าตามกฎเกณฑ์และทรัพยากรของกลุ่ม เห็ นความเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่ มต้นที่เกิ ด
ความขัดแย้งจนนาไปสู่ การเจรจา อันนาไปสู่ การจัดโครงสร้ างการสื่ อสารของกลุ่ม ดังนั้น การเสนอแนะ
การสร้ างกฎเกณฑ์ การกาหนดทรัพยากรของกลุ่ม การตัดสิ น หรื อฉันทามติของกลุ่มจะมีผลบังคับใช้เป็ น
บรรทัดฐานของกลุ่ม ก่อให้เกิดการยอมรับและการนาไปปฏิบตั ิ เกิดการผลิตและการผลิตซ้ าของชุ ดข้อมูล
ที่ผา่ นการตัดสิ นใจและการยอมรับของกลุ่มต่อไปยังกลุ่มอื่น ที่มีโอกาสมีปฏิ สัมพันธ์กบั กลุ่มหรื อสมาชิ กใน
กลุ่ ม อี ก ทั้งกฎและทรั พยากรของกลุ่ ม ยัง สามารถช่ วยให้ส มาชิ กที่ มีอานาจต่ ากลายเป็ นตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มได้ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลง เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของกลุ่มและ
บทบาทของคน ๆ นั้นได้ (AST, อ้างใน Em Griffin, 2009. pp. 235-245)
ผูศ้ ึกษามีความตั้งใจที่จะนาเอาทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตัวของ Marshall Scott Poole มาอธิ บายการ
สื่ อสารในแต่ละกลุ่มการสื่ อสาร รวมทั้งยังต้องการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิ กกลุ่ม
ที่ได้รับสารมาจากกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มจังหวัดแจ้งมาตรการบังคับใช้ช่วงการเกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังอาเภอ อาเภอที่ มีบทบาทต่ าในกลุ่มสื่ อสารระหว่างจังหวัดและอาเภอจะเป็ นเพียงผู้
ได้รับสารที่ผา่ นการตัดสิ นใจของจังหวัดมาแล้วซึ่ งต้องนาไปปฏิบตั ิตามและถ่ายทอดไปยังผูน้ าท้องที่ จากนั้น
ผูน้ าท้องที่ (กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น) ที่มีบทบาทต่ าในการสื่ อสารระหว่างอาเภอและหมู่บา้ น ก็จะกลายเป็ นผูม้ ี
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บทบาทสู งในกลุ่มเครื อข่ายในหมู่บา้ นและชุ มชนของตนเองซึ่ งประชาชนจะเป็ นผูร้ ับสาร เกิดการทาความ
เข้าใจ การยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิอนั นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวติ และสังคม

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ในการหาเหตุผลแบบอุปนัยหรื ออุปมา อันเป็ นการ
รวบรวมข้อเท็จจริ งย่อย ๆ หลาย ๆ อัน และนามาสรุ ปเป็ นข้อเท็จจริ งใหญ่อนั เป็ นข้อสรุ ปทัว่ ไป (ณรงค์, 2556, น. 22)
ซึ่ งข้อสรุ ปเหล่านี้มาจากการสังเกตการณ์หรื อมาจากประสบการณ์ของผูศ้ ึกษาที่นามาพัฒนาและสรุ ปเป็ นข้อสรุ ปทัว่ ไป
ในการศึกษา (Walliman, 2011, pp. 17) มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในกลุ่มไลน์ “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” ของ
กระทรวงมหาดไทย กลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” ของจังหวัดลาพูน กลุ่มไลน์ “กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น” และ “ชมรมกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น” ของอาเภอบ้านธิ รวบรวมข้อมู ลจากเอกสารร่ วมกับการเก็ บข้อมูลภาคสนามโดยใช้กระบวนการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และกาหนดหัวข้อสัมภาษณ์ที่ใช้คาถามปลายเปิ ดที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 จากจังหวัดลาพูนที่ ส่งต่ อมายังอาเภอบ้านธิ ผ่านแอปพลิ เค
ชันไลน์ โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากจังหวัดลาพูนและ
อาเภอบ้านธิ จานวน 4 ราย กานันและผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่อาเภอบ้านธิ จานวน 8 ราย และประชาชนในพื้นที่อาเภอ
บ้านธิ จานวน 10 ราย รวมทั้งสิ้ น 22 ราย ซึ่ งมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการศึ กษานี้ ท้ งั สิ้ น โดยสั มภาษณ์ ร่วมกับ การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม ซึ่ งผูศ้ ึกษาจะอยูว่ งนอกและไม่เข้าร่ วมทากิจกรรมกับกลุ่มที่ศึกษาอยู่ (สุ ภางค์
, 2556, pp. 48) แต่จะศึกษาผ่านการสังเกตพฤติกรรมการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารและการโต้ตอบเฉพาะในกลุ่ม
ไลน์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น จากนั้นจึงจะดาเนิ นการคัดแยกข้อมูลเพื่อจัดประเภทกลุ่มข้อมูลและทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนา เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปในการศึกษา

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า
1. ข้าราชการผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู ้ ของที่ทาการปกครองจังหวัด
ลาพูนได้ให้ขอ้ มูลว่า กระทรวงมหาดไทยเป็ นผูส้ ่ งต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบผ่าน
การจัดทาและส่ งต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของกรมการปกครอง โดยกรมการ
ปกครองจะส่ งต่อข้อมูลมายังจังหวัดลาพูนผ่านทางกลุ่มไลน์ “ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู ้” โดยแนบลิงค์
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ดาวน์โหลดข้อมูลมาพร้ อมกับเนื้ อหา ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” และ
กลุ่มไลน์ “ประสานงานปกครอง” เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารจากส่ วนกลางไปยังทุกอาเภอในจังหวัดลาพูน
นอกจากนี้ จังหวัดลาพูนยังมีกระบวนการจัดทาข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จงั หวัดลาพูน โดยข้าราชการจากสานักงานประชาสัมพันธ์ จงั หวัดลาพูนได้
ให้ขอ้ มูลว่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาพูนได้สั่งการให้สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดลาพูนเป็ นผูจ้ ดั ทา “คลิปเสี ยง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลาพูน” ที่จะใช้เผยแพร่ ไปยังทุกอาเภอและทุกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และยังให้จดั ทาสื่ อ
ประเภท Infographic ที่ส้ ัน กระชับ เข้าใจง่าย รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสัญญาณสดการรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจาวัน เพื่อใช้ ในการสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ในพื้ นที่ จงั หวัด ล าพู นผ่า นเพจเฟสบุ๊ ค “ศู น ย์ข่ า วโควิด 19 ล าพู น ” เพื่ อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและผูท้ ี่สนใจที่ติดตามเพจเฟสบุ๊ค รวมทั้งยังจัดตั้ง “ศูนย์บริ หาร
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดลาพูน” เพื่อศูนย์ปฏิบตั ิการจัดการ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคและการให้ ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งแก่ ป ระชาชน อี ก ทั้ง ยัง จัด ตั้ง “ศู น ย์
ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ ิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดลาพูน (ศูนย์ฯ 1374)”
เพื่อเป็ นศูนย์ให้ความช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนตลอด 24 ชัว่ โมง
ดังนั้น กระบวนการสื่ อสารทั้งหมดที่จงั หวัดลาพูนจัดทาขึ้ นจึงเป็ นการรวมศูนย์ขอ้ มูลในการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ประชาชน เพื่อลดความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์
รวมทั้งยังเป็ นช่องทางในการโต้ตอบข่าวปลอม (Fake News) ที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่ผิดไปจากความ
เป็ นจริ งซึ่ งอาจสร้างความโกลาหลให้เกิดขึ้นในสังคมและอาจกระทบต่อการบริ หารจัดการสถานการณ์ของ
จังหวัดลาพูน อันสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่ อสารที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักควรมาจากแหล่งเดียวที่มีความน่าเชื่ อถื อ
มีการเลือก Spokesperson ที่มีความน่ าเชื่ อถื อเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่ น ผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อหมอ เพื่อสร้ าง
ความชัดเจนให้แก่ ประชาชน และการรวมศูนย์ขอ้ มูลที่ เผยแพร่ จากแหล่ งเดี ยวที่ น่าเชื่ อถื อที่ ปล่ อยออกสู่
ช่องทางสื่ อสารหลากหลายช่องทางทั้งทางเพจเฟสบุ๊ค และแอปพลิเคชันไลน์ ก็ยงั สอดคล้องกับแนวคิดการ
สื่ อสารในภาวะวิกฤตที่ตอ้ งดาเนิ นการตอบโต้ข่าวปลอม (Fake News) ให้ทนั ต่อสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิ ด
ความสับสนและความวิตกกังวลในกลุ่มของประชาชน
2. จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากข้าราชการผูร้ ับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู ้
ของที่ ท าการปกครองจังหวัดล าพู น ได้ใ ห้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ กระบวนในการสร้ า งการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ปกครองจังหวัดจะได้รับคลิปเสี ยงผ่านช่อง
ทางการติ ดต่ อบนแอปพลิ เคชันไลน์ ระหว่างผูร้ ั บผิ ดชอบของส านักงานประชาสั มพันธ์ จ ัง หวัด ล าพู น กับ
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ผูร้ ับผิดชอบของที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูนเป็ นประจาทุกวัน เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้มาไปส่ งต่อให้กบั ทุก
อาเภอผ่านทางกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” ส่ วนข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมาจากกลุ่มไลน์ “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้ างการรับรู ้ ” จะถูกส่ งต่อไปยังอาเภอผ่านทางกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” และกลุ่มไลน์
“ประสานงานปกครอง” เพื่อนาไปเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ผูน้ าท้องที่ ซึ่ งสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสานัก
ประชาสัมพันธ์ จ ัง หวัดล าพูน ที่ ไ ด้ส่ ง ข้อ มู ล ระหว่า งผูร้ ั บ ผิด ชอบเพื่ อ ให้ที่ ท าการปกครองจัง หวัด นาไป
ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดลาพูนยังส่ งต่อข้อมูลข่าวสารไปยัง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผ่านกลุ่มไลน์ “กลุ่มเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ อปท. ลาพูน for Covid-19” เพื่อให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนาข้อมูลข่ าวสารไปเผยแพร่ ผ่านเสี ยงตามสาย และเพจเฟสบุ๊คขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเหล่านั้น เพื่อให้การสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 ของจังหวัดลาพูนแพร่ กระจายครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
ดังนั้น กระบวนการจัดทา เผยแพร่ และกระบวนการสื่ อสารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลาพูนตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น หากนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฎี
โครงสร้างแบบปรับตัวของ Marshall Scott Poole แล้ว จะเห็ นได้ชดั เจนว่าจังหวัดลาพูนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ข่าวสารผูม้ ีบทบาทสู งในกลุ่มการสื่ อสารระหว่างจังหวัดและอาเภอ ซึ่ งอาเภอจะมีบทบาทเป็ นเพียงผูร้ ับ
สารจากจังหวัดและนาไปพิจารณาในการเผยแพร่ ต่อเท่านั้น
โดยจังหวัดลาพูนเลื อกใช้ช่องทางการ
สื่ อสารผ่านแอปพลิ เคชันไลน์ในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็ นการสื่ อสารสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็ นการลดข้อจากัดในเรื่ องของระยะเวลาในการส่ งต่อเพื่อสื่ อสารข้อมูล
ซึ่ งการใช้สื่อสังคมประเภทแอปพลิ เคชันไลน์สามารถรับ และส่ งข้อมูลได้ทนั ที สะดวก รวดเร็ ว และถึ งมื อ
ผูร้ ับผิดชอบได้ง่ายกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการส่ งต่อข้อมูลในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การส่ งเป็ นเอกสารราชการ
แบบกระดาษที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการและอาศัยระยะเวลาในการจัดส่ งข้อมูลที่นานจนอาจไม่ทนั ต่อการ
สื่ อสารสถานการณ์
3. เมื่ออาเภอบ้านธิ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดลาพูนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันแล้ว ก็จะเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาสื่ อที่ได้รับว่าอาเภอจะตัดสิ นใจเผยแพร่ สื่อที่ได้รับไปในทิ ศทางใด ซึ่ งอาจเป็ นการ
พิจารณาว่าสารที่ จงั หวัดส่ งมาเป็ นเพียงการสื่ อสารระหว่างจังหวัดและอาเภอ หรื ออาจเป็ นการสื่ อสารที่
จังหวัดต้องการให้อาเภอส่ งไปให้ถึงประชาชนในพื้นที่ โดยปลัดอาเภอบ้านธิ ผรู ้ ับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร
เพื่ อ การสร้ า งรั บ รู ้ แ ละหอกระจายข่ า ว จะส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ข่ า วสารไปยัง ผูน้ าท้อ งที่ ผ่า นกลุ่ ม ไลน์ “ก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น” และกลุ่มไลน์ “ชมรมกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น” ซึ่ งในกระบวนการนี้ อาเภอจะกลายเป็ นผูม้ ีบทบาทสู ง
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ในกลุ่มสื่ อสารระหว่างอาเภอกับผูน้ าท้องที่ ผูน้ าท้องที่จึงเป็ นเพียงผูม้ ีบทบาทต่าในการรับข้อมูลที่อาเภอส่ ง
ให้ไปพิจารณาซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตัว
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผูน้ าท้องที่ท้ งั ในตาบลบ้านธิ และตาบลห้วยยาบ พบว่า หลังจากที่ กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่มแล้ว ก็จะเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาสื่ อของผูน้ าท้องที่แต่
ละแห่ง เพื่อเลือกช่องทางที่มีความเหมาะสมในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ซึ่ งมีหลากหลายแนวทางที่กลุ่มผูน้ าท้องที่
บริ หารจัดการข้อมูล เช่น การเปิ ดคลิ ปเสี ยงผูว้ ่าราชการจังหวัดลาพูนที่ได้รับผ่านเสี ยงตามสายเพื่อเป็ นการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองในช่วงเช้าหรื อช่วงเย็น การส่ งข้อมูลข้อสั่งการ
มาตราการ แนวทางปฏิบตั ิ ในรู ปแบบเอกสาร และรู ปแบบ Infographic ไปยังประชาชนในพื้นที่ผ่านทาง
ไลน์กลุ่มภายในหมูบ่ า้ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูศ้ ึ ก ษายัง ได้ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ สั ม ภาษณ์ ป ระชาชนในพื้ น ที่ อ าเภอบ้า นธิ เ พื่ อ ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งต่อข้อมูลโดยใช้แอปพลิ เคชันไลน์จากจังหวัดลาพูนถึ งผูน้ าท้องที่ในอาเภอบ้านธิ ก็
พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านเสี ยงตามสายเป็ นหลัก แต่ก็มีบางส่ วนที่ได้รับข้อมูล
จากการแชร์ ขอ้ มูลในกลุ่ มไลน์ ซึ่ งหากมีการแชร์ ขอ้ มูลที่เป็ นข่าวปลอม กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นก็จะรี บแจ้งให้
ลูกบ้านทราบว่าข้อมูลที่ส่งกันในกลุ่มเป็ นข้อมูลลวง พร้ อมชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ ในส่ วนนี้ จะเห็ นได้
ชัดเจนว่าผูน้ าท้องที่ได้กลายมาเป็ นผูม้ ีบทบาทสู งในกลุ่มสื่ อสารระหว่างผูน้ าท้องที่และประชาชนในเขต
รับผิดชอบของตนเอง และผูศ้ ึกษายังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ประชาชนที่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจา
หมู่บา้ น (อสม.) ซึ่ งให้ขอ้ มูลที่น่าสนใจว่า อสม. จะได้รับข้อมูลข่าวสารและสื่ อจากจังหวัดลาพูน ผ่านไลน์กลุ่ม
ของ อสม. ที่ เป็ นช่ องทางการสื่ อสารระหว่างโรงพยาบาลบ้านธิ และ อสม. ในพื้นที่ อาเภอบ้านธิ อันเป็ น
ช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูล และนามาตรการข้อบังคับภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 จัง หวัด ล าพู น ไปเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ผ่ านการปฏิ บ ัติ งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ของ อสม. ซึ่ งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ จะมาจากจังหวัดลาพูน ซึ่ งมีความสอดคล้องกันกับข้อมูล
ข่าวสารที่กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ได้รับ ส่ งผลให้การนามาตรการไปปฏิ บตั ิในชุ มชนของตนเองมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะการดาเนินการด้านการควบคุมและการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคในชุ มชน ซึ่ งประชาชนใน
ชุมชนก็ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการเป็ นอย่างดี ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิด
เป็ นวิถีชีวติ แบบใหม่ที่ประชาชนในอาเภอบ้านธิ ให้การยอมรับและปฏิบตั ิตามเป็ นการทัว่ ไป
แม้วา่ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารจะสะดวกและรวดเร็ ว แต่ก็ยงั มีจุดอ่อนที่
ทาให้การสื่ อสารในบางครั้งขาดประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผูป้ กครองท้องที่กลุ่มหนึ่งในพื้นที่อาเภอบ้านธิ ได้ให้ขอ้ มูล
ว่า การใช้เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่ทนั สมัย แต่ผนู ้ าท้องที่บางกลุ่มหรื อบางรายอาจไม่มีความเชี่ ยวชาญในการใช้
งานด้านเทคโนโลยี หรื ออาจละเลย ไม่ใส่ ใจในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ส่ งผลให้การ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในบาง
พื้นที่ขาดประสิ ทธิ ภาพไป แต่ยงั มีความโชคดีที่ยงั มีกลุ่ม อสม. ที่มีหน้าในการควบคุ มและป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุ มชนที่ช่วยแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน ซึ่ ง
ต้องยอมรับว่าเป็ นกลุ่มการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก จึงช่วยให้การควบคุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคในพื้นที่เป็ นไปอย่างราบรื่ น

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จ ัย นี้ ผู ้ศึ ก ษาต้อ งการอธิ บ ายให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการในการสื่ อ สารข้อ มู ล ข่ า วสาร
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างจังหวัดลาพูนไปยังผูน้ าท้องที่ของ
อาเภอบ้านธิ ซึ่ งจังหวัดลาพูนมีกระบวนการในการสร้ างข้อมูลข่าวสารที่เป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียว ตาม
แนวคิดของ Laswell ที่มีเพียงจังหวัดเป็ นผูส้ ร้างและส่ งสาร โดยมีกลุ่มการสื่ อสารในระดับอาเภอ ตาบล และ
หมู่ บ ้า น รั บ เอาสารที่ ไ ด้รั บ ไปสื่ อสารต่ อ ในกลุ่ ม สื่ อ สารของตนเอง เพื่ อ แพร่ ก ระจายข่ า วสารเกี่ ย วกับ
สถานการณ์ การการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสดังกล่าว รวมถึ งมาตรการและข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผล
ทางกฎหมายและอาจกระทบสิ ทธิ ของประชาชนให้ประชาชนในพื้นที่อาเภอบ้านธิ ได้รับทราบ การสร้ าง
ข้อมูลโดยจังหวัดลาพูนและการใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่ อถือในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ลาพูน และหมอ ช่วยให้ขอ้ มูลที่เผยแพร่ มีความน่ าเชื่ อถือ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีสื่อ
สังคม (Social Media) ที่ประชาชนสามารถเข้าถึ งได้ง่าย เช่ น เฟสบุ๊ค และการใช้ช่องทางผ่านแอปพลิ เค
ชันไลน์เป็ นช่องทางในการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานราชการช่วยให้การส่ งต่อข้อมูลข่าวสารส่ ง
ต่อได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ ว ลดความกังวล และความตื่ น
ตระหนกกับ สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง กระบวนการสร้ า งข้อมู ล ข่ า วสารของจัง หวัดลาพูนสอดคล้องกับ
แนวคิ ดการสื่ อสารในภาวะวิกฤตที่ตอ้ งเร่ งควบคุ มสังคมให้อยู่ในความสงบ เพื่อให้ภาครัฐสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลุ่มการสื่ อสารทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และหมู่บา้ น ก็ช้ ี ให้เห็นถึงบทบาทของผูส้ ่ งสารในแต่ละ
ระดับว่า แม้ว่าผูส้ ่ งสารอาจเคยเป็ นผูส้ ื่ อสารที่ มีบทบาทต่ าในกลุ่ มสื่ อสารที่ สูงกว่า แต่ผูส้ ื่ อสารเหล่านั้นก็
สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็ นผูส้ ื่ อสารที่มีบทบาทสู งในกลุ่มสื่ อสารของตนเองได้ตามแนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างแบบปรับตัว ซึ่ งการสื่ อสารที่ถูกทอดผ่านจากกลุ่มการสื่ อสารสู่ กลุ่มการสื่ อสาร โดยใช้แอปพลิเค
ชันไลน์ได้ช่วยให้การแพร่ กระจายของข้อมูลดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพเมื่ อเทียบกับการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สื่ อสารแบบดั้งเดิ มของราชการที่อาศัยการส่ งเอกสารแบบกระดาษ หรื อการส่ งข้อมูลผ่านทางระบบสาร
บรรณที่ ต้องอาศัย ขั้นตอนมากมายจนอาจท าให้ ก ารส่ ง ต่ อ ข้อมู ล ข่ า วสารไม่ ท ัน ต่ อ สถานการณ์ ซึ่ งใน
การศึกษานี้ ผูศ้ ึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ การใช้แอปพลิ เคชันไลน์เป็ นช่องทางในการสื่ อสารสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 22016 ระหว่างจังหวัดลาพูนกับผูน้ าท้องที่ในอาเภอบ้านธิ เป็ น
ช่องทางการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมในการใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสารในภาวะวิกฤตการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
2. ข้ อเสนอแนะการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นเพียงมุมมองการวิจยั ที่ศึกษาเฉพาะมิติของกระบวนการในการสื่ อสารสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ระหว่างจังหวัดลาพูนกับอาเภอบ้านธิ เท่า นั้น จึ ง ไม่ อาจ
อธิ บายได้วา่ อาเภออื่นมีระบบการสื่ อสารหรื อมีกลุ่มการสื่ อสารในรู ปแบบใด ซึ่ งหากมีการนาเอาการศึกษานี้
ไปขยายต่อโดยศึกษากระบวนการและรู ปแบบการสื่ อสารได้ครบทุกอาเภอก็อาจจะเห็นวิธีการและแนวทาง
มีแตกต่างกันออกไป
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุ น
การดาเนิ นงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริ ม และรู ปแบบการทางานร่ วมกันใน
ลักษณะเครื อข่ายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริ ม รวมถึงศึกษาวิธีการ
รักษาเครื อข่ายการทางานให้สามารถดาเนิ นการขับเคลื่ อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่
จริ ม ได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็ จ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
23 คน ซึ่งเป็ นคณะทางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริ ม ผลการศึกษาพบว่า
เครื อข่ายการทางานในการขับเคลื่ อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริ ม เป็ นเครื อข่ายเชิ ง
พื้นที่ และเครื อข่าย
ตามโครงสร้ างหน้าที่ มี ระดับการร่ วมมื ออย่างเป็ นทางการ มีความสัมพันธ์ในลัก ษณะแนวราบ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า การจัดกิ จกรรมร่ วมกันที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง, การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิ กเครื อข่าย, การกาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ, การจัดหาทรัพยากรสนับสนุ นอย่างเพียงพอ, การให้
ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปั ญหา และการสร้างผูน้ ารุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่องมีส่วนทาให้เครื อข่ายการทางาน
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ประสบความสาเร็ จ

คาสาคัญ: เครื อข่ายการทางาน, การรักษาเครื อข่าย, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
Abstract
This article aims to study (1) the role of the agencies involved in supporting the operation, (2) the
pattern of the working network, and (3) the way to maintain the operation network leading to the success
of The Mae Charim Royal Project, Nan Province. The researcher collected data by interviewing 23
people, the key persons of the working network. The results show that patterns of operation network for
driving the Mae Charim Royal Project are area network and functional network. The network has formal
cooperation and horizontal relationship.
This study, additionally, finds that the members continually join the network’s activities, maintain
good relationships among members, establish incentive mechanisms, provide adequate support resources,
support solutions, and continuously generate new leaders. These factors are crucial for the achievement of
the Mae Charim Royal Project.

Keywords: Operation Network, Network Maintenance, Highland Development Project Using Royal
Project System

บทนา
ชุ มชนต าบล แม่ จริ ม อ าเภอแม่ จริ ม จั ง หวั ด น่ าน มี ลั ก ษณะ ภู มิ ประเทศเป็ นเชิ งเขา
สลับกับ ที่ ราบเชิ งเขาลุ่ มน้ า มวบ มี ความสู ง 400 - 500 เมตร จากระดับ น้ าทะเล ประกอบด้วย 6 หมู่ บ ้า น
ได้แก่ บ้านบอน บ้านฝาย บ้านก้อ บ้านนาหมัน บ้านตอง และบ้านตองเจริ ญราษฎร์ ประชากรส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกร ด้ ว ยระยะเวลาที่ ผ่ า นมาชุ ม ชนต าบลแม่ จ ริ ม ได้ ป ระสบปั ญ หาประชาชน
ในพื้ น ที่ หั น มาปลู ก ข้า วโพดเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกับ มี ก ารลัก ลอบตัด ไม้ท าลายป่ า และมี ก ารใช้ ส ารเคมี
ในภาคเกษตรกรเพิ่ ม มากขึ้ น ชุ ม ชนต าบลแม่ จ ริ ม โดยคณะกรรมการการพัฒ นาหมู่ บ ้ า นนาหมั น
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บ้านตอง บ้านตองเจริ ญราษฎร์ ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่จริ ม ได้มีหนังสื อถึงประธานมูลนิธิโครงการ
หลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และทางสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) หรื อเรี ยกชื่อย่อว่า “สวพส.” ได้เข้าดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา
โครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงแม่จริ ม หรื อเรี ยกชื่ อย่อว่า “โครงการหลวงแม่จริ ม” ได้
ดาเนิ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ “มี ความอยู่ดีมีสุข” โดยส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พที่
สร้างรายได้ ด้วยกระบวนการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีโครงการหลวงแม่จริ ม เป็ นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินงาน โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจ มีศกั ยภาพการทางานเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ให้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการทางาน โดยโครงการหลวงแม่จริ ม ได้ดาเนิ นการขับเคลื่ อนโครงการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์
ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ได้แก่ การพัฒนา
อาชีพบนพื้นฐานความรู ้, การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด, การฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ โดยมี
หน่ วยงานที่เข้ามาบูรณาการงานร่ วมกัน ได้แก่ สวพส., อาเภอแม่จริ ม, กานันและผูใ้ หญ่บา้ น ตาบลแม่จริ ม,
สานักงานเกษตรอาเภอแม่จริ มและจังหวัดน่าน, สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่จริ มและจังหวัดน่าน, สานักงาน
ประมงจังหวัดน่าน, ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืดน่าน, โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลแม่จริ ม,
หน่วยจัดการต้นน้ าแม่จริ ม, หน่วยป้ องกันและรักษาป่ า นน 8 แม่จริ ม, ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชี พการเกษตร
จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง), สถานี พฒั นาที่ดินน่ าน, ศูนย์วิจยั ข้าวแพร่ , อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา, สานักงาน
ทรั พ ยากรน้ า,
ส านั ก ทรั พ ยากรน้ าบาดาล โครงการชลประทานน่ า น และโครงการพั ฒ นา
เพื่อความมัน่ คงพื้นที่ลุ่มน้ าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ที่ 4 เป็ นต้น
ปั จ จุ บั น โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง แ ม่ จ ริ ม มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ มี ก า ร พั ฒ น า ค ร บ ทุ ก มิ ติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความเข้มแข็งของชุมชน และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งโครงการหลวงแม่จริ ม
มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น แ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ เ ข้ า ม า บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั น
ทาให้โครงการหลวงแม่จริ ม ชุ มชนตาบลแม่จริ ม และหน่ วยงานบูรณาการ ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ
“รางวัลเลิ ศรั ฐ สาขาการบริ หารราชการแบบมี ส่วนร่ วม ประจาปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิ ผล
ประชาชนมี ส่ วนร่ วม (Effective
Change)
ในหั ว ข้ อ ชุ มชนลดการเผาด้ ว ยวิ ถี เกษตร
ตามแนวทางโครงการหลวง” โดยการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานแบบบูรณาการเพื่อลดการเผาในพื้นที่ตาบลแม่จ
ริ ม และรางวัลหมู่บา้ น สสอ.ดี เด่น ระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2563 ของกรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช
ด้วยผลดาเนิ นการและความสาเร็ จดังกล่ าวนี้ ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่จะการศึกษาถึ งรู ปแบบการ
ทางานของหน่ วยงานที่ เข้ามามี ส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนโครงการหลวงแม่จริ ม ว่ามี ในลักษณะเครื อข่าย
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อย่างไร รวมถึงศึกษาว่าการดาเนิ นงานในการขับเคลื่ อนโครงการหลวงแม่จริ ม ให้สามารถดาเนิ นการได้อย่าง
ต่อเนื่ องจนประสบความสาเร็ จ มีวิธีการรักษาเครื อข่ายอย่างไรซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจยั คาดว่า กลุ่ม
เครื อข่าย หรื อผูท้ ี่สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้หรื อเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของกลุ่ม
หรื อเครื อข่ายใดเครื อข่ายหนึ่งได้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการทางานร่ วมกันในลักษณะเครื อข่ายในการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม
2. เพื่อศึกษาวิธีการรักษาเครื อข่ายการทางานให้สามารถดาเนิ นการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม
ได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็ จ

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
การศึกษาเครื อข่ายการทางานด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
กรณี ศึกษา โครงการหลวงแม่จริ ม จังหวัดน่าน ผูว้ จิ ยั มีกรอบในการศึกษา ดังนี้
รู ป แบบการท างานร่ วมกั น ในลั ก ษณะ
เครือข่ ายในการขับเคลื่อนโครงการหลวง

ความสาเร็จในการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพทีย่ งั่ ยืน

แม่ จริม

และเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ู งแบบโครงการหลวงแม่ จริม
การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน

สวพส.
ภาคประชาชน

ภาคเอกชน

การรั กษาเครื อข่ ายการทางานให้ สามารถ
ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่ จ
ริมได้อย่างต่ อเนื่องจนประสบความสาเร็จ

และการพัฒนาด้านการตลาด
การพัฒนาอาชีพ

บนพืน้ ฐานความรู้
การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

การฟื้ นฟูและอนุรักษ์
ชุ มชนตาบลแม่ จริม

ทรัพยากรธรรมชาติ

อาเภอแม่ จริม จังหวัดน่ าน
อยู่ดมี ีสุข

การพัฒนาโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ าย
เ ค รื อ ข่ า ย เ ป็ น รู ป แ บ บ ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ข อ ง บุ ค ค ล ก ลุ่ ม ห รื อ อ ง ค์ ก ร
หลาย ๆ องค์ ก ร ซึ่ งต่ า งมี ท รั พ ยากร เป้ าหมาย วิ ธี การท างาน และกลุ่ ม เป้ าหมายของตนเอง
แม้วา่ องค์กรในเครื อข่ายจะมีลกั ษณะการทางานร่ วมกัน แต่องค์กรเหล่านี้ ก็ยงั คงมีความเป็ นเอกเทศ เนื่องจาก
การเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย เป็ นการเข้าร่ วมเพียงบางส่ วนขององค์กรเท่านั้น
ลักษณะสาคัญของเครื อข่าย ประกอบด้วย 1) เครื อข่ายต้องมี แกนนาและสมาชิ กที่เข้มแข็ง 2) มีภูมิ
ปั ญญาและองค์ความรู ้ ที่เกิ ดขึ้นของเครื อข่าย 3) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กและภายนอกเครื อข่าย 4) มีการ
เรี ยนรู ้ ระหว่างสมาชิ กเครื อข่าย 5) ความต่อเนื่ องของกิ จกรรมที่ เครื อข่ายดาเนิ นงาน 6) การแลกเปลี่ ยนและ
แบ่งปั นทรัพยากรภายในเครื อข่าย 7) การสื่ อสารระหว่างกันภายในเครื อข่าย และ 8) เครื อข่ายจะต้องมีการ
บริ หารที่ดี เหมาะสมกับการดาเนินงานของเครื อข่าย
การแบ่งประเภทรู ปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ของเครื อข่าย เพื่อ สามารถสร้างความเข้าใจและ
มองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่ม องค์กรเครื อข่ายต่าง ๆ ได้ชดั เจนโดยสามารถจัดประเภทและรู ปแบบ
ของเครื อข่ายได้ดงั นี้ 1) เครื อข่ายเชิ งพื้นที่ (Area Network) คือ การรวมตัวของ กลุ่ม องค์การ เครื อข่าย ที่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ดาเนินการ เป็ นปั จจัยหลักในการดาเนิ นงานร่ วมกัน 2) เครื อข่ายเชิ งประเด็นกิจกรรม (Issue
Network) คื อ เครื อข่ายที่ ใ ช้ป ระเด็นกิ จกรรมหรื อสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นปั จจัยหลักในการรวมกลุ่ ม
องค์การ และ 3) เครื อข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ กิจกรรม และการ
ก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม
ระดับของเครื อข่ายสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติดา้ นโครงสร้ างการเข้าร่ วมกันเป็ น
เครื อข่าย แบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับการร่ วมมืออย่างไม่เป็ นทางการ (Information Cooperation)
เป็ นการร่ วมมือกันของเครื อข่ายโดยไม่ตอ้ งมีสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระดับที่ 2 ระดับการร่ วมมืออย่างเป็ น
ทางการ (Formation Agreements) เป็ นเครื อข่ายการร่ วมกันทางานภายใต้พนั ธะสัญญา กาหนดของเขตหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายโดยชัดเจน ระดับที่ 3 ระดับความร่ วมมือโดยการร่ วมลงทุนในองค์กรหรื อโครงการ
ใหม่ (Minority Investment) ระดับที่ 4 ระดับการมีส่วนร่ วมแบบ Joint Venture โดยการที่องค์การ 2 แห่ งขึ้นไป
เข้าร่ วมจัดตั้งองค์การใหม่2) มิติดา้ นความสัมพันธ์ จาแนกระดับของเครื อข่ายได้จากการประสานงานภายใน
ระดับต่าง ๆ ขององค์การ ได้แก่ 2.1) การประสานความร่ วมมือระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานระดับล่าง 2.2) การประสาน
ความร่ วมมือระหว่างผูป้ ฏิบตั ิระดับกลาง 2.3) การประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานระดับสู ง หรื อฝ่ าย
จัดการ เป็ นต้น
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การดาเนิ นงานหรื อภารกิ จให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่ วางไว้ จาเป็ นต้องรั กษาเครื อข่ายไว้ ประคับประคองให้
เครื อข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ หรื อรักษาความสาเร็ จของเครื อข่ายไว้มีหลักการรักษาเครื อข่าย ดังนี้ 1)
การจัดกิจกรรมร่ วมกันที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิ กเครื อข่าย 3)
การกาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุ นอย่างเพียงพอ 5) การให้ความช่วยเหลือ
และช่วยแก้ไขปั ญหา และ 6) การสร้างผูน้ ารุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น

วิธีการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ใช้แหล่งข้อมูลในการศึกษา 2
ประเภท ประกอบด้วย 1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการ
ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งศึ กษาเอกสารต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ สวพส. และ
โครงการหลวงแม่จริ ม 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก โดยใช้วธิ ีการศึกษาแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก(In - Depth Interview) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสัมภาษณ์ และเครื่ องบันทึกเสี ยง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยใช้วิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่ งคัดเลือกจากผูม้ ี
บทบาทในการขับเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ การดาเนิ นงานโครงการพัฒนาพื้นที่ สูง แบบโครงการหลวงแม่จริ ม
จานวน 23 คน จากทั้งหมด 53 คน ตามคณะทางานตามคาสั่งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง กลุ่ ม 3 ลุ่ มน้ าน่ าน ที่ 8/2562 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่ อนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบ
โครงการหลวงแม่จริ ม อาเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เนื้ อหา โดยการสร้ างข้อสรุ ป
จากข้อมูลเอกสารเชิ งพรรณนา เป็ นการศึกษาข้อความเพื่อทาการสังเคราะห์เนื้ อหาโดยปราศจากอคติหรื อ
ความรู ้สึกของผูว้ จิ ยั ด้วยวิธีการอ่านจับประเด็น จัดกลุ่มความหมาย เชื่ อมโยงแบบแผนต่าง ๆ รวมทั้งตีความ
เพื่อสรุ ปให้เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย ในลักษณะการ
ตีความจากข้อสรุ ปที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In - Depth Interview) และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาข้อเท็จจริ ง และนามาวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดทฤษฎี ที่กาหนดไว้ในกรอบ
การศึกษา
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ผลการศึกษา
การนาเสนอผลการศึกษาของบทความนี้ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนด
ไว้ 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 รู ปแบบการทางานร่ วมกันในลักษณะเครื อข่ายในการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม จังหวัดน่าน

โครงการหลวงแม่ จริ ม เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ ของ สวพส. ในการขยายผลส าเร็ จงานโครงการหลวงเพื่ อ
ยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง มีจุดเริ่ มต้นมาจากชุ มชนตาบลแม่จริ มอาเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน ประสบ
ปั ญหาประชาชนในพื้นที่หนั มาปลูกข้าวโพด ประกอบกับมีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า และมีการใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ชุมชนตาบลแม่จริ มจึงขอรับการสนับสนุ นเป็ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ซึ่ งต่อมาทางมูลนิ ธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้ สวพส. ได้เข้ามาช่ วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จากการศึกษา
รู ปแบบการทางานร่ วมกันในลักษณะเครื อข่ายในการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม สรุ ปตามแผนภาพ ดังนี้
แผนภาพที่ 2 เครื อข่ายการทางานในการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม
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จากแผนภาพที่ 2 สามารถอธิ บ ายได้ว่า สวพส. โดยโครงการหลวงแม่ จริ ม เป็ นหน่ วยงานหลักในการ
ดาเนิ นงานขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจ มีศกั ยภาพการทางาน
เฉพาะด้านที่ แตกต่างกัน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางาน เพื่อให้ชุมชนอยูด่ ี มีสุข ปั จจุบนั โครงการหลวง
แม่จริ ม ได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาชี พบนพื้นฐานความรู ้ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการวิจยั และการพัฒนา
อาชี พในภาคการเกษตร โดยใช้องค์ค วามรู ้ ของโครงการหลวง ในการปรั บ ใช้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและ
บริ บทของพื้นที่ มีหน่วยงานในการร่ วมบูรณาการการทางาน ได้แก่ สวพส., เกษตรอาเภอแม่จริ ม/จังหวัดน่าน,
ปศุสัตว์อาเภอแม่จริ ม/จังหวัดน่าน, ประมงอาเภอแม่จริ ม/จังหวัดน่าน, สถานีพฒั นาที่ดินน่าน, ศูนย์วจิ ยั ข้าวแพร่ ,
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล, ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชี พการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่
สู ง) และโครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงพื้นที่ลุ่มน้ าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ที่ 4
2) ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด เป็ นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนกาหนดแนวทางการพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง โดยมีแผนหมู่บา้ นหรื อแผนชุ มชนเป็ นกลไกที่
สาคัญ ในการสร้างความเข็มแข็งของชุ มชนให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชน และการพัฒนาด้านการตลาด มีหน่วยงานในการร่ วมบูรณาการการทางาน ได้แก่ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอแม่จริ ม, สวพส., ผูน้ าชุมชน, พัฒนาการอาเภอแม่จริ ม, เกษตรอาเภอแม่จริ ม/จังหวัดน่าน และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่จริ ม
3) ยุทธศาสตร์ การฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการใช้ประโยชน์
ที่ ดิน โดยการกาหนดเขตพื้นที่ ป่าและพื้นที่ ดินทากิ น ตามหลัก วิชาการและศักยภาพของพื้นที่ และปรั บ
ระบบการใช้พ้ืนที่ ให้เหมาะสม ควบคู่กบั การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าต้นน้ าลาธารและระบบนิ เวศ โดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานในการร่ วมบูรณาการการทางาน ได้แก่ สวพส., หน่วย
จัดการต้นน้ าแม่จริ ม, หน่วยป้ องกันและรักษาป่ า นน 8 แม่จริ ม, อุทยาแห่ งชาติดอยภูคา และสถานี พฒั นาที่ดิน
น่าน
4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการดารงชี วิต และการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและบารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐาน มีหน่วยงานในการร่ วมบูรณาการ
การทางาน ได้แก่ สวพส., กรมชลประทาน, กรมทรั พยากรน้ า, กรมทรั พยากรน้ าบาดาล, องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลแม่จริ ม, การไฟฟ้ าแม่จริ ม และสถานีพฒั นาที่ดินน่าน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
5) ยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มและประสานงานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานใน
การร่ วมบูรณาการการทางาน ได้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่จริ ม, สวพส., ผูน้ าชุ มชน, พัฒนาการอาเภอ
แม่จริ ม, องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่จริ ม, เกษตรอาเภอแม่จริ ม/จังหวัดน่ าน, ปศุสัตว์อาเภอแม่จริ ม/จังหวัด
น่าน, ประมงอาเภอแม่จริ ม/จังหวัดน่าน, สาธารณสุ ขอาเภอแม่จริ ม, โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบล,
หน่ วยจัดการต้นน้ าแม่จริ ม, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ า, กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, หน่ วยป้ องกันและ
รักษาป่ า นน 8 แม่จริ ม และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชน ได้แก่ บริ ษทั เวสคอน และวัดโป่ งคา ที่เข้ามามีบทบาททางการตลาด
เป็ นช่องทางการตลาดในการจัดจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงแม่จริ ม
จากการสัมภาษณ์ ถึงบทบาทและภารกิ จของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากแต่ละหน่ วยงานที่เข้ามามีส่วนร่ วมใน
ดาเนิ นการขับเคลื่ อนโครงการหลวงแม่จริ ม พบว่า ภารกิจหลักของหน่ วยงานมีหน้าที่ในการสนับสนุ นการ
ดาเนิ นการโครงการในพระราชดาริ จานวน 11 แห่ ง ในพื้นที่จงั หวัดน่าน ซึ่ งหนึ่ งในนั้น คือ โครงการหลวง
แม่จริ ม จะเห็ นว่าภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องกับภารกิ จในดาเนิ นการขับเคลื่อนโครงการ
หลวงแม่จริ ม
ส่ วนที่ 2 การรักษาเครื อข่ายการทางานให้สามารถดาเนิ นการขับเคลื่ อนโครงการหลวงแม่จริ ม
จังหวัดน่าน ได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็ จ
การดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม มีการจัดกิจกรรมร่ วมกันที่ ดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง
โดยการกาหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน มีแผนปฏิบตั ิการ มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4
ครั้ง รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผักกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ที่มีกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ และลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ การรั กษาสั มพันธภาพที่ ดีระหว่ างสมาชิ กเครื อข่ าย ด้วยมีการแบ่งการทางานตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน การกาหนดเป้ าหมายการทางาน และสวพส. มี เจ้าหน้าที่ ป ฏิ บตั ิ งาน
ประจาในพื้นที่ที่เป็ นหลักในการประสานงานเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ และชุ มชน ทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ต่อการทางานเป็ นอย่างมาก และทาให้ทุกกิจกรรมของโครงการหลวงแม่จริ มได้รับความสนใจชุมชน
ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี การกาหนดกลไกสร้ างระบบจูงใจ หน่ วยงานที่บูรณาการร่ วมกับโครงการหลวง
แม่จริ ม รู ้สึกได้รับการยอมรับ มีชื่อเสี ยงจากผลสาเร็ จหรื อการได้รับรางวัลของโครงการฯ และในชุ มชนเอง
เกษตรกรที่ ย งั ไม่ เข้า ร่ วมโครงการฯ ได้เห็ น ผูท้ ี่ เข้าร่ วมโครงการฯ ท าแล้วมี กิ นมี ใช้ ก็ สามารถดึ งดู ดให้
เกษตรกรรายอื่น ๆ ให้เข้ามาร่ วมโครงการฯ ทาให้โครงการขยายผลมากขึ้น การจัดหาทรั พยากรสนับสนุน
อย่ างเพียงพอ เครื อข่ายการทางานขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม มีหน่วยงานบูรณาการที่มีความพร้อมทั้ง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ บุคลากร งบประมาณ และองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ การ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ให้ ความช่ วยเหลื อและช่ วยแก้ ไขปั ญหา เครื อข่ายการทางานขับเคลื่ อนโครงการฯ มีหน่วยงานบูรณาการที่
สามารถปรึ กษา ให้คาแนะนา เมื่อเครื อข่ายเกิดปั ญหาระหว่างการดาเนิ นงานได้ ทาให้ช่วยเสริ มสร้างให้ครื อ
ข่ายเกิดความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น การสร้ างผู้นารุ่ นใหม่ อย่ างต่ อเนื่อง การดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จ
ริ มมีการสร้ างเกษตรกรผูน้ า 31 ราย เพื่อเป็ นผูถ้ ่ ายทอดองค์ความรู ้ ขยายผลให้กบั เกษตรรายอื่น ๆ รวมถึ ง
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานได้
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่างให้ความเห็นว่า การดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จริ ม ทั้ง 6 ด้าน
ที่ กล่ าวมาข้างต้น มี ส่ วนทาให้เครื อข่า ยการท างานสามารถดาเนิ นการขับเคลื่ อนโครงการหลวงแม่ จริ ม
จังหวัดน่าน ได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสาเร็ จ

อภิปรายผล
การศึกษาเครื อข่ายการทางานในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริ ม
แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายการทางาน (พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร, 2547) อยู่ 2
รู ปแบบ คือ 1) เครื อข่ ายเชิ งพืน้ ที่ (Area) เป็ นการรวมตัวของบุคคล กลุ่ม และองค์กร ที่อยูใ่ นพื้นที่ดาเนิ นการ
เป็ นปั จจัย หลัก ซึ่ ง เครื อข่ า ยการท างานในการขับ เคลื่ อนโครงการหลวงแม่ จริ ม ประกอบด้วย ก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในตาบลแม่จริ ม, อาเภอแม่จริ ม, องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่จริ ม, โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ประจาตาบลแม่จริ ม, สานักงานเกษตรอาเภอแม่จริ ม, สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่จริ ม, หน่วยจัดการต้นน้ า
แม่จริ ม, หน่วยป้ องกันและรักษาป่ า นน 8 แม่จริ ม, อุทยาแห่งชาติดอยภูคา เป็ นต้น ต่างเป็ นหน่วยงานที่อยูใ่ น
พื้นที่อาเภอแม่จริ ม เข้ามาดาเนิ นงานร่ วมกัน 2) เครื อข่ ายตามโครงสร้ างหน้ าที่ เป็ นเครื อข่ายการทางานแบ่ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การอนุ รักษ์และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ การส่ งเสริ มอาชี พเกษตรกรพื้นที่สูง
โครงสร้ างพื้ นฐาน การปกครอง สาธารณะสุ ข เป็ นต้นโดยมุ่งเน้นการดาเนิ นการภายใต้ วัตถุ ประสงค์ และ
เป้ าหมายหลักของหน่วยงานเป็ นที่ต้ งั
การดาเนิ นงานของโครงการหลวงแม่จริ ม มี ระดับเครื อข่ายตามมิ ติด้านโครงสร้ าง (นฤมล นิ ราทร,
2543) เป็ นระดับการร่ วมมืออย่ างเป็ นทางการ (Formation Agreements) ที่เครื อข่ายร่ วมกันทางานภายใต้ภารกิจ
ซึ่ งกาหนดขอบเขตหน้าที่ รับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจนแต่ ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ วยงานเป็ นใน
ลักษณะแนวราบ หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการมีความเสมอภาคกัน ไม่มีการสั่งการหรื อสายการบังคับบัญชา ทุก
คนสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูลและองค์ความรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วชิ ระ วัฒนาฤดี
(2561) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานแบบเครื อข่ายในการดาเนิ นงานลดอุบตั ิเหตุจราจรร้ายแรงใน
พื้นที่อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รู ปแบบเครื อข่ายในการดาเนิ นงานลดอุบตั ิเหตุจราจรร้ายแรง
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ในพื้นที่อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ควรเป็ นรู ปแบบเครื อข่ายเชิ งพื้นที่ในลักษณะแนวราบและเป็ น
ทางการ
จากผลการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรมร่ วมกันที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง,
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิ กเครื อข่าย, การกาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ, การจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนอย่างเพียงพอ, การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปั ญหา และการสร้างผูน้ ารุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่ อง
มีส่วนทาให้เครื อข่ายการทางานสามารถดาเนิ นการขับเคลื่ อนโครงการหลวงแม่จริ ม จังหวัดน่ าน ได้อย่าง
ต่อเนื่ องจนประสบความสาเร็ จ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ วัลลภา มณี เชษฐา (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้รูปแบบเครื อข่ายของตาบลทาเหนื อ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัย
ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการสร้างเครื อข่ายของตาบลทาเหนื อ ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุ มชน ความร่ วมมือ
กันของคนในชุ มชน การสนับสนุ นการทางานจากหน่ วยงานอื่น ๆ และการสร้ างความยอมรับให้แก่สังคม
ภายนอก และผลการศึกษาของ ปาน กิมปี (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้การศึกษานอก
โรงเรี ย นเพื่ อการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน พบว่า ปั จจัย ความส าเร็ จของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้ ก ารศึ ก ษานอก
โรงเรี ยนที่สาคัญ คือ 1) ปั จจัยภายนอก ได้แก่ การพัฒนาแบบพึ่งตนเองของชุ มชนความร่ วมมือ และการ
สนับสนุ นจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2) ปั จจัยภายใน ได้แก่ การมีผนู ้ าชุ มชนที่มีความสามารถในการ
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม ตลอดจนความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครื อข่าย
ข้อเสนอแนะการทาวิจยั
ผูว้ ิจยั มีขอ้ คิดเห็ นว่า การดาเนิ นงานขับเคลื่ อนเครื อข่ายให้ประสบความสาเร็ จควรมีการบูรณาการ
ร่ วมกันระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ เข้าเป็ นเครื อข่ายการทางาน เนื่ องจากแต่ละหน่วยงานหรื อภาคส่ วนต่าง ๆ ต่าง
มีภารกิจและศักยภาพไม่เหมือนกัน ทั้งบุคลากร ข้อมูล และงบประมาณ ดังนั้น การบูรณาการร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานหรื อภาคส่ วนต่าง ๆ จะทาให้เครื อข่ายมีความพร้อมครบทุกด้าน เพื่อสามารถขับเคลื่อนการทางาน
ของเครื อข่ายได้ นอกจากนี้ ด้วยบริ บทพื้นที่ของอาเภอแม่จริ มเป็ นอาเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดน่ าน ซึ่ งไม่มี
องค์กรภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกาไร (NGO) ทาให้การศึ กษาไม่เห็ นบทบาทของภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนเครื อข่ายการทางานเท่าที่ควร ดังนั้น การวิจยั ครั้งต่อไป เห็นควรขยายกลุ่มที่
จะศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้เห็นถึงเครื อข่ายการทางานที่กว้างขึ้น
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Approach to the development Tak Special Economic Development Zone by civil
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญหาอุ ป สรรคและแนวทางการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการขับเคลื่ อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ประชาชนทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการ พ่อค้า ข้าราชการ และนักศึกษา ในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก
จานวนรวมแบบสอบถามทั้งสิ้ น 402 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า
ความรับข้อมูลและการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากของภาคประชาชนอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่าปั ญหาและอุ ปสรรคที่มีผลต่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพิเศษตาก เป็ นในด้าน
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเขตเศรษฐกิจพิเศษและการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ตลอดรวมไป
ถึงข้าราชการ หน่วยงานปกครองท้องถิ่นในการกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จในพื้นที่ในระดับ
ปานกลาง

คาสาคัญ: การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก, เขตเศรษฐกิจพิเศษ , ภาคประชาชน
Abstract
The aims of this research were to study the condition of problems, obstacles, and approaches for
people's participation of Tak Special Economic Development Zone. The sample group used in the study
consisted of the public, entrepreneurs, merchants, government officials and students in the Tak Special
Economic Development Zone. The total of questionnaires was 402. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean and standard deviation and content analysis was used with the data gathered from the
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interviews with relevant stakeholders. The results of the study from the informants in the Tak Special
Economic Zone Development Policy found that there were problems and obstacles affecting the Tak
Special Economic Propulsion. There is efficiency in the administration of the Special Economic Zone and
participation from the local people, including government officials. Local government agencies to
formulate economic development policies in the area are a moderate level.

Keywords: Tak Special Economic Zone Development, Special Economic Zones, civil society
บทนา
จากนโยบายดาเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จงั หวัดตาก ได้แก่ ท้องที่ตาบลท่าสายลวด
ตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่กาษา ตาบลแม่กุ ตาบลแม่ตาว ตาบลแม่ปะ ตาบลแม่สอด และตาบลมหาวัน
อาเภอแม่สอด ตาบลช่องแคบ ตาบลพบพระ และตาบลวาเล่ย ์ อาเภอพบพระ ตาบลขะเนจื้อ ตาบลแม่จะเรา
และตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็ น“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ในวันที่ 19 มกราคม
2558 (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558) โดยส่ งเสริ มให้มีการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ ชายแดนทั้งในและนอกนิ คมอุ ตสาหกรรม เพื่ อให้เกิ ดการเชื่ อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน, 2557) ซึ่ งจะทาให้พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด อีกทั้ง
พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเป็ นจังหวัดสาคัญทางด้านตะวันตกของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ชายแดนที่
มีมูลค่าสิ นค้าเข้าออกประเทศสู งที่สุดในประเทศไทย (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2557) เป็ นประตูทางการค้าขาย
และเป็ นจุดเชื่ อมโยงบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC : East - West Economic Corridor) ที่
ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษนาร่ องของประเทศไทย (Special Economic Zone : SEZ)
(คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2556) โดยการเติบโตดังกล่าว ถือว่ามีอนาคตที่ดี หากเรา
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษมารองรับการเติบโตดังกล่าว ก็จะสร้างมูลค่าทางการค้าให้กบั ประเทศได้อย่างมหาศาล
ซึ่ งนโยบายการพัฒนาดังกล่ าวมี การดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยมีเป้ าหมายสาคัญ คือเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ
จากการเจริ ญเติบโตของของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่ งถือเป็ นเมืองยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาเศรษฐกิ จชายแดน ในการพัฒนารัฐบาลได้เข้ามาจัดการด้วยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ประกาศ
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สิ ทธิ พิเศษการลงทุ นให้นกั ลงทุ น มีการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานโดยอาศัยการบังคับใช้มาตรา 44 แห่ ง
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 ในการจัดหาที่ดินเพื่อทาการลงทุนโดยมีส่วนหนึ่ งเป็ นที่ดินทากิ น
และที่อยู่อาศัยของชาวบ้านอย่างไรก็ตามคนในพื้นที่มีส่วนร่ วมในการมีส่วนร่ วมในการแสดงการจัดการ
พื้นที่ของตนน้อยมากถึงแม่จะมีการเยียวยาจากรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็มีขอ้ จากัดในการจัดหาที่ดิน ที่ทากิ น
ของตน จะเห็ นได้ว่าการพัฒนาดังกล่าวนั้น มีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการพัฒนา 3 ภาคส่ วน คือ 1) ภาค
ประชาชน เช่ น ปั ญหาด้านการดารงชี วิต การประกอบอาชี พ และที่ ทากิ น 2) การบริ การสาธารณะ เช่ น
ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 3) ผลกระทบทางธุ รกิจและ
ผูป้ ระกอบการท้องถิ่น ทาให้ประสบปั ญด้านการพัฒนาที่ยงั ไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพได้เต็มที่
จากข้อจากัดด้านทุนและการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางนโยบายของภาคประชาชนใน
การแก้ไขปั ญหาในการพัฒนาที่ผา่ นมานั้นทาให้มีขอ้ จากัดและประสบปั ญหาการดาเนิ นการให้สู่ความยัง่ ยืน
ดังนั้น ภาคประชาชนซึ่ งเป็ นเป็ นกลไกสาคัญในช่วยผลักดันและชี้ ให้เห็นถึงปั ญหาและความต้องการเช่น มี
กระบวนการศึกษาและการทาประชาพิจารณ์ ในพื้นที่ ที่ถือว่าเป็ นพื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจซึ่ งอาจจะส่ งผล
กระทบในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มีลกั ษณะแบบองค์
รวมทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็ นเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนนโยบายด้านเศรษฐกิจใน
พื้ นที่ แบบมี ส่ ว นร่ วมที่ จะท าให้ส อดคล้อ งแนวทางการบริ หารจัดการของท้อ งถิ่ นและวิถี ชี วิตของภาค
ประชาชน
จากความสาคัญดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึ กษา ของการดาเนิ นนโยบายในพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษตากในบริ บ ทของการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชน ปั ญหาอุ ป สรรคในพื้ นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากและการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อแนวการ
พัฒนาแบบบูรณาการและในการศึ ก ษานี้ จะทาให้ได้ขอ้ มูล สารสนเทศเพื่อนาไปใช้ใ นการวางแผนและ
ดาเนิ นการในประเด็ นส าคัญที่ เกี่ ย วข้องกับ พันธกิ จของหน่ วยงานตนเองเพื่ อให้การพัฒนาในพื้ นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษตากยัง่ ยืนได้

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาเพื่อศึกษาสภาพปั ญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตา
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
3. เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากภาคประชาชน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงผสานวิธี(Mix Method) โดยเชิงปริ มาณ (Quantitative Method) เข้า
ด้วยกัน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าจากเอกสาร
และผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางการวิจยั ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงเนื้อหาใน วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาประกอบด้วยประชาชนทัว่ ไป
ผูป้ ระกอบการ นักธุ รกิจพ่อค้า ข้าราชการและนักเรี ยนนักศึกษา ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก คือ 1.
อาเภอแม่ ระมาด 2. อาเภอแม่ ส อด 3. อาเภอพบพระ จัง หวัดตาก โดยการสุ่ ม ตัวอย่า งอย่า งง่ า ย (Simple
Random Sampling) สาหรับการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างใช้ Taro Yamane โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่ อน
0.05 จากข้อมูล รวมแบบสอบถามทั้งสิ้ น 402 ฉบับ จากประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 3 อาเภอแม่สอด 67,897
คน คิดเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 44 อาเภอแม่ระมาด จานวน 33,486 คน สัดส่ วน ร้อยละ 22 อาเภอพบพระ
ร้อยละ 34 จานวน 50,859 จานวนรวม 153,224 คน(ที่ทาการปกครองจังหวัดตาก, 2560) ระยะเวลาในการ
ดาเนินการเก็บข้อมูล 3 เดือนโดยใช้เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ และสัมภาษณ์เชิ งโครงสร้างกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เช่น ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและส่ วนราชการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก การดาเนิ นการเก็บ
ข้อมูล 3 เดือน

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพและปัญหาเพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากการศึกษาสภาพปั ญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้ านเศรษฐกิจ
การศึกษาสภาพปั ญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในด้าน
เศรษฐกิ จ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จตาก เป็ นในด้านประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารเขตเศรษฐกิ จพิเศษ ซึ่ งยังขาดการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาสังคมของคนในพื้นที่ ตลอดรวมไปถึ ง
ข้าราชการ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ไม่มีบทบาทในการกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่
แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจถูกกาหนดจากหน่วยงานส่ วนกลาง หน่วยงานในท้องถิ่นเป็ นเพียงผูป้ ฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่ได้รับ เมื่อนโยบายและการปฏิ บตั ิติไม่สอดคล้องกับปั ญหาในท้องถิ่ น ย่อมนามาซึ่ งการขาด
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ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากในการพัฒนาสู่ ความ
ยัง่ ยืน
1.2 ด้ านสั งคม
สภาพสังคมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็ นพื้นที่ที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติ
พันธ์ อันเป็ นคนท้องถิ่ นเดิ มในพื้นที่ และเมื่ อพื้นที่ เศรษฐกิ จพิเศษตาก มี การพัฒนา ส่ งผลต่อการเติ มโต
ทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ ส่ งผลให้ต่อการดารงอยูร่ ่ วมกันของชุ มชนเป็ นกลายชุ มชนผสม เกิดอาชี พ สร้าง
รายได้ และอาศัยร่ วมกันภายใต้ความหลากหลายทางสังคมอย่างสันติสุข แต่ปัญหาสังคมที่กาลังเติมโตขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ กลุ่มสังคมหนึ่ งซึ่ งไม่มีสถานภาทางกฎหมาย กาลังส่ งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณูปโภค ความไม่สมดุลกันระหว่างประชากรกับศักยภาพของของพื้นที่ ย่อมนามาซึ่ งปั ญหาด้าน
สาธารณสุ ข อาชญากรรม และการอาศัยร่ วมกันระหว่างชุ มชนดั้งเดิมกับชุ มชนอพยพใหม่ ดังจะเห็นได้จาก
การเข้ารับบริ การสาธารณสุ ขของแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสถานะในทางกฎหมาย มีจานวนมากเกินศักยภาพ
ของโรงพยาบาล หรื อระบบสาธารณสุ ขของพื้นที่จะรับได้ ก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่จาก
การอาศัยในชุมชนแออัด ขาดสุ ขอนามัยที่ดี เป็ นต้น นอกจากนี้ ในด้านอาชญากรรม ซึ่ งแรงงานต่างด้าวที่ไม่
มีสถานะทางกฎหมาย ก่อเหตุลกั ขโมย ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด หรื อการทาร้ายร่ างกายเพื่อประสงค์ในทรัพย์
และการร่ างกายของผูเ้ สี ยหาย และไม่สามารถติดตามตัวได้อย่างแน่ชดั มีการหลบหนี ออกนอกพื้นที่ ส่ งผล
ต่อวิถีสังคมในพื้นที่ เศรษฐกิ จพิเศษตากเป็ นอย่างมาก และเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน
1.3 ด้ านการเมือง
ปั ญหาอุปสรรคด้านการเมืองในการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก หน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการเตรี ยมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จากผลกระทบ การบริ การสาธารณะ มี
การให้การบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่แก่แรงงานต่างด้าว การให้คาแนะนาปรึ กษาทางด้าน กฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลื อประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ตลอดจนแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในสังคมอันเกิ ด จากการอยู่ร่วมกัน
อย่างหลากหลายของผูค้ นที่เข้ามาทางาน แต่ยงั คงขาดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย
เพื่อแก้ไขปั ญหาภายในชุมชน ดังนั้นนโยบายที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิติยงั คงขาดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตากภายใต้การสร้ างความเข้มแข็งจากฐานรากสู่ การ
พัฒนา
1.4 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก เป็ นพื้นที่ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่อยข้างมาก พื้นที่อาเภอพบพระ
เป็ นพื้นที่แหล่งเกษตรกรรมขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าจากต้นน้ าเพื่อการเกษตรจานวน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
มาก ย่อมส่ งผลต่อการผลิ ตแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค และบริ โภคของคนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก ระบบ
การผลิตน้ าเพื่อส่ งต่อให้กบั การขนายตัวทางเศรษฐกิจ ยังคงเป็ นปั ญหาที่ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาจาก
หน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้หากมีการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษตากตามแผนการพัฒนาของภาครัฐ ย่อมต้อง
ส่ งผลต่อการดารงชีพของคนในพื้นที่g-เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ แล้ว ปั ญหาใน
ด้านกระบวนการจัดเก็บ และกาจัดขยะของพื้นที่เศรษฐกิ จพิเศษตาก ยังขาดประสิ ทธิ ภาพและไม่สามารถ
รองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก จาเป็ นอย่างยิง่ ต้องมีการศึกษาแนวทางแก้ไข ปั ญหาอุปสรรค
ให้สาเร็ จเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคต
2. ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการขับเคลือ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ในการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ วม โดยการสอบถามผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยประชาชนทั่ว ไป
ผูป้ ระกอบการ นักธุ รกิจ พ่อค้า ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอข้อมูลดังนี้
2.1 การมีส่วนร่ วมในด้ านการรับรู้ ข้อมูลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
การมีส่วนร่ วมในด้ านการรับรู้
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
̅
S.D. ระดับการแปลผล ลาดับ
1.ที่มาของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
2.55
0.862
ปานกลาง
5
2.วัตถุ ประสงค์ ความสาคัญของเขตเศรษฐกิ จพิเศษ 2.75
0.966
ปานกลาง
4
ตาก
3.กิจกรรม โครงการ และการดาเนินงาน
2.83
1.046
ปานกลาง
2
4.พื้นที่เป้ าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2.81
0.992
ปานกลาง
3
5.ด่ า นชายแดนและจุ ดผ่า นแดนเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ 2.92
0.905
ปานกลาง
1
ตาก
2.77
0.954
ปานกลาง
รวม
พบว่าการรั บ รู ้ ขอ้ มูลเบื้ องต้น พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยที่ 2.77 ระดับการแปลผลที่ ระดับปานกลาง โดยมี
ประเด็นเรื่ อง การรับรู ้ขอ้ มูลเบื้องต้นด้านด่านชายแดนและจุดผ่านแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีค่าเฉลี่ยด้าน
การรับรู ้ขอ้ มูลเบื้องต้น ที่ 2.92 รองลงมาคือ การรับรู ้กิจกรรม โครงการ และการดาเนิ นการ มีค่าเฉลี่ย 2.83
และพื้นที่เป้ าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม ตามลาดับ
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เห็นได้วา่ การรับรู ้ขอ้ มูลของของภาคประชาชนในการจัดลาดับพบว่าการับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านจุด
ผ่านแดนและกิ จกรรม โครงการและการดาเนิ นการอยู่ในลาดับแรก แม้จะอยู่ในระดับปานกลางแต่ขอ้ มูล
สาคัญ เช่นที่มาความสาคัญและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ยังอยูใ่ นลาดับที่ 4 ,5
2.2 ด้ านความต้ องการและการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ใน
ด้ านความรู้ เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
ประเด็นความต้ องการและการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
̅
S.D. ระดับการแปลผล ลาดับ
ความรู้ เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
1.ด้านการค้าและการลงทุน
3.43
0.879
ปานกลาง
1
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและขนส่ ง 3.34
0.951
ปานกลาง
4
3.ด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ
3.35
1.089
ปานกลาง
3
4.ด้านกฎหมายและการอยู่ร่วมกันในบริ บทของเขต 3.4
0.946
ปานกลาง
2
เศรษฐกิจพิเศษตาก
5.ด้านผลิตภัณฑ์และอาหาร
3.18
0.966
ปานกลาง
7
6.ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.32
0.95
ปานกลาง
5
7.ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม
3.25
0.879
ปานกลาง
6
8.ด้านทรัพยากรท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม
3.12
1.089
ปานกลาง
8
3.29
0.969
ปานกลาง
รวม
พบว่า ประเด็นด้านความรู ้ เรื่ องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก พบค่าเฉลี่ยที่ 3.29 ระดับการ
แปลผลปานกลาง โดยมี ด้า นการค้า และการลงทุ น เป็ นประเด็ น ความต้อ งการและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ที่ ค่าเฉลี่ ย 3.43 ระดับการแปลผล ปานกลาง รองลงมาคื อ ด้านกฎหมายและการอยู่ร่วมกันใน
บริ บทของเขตเศรษฐกิ จพิเศษตาก พบค่าเฉลี่ ยที่ 3.40 และด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ พบค่าเฉลี่ ยที่
3.35 ตามลาดับ
เห็นได้วา่ ด้านความรู ้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่าในลาดับแรกเป็ นด้านการค้าการลงทุน
ลาดับที่ 2 ด้านกฎหมายและการอยู่ร่วมกันในบริ บทของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากส่ วนด้านการพัฒนาที่รับรู้
น้อยที่คือด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
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2.3 ด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
̅
S.D. ระดับการแปลผล ลาดับ
1.การมี ส่ ว นร่ วมในการเตรี ย มพร้ อ มในการพัฒ นา 3.64
0.913
มาก
1
พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ เช่ น การพั ฒ นาภาษาพม่ า
กะเหรี่ ยง และภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
2.การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมท้อ งถิ่ น 3.43
0.917
ปานกลาง
3
และการวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
3.การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ทรั พ ยากร 3.35
0.926
ปานกลาง
4
ท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อม ภายในชุมชน
4.การมี ส่ วนร่ วมในการเสนอความคิ ดเห็ นเพื่ อ การ 3.47
0.902
ปานกลาง
2
พัฒนาชุ มชน ท้องถิ่ นและนโยบายสาธารณะเฉพาะ
พื้นที่
5.การมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมในการวางแผนดาเนิ น 3.35
0.913
ปานกลาง
4
กิ จกรรม โครงการ ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาบริ บท
ของชุมชนและท้องถิ่น
3.448 0.914
ปานกลาง
รวม
ด้านการมีส่วนร่ วมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้านการมีส่วนร่ วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก เช่ น การพัฒนาภาษาพม่า กะเหรี่ ยง และภาษาอังกฤษ เป็ นต้น พบค่าเฉลี่ยที่ 3.64 รองลงมาคือ การมี
ส่ วนร่ วมในการเสนอความคิ ดเห็ นเพื่อการพัฒนาชุ มชน ท้องถิ่ นและนโยบายสาธารณะเฉพาะพื้นที่ พบ
ค่าเฉลี่ยที่ 3.47 และ การมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มวัฒนธรรมท้องถิ่นและการวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พบ
ค่าเฉลี่ยที่ 3.40 ตามลาดับ
จะเห็ นได้ว่า ในลาดับแรก จะเป็ นความต้องการการมี ส่วนร่ วมในการเตรี ยมพร้ อมในการพัฒนา
พื้นที่ เขตเศรษฐกิ จทางด้านภาษา และลาดับที่ 2 การมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็ นเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะเฉพาะพื้นที่ และในลาดับที่นอ้ ยที่สุดคือการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ปรั บปรุ งทรั พยากรท้องถิ่ นและสิ่ ง แวดล้อมภายในชุ มชนและการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมในการวางแผน
ดาเนินกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2.4 ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจมีผลต่ อระบบเศรษฐกิจของชุ มชนในพืน้ ที่
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ สั งคม
ข้ อมูลด้ านประเด็นผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ สั งคม
̅
S.D. ระดับการแปลผล ลาดับ
1.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้คนในชุมชน
3.25
0.803
ปานกลาง
9
มีรายได้เพิ่มขึ้น
2.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้คนในชุมชน
3.43
0.879
ปานกลาง
6
มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
3.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้มีการจ้างงาน 3.64
0.95
มาก
2
มากขึ้น
4.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้เกิดอาชีพ
3.35
1.133
ปานกลาง
7
ใหม่ ๆ มากขึ้น
5.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้ราคาสิ นค้า
3.47
0.86
ปานกลาง
4
ที่ใช้ในการดารงชีวติ สู งขึ้น
6.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้คนในชุมชน
3.39
0.946
ปานกลาง
8
มีภาระหนี้สินมากขึ้น
7.นโยบายเขตเศรษฐกิ จพิเศษตากทาให้มีการลงทุน 3.12
0.951
ปานกลาง
10
ด้านธุ รกิจการท่องเที่ยวภายในชุมชนมากขึ้น
8.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้ชุมชนมีการ 3.47
0.966
ปานกลาง
4
พัฒนาและเจริ ญมากขึ้น
9.นโยบายเขตเศรษฐกิ จพิเศษตากท าให้ราคาที่ ดิน 3.68
0.759
มาก
1
สู งขึ้น
10.นโยบายเขตเศรษฐกิ จพิ เศษตากท าให้มีก ารซื้ อ 3.62
0.86
มาก
3
ขายที่ดินในชุมชนมากขึ้น
3.44
0.911
ปานกลาง
รวม
พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จมี ผลต่อระบบเศรษฐกิ จของชุ มชนในระดับปานกลาง ที่ ค่าเฉลี่ ย
3.44 แปลผลระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า นโยบายเขตเศรษฐกิ จพิเศษตากทาให้ราคาที่ดิน
สู งขึ้น มีค่าเฉลี่ยที่ 3.68 แปลผลระดับมาก รองลงมาคือ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้มีการจ้างงาน
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มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยที่ 3.64 แปลผลระดับมาก และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้มีการซื้ อขายที่ดินใน
ชุมชนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยที่ 3.62 แปลผลระดับมาก
เห็นได้วา่ ผลกระทบที่มีต่อชุ มชนเป็ นลาดับแรกและมากที่สุดคือ ราคาที่ดินสู งขึ้น แต่ในลาดับที่ 2
มีการจ้างงานมากขึ้นเป็ นผลกระทบในเชิ งบวก ลาดับที่นอ้ ยที่สุดคือ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากทาให้มี
การลงทุนด้านธุ รกิจการท่องเที่ยวภายในชุมชนมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
สภาพปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพิเศษ
ตาก เนื่ องจากพื้นที่หลักในการพัฒนาฯ อยู่ในพื้นที่ชายแดนปั ญหาอุปสรรคส่ วนใหญ่หากแบ่งเป็ นรายด้าน
แล้วนั้น จะประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม การเมือง การพัฒนาพื้นที่ถูก
กาหนดโดยราชการส่ วนกลางเป็ นหลักท้องถิ่ นและประชาชนไม่มีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดและร่ วมในการบริ หารจัดการมากนักในทุกด้านทั้งนี้ การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอาจทาให้
เกิดปั ญหาด้านบริ หารจัดการ
ในการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในพื้นที่ แม้จะอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ขอ้ มูลสาคัญ แม้การมี
ส่ วนร่ วมการรับรู ้ขอ้ มูลของของภาคประชาชนในการจัดลาดับพบว่าการับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านจุดผ่านแดน
และกิ จ กรรม โครงการและการด าเนิ น การอยู่ ใ นอัน ดับ แรก จะเป็ นความต้อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เตรี ยมพร้อมในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางด้านภาษาและการมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะเฉพาะพื้นที่ ผลกระทบที่มีต่อชุ มชนเป็ นลาดับแรกและมาก
ที่สุดคือ ราคาที่ดินสู งขึ้น แต่ในลาดับที่ 2 มีการจ้างงานมากขึ้นเป็ นผลกระทบในเชิงบวก
หากวิเคราะห์ถึงปั จจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสู่ ยงั่ ยืนแล้วเราจะเห็นได้วา่ การมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่ วนเป็ นแนวทางที่สาคัญที่สุดจะเห็นได้จากข้อมูลเชิ งพรรณนาที่สาคัญ
พบว่าระดับของการมีส่วนร่ วมนั้นอยู่ในดับปานกลางซึ่ งหากดูภาพรวมของผลกระทบและข้อมูลวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาแล้วนั้นมีความสอดคล้อง ว่าสภาพปั ญหาในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่ ความยัง่ ยืน
นั้น ยังคงต้องมีการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่ องและเกิดการบูรณาการจนเกิดการ
ดาเนินนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนและบริ บทของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
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ข้ อเสนอแนะ
การบริ หารจัดการเมื องของเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษตาก มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง จากผลกระทบทางด้านสังคม มีการให้การบริ การสาธารณสุ ขในพื้นที่แก่แรงงานต่างด้าว การ
ให้คาแนะนาปรึ กษาทางด้าน กฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ตลอดจนแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในสังคมอันเกิด จากการอยูร่ ่ วมกันอย่างหลากหลายของผูค้ นที่เข้ามาทางาน แต่ยงั คงขาดการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนในการเป็ นผูก้ าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปั ญหาภายในชุ มชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในการนโยบายที่นาไปสู่ การปฏิ บตั ิย่อมต้องมีการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการพัฒนา
และการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนมากขึ้ นเห็ นได้จากการรั บ รู ้ ขอ้ มูล ข่ าวสารเกี่ ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากยังอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในเชิ งนโยบาย พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็ นพื้นที่ที่มีความเป็ นพลวัตที่มีการเปลี่ยนและ
เคลื่ อนไหวของผูค้ นค่อนข้างสู ง ในการพัฒนาเมื องที่ มีความเจริ ญสู งขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ย่อมส่ งผลกระทบ
ประชาชนในพื้นที่ ต่อใช้ทรัพยากร ต่อการดารงชี พ ปั ญหาที่ ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนาจากหน่ วยงาน
รับผิดชอบซึ่ งจะเห็ นจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและส่ วนราชการในพื้นที่ยงั มีขอ้ จากัดในอานาจและ
หน้าที่ ทั้งนี้ หากมีการขยายตัวของเศรษฐกิ จพิเศษตากตามแผนการพัฒนาของภาครัฐ ย่อมต้องส่ งผลต่อการ
ดารงชีพของคนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ แล้ว จาเป็ นอย่างยิ่งต้องมีการศึกษาแนว
ทางแก้ไข ปั ญหาอุปสรรคให้สาเร็ จและแก้ไขช่ องว่างระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อรองรับการเติบโต
ของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคต ความรู ้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่ งมิได้เป็ นเพียงด้านการค้า
การลงทุนและการอยูร่ ่ วมกันในบริ บทของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1. ศึ ก ษาเครื อข่า ยความร่ วมมื อและรู ปแบบความร่ วมมื อในการ
ขับเคลื่อนการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ผลการศึกษาพบว่า 1. เครื อข่ายความร่ วมมือของศูนย์
บริ หารจัดการน้ าจังหวัดล าพูนมี รูปแบบความร่ วมมื อในระดับ ความร่ วมมื อ โดยเครื อ ข่ า ยมี ก ารก าหนด
เป้ าหมายร่ วมกันในระยะยาว มีการรวมตัวกันเพื่อดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาน้ าในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งทุกภาคส่ วนได้
ประโยชน์ร่วมกัน 2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ได้แก่ การติ ดต่อสื่ อสารมี ความสม่ าเสมอ การตัดสิ นใจร่ วมกันของ
สมาชิ กในทุกขั้นตอน การมีเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มบทบาทและการตัดสิ นใจของสมาชิ ก
ระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วนอย่างต่อเนื่ อง มีการ
เชื่อมต่อคนรุ่ นเดียวกัน คนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ เพื่อให้มีการสื บสานการดาเนินงานต่อไป

คาสาคัญ: เครื อข่ายความร่ วมมือ/ การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า/ ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
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Abstract
The objectives of this research were: 1. to study the cooperation network and cooperation model
in driving water resource management of the Lamphun Provincial Water Management Center; 2. To study
the factors affecting the success of driving resource management. Water of the Water Resources
Management Cooperation Network of the Water Management Center in Lamphun Province In this
research, qualitative research methodology was used. Data were collected by in-depth interviews and
specific group discussions in informal interview format.
The results of the study revealed that 1. The cooperation network of the Lamphun Provincial
Water Management Center has a cooperation model at the level of cooperation. The networks have
common long-term goals. There is a gathering to take action to solve water problems in each area. which
all sectors can benefit together. 2. Factors affecting the success of the water resource management
cooperation network of the Lamphun Water Management Center are: communication is consistent.
collective decision of members at every step Having an efficient network Promotion of member roles and
decisions Continuously and efficiently mobilize resources There is continuous mobilization of resources
from all sectors. The same generation is connected. The old and the new in order to continue the
operation.

Keywords: Cooperation Network/ Water Resource Management/ Water Management of Lamphun
Water Resource Management Operation Center, Lamphun Province

บทนา
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งมุ่ ง เน้ น การปฏิ รู ป เรื่ อ ง
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยสั่งการ
ให้ ผู ้ว่า ราชการจัง หวัด ทุ ก จัง หวัด จัด เตรี ย มข้อ มู ล คณะท างานและการจัด ท าแผน เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนิ นงานของหน่ วยปฏิ บตั ิการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยให้
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ที่ได้ดาเนิ นการจัดตั้งโครงการระบบเครื อข่ายเพื่อการ

PSPARN 2022

305

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จัดการทรัพยากรน้ าแห่ งประเทศไทยขึ้น ทาหน้าที่สนับสนุนข้อมูลการดาเนิน งานดังกล่าว (องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดลาพูน, 2562)
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ในภาคเหนื อ ห่ างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้ อนจัดใน
ฤดู ร้อน มี ปัญหาน้ าท่วม น้ าหลากในช่ วงฤดู ฝน จากการตัดไม้ทาลายป่ า ส่ งผลให้ไม่มีพ้ืนที่ชะลอน้ าและ
ความลาดชันของลาน้ า โดยเฉพาะบริ เวณลาน้ าแม่ทาและแม่น้ าลี้ ซึ่ งมีความรุ นแรงที่สุด ส่ งผลกระทบต่ออาเภอ
แม่ทา อาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอลี้ อาเภอเวียงหนองล่องและอาเภอป่ าซาง รวมไปถึงมีการขาดแคลนน้ าใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง เนื่ องจากปริ มาณความต้องการใช้น้ าในการเกษตร และของภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ าเพิ่มขึ้ น
(องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน, 2562) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ข้อมูลที่ใช้ ในการติ ดตามสถานการณ์ น้ า เพื่อบริ หารจัดการน้ าและป้ องกันบรรเทาอุ ทกภัยที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต จึงได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดลาพูน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน และสถาบัน
สารสนเทศทรั พ ยากรน้ า (องค์ ก ารมหาชน) ร่ วมกั น จั ด ตั้ ง “หน่ ว ยปฏิ บ ั ติ ก ารสารสนเทศด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จังหวัดลาพูน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีเป้ าหมาย เพื่อให้
จัง หวัด ล าพูนมี ระบบข้อมู ล สารสนเทศด้านทรั พยากรน้ าที่ ครบถ้วน รวมทั้งพัฒนาบุ คลากรท้องถิ่ น ให้มี
ศักยภาพและองค์ความรู้ ในการจัด ท าข้อ มู ล ดู แ ลรั ก ษาโครงสร้ า งแหล่ ง น้ า วางแผนพัฒ นา และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในท้องถิ่ นได้อย่างเหมาะสม (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน,
2562)
จากการดาเนินการที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2562 - 2564) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน โดยศูนย์บริ หาร
จัด การน้ า จัง หวัด ล าพู น ได้มี ก ารด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เช่ น ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) หน่ วยงานภาครัฐและชุ มชนในพื้นที่
ดาเนิน “โครงการพัชรธรรม สื บสานจิตวิญญาณลุ่มน้ ากวง” ถวายแด่วดั ป่ าพุทธพจน์หริ ภุญไชย เมื่อช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจัดทา “โครงการบริ หารจัดการน้ าชุ มชนพัชรธรรม” เมื่ อช่ วงเดื อน มกราคม 2565
เพื่อร่ วมกันพัฒนาและบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในวัดป่ าพุทธพจน์ฯ และชุมชนพัชรธรรม พร้อมขยายผล
ไปยังชุมชนข้างเคียง จากผลการดาเนินการของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ในการแก้ไขปั ญหาการ
ขาดแคลนน้ าและปั ญหาน้ าท่วม น้ า หลาก ตลอดจน ปั ญหาน้ าเน่ าเสี ย ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษา
รู ป แบบและกระบวนการความร่ วมมื อของเครื อข่ ายและปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อความสาเร็ จของเครื อข่ ายความ
ร่ วมมือในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าแล้งและน้ าน่าเสี ยในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรม ซึ่ ง
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยเป็ นข้อมูลให้ นาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่อื่น ๆ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเครื อข่ายความร่ วมมือ และรู ปแบบความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครื อข่าย
ชุมชน ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า ของเครื อข่าย
ความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
เครือข่ ายความร่ วมมือด้ านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ ของศูนย์ บริหารจัดการนา้ จังหวัดลาพูน

เครือข่ ายความร่ วมมือ
- ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
- องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน
- ชุมชนและกลุ่มผูใ้ ช้น้ า
- เทศบาลตาบลในพื้นที่

รูปแบบความร่ วมมือ
- ระดับการประสานงาน (Co-ordination)
- ระดับการประสานความร่ วมมือ (Co-operation)
- ระดับความร่ วมมือ (Collaboration )

- สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลาพูน
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า

ปัจจัยความสาเร็จของเครือข่ ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรั พยากรน้าของศู นย์ บริ หาร
จัดการนา้ จังหวัดลาพูน
- กระบวนการติดต่อสื่ อสาร การตัดสิ นใจร่ วมของสมาชิกในทุกขั้นตอน
- โครงสร้างเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
- การส่งเสริ มบทบาทและการตัดสิ นใจของสมาชิกในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างบรรทัดฐานความร่ วมมือ
- การพัฒนาและระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
- การจัดให้มีเวทีเชื่ อมต่อคนรุ่ นเดียวกัน คนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ เพื่อสื บทอดเครื อข่าย
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษานี้ ได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและบทความที่เกี่ยวข้อง ที่
ผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้เป็ นกรอบคิดในการศึกษาดังนี้
ในการศึกษากระบวนการความร่ วมมือและรู ปแบบความร่ วมมือของเครื อข่ายความร่ วมมือ ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน เพื่อขับเคลื่ อนการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ผูว้ จิ ยั ได้นา แนวคิดเกี่ยวกับความร่ วมมือ (Collaboration) มาอธิบายลักษณะการทางานร่ วมกันของหลายภาค
ส่ วน ตามรู ปแบบการสร้างความร่ วมมือ ของ วสันต์ เหลืองประพัสร์ (2555) ที่ได้ให้ความหมายและลักษณะ
ของการบริ หารแบบร่ วมมือกันหลายภาคส่ วนหรื อการประสานความร่ วมมือ ว่าเป็ นการบริ หารงานภาครัฐ
ในรู ปแบบเครื อข่ายที่อาจมีปฏิสัมพันธ์กนั ในหลายลักษณะและสามารถนาภาคส่ วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้า
มาร่ วมดาเนิ นการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้แบ่ง รู ปแบบความร่ วมมือในการทางานเป็ น 3 ลักษณะ
ดังนี้ 1) การประสานงาน (Co-ordination) เป็ นการปฏิสัมพันธ์ในเชิ งความร่ วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างภาคส่ วน
ในระดับองค์การหรื อหน่วยงาน เป็ นการประสานการทางาน มีเป้ าหมายเพื่อให้องค์การที่มีการดาเนิ นการ
บางอย่างร่ วมกันหรื อมีภารกิจที่ตอ้ งการทาร่ วมกัน ซึ่ งอาจทาได้ในหลายลักษณะ ทั้งที่เป็ นการประสานงาน
ระหว่างส่ วนงานหรื อหน่ วยงานงานย่อย ๆ ภายในองค์การเดี ยวกัน หรื อการประสานงานระหว่างองค์การ
ต่างสังกัด หรื อต่างภาคส่ วนกัน (นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์, 2554) 2) การประสานความร่ วมมื อ (Cooperation) เป็ นการปฏิ สัมพันธ์ ในเชิ งความร่ วมมื อที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ในลักษณะของการ
ประสานความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันระหว่างกลุ่มเครื อข่ายองค์กรที่อยูต่ ่างภาคส่ วนกัน ได้แก่ องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคธุ รกิ จเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม/ชุ มชน จะดาเนิ นไปโดยอาศัยกลไกการบริ หาร
กิ จการบ้า นเมื องระดับ ชาติ เช่ น ระเบี ย บ กฎหมาย มติ คณะรั ฐมนตรี เป็ นต้น 3) ระดับ ความร่ วมมื อ
(Collaboration ) เป็ นกระบวนการทางานร่ วมกัน โดยมีการร่ วมกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน ในระยะยาว หรื อ
ตลอดไป เป็ นการรวมตัวกัน เพื่อดาเนิ นกิ จการที่ มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีการเจรจาตกลงเป้ าหมายที่ทา
ร่ ว มกัน ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตามที่ ต กลงกัน ไว้ มี ล ัก ษณะของเป็ นทางการสู ง มี ก ารสื่ อ สารและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล กาหนดบทบาท ภารกิจของหน่วยงานที่เข้ามาสร้างความร่ วมมือกันดาเนิ นภารกิจให้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
จากการอธิ บ ายลัก ษณะการท างานร่ วมกัน เพื่ อการขับเคลื่ อนการพัฒนาและการบริ หารจัดการ
ทรั พยากรน้ า ของศูนย์บริ หารจัดการน้ า จัง หวัดลาพูน ผูว้ ิจยั ยังได้นา องค์ประกอบที่ ส าคัญและมี ผลต่ อ
ความสาเร็ จของเครื อข่าย ตามแนวทางการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ (Net-working) ของ เกียรติ
พงษ์ อุดมธนะธี ระ ที่สามารถนามาอธิ บายความสาเร็ จของการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูนได้ โดยองค์ประกอบที่สาคัญและมีผลต่อความสาเร็ จ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ของเครื อข่าย มีดงั ต่อไปนี้ (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธี ระ, 2560) 1) กระบวนการติดต่อสื่ อสารจะต้องมีความ
สม่าเสมอ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร เทคนิ ค ประสบการณ์ ตลอดจนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 2) การพิจารณาถึงความต้องการของมวลสมาชิกเครื อข่าย การได้แลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง ต่อการ
พัฒนาหรื อเป้ าหมายของกิ จกรรมในความร่ วมมือ ตลอดจนขบวนการตัดสิ นใจร่ วม เพื่อให้สามารถแปลง
ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และประสานความร่ ว มมื อ ได้ 3) องค์ก รความร่ ว มมื อ และโครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยมี
ประสิ ทธิภาพ ตอบสนองต่อการประสานความร่ วมมือ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
ได้ 4) ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มบทบาทและการตัดสิ นใจขั้นดาเนิ นการของมวลสมาชิ ก เพื่อสร้ าง
บรรทัดฐานในความร่ วมมือ 5) มีการพัฒนาและระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนแผนในการพัฒนา
และระดมทรัพยากรมีประสิ ทธิ ภาพ 6) จัดกิจกรรมให้สมาชิ กใหม่ของเครื อข่าย เพื่อเชื่ อมต่อคนรุ่ นเก่ากับ
คนรุ่ นใหม่ในการสื บทอดความเป็ นเครื อข่ายต่อไป
นอกจากนี้ ได้นางานวิจยั ของ จารุ พฒั น์ แดงเรื อ (2558) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง กระบวนการมีส่วนร่ วม
ของกลุ่ มผูใ้ ช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยก้อด ในการจัดการแหล่ งน้ าในพื้ นที่ พบว่า กระบวนการมี ส่วนร่ วมของ
เครื อข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยก้อด มีการบริ หารร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการกับปั ญหาตาม
ความต้องการของชุ มชน โดยการประสานความร่ วมมื อกันระหว่า งหน่ วยงานภาครั ฐที่ มีหน้าที่ ด้า นการ
จัดการทรัพยากรน้ า กับกลุ่มเครื อข่ายในพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุ น
จากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านงบประมาณ และการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งกลุ่มเครื อข่าย เพื่อการมี
ส่ วนร่ วมของคนในพื้นที่ จากสภาพพื้นที่ สิ่ งแวดล้อม ความเชื่ อที่มีอยู่ของชุ มชนที่ ตอ้ งการการจัดการกับ
ปั ญหาความต้องการของตนเอง จึงสามารถนานโยบาย แผนงาน โครงการที่หน่วยงานภาครัฐเป็ นผูก้ าหนด
มาวิเคราะห์ร่วมกับแผนการดาเนิ นงานของชุ มชน และงานของ วีรวิวฒั น์ บารุ งพาณิ ชย์ (2559) ที่ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบการจัดการน้ าของเครื อข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ าในพื้นที่อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่กบั พื้นที่อาเภอลี้
จังหวัดลาพูน พบว่า วิธีการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของเครื อข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ าของสองพื้นที่ ในเรื่ องระบบ
การจัดสรรน้ า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิ จกรรมของกลุ่ ม ผูใ้ ช้น้ า และการจ่ายค่าตอบแทน มีวิธีการจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่เหมือนกัน โดยการใช้วิธีการบริ หารจัดการน้ าด้วยระบบเหมืองฝายเป็ นหลัก อาจแตกต่างกัน
ที่รายละเอียดของวิธีการจัดการและมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการน้ าของเครื อข่าย
กลุ่มผูใ้ ช้น้ าทั้งสองพื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีปัจจัยหลักคือ การสร้างดุลยภาพระหว่างสิ ทธิ และหน้าที่
การจัดการแรงงานที่ ยืดหยุ่น แบ่งกลุ่มอย่างเหมาะสม เน้นการสร้ างดุ ลยภาพระหว่างต้นเหมืองกับปลาย
เหมือง ผูน้ าองค์กรเหมืองฝายมาจากการเลือกตั้งของสมาชิ ก มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องและตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของการพึ่งตนเองของท้องถิ่ น มีการวางแผนและพัฒนาระบบชลประทานร่ วมกับสมาชิ กร่ วมมือกันในการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ออกกฎเกณฑ์และภาวะผูน้ าของประธานกลุ่มผูใ้ ช้น้ า ส่ วนปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปั ญหาของ
เครื อข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ า พบว่า ทั้งสองพื้นที่ มีท้ งั ความแตกต่าง และความเหมือนกันโดยเฉพาะปั ญหาด้านการ
บริ หารคนที่ส่งผลต่อการจัดการ เงิน และวัสดุอุปกรณ์ตามมา

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กและการสนทนากลุ่มเฉพาะในรู ปแบบการสัมภาษณ์ ที่ ไม่เป็ นทางการ จากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก ที่เป็ นตัวแทนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูอ้ านวยการศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน 1 ราย
ผูใ้ หญ่ บ ้า นหรื อ ผู ้น าชุ ม ชน จากบ้า นวัง ไฮ บ้า นใหม่ ว งั ไฮ บ้า นบ่ อ แฮ้ว และบ้า นสั น ต้น ธง รวม 4 ราย
ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้า ส่ วนราชการ จากองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดล าพูน เทศบาลตาบลเวีย งยอง และ
เทศบาลตาบลต้นธง รวม 3 ราย เจ้าหน้าที่จากสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาพูน 1 ราย
เจ้าหน้าที่ สถาบันสารสนเทศทรั พยากรน้ า 1 ราย และ ตัวแทนจากผูใ้ ช้น้ าและเกษตรกรผูใ้ ช้น้ า จากบ้าน
วังไฮ บ้านใหม่วงั ไฮ บ้านบ่อแฮ้ว และบ้านสันต้นธง หมู่บา้ นละ 2 ราย รวม 8 ราย รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทั้งสิ้ น
จานวน 18 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งมี โครงสร้ าง (semi - structure
interview) ที่มีการกาหนดโครงสร้างของประเด็นคาถามที่ตอ้ งการจะศึกษาไว้ล่วงหน้า โดยเป็ นลักษณะ
คาถามแบบปลายเปิ ด (Open - ended Questions)

ผลการวิจัย
1. เครื อข่ายความร่ วมมือ และรู ปแบบความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครื อข่ายชุ มชน ใน
การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย ให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกันที่สามารถสรุ ปได้วา่ เครื อข่าย
ความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูนมีรูปแบบความร่ วมมือ
ในระดับความร่ วมมือ (Collaboration) โดยเครื อข่ายมีการกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน ทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว และลัก ษณะที่ เป็ นทางการ มี โครงสร้ า งการบู รณาการร่ วมกันของทุ ก ภาคส่ วน มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะอนุ ก รรมการทรั พ ยากรน้ า จัง หวัด ล าพู น แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการและคณะท างานด้า นแผนและ
งบประมาณ สาหรั บ แนวทางการบริ หารงานนั้น เป็ นแนวดิ่ ง คือ ในการจัดสรรงบประมาณการบริ หาร
จัดการน้ าหรื อแก้ไขปั ญหาน้ า ภาครัฐจะนาความต้องการจากชุ มชนหรื อประชาชนฐานราก เสนอผูบ้ ริ หาร
เพื่อที่จะอนุ มตั ิดาเนิ นการหรื อดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ในส่ วนของหน่ วยงานที่เป็ นแกนหลัก คือ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูนและศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
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ในส่ วนของกระบวนการความร่ วมมือ มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ระหว่าง
จัง หวัดล าพูน โดยผูว้ ่า ราชการจัง หวัดล าพูน ในฐานะผูบ้ ัญชาการศู นย์บ ริ ห ารจัด การน้ า จัง หวัด ล าพู น
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ในฐานะที่ จะเป็ นที่ ต้ งั ของศูนย์บ ริ หารจัดการน้ า จัง หวัดล าพูนและสถาบัน
สารสนเทศทรั พ ยากรน้ า (องค์ก ารมหาชน) ในฐานะผูด้ ู แลคลัง ข้อมู ล น้ า แห่ ง ชาติ และผูส้ นับ สนุ นด้า น
เทคโนโลยี รวมทั้ง ยังมี คาสั่งคณะกรรมการบริ หารจัดการน้ าชุ มชนพัชรธรรม โดยทางเครื อข่ายฯ มีการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ ต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการน้ าอย่างสม่ าเสมอ
เช่น การแลกเปลี่ยนในเรื่ องเส้นทางน้ าไหล ปั ญหาน้ าในพื้นที่และแนวทางในการแก้ไขปั ญหาน้ า เป็ นต้น
อีกทั้ง ยังมีการแลกเปลี่ ยนทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร ด้านเทคโนโลยีและด้านความรู้
ระหว่างเครื อข่ายการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
อีกทั้ง ยังมีการรวมตัวกันเพื่อดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาน้ า โดยการกาหนดแผนงาน โครงการ พร้อม
การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดตั้งเครื อข่ายความร่ วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ
ส่ ว นภู มิ ภาค องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น กลุ่ ม ผูน้ าชุ ม ชน องค์ก รสาธารณะกุ ศ ล กลุ่ ม ผูใ้ ช้น้ า และ
เกษตรกรผูใ้ ช้น้ า เพื่อจัดทาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ หลายประการ เช่น
“โครงการพัชรธรรม สื บสานจิตวิญญาณลุ่มน้ ากวง” ถวายแด่วดั ป่ าพุทธพจน์หริ ภุญไชย โดยความ
ร่ วมมือระหว่าง ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน มูลนิ ธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) และชุมชนในพื้นที่ ดาเนิ นการพัฒนาแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง
ตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้มีน้ าสาหรับใช้ในการอุปโภคและบริ โภคในชุ มชนและน้ าสาหรับทาการเกษตร
ของเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้เป็ นแหล่งฟื้ นฟูอนุ รักษ์พนั ธุ์ปลาแม่น้ ากวงตามธรรมชาติ
รวมทั้ง ยังได้ดาเนินงาน “โครงการบริ หารจัดการน้ าชุ มชนพัชรธรรม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน” เพื่อ
ร่ วมกันพัฒนาและบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในวัดป่ าพุทธพจน์หริ ภุญไชยและมีการขยายผลไปยังชุ มชน
ข้างเคียง โดยเชื่ อมโยงแหล่งน้ า กาหนดทางเข้าออกน้ า และเสริ มโครงสร้ างแหล่ งน้ า ให้ชุมชนได้เรี ยนรู้
วิธีการบริ หารจัดการน้ า ตามแนวพระราชดาริ นามาใช้แก้ไขปั ญหา เพื่อให้คนในชุ มชนมีคุณภาพคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน
นอกจากนี้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน โดยศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ยังได้ดาเนิ น
โครงการติ ดตั้งสู บ น้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าและปั ญหาภัยแล้ง ส าหรับการทา
เกษตรให้กบั ชุ มชนในพื้นที่บา้ นโฮ่ง ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน โดยการติดตั้งเครื่ องสู บน้ าพลังงาน
เเสงอาทิ ตย์ ขนาดก าลัง ติ ดตั้ง 48 กิ โลวัตต์ พร้ อมปั๊ ม สู บ น้ า จานวน 1 ระบบ และระบบสู บ น้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบขับตรง ขนาดกาลังติดตั้ง 9 กิโลวัตต์ พร้อมระบบหอถังสู ง จานวน 1 ระบบ
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ในปี 2562 ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ยังได้ดาเนิ นงานพัฒนาเชิ งพื้นที่ร่วมกับสานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดลาพูนและชุ มชน ทาการขุดลอกลาน้ าและแหล่ งน้ าสาธารณะสร้ างแหล่งกักเก็บน้ า
ชัว่ คราวและฝายมีชีวิต รวมถึงการสารวจแหล่งน้ า เพื่อจัดทาผังน้ าและแผนพัฒนา ตามความต้องการของ
ชุมชน โดยเริ่ มจัดทาผังน้ า ใน 2 ตาบลนาร่ อง คือ ตาบลทาปลาดุกและตาบลลี้ และในปี 2563 ได้จดั ทาผังน้ า
แล้วเสร็ จทั้งสิ้ น 7 อาเภอ 16 ตาบล ทั้งนี้ มีแผนขยายการดาเนินงาน ในปี 2564 ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อาเภอ 51
ตาบลของจังหวัดลาพูน พร้อมกับการศึกษาดูงานในพื้นที่ตน้ แบบ เป็ นต้น
ในการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและความรู ้เกี่ยวกับ
การบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรน้ า ระหว่า งสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ในลัก ษณะที่ เ ป็ นทางการ โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานการบริ หารจัดการทรั พ ยากรน้ า จัง หวัดล าพูน ตลอดจนมี ก ารท าบันทึ ก
ข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ ระหว่างจังหวัดลาพูน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูนและสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า เพื่อให้ ดาเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่จงั หวัดลาพูน มีเป้ าหมายและ
แนวทางการดาเนิ นงานที่ชัดเจน โดยหน่ วยงานที่เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดาเนิ นการ คือ ศูนย์
บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์
บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยเฉพาะตัวแทนจากศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน และ
ตัวแทนเครื อข่ายที่มีการจัดทาโครงการร่ วมกัน สามารถสรุ ปถึ งสาเหตุที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการ
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า ตามโครงการและกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ได้
ดังนี้ ในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาน้ าในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรมของเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการ
ทรั พยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ซึ่ งนาโดยศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ตาม
โครงการบริ หารจัดการน้ าชุมชนพัชรธรรม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน เครื อข่ายฯ มีการเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ หญ่บา้ นทั้ง 4 หมู่บา้ นและสมาชิ กเครื อข่ายอื่นๆ เข้ามารับฟั งคาชี้ แจง กิจกรรม โครงการ ที่จะดาเนินการ
และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการกาหนดรู ปแบบ วัน เวลา
ในการดาเนิ นงานอย่า งเต็ม ที่ ตลอดจนมี ก ารสื่ อสาร ให้ ข ้อมู ล ที่ ถู ก ต้องและเป็ นปั จจุ บ นั ให้ก ับ สมาชิ ก
เครื อข่ายทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่ อง เช่ น ก่ อนจะเริ่ มดาเนิ นการโครงการแก้มลิ ง ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัด
ลาพูน ได้มีการจัดประชุ มเพื่อให้ชุมชน ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องและผูท้ ี่สนใจ เข้ามาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ ที่ ระหว่างการดาเนิ นงาน ก็จะมีการติ ดต่อประสานงานและการประชุ มเพื่อแจ้ง
ความเกื อบหน้าของการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ รวมถึ งการแจ้งถึ งปั ญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นระหว่าง
การดาเนิ นงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ ถูกต้องร่ วมกัน ส่ งผลให้สมาชิ กสามารถนาแนวทางที่ได้จากการ
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ประชุมหารื อแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจาการดาเนินการดังกล่าว ถือเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่ ส่ งผล
ให้ ก ารด าเนิ น การของศู น ย์บ ริ ห ารจัด การน้ า จัง หวัด ล าพู น และสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประสบความส าเร็ จ
ความสาเร็ จดังกล่ าว มาจากศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ในฐานะที่เป็ นแกนนา ได้มีการ
ติดต่อประสานงานกับเครื อข่ายอย่างสม่ าเสมอ ทั้งที่เป็ นทางการ เช่ น การจัดประชุ มเพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาน้ าในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรม และการติดต่อสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ เพื่อแจ้งสถานการณ์น้ าและสภาพ
ภูมิอากาศเป็ นประจาทุกวัน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ “กลุ่มชุมชนพัชรธรรม” อีกทั้ง มีการประชุมเพื่อ
สรุ ป ความก้า วหน้าของการดาเนิ นงานตามโครงการสร้ า งฝายพัชรธรรม แก้ไ ขปั ญหาภัย แล้ง ตามแนว
พระราชดาริ เพื่อให้มีน้ าสาหรับใช้ในการอุปโภคบริ โภคในชุ มชนและน้ าสาหรับทาการเกษตรในพื้นที่และ
โครงการแก้มลิ งบ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตาบลเวีย งยอง อาเภอเมื องลาพูน จังหวัดล าพูน เพื่ อเร่ งรั ดการแก้ไ ข
ปั ญหาน้ าแล้งในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ดงั กล่าว นอกจากนี้ ยังมีการตัดสิ นใจร่ วมกันของสมาชิ กในทุกขั้นตอน
เช่น การจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรม ทั้งด้านการแก้ไขปั ญหาน้ า การบารุ งรักษาฟื้ นฟูและ
การอนุ รั ก ษ์น้ า ให้ มี เ สถี ย รภาพ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการใช้น้ า แต่ ล ะกลุ่ ม ในพื้ น ที่ มี ก ารจัด ท าแผน
งบประมาณร่ วมกัน มีการกาหนดรู ปแบบกิ จกรรม วัน เวลา ในการแก้ไขปั ญหาผักตบชวาแม่น้ ากวง การ
ร่ วมกันตัดสิ นใจ ส่ งผลให้สมาชิกเครื อข่าย นาแนวทางการทางานไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุ มชนและหน่วยงานภาครัฐในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาน้ าเน่ าเสี ยใน
แม่น้ ากวง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อชุมชนพัชรธรรมและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
คนในชุ มชนที่เคยมีประสบการณ์ ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว นามาประกอบเป็ นข้อมูลในการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า การดาเนินการ
ข้างต้น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นงานของเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของ
ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูนประสบความสาเร็ จ
อีกทั้ง เครื อข่ายความร่ วมมื อฯ มี การแบ่งหน้าที่ความรั บผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่ น “โครงการ
บริ หารจัดการน้ าชุ มชนพัชรธรรม” และโครงการบาบัดน้ าเสี ยชุ มชนพัชรธรรม มี การกาหนดให้ ศูนย์
บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
แก้ไขปั ญหาน้ า การบารุ งรักษา การฟื้ นฟูและการอนุ รักษ์ทรัพยากรน้ า เครื อข่ายชุ มชนพัชรธรรม ทาหน้าที่
ให้ขอ้ มูลด้านน้ าและปั ญหาด้านน้ าในพื้นที่ มูลนิ ธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้การ
สนับสนุ นงบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน ให้การสนับสนุ นบุคลากร เครื่ องจักรกล วัสดุ
อุปกรณ์และอื่นๆ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า ทาหน้าที่นาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริ หารจัดการน้ า
และแก้ไ ขปั ญหาน้ า เป็ นต้น จากหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบที่ ชัดเจนและทุ ก ภาคส่ วนมี ค วามตั้ง ใจร่ วมกัน
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ขับเคลื่ อนการบริ หารจัดการน้ า ส่ งผลให้โครงสร้ างเครื อข่ายมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองต่อการ
ประสานความร่ วมมือ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึงได้
นอกจากนี้ ยังมีเหตุปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การส่ งเสริ มบทบาทของสมาชิ กโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารจัดการน้ าชุมชนพัชรธรรม เพื่อรวบรวมปั ญหาความต้องการของชุมชนในพื้นที่ แล้วนาความต้องการ
ดังกล่าวบรรจุในแผนงาน โครงการขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน เพื่อจะดาเนินการแก้ไขต่อไป โดย
ผ่า นการอนุ ม ัติ จ ากนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ล าพู น รวมถึ ง ยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม บทบาทด้า นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการนาเอาสิ่ งใหม่ ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน เช่ น การ
เติ ม อากาศในน้ า เพื่อบ าบัดน้ าเสี ยในพื้ นที่ วดั ป่ าพุ ทธพจน์หริ ภุญไชย จังหวัดลาพูน อี กทั้ง มี การระดม
ทรั พ ยากรจากทุ ก ภาคส่ วนอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้ง ด้า นงบประมาณ จากมูล นิ ธิ อ าสาเพื่ อนพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทยและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน ด้านบุคลากร จากศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน เทศบาลตาบลเวียงยองและเทศบาลตาบลต้นธง ด้านเทคโนโลยี จาก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า และด้านความคิด จากสมาชิ กเครื อข่ายทุกภาคส่ วน ตามศักยภาพที่แต่ละ
องค์กรมี เพื่อขับเคลื่อนการบริ หารจัดการน้ าและแก้ไขปั ญหาน้ าต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยสาคัญประการสุ ดท้าย ที่ส่งผลให้เครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของ
ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูนประสบความสาเร็ จ ในด้านการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อคื อ มีการ
กาหนดการจัดเวทีเชื่อมต่อสมาชิ กเครื อข่าย ทั้งรุ่ นเดียวกัน รุ่ นเก่ากับรุ่ นใหม่ เป็ นประจาทุกปี โดยการจัดให้
มีการพบปะเครื อข่ายเตือนภัยพิบตั ิชุมชนพื้นที่ภาคเหนื อทั้ง 8 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ประสบการณ์
ในการดาเนิ นงานของแต่ละพื้นที่ในการแก้ไขหรื อบริ หารจัดการน้ าที่ได้ดาเนิ นการมา โดยจัดการประชุ ม
และนาเสนอผลงานของแต่ละพื้นที่ ซึ่ งดาเนินการโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูนและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า โดยแกนนาเครื อข่ายความ
ร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้
สมาชิกเครื อข่ายได้เข้าร่ วมแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ในเวทีดงั กล่าว นอกจากนี้ ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน ได้มีการนาสมาชิ กเครื อข่ายฯ ไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์
เกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญหาน้ า ณ ศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดแพร่ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีชื่อเสี ยงและประสบ
ความสาเร็ จในด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า อีกทั้ง ยังมีการอบรมเพื่อสร้ างองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการ
บริ หารจัดการน้ าให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี โดยรู ปแบบของการฝึ กอบรมจะเป็ น
การนาบุคลากรของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูนและภาคี เครื อข่ายชุ มชนพัชรธรรมเข้าร่ วมพัฒนา
ศักยภาพในด้านการเขียนผังน้ าชุ มชน การวิเคราะห์สมดุลน้ า การนาข้อมูลแหล่งน้ าเพิ่มเข้าฐานข้อมูลผ่าน
ระบบโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์บางคน ให้ขอ้ มูลว่า เครื อข่ายฯ ยังขาดการจัดให้มีเวทีเชื่ อมต่อคน
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รุ่ นเก่ ากับคนรุ่ นใหม่ของภาคีเครื อข่ายชุ มชนพัชรธรรมและระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ น
องค์กรที่ใกล้กบั ชุมชน

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาพบว่า เครื อข่ า ยความร่ วมมื อการบริ หารจัดการทรั พยากรน้ า ของศู นย์บ ริ หาร
จัดการน้ าจังหวัดลาพูน พบประเด็นที่น่าสนใจ สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษา ได้ดงั นี้
รู ปแบบความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของศู นย์ บ ริ ห ารจั ด การน้า จั ง หวัด ล าพู น จาก
การศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ เครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ า
จังหวัดลาพูน มี รูปแบบความร่ วมมือในระดับความร่ วมมื อ (Collaboration) โดยเครื อข่ายมี การกาหนด
เป้ าหมายร่ วมกันในระยะยาว คือ มีแผนขยายการจัดทาผังน้ าชุ มชน ในปี 2564 ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อาเภอ 51
ตาบลของจังหวัดลาพูน พร้ อมกับการศึ กษาดูงานในพื้นที่ตน้ แบบ มีการรวมตัวกันเพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาน้ า อีกทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าจังหวัดลาพูน
ตลอดจนมีการทาบันทึกข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความร่ วมมือของวสันต์
เหลื อ งประภัส ร์ (2555) ที่ ก ล่ า วไว้ว่า รู ป แบบความร่ ว มมื อ ในการท างานไว้ว่า ระดับ ความร่ ว มมื อ
(Collaboration ) เป็ นกระบวนการทางานร่ วมกัน โดยมี การร่ วมกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันในระยะยาว
ความสัม พันธ์จะมี ลกั ษณะของเป็ นทางการสู ง มี การสื่ อสารและการแลกเปลี่ ย นข้อมูล กาหนดบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานที่เข้ามาสร้างความร่ วมมือกันดาเนินภารกิจให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็ จของเครื อข่ ายความร่ วมมือการบริ หารจั ดการทรั พยากรน้าของศู นย์
บริ หารจั ดการน้าจั งหวัดลาพูน ในการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าและปั ญหาน้ าเน่ าเสี ย จากการศึกษา
สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยในการดาเนิ นงานที่สาคัญและส่ งผลต่อความสาเร็ จ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร พบว่า เครื อข่ายบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการทรัพยากร
น้ าจังหวัดลาพูน มีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่าเสมอ ทั้งการสื่ อสารในลักษณะที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ อีกทั้ง ยังมีการประชุ มเพื่อสรุ ปความก้าวหน้าของการดาเนิ นงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการ
สร้ างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ (Net-working) ที่กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของเครื อข่ายที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของการของเครื อข่าย ข้อที่ 1 คือกระบวนการติดต่อสื่ อสารจะต้องมีความสม่าเสมอ ส่ งเสริ มให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เทคนิค ประสบการณ์ ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และมีการสรุ ป
ความก้าวหน้า ในผลการดาเนินกิจกรรมของสมาชิกและเครื อข่าย 2) ด้านการตัดสิ นใจร่ วมของสมาชิกในทุก
ขั้นตอน พบว่า ภาครั ฐ ภาคประชาชนและองค์ก รอิ ส ระ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารจัดการน้ า และมี ก าร
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ตัดสิ นใจร่ วมกัน ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ชุมชนพัชรธรรม
ทั้งด้านการแก้ไขปั ญหาน้ า การบารุ งรักษา การฟื้ นฟูและการอนุ รักษ์ทรัพยากรน้ าให้มีเสถี ยรภาพ มัน่ คง
และยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ (Net-working) ที่กล่าวไว้วา่
องค์ประกอบของเครื อข่ายที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของการของเครื อข่าย ข้อที่ 2 คือ การพิจารณาถึ งความ
ต้องการของมวลสมาชิ กเครื อข่าย การได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ตลอดจนขบวนการตัดสิ นใจร่ วมในการกาหนด
เป้ าหมาย เพื่อให้สมาชิ กสามารถแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิและประสานความร่ วมมือได้ 3) โครงสร้างเครื อข่าย
ที่มีประสิ ทธิภาพ พบว่า เครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าจังหวัดลาพูน มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ส่ งผลให้โครงสร้ างเครื อข่ายมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองต่อการ
ประสานความร่ วมมื อ ตลอดจนสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมอย่า งเท่ า เที ย มและทัว่ ถึ ง ได้ ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนว
ทางการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ (Net-working) ที่กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของเครื อข่ายที่
ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จของการของเครื อ ข่ า ย ข้อ ที่ 3 คื อ องค์ก รความร่ วมมื อ และโครงสร้ า งเครื อข่ า ยมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองต่อการประสานความร่ วมมื อ โดยลักษณะขององค์กรความร่ วมมือต้องสามารถ
สร้างการมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึงได้ 4) การส่ งเสริ มบทบาทและการตัดสิ นใจของสมาชิกในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างบรรทัดฐานความร่ วมมือ พบว่า เครื อข่ายฯ มีการส่ งเสริ มบทบาทของสมาชิ ก
โดยการนาข้อเสนอแนะหรื อคาแนะนาของสมาชิกเครื อข่ายไปปรับใช้กบั แผนงานและโครงการขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดลาพูน อีกทั้ง ยังมีการส่ งเสริ มบทบาทด้านการสร้ างสรรค์นวัตกรรม โดยการนาเอาสิ่ ง
ใหม่ ผลิ ตผลทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการสร้ างและพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือ (Net-working) ที่กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบของเครื อข่ายที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการ
ของเครื อข่าย ข้อที่ 4 คือ ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มบทบาทและการตัดสิ นใจ ขั้นดาเนิ นการของมวล
สมาชิ ก เพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้ างบรรทัดฐานในความร่ วมมือ 5) การพัฒนาและระดม
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ พบว่า เครื อข่ายฯ มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วน ทั้ง
ภาครั ฐ ภาคประชาชน องค์ก รอิ ส ระและองค์ก รสาธารณกุ ศล อย่า งต่ อเนื่ อง ทั้ง ด้า นงบประมาณ ด้า น
บุคลากร ด้านความคิด และด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่ อนการบริ หารจัดการน้ าและแก้ไ ขปั ญหาน้ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ (Net-working) ที่กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบ
ของเครื อข่ายที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการของเครื อข่าย ข้อที่ 5 คือ มีการพัฒนาและระดมทรัพยากรอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนแผนในการพัฒนาและระดมทรัพยากรมีประสิ ทธิ ภาพ และ 6) การจัดให้มีเวทีเชื่ อมต่อคน
รุ่ นเดียวกัน คนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ มีการกาหนดการจัดเวทีเชื่ อมต่อสมาชิ กเครื อข่ายทั้งรุ่ นเดียวกัน รุ่ นเก่า
กับ รุ่ นใหม่ เป็ นประจาทุก ปี ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวทางการสร้ า งและพัฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมื อ (Networking) ที่กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบของเครื อข่ายที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการของเครื อข่าย ข้อที่ 8 คือ จัด
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ให้มีเวทีระหว่างคนทางานเพื่อพัฒนาหรื อแก้ปัญหาในการทางานด้านต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ แต่เครื อข่ายฯ
ยังขาดการจัดให้มีเวที เชื่ อมต่อคนรุ่ นเก่ ากับ คนรุ่ นใหม่ของภาคี เครื อข่ายชุ มชนพัชรธรรมและระหว่า ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ ยงั มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จารุ พฒั น์ แดงเรื อ (2558)
ที่พบว่า กระบวนการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยก้อด มีการบริ หารร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครั ฐในการจัดการกับ ปั ญหาตามความต้องการของชุ ม ชนโดยการประสานความร่ วมมื อกันระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ดา้ นการจัดการทรัพยากรน้ า กับกลุ่มเครื อข่ายในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านอุทกภัยและ
ภัยแล้ง โดยได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านงบประมาณและการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มี
การจัดตั้งกลุ่มเครื อข่าย และงานของ วีรวิวฒั น์ บารุ งพาณิ ชย์ (2559) ที่พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการ
น้ าของเครื อข่ายกลุ่มผูใ้ ช้น้ าในพื้นที่อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ กับพื้นที่อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน มีความ
คล้ายคลึ งกัน โดยมี ปัจจัยที่ ทาให้เกิ ดผลสาเร็ จคือ การสร้างดุลยภาพ ระหว่างสิ ทธิ และหน้าที่ ผูน้ าองค์กร
เหมืองฝายมาจากการเลื อกตั้งของสมาชิ ก การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
ของท้องถิ่น การวางแผนและพัฒนาระบบชลประทานร่ วมกับสมาชิ กและ ภาวะผูน้ าของประธานกลุ่มผูใ้ ช้
น้ า
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาเครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ าจังหวัดลาพูน
พบว่า เครื อข่ายฯ ประสบความสาเร็ จ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ชุมชน
พัชรธรรม ด้าน
การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าและปั ญหาน้ าเน่าเสี ย ทาให้ชุมชนพัชรธรรมได้เรี ยนรู้ การบริ หารจัดการ
น้ าที่ถูกต้องและสามารถนามาแก้ไขปั ญหา ส่ งผลให้คนในชุ มชนมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ดังนั้น ผูศ้ ึกษาเห็นว่า
เครื อ ข่ า ยฯ สามารถนารู ป แบบการบริ หารจัดการน้ า ในพื้ นที่ ชุ ม ชนพัช รธรรม นาขยายผลไปยัง ชุ มชน
ข้างเคียง หรื อในพื้นที่อาเภออื่น ในจังหวัดลาพูน เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาน้ าทัว่ ถึงทั้งจังหวัดลาพูน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากผลการศึกษา เครื อข่ายความร่ วมมือการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของศูนย์บริ หารจัดการน้ า
จังหวัดลาพูน พบว่า หนึ่ งในปั จจัย การดาเนิ นงานที่ สาคัญและส่ ง ผลต่อความส าเร็ จ คือ การจัดให้มี เวที
เชื่ อมต่อคนรุ่ นเดี ยวกัน คนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งเครื อข่ายฯ มีการจัดเวทีเชื่ อมต่อสมาชิ กเครื อข่ายทั้งรุ่ น
เดี ยวกัน รุ่ นเก่ากับรุ่ นใหม่ เป็ นประจาทุกปี แต่ยงั ขาดการจัดให้มีเวทีเชื่ อมต่อคนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ของ
ภาคีเครื อข่ายชุมชนพัชรธรรมและระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้น ผูศ้ ึกษาเห็นว่า หากในอนาคต
จะมีการจัดเวทีเชื่ อมต่อคนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ โดยผ่านกระบวนการความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
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เครื อข่ายชุมชน เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าจากคนรุ่ นเก่า
สู่ คนรุ่ นใหม่ ไม่ให้ความรู ้ ที่คนรุ่ นเก่ าสั่งสมไว้หายไปและเพื่อให้การบริ หารจัดการทรัพยากรในจังหวัด
ลาพูนเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ ามาจังหวัดน่ าน ณ ด่ านตรวจชุมชน
บ้ านนาหวายใหม่ อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่ าน
The Screening Efficiency of the traveller Entering Nan Province
at Baan Na Wai Mai Community Checkpoint, Baan Luang District, Nan Province
ภาวิณีย ์ อินทะรังษี (Pawinee Intarangsee)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน (Raweewan Patsamarn)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการคัด กรองผู ้ที่ เ ดิ น ทางเข้า มาจัง หวัด น่ า น ณ ด่ า นตรวจชุ ม ชน
บ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาและอุปสรรค
ของการคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน ณ ด่านตรวจชุ มชนบ้านนาหวายใหม่โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่า งผูท้ ี่ เดิ นทางเข้ามาจังหวัดน่ า นและเจ้า หน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ณ ด่ านตรวจ
ชุ มชนบ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน รวมจานวนทั้งสิ้ น 335 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจานวน 5 คน ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ดินทางเข้ามาจังหวัดน่านและ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการคัดกรองแบบที่ใช้การเสี ยบบัตรประชาชน Smart Card และ
การคัดกรองแบบใช้ QR Code “น่ านปลอดภัย” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดและมาก สาหรับปั ญหาและ
อุปสรรคของระบบคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน มี 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเทคโนโลยี พบว่าการคัดกรอง
แบบใช้ QR Code“น่านปลอดภัย” ยังไม่มีฐานข้อมูลที่เชื่ อมโยงข้อมูลจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ทาให้ไม่สามารถระบุตวั ตนของผูท้ ี่กรอกข้อมูลได้อย่างแท้จริ งได้เช่ นเดี ยวกันกับการเสี ยบบัตรประชาชน
และ 2. ด้านบริ หารการจัดการพบว่า ในการคัดกรองต้องใช้กาลังพลจากเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่องเป็ นภาระผูกพันในระยะยาว
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คาสาคัญ: การคัดกรอง ประสิ ทธิภาพ
Abstract
A study of The Screening Efficiency of the traveller Entering Nan Province at Baan Na Wai Mai
Community Checkpoint, Baan Luang District, Nan Province. The purpose of this study is to study the
efficiency and obstacles of the traveller Entering Nan Province at Baan Na Wai Mai
Community Checkpoint. Data were collected from questionnaires from a sample of people who traveled to
Nan and staff working at the Ban Na Wai Mai Checkpoint, Ban Luang District, Nan Province, totaling
335 people. In the in-depth interview, the data are from the interviews of five staff members. The results
of the study found that the opinions of the the traveller Entering Nan Province that uses the ID card and
screening using QR Code "Nan Plodpai" Overall, it is at the highest and very high level. For the problems
and obstacles of the screening system for people entering Nan province, there are 2 aspects. In terms of
technology, it was found that screening using QR Code "Nan Plodpai" does not have a database that links
data from 13-digit identification numbers. This makes it impossible to truly identify the person who fills out
the information as well as use the ID card. In addition, management in the screening process, staff and budgets
must maintain long-term commitments.

Keywords: The Screening Efficiency
บทนา
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (COVID –19) เป็ น
สถานการณ์ที่ยงั คงแพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่องทัว่ โลก อีกทั้งแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
โควิด-19 ยังคงความรุ นแรงและแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา ทาให้เกิ ด
มาตรการต่างๆในการป้ องกันการแพร่ ระบาด เริ่ มตั้งแต่ระดับชาติ คือ หลายประเทศต้องออกมาตรการ “ปิ ด
เมือง” และห้ามเดินทางเข้าออกประเทศ และประเทศไทยได้มีมาตรการเช่นเดียวกันคือการปิ ดเมือง และปิ ด
พื้นที่เสี่ ยงต่างๆ จนสู่ ระดับจังหวัด ประกอบกับ จังหวัดน่านยังไม่มีการพบผูต้ ิดเชื้ อในจังหวัด จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ตอ้ งสกัดกั้นการแพร่ ระบาด จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่จงั หวัดน่านได้จดั ตั้งด่านตรวจทางเข้า- ออกหลักที่เป็ นเขต
รอยต่อจังหวัดน่าน
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จังหวัดน่ านเป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ซึ่ งการเดิ นทางเข้าสู่ จงั หวัด
น่ านจะเป็ นเส้ นทางหลั ก และมี เส้ นทางที่ จ ากั ด สามารถเดิ นทางได้ ด้ ว ยรถยนต์ รถประจ าทาง
และท่ า อากาศยานน่ า นนคร เมื่ อ มี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด 19 เกิ ด ขึ้ นครั้ งแรก
ในประเทศไทย รั ฐ บาลจึ ง ได้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ นในทุ ก เขตท้ อ งที่ ท ั่ ว ราชอาณาจั ก ร
ตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 จังหวัดน่านได้มีคาสั่งจังหวัดน่าน ที่ 5719/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่ อง
การจัดตั้งด่านตรวจหรื อจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า – ออก พื้นที่จงั หวัดน่าน ทาหน้าที่ในการตรวจและคัด
กรองผูท้ ี่เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ซึ่ งได้กาหนดให้มีการตั้งด่านตรวจหรื อจุดสกัดขึ้นมา จานวน 3 จุดหลัก ได้แก่
1. ด่ า นตรวจห้วยน้ า อุ่น ตาบลอ่ายนาไลย อาเภอเวียงสา (เขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ ) 2. ด่านตรวจบ้านนาหวาย
ใหม่ ตาบลป่ าคาหลวง อาเภอบ้านหลวง (เขตติดต่อจังหวัดพะเยา) และ 3. ด่านตรวจบ้านปางปุก ตาบลนาไร่
หลวง อาเภอสองแคว (เขตติดต่อจังหวัดพะเยา) ซึ่ งรู ปแบบของด่านเป็ นการตั้งด่านตรวจการเดินทางเข้า –
ออก ตลอด 24 ชัว่ โมง มีเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ทาหน้าที่ในการสอบถามและบันทึกข้อมูล โดยการให้ผทู้ ี่เดินทางต้อง
แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรแสดงตนอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ
สอบถามข้อมูลปลายทางที่ตอ้ งการเดินทาง เพื่อเก็บเป็ นข้อมูลในการเดิ นทางเข้าพื้นที่ หากมาจากพื้นที่เสี่ ยง
ตามที่ ศบค.ประกาศกาหนด ผูใ้ หญ่บา้ นจะแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นไปทาการสอบสวนโรค
และสั่งกักตัวบ้านเป็ นเวลา 14 วัน
จากจุดเริ่ มต้นของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) จนถึง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกที่ 2 ได้มีการแพร่ ระบาดเป็ น
วงกว้างและพบผูท้ ี่ป่วยที่ติดเชื้ อเพิ่มจากพื้นที่เสี่ ยง จังหวัดน่านจึงได้จดั ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจอย่างเข้มงวดอีก
ครั้ง ดังนั้น อาเภอบ้านหลวงเป็ นอาเภอที่ยงั คงจัดตั้งด่านคัดกรองอย่างต่อเนื่ องโดยใช้ระบบเสี ยบบัตรประชาชน
จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 จังหวัดน่านมีการทดสอบและคิดระบบการคัดกรองผูเ้ ดินทางเข้าจังหวัด
น่านใหม่จากเดิมที่ใช้ระบบเสี ยบบัตรประจาตัวประชาชน โดยการแสกน QR Code “น่านปลอดภัย” ก่อน
เข้าพื้นที่ โดยผูท้ ี่เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ต้องลงทะเบียน QR Code “น่านปลอดภัย” และนาหลักฐานแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าสู่ จงั หวัดน่ าน เป็ นการอานวยความสะดวกให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน โดยที่ไม่ตอ้ งลงจากรถ ซึ่ งระบบดังกล่าว เริ่ มใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 (ประสิ ทธิ์
สองเมืองแก่น ,2564, ออนไลน์)
จากการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน โดยใช้ QR Code น่าน
ปลอดภัย ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่ศึกษาถึงการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน ณ
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ด่ านตรวจชุ มชนบ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่ านว่ามี ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
อย่างไร รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคของการคัดกรอง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาการคัดกรองให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของการคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน
ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาต้องการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพการคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน
ณ ด่ า นตรวจชุ ม ชนบ้า นนาหวายใหม่ อ าเภอบ้า นหลวง จัง หวัด น่ า น ซึ่ งในการศึ ก ษาจะวิเ คราะห์
ประสิ ทธิภาพของการคัดกรองแบบเดิมที่ใช้การเสี ยบบัตรประชาชน Smart Card และการคัดกรองแบบใหม่
ที่ใช้ QR Code “น่านปลอดภัย” โดยพิจารณาประสิ ทธิ ภาพของการคัดกรองจากเกณฑ์ คือ 1. คุณภาพของ
งาน (Quality) 2. ปริ มาณงาน (Quantity) 3. เวลา (Time) 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคของ
ระบบคัดกรอง จะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากปั ญหาและอุปสรรค 2 ด้าน คือ 1.ด้านเทคโนโลยี 2. ด้านการ
บริ หารจัดการ จากการอธิ บายกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถเขียนเป็ นรู ปกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดงั นี้
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ทบทวนวรรณกรรม
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภาพของ Peterson and Plowman (อ้างถึ งใน ณัฐพล
งามแสงธรรมชาติ, 2559) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพ 4 ประการ ได้แก่
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู ง คือ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่า และมีความ
พึงพอใจ ผลการทางานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อประโยชน์
ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ ารับบริ การ
2. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่
ปฏิ บตั ิ ได้มีปริ มาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงานหรื อตามเป้ าหมายที่ บริ ษทั วางไว้ และควรมีการ
วางแผน บริ หารเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสม
กับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดาเนิ นการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุน
น้อยและได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิ ทธิ ภาพในมิติค่าใช้จ่าย หรื อต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอ่ ย่างประหยัดและคุม้ ค่า และเกิดการสู ญเสี ยน้อยที่สุด
วิธีการวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยการใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใช้การวิจยั
เชิ งปริ มาณ จากแบบสอบถาม โดยมี กลุ่มเป้ าหมายรวมทั้งสิ้ นจานวน 335 คน ซึ่ งเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เดิ น
ทางผ่านด่าน จานวน 200 คน โดยแยกเป็ นประชาชนที่เคยด่านคัดกรองด้วยวิธีการเสี ยบบัตรประชาชนเป็ น
ระบบการคัดกรองแบบเดิม จานวน 100 คน และประชาชนที่คดั กรองโดยใช้ QR Code น่านปลอดภัยเป็ น
ระบบการคัดกรองแบบใหม่ จานวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจานวน 135 คน สาหรับการวิจยั เชิง
คุ ณภาพ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก จากการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน
จานวน 5 คน ได้แก่ นายอาเภอบ้านหลวง, สาธารณสุ ขอาเภอบ้านหลวง ,ปลัดอาเภอฝ่ ายความมัน่ คง ,ผูใ้ หญ่
บ้าน,และเจ้าหน้าที่ปกครอง
PSPARN 2022

323

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

ผลการวิจัย
1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบคัดกรองทีใ่ ช้ การเสี ยบบัตรประชาชน Smart Card (แบบเดิม)
สถานการณ์ ใ นประเทศตั้ง แต่ ต้น เดื อ นพฤษภาคม 2563 เป็ นต้ น มา ทาง ศบค.รายงานว่ า
ไม่มีการติดเชื้ อภายในประเทศเพิ่มเติม ผูป้ ่ วยรายใหม่เท่ากับศูนย์ จนกระทัง่ ถึ งเดื อนธันวาคม 2563 มีการ
ระบาดใหม่ในไทย ถือเป็ นการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ จึงได้
มีการเริ่ มต้นการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดอีกครั้ง โดยสถิติผทู ้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน ณ ด่านตรวจชุ มชนบ้าน
นาหวายใหม่ ในระหว่างเดือน มกราคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 มีจานวนทั้งสิ้ น 145,026 คน ผูท้ ี่เดิน
ทางเข้ามาจังหวัดน่าน ต้องผ่านการตรวจคัดกรองขั้นตอนการดาเนิ นการสาหรับผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่านต้อง
ปฏิบตั ิตาม โดย 1. ลงจากรถเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิที่เครื่ องวัดอุณหภูมิ ณ จุดที่กาหนด 2. เสี ยบบัตรประชาชน
เข้าไปในเครื่ อง Smart Card Reader จากนั้น เจ้าหน้าที่จะสอบถามเหตุผลความจาเป็ นและสถานที่ปลายทางผู ้
เดินทาง หากเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ ยงอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นไปทาการสอบสวนโรค
และสั่งกักตัวเป็ นเวลา 14 วัน
จากการคัดกรองดังกล่าว ทาให้เห็ นถึ งปั ญหาและอุปสรรคของระบบคัดกรองที่ใช้การเสี ยบบัตร
ประชาชน Smart Card (แบบเดิม) ดังนี้
1.1 ด้ านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดกรองพบว่า เทคโนโลยีที่ใช้คือโปรแกรมที่ติดตั้งขึ้นเป็ นระบบ SAVE
NAN ซึ่ งเป็ นระบบบันทึกข้อมูลการผ่านด่านของจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าวผ่าน
การท างานร่ วมกับ การเสี ย บบัตรประชาชนในเครื่ อง Smart Card Reader ที่ ท างานบนโปรแกรม
JSmartCardReader ซึ่ งเป็ นโปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน โดยที่ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลใดๆ เพียงแค่
สอบทางปลายทางของผูเ้ ดินทางแล้วบันทึกข้อมูล ซึ่ งเป็ นการใช้เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐาน ไม่มีความซ้ าซ้อนใน
การดาเนินการและบันทึกข้อมูลแต่อย่างใด
1.2 ด้ านการบริหารจัดการ
การบริ หารและการจัดการ คือ การปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินการต่างๆ ที่มีการกาหนดโครงสร้างใน
หน่ วยงาน มีการกาหนดกระบวนการและขั้นตอนวิธีการปฏิ บตั ิ โดยอาศัยปั จจัยในการบริ หาร4 ประการ
ได้แก่ คน เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ และวิธี การจัดการ ซึ่ ง การคัดกรองดังกล่ า วเป็ นไปอย่างระบบ เนื่ องจากมี
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิจากหลายหน่ วยงานในการบูรณาการการทางานร่ วมกันหลายฝ่ าย มี งบประมาณในการ
ดาเนินการ และมีอุปกรณ์ในการทางานที่เพียงพอ รวมทั้งมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการที่ชดั เจน แต่อย่างไรก็ตาม
ปั ญหาของการแพร่ ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังคงแพร่ ระบาดอย่างต่อเนื่ องและเป็ นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อ
ยาวนานยังไม่ทราบระยะเวลาในการสิ้ นสุ ดของการสถานการณ์ดงั กล่าว ทาให้หน่วยงานต้องใช้งบประมาณ
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อย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมานั้นได้มาจากงบประมาณที่ ใช้ในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ไม่ใช่
งบประมาณที่ ได้จดั ตั้งไว้ตามปกติ และการปฏิ บตั ิ งาน ณ ด่ านคัดกรองเป็ นด่ านที่ ตอ้ งอยู่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ 24
ชัว่ โมง
2. ปัญหาและอุปสรรคของระบบคัดกรองแบบใช้ QR Code น่ านปลอดภัย (แบบทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน)
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน ได้ประชุ มทบทวนระบบการคัดกรองผูเ้ ดิ นทางเข้าจังหวัดน่ านและ
รายงานผู ้ ที่ ต้ อ งเฝ้ าระ วั ง เมื่ อเดิ นทางเข้ า มาภายใ นจั ง หวั ด น่ าน ของหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พบประเด็ น ปั ญหาอุ ป สรรค มี ดั ง นี้ 1) ด้ า นสถานที่ ต้ ั งด่ า นไม่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านในบางจุ ด
2) โปรแกรมที่ใช้บนั ทึกข้อมูลไม่เสถียร จึงต้องมีระบบจดบันทึกในสมุดสารอง 3) ผูเ้ ดินทางข้ามด่านทางบกทุก
คนต้องลงจากรถมาเสี ยบบัตรประชาชน ทาให้มี โอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้ อได้ง่าย 4) หากกรณี มี ผู ้
เดินทางมาจานวนมาก พบว่าต้องใช้เวลารอนาน ทาให้ประชาชนไม่พึงพอใจในระบบการทางาน 5) ต้องใช้
อัตราก าลัง จากทุ ก ภาคส่ วนและใช้ท รั พ ยากรจานวนมาก ดัง นั้น จึ ง ได้พ ฒ
ั นาระบบ QR Code “น่ า น
ปลอดภัย” เป็ นแบบที่ใช้ในปั จจุบนั (เริ่ มต้นใช้ต้ งั แต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง – มกราคม 2565) โดยผูเ้ ดินทางเข้า
พื้นที่ จงั หวัดน่ าน ผ่านทุ กช่ องทางต้องบันทึ กข้อมู ลส่ วนบุ คคลและความเสี่ ยง โดยสแกน QR Code “น่ า น
ปลอดภัย” จากนั้น แสดงสลิปการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจาด่านคัดกรองตรวจสอบก่อนผ่านด่าน
เข้าพื้นที่จงั หวัดน่าน และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วผูเ้ ดินทางสามารถบันทึกข้อมูลใน QR Code ได้ก่อน
เดินทางภายใน 24 ชัว่ โมง และในกรณี เดินทางเป็ นหมู่คณะร่ วมกัน สามารถเพิ่มชื่อผูร้ ่ วมเดินทางได้ไม่เกิน 4
คน ทั้งนี้ เมื่อผูเ้ ดิ นทางบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อย ข้อมูลของผูเ้ ดิ นทางจะถูกส่ งไปยังเจ้าหน้าที่เครื อข่ายระบาดวิทยา
ระดับอาเภอและตาบล ด้วยระบบ Line notify โดยเจ้าหน้าที่ในเครื อข่ายระบาดวิทยาจะส่ งต่อข้อมูลไปยังเจ้า
พนักงานควบคุ มโรคในชุ มชน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจาตาบล และอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น (อสม.) เพื่อประเมินความเสี่ ยง กรณี พบความเสี่ ยงที่อยูใ่ นข่ายให้กกั กันตัว เจ้าพนักงานควบคุม
โรคและเจ้าหน้าที่ ผเู ้ กี่ ยวข้องจะออกใบคาสั่งให้ผเู ้ ดิ นทางกักตัวตามมาตรการ โดยมีการตรวจประเมินทุ ก
วันที่กกั ตัวจนกว่าจะพ้นระยะการกักตัว
จากการคัดกรองดังกล่าว ทาให้เห็ นถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคของระบบคัดกรองแบบใช้ QR Code
น่านปลอดภัย (แบบที่ใช้ในปั จจุบนั ) ดังนี้
2.1 ด้ านเทคโนโลยี
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กล่ าวถึ งการพัฒนา
ดิ จิทลั และสังคมที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีระบบการให้บริ การหรื อแอพพลิ เคชัน่ สาหรั บ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ งตามวัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั นั้น มีเพื่อให้การ
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บริ หารของภาครัฐและการดาเนินการของรัฐที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานและ
การสื่ อสาร จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในด้านการบริ การ รวดเร็ ว สะดวก และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิ น งานของรั ฐ ทั้ง ในด้า นบุ ค ลากรและงบประมาณ ซึ่ งระบบคัด กรองของจัง หวัด น่ า นที่ ไ ด้
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบมาใช้ QR Code “น่านปลอดภัย” ถือเป็ นการให้บริ การที่ อาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวเชื่อมโยง
และอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานแทนการทางานที่เสี ยบบัตรประชาชน แต่ยงั พบว่าปั ญหาที่เกิดจาก
QR Code “น่ านปลอดภัย ” ยังไม่มีระบบที่ เชื่ อมโยงข้อมูลจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ทาให้
ไม่สามารถระบุ ตวั ตนของผูท้ ี่กรอกข้อมูลได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้ง กรณี ที่ผูเ้ ดิ นทางเข้ามาจังหวัดน่ านไม่ได้
กรอกข้อมูลมาล่วงหน้า การกรอกข้อมูลผ่าน QR Code น่านปลอดภัย มีข้ นั ตอนในการกรอกข้อมูลที่ใช้เวลา
มากเกินไป
2.2 ด้ านการบริหารจัดการ
การบริ หารและการจัดการ คือ การปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินการต่างๆ ที่มีการกาหนดโครงสร้างใน
หน่ วยงาน มีการกาหนดกระบวนการและขั้นตอนวิธีการปฏิ บตั ิ โดยอาศัยปั จจัยในการบริ หาร 4 ประการ
ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการ ซึ่งระบบคัดกรองแบบใช้QR Code น่านปลอดภัย พบประเด็น
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ บุ ค ลากรเป็ นหลัก ทั้ง ผูเ้ ดิ น ทางและเจ้า หน้า ที่ ป ฏิ บ ัติง าน โดยพบว่า มี ผูเ้ ดิ น ทางที่ ไ ม่ ใ ช้
เทคโนโลยี Smart Phone และการกรอกข้อมูลผ่าน QR Code มีข้ นั ตอนในการกรอกข้อมูลมากเกินไป ทาให้
เจ้าหน้าที่ตอ้ งอธิ บายในแต่ละขั้นตอนเพิม่ ความเสี่ ยงในการสัมผัสมากยิง่ ขึ้น
3. วิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพการคัดกรองทีใ่ ช้ การเสี ยบบัตรประชาชน Smart Card (แบบเดิม)
ตารางที่ 1
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้เ ดิ น ทางเข้ า มาจัง หวัด น่ า นที่ มี ต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพ
การคัดกรองที่ใช้การเสี ยบบัตรประชาชน Smart Card ในภาพรวม
ระดับประสิทธิภาพและอันดับ
ประสิ ทธิภาพในการคัดกรอง
ค่ าเฉลีย่ S.D.
ด้านคุณภาพงาน
4.47
0.30 มากที่สุด (1)
ด้านปริ มาณงาน
4.43
0.44 มากที่สุด (3)
ด้านเวลา
4.39
0.48 มากที่สุด (4)
ด้านค่าใช้จ่าย
4.46
0.38 มากที่สุด (2)
รวมค่ าเฉลีย่ ทั้งหมด
4.44
0.40 มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ดินทางเข้ามาจังหวัดน่ านที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพ
การคั ด กรองที่ ใ ช้ ก ารเสี ย บบั ต รประชาชน Smart
Card โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มี ร ะดับ ความเห็ น เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.44 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.40 เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้า น พบว่ า
ประสิ ทธิ ภาพอยูร่ ะดับมากที่สุดทั้งหมด เมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านคุณภาพมากที่สุด
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30) รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38), ด้านปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) และด้านเวลา
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) ตามลาดับ
4. วิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพการคัดกรองแบบใช้ QR Code น่ านปลอดภัย (แบบทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน)
ตารางที่ 2
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้เ ดิ น ทางเข้ า มาจัง หวัด น่ า นที่ มี ต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพ
การคัดกรองที่ใช้ QR Code “น่านปลอดภัย” ในภาพรวม
ประสิ ทธิภาพในการคัดกรอง
ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับประสิทธิภาพและอันดับ
ด้านคุณภาพงาน
4.05
0.53 มาก (1)
ด้านปริ มาณงาน
3.84
0.76 มาก (3)
ด้านเวลา
3.81
0.69 มาก (4)
ด้านค่าใช้จา่ ย
4.03
0.60 มาก (2)
รวมค่ าเฉลีย่ ทั้งหมด
3.93
0.64 มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเดินทางเข้ามาจังหวัดน่านที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการคัด
กรองที่ใช้ QR Code “น่านปลอดภัย” โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีระดับความเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประสิ ทธิ ภาพอยู่ระดับมากทั้งหมดเมื่อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจาก
มากไปน้อย พบว่า ด้านคุ ณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.05 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) รองลงมาคือ
ด้านค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60), ด้านปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.84
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76) และด้านเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) ตามลาดับ
5. การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพการคัดกรอง ณ ด่ านตรวจชุ มชนบ้ านนาหวายใหม่ อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่ าน
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการคัดกรองใน
ภาพรวม
ประสิ ทธิภาพในการคัดกรอง
ค่ าเฉลีย่ S.D. ระดับประสิทธิภาพและอันดับ
ด้านคุณภาพงาน
3.98
0.40 มาก (1)
ด้านปริ มาณงาน
3.66
0.66 มาก (4)
ด้านเวลา
3.97
0.51 มาก (2)
ด้านค่าใช้จ่าย
3.77
0.62 มาก (3)
รวมค่ าเฉลีย่ ทั้งหมด
3.85
0.55 มาก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากตารางที่ 3 ผลการวิ จ ัย พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของเจ้า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ที่ มี ต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการคัดกรอง ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีระดับความเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ประสิ ทธิ ภาพ
อยู่ระดับมากทั้งหมด เมื่ อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย พบว่าด้านคุ ณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.98 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.40) รองลงมาคื อด้านเวลา (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.97 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.51), ด้านค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) และด้านปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) ตามลาดับ
6. ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบัติงาน จากการสั มภาษณ์ เกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการคัดกรอง
ณ ด่ านตรวจชุ มชนบ้ านนาหวายใหม่ อาเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่ าน มีดังนี้
1. ด้ านคุณภาพของงาน
พบว่า ในการคัดกรองแบบเสี ย บบัตรประชาชน เป็ นวิ ธี ที่ ง่ า ยและสะดวกต่ อการบันทึ ก ข้อมู ล
เนื่ องจากทุ ก คนมี บ ั ต รประจ าตั ว ประชาชน สามารถยื น ยั น ตั ว ตนได้ จ ริ งผ่ า นการเสี ยบบั ต ร
ในเครื่ องอ่านบัตรประชาชน และทาให้ได้ขอ้ มูลทางสถิติของผูท้ ี่เดินทางเข้าด่านได้อย่างแท้จริ ง สาหรับการ
คัด กรองแบบใช้ QR Code กรณี ที่ ค นใช้ Smart Phone เป็ นวิ ธี ก ารที่ ง่ า ยและประหยัด
แต่ข้ นั ตอนการกรอกข้อมู ลมากเกิ นความจาเป็ น ท าให้ผูเ้ ดิ นทางเข้ามาจัง หวัดน่ านเกิ ดความรู ้ สึก ยุ่ง ยาก
ซับซ้อน ไม่กรอกข้อมูล ทั้งนี้ ผูเ้ ดินทางผ่านด่านมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
2. ด้ านปริมาณของงาน
ในการคัดกรองแบบเสี ยบบัตรประชาชน พบว่าในการคัดกรองมี ปริ มาณงานที่ ไม่ สามารถระบุ
ปริ มาณได้อย่างแน่ นอน เนื่ องจากขึ้นอยู่กบั ปริ มาณของผูเ้ ดิ นทางเข้าในแต่ละช่ วงเวลา และพบว่า ช่ วงใกล้
วันหยุดยาวและเทศกาลจะมีประชาชนเดินทางผ่านด่านเป็ นจานวนมาก ทาให้รถติด สาหรับวันปกติไม่มีปัญหา
ทางด้านจราจรแต่อย่างใด สาหรับการคัดกรองแบบใช้ QR Code สร้างความสะดวกสาหรับผูท้ ี่เคยผ่านด่าน
แล้วเป็ นประจา ไม่เสี ยเวลากับการเดินลงจากรถ และทาให้ปริ มาณงานของเจ้าหน้าที่ลดลง
3. ด้ านเวลา
ในการคัดกรองแบบเสี ยบบัตรประชาชน พบว่า ใช้เวลาที่รวดเร็ ว ใช้เวลาประมาณ 1 นาที เพราะการ
บันทึกข้อมูลคือเจ้าหน้าที่ ผปู ้ ฏิ บตั ิ งานที่ มีความชานาญ ผูเ้ ดิ นทางมี หน้าที่ ให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าที่ และช่ วง
เทศกาลพบว่ารถติดแต่การคัดกรองเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สาหรับการคัดกรองแบบใช้ QR Code เป็ นการ
บันทึกข้อมูลที่ผเู ้ ดินทางมีหน้าที่ตอ้ งกรอกข้อมูลเองและพบว่า สาหรับผูเ้ ดิ นทางที่ได้เตรี ยมตัวมาล่วงหน้า
ได้ใช้เวลาอย่างรวดเร็ ว แต่ผทู ้ ี่ไม่ได้กรอกข้อมูล ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนานกว่าแบบเสี ยบบัตร ทาให้รถติด
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ระยะทางยาว และไม่สามารถจัดการจราจรได้เนื่ องจากระยะเวลาในการกรอกข้อมูลขึ้นอยู่กบั ทักษะการใช้
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
4. ด้ านค่ าใช้ จ่าย
การคัดกรองแบบเสี ยบบัตรประชาชนและการใช้ QR Code การได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น เดี ย วกั น แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด –
19
เป็ นโรคที่ ยื ด เยื้ อ อาจส่ ง ผลต่ อ งบประมาณระยะยาวหากยัง คงใช้รูป แบบการคัด กรองแบบเสี ย บบัต ร
ประชาชน เนื่องจากการคัดกรองแบบเสี ยบบัตรต้องใช้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน 8-9 คน ซึ่งการปรับรู ปแบบการ
ใช้ QR Code ได้ปรับลดจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานลงเหลือเพียง 2- 3 คนเท่านั้น

การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของการคัดกรองผูท้ ี่เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน
ณ ด่านตรวจชุ มชนบ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. จากผลการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ทธิ ภาพการคั ด กรอง ณ ด่ า นตรวจชุ ม ชนบ้ า นนาหวายใหม่
อ าเภอบ้านหลวง จัง หวัด น่ า น โดยมี อ งค์ ป ระกอบ 4 ด้า น คื อ ด้า นคุ ณ ภาพงาน ด้า นปริ ม าณงาน
ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย ตามตารางดังนี้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากตารางพบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ดินทางเข้ามาจังหวัดน่านที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการคัดกรองที่ใช้การ
เสี ยบบัตรประชาชน Smart Card โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้าน
คุณภาพมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และจากผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการคัดกรองแบบใช้ QR Code “น่ าน
ปลอดภัย” พบว่า ความคิดเห็นเดินทางเข้ามาจังหวัดน่ านที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการคัดกรองที่ใช้ QR Code “น่าน
ปลอดภัย” โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านคุณภาพมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า ผูเ้ ดิ นทางเข้ามาจังหวัดน่ านมี ความเห็ นว่ารู ปแบบการคัดกรองแบบเสี ยบบัตรประชาชน
Smart Card และคัดกรองแบบใช้ QR Code “น่ านปลอดภัย” มีประสิ ทธิ ภาพในด้านคุณภาพเช่ นเดี ยวกัน
แสดงให้เห็ นว่า ผูท้ ี่ เดิ นทางเข้ามาจังหวัดน่ าน เห็ นว่าการคัดกรองดังกล่ าวสร้ างประโยชน์คุม้ ค่า และการ
ทางานมีความถูกต้องและได้มาตรฐาน ผูเ้ ดิ นทางมีความพึงพอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson and
Plowmanที่ได้ให้ความหมายของคุณภาพของงานหมายถึง คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจ ถูกต้อง ได้มาตรฐาน
ทั้ง นี้ ความคิ ด เห็ น ของเจ้า หน้า ที่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการคัด กรอง ณ ด่ า นตรวจชุ ม ชน
บ้านนาหวายใหม่ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้านคุณภาพมีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด
2. การคัดกรองโดยการเสี ยบบัตรประชาชน Smart Card เป็ นกระบวนการที่อาศัยการทางานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านเป็ นหลั ก ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้เ ดิ น ทางเข้ า มาจัง หวัด น่ า น ซึ่ งเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ป ฏิ บ ัติ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ลอดเวลา 24 ชั่ว โมง และต้อ งใช้ อ ัต ราก าลัง ของเจ้า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจ านวน
7- 8 คน หากที่ มี ผู ้ เ ดิ น ทางเข้ า มาจั ง หวัด น่ า น และต้ อ งลงจากรถเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง าน
นาเข้าข้อมู ล การคัดกรองโดยการเสี ยบบัตรประชาชนท าให้ด่านคัดกรองได้ข ้อมู ลผูท้ ี่ เดิ นทางทุ กคนอย่า ง
ครบถ้วน ทั้งนี้ วิธีการเสี ยบบัตรประชาชนเป็ นวิธีที่ง่าย สะดวกต่อผูเ้ ดินทางเนื่ องจากประชาชนทุกคนมีบตั ร
ประชาชน สามารถระบุตวั ตนได้อย่างแท้จริ ง เละเจ้าหน้าที่สามารถเช็คความถูกต้องและตรวจสอบบุคคลให้
ตรงกับบัตรประชาชน ซึ่ งการเสี ยบบัตรประชาชนจะมีป้ายบอกขั้นตอนหรื อเจ้าหน้าที่ช้ ี แจง และระยะเวลาที่
ใช้ในการคัดกรองใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อคน แต่อย่างไรก็ตาม ในช่ วงวันหยุดยาวช่ วงเทศกาลพบว่า มีผู ้
เดินทางเข้าจังหวัดเป็ นจานวนมาก ทาให้รถติดยาวเป็ นจานวนหลายกิโลเมตร เนื่ องจากประชาชนต้องรอคิว
เพื่อคัดกรอง ทั้งยังส่ งผลเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานต้องเพิ่มอัตรากาลัง เพื่อให้การคัดกรองมีความรวดเร็ วมาก
ยิง่ ขึ้น และลดการปั ญหารถติดเป็ นระยะทางยาว
3.การคัดกรองแบบใช้ QR Code “น่ า นปลอดภัย” มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อที่จะอานวยความสะดวก
ผูเ้ ดิ นทาง การลดการสัมผัส ลดการแพร่ ระบาดเชื้ อ และลดระยะเวลารอคอยบริ เวณหน้าด่านจากการเข้าคิวคัด
กรองจังหวัดน่ าน ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ แบ่งระดับของผูท้ ี่ เดิ นทางเข้ามาจังหวัดน่ าน ได้ 2 ประเภท ได้แก่ ผูท้ ี่
สามารถใช้โทรศัพท์ Smart Phone และผูท้ ี่ไม่ใช้โทรศัพท์ Smart Phone สาหรับผูท้ ี่มีความสามารถกรอกข้อมูล
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บน QR Code ได้ หากกรอกข้อมูลมาล่วงหน้า เพียงแสดงสลิปต่อเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีเท่านั้น แต่
อย่างไรก็ตาม การกรอกข้อมูล QR Code น่านปลอดภัย มีข้ นั ตอนการกรอกข้อมูลที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 810 นาที เนื่องจากมีขอ้ มูลให้กรอกจานวนมาก และไม่สามารถระบุตวั ตนของผูท้ ี่กรอกข้อมูลได้อย่างแท้จริ ง
เนื่องจากระบบไม่ได้พฒั นากาหนดเลข 13 หลักให้ตรงกับชื่อของผูก้ รอกข้อมูล ทั้งนี้ ยงั พบว่าผูท้ ี่ไม่ผทู ้ ี่ไม่ใช้
โทรศัพท์ Smart Phone และไม่ใช้อินเทอร์ เน็ต ไม่สามารถกรอกข้อมูลตาม QR Code ได้
ข้อเสนอแนะการวิจยั
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดในปั จจุบนั มีวคั ซี นในการบรรเทาความรุ นแรงของการติดเชื้ อ
และมี การตรวจคัดกรองเชื้ อโควิดด้วยตนเองเป็ นการตรวจคัดกรองแบบเบื้องต้นโดย Antigen Test Kit
(ATK) ดังนั้น จึงควรปรับรู ปแบบการบันทึกข้อมูลใน QR Code “น่านปลอดภัย” เป็ นการบันทึกภาพถ่ายผลการ
ตรวจ ATK แทนการกรอกข้อมูลแบบเดิม เพื่อการคัดกรองรู ปแบบใหม่ที่ปรับให้ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั
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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1)ศึ ก ษาบทบาทและแนวทางการสร้ า งความร่ ว มมื อ ของก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควันไฟป่ า ในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) ศึกษา
ระดับความร่ วมมือ และปั จจัยความสาเร็ จในการสร้างความร่ วมมือจากประชาชน ในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญ หาไฟป่ าหมอกควัน เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ก านัน ผู ้ใ หญ่ บ ้า น
ปลัดอาเภอ ตัวแทนหน่ วยงานและ อาสาสมัครที่มีภารกิ จเกี่ ยวกับการจัดการไฟป่ าในพื้นที่ ทั้งหมด 38 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 1) แนว
วางการสร้างการมีส่วนร่ วม มีการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากชาวบ้าน ร่ วมประชุ ม เสนอแนวทางการจัดการไฟ
ป่ า มีการนา ข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการตัดสิ นใจ 2)กระบวนการสร้ างความร่ วมมื อ เริ่ มจากการ พูดคุ ย
เจรจาต่อรอง รับฟั งปั ญหาความเห็ นผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้ น มีทาข้อตกลงกัน กาหนดบทลงโทษและ
ขั้นตอนการลงโทษ และประเมินผลการดาเนินการ

คาสาคัญ: กานันผูใ้ หญ่บา้ น, หมอกควันไฟป่ า, การมีส่วนร่ วม, ความร่ วมมือ
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Abstract
This research aims to 1) study the role and collaborative approach of Kamnan Elders in
preventing and tackling wildfire smog in Mae Wang District, Chiang Mai Province 2) Study the level of
cooperation and success factors in building cooperation from the people. In preventing and tackling smog
wildfires, it is qualitative research. By in-depth interview Kamnan, village elder, sheriff's deputy. A total
of 38 agency representatives and volunteers with wildfire management missions in the area. Tools used to
collect data include semi-structured interviews. The results showed that 1) Guidelines for creating
engagement, having an open hearing from the villagers to the meeting, proposed guidelines for forest fire
management, suggestion was adopted to make decisions. 2) The process of building cooperation starts
with talking, negotiating, listening to opinion issues through the village community forum. There's a deal.
Impose penalties and penalty procedures and evaluate them.

Keywords: Subdistrict Chief , Village Headmen, Wildfire Smog, Engagement, Cooperation
บทนา
ในทุก ๆ ปี ประเทศไทยจะต้องประสบปั ญหาหมอกควันโดยเฉพาะภาคเหนือ ตอนบน ในช่วงตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี สาเหตุการเกิดไฟป่ าและปั ญหาหมอกควัน ส่ วนใหญ่มีมาจาก การเผา
เพื่อการเกษตรคือ การเผาเศษวัชพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นหนึ่ งในจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบนที่เผชิ ญกับปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันอย่างต่อเนื่ องมาหลายปี สาเหตุหนึ่ งมีผลสื บเนื่ องจากสภาพ
ทางภูมิประเทศที่ มีลกั ษณะเป็ นแอ่งกระทะล้อมด้วยภู เขาสู ง ทาให้อากาศเคลื่ อนตัวได้น้อยมาก (อากาศ
เสถียร) เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่ นละออง และเกิดความกดอากาศสู งหรื อมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลง
มาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นในตอนเช้า ทาให้เกิดสภาพฟ้ าหลัวปกคลุมไปทัว่ เมือง เมื่อเกิดการเผาไม่วา่
จะเป็ นพื้นที่ ป่าหรื อพื้นที่ การเกษตร ส่ งผลให้เกิ ดหมอกควันปกคลุ มเป็ นบริ เวณกว้างและเป็ นเวลานาน
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน ปั ญหาวิกฤติหมอกควันของจังหวัดเชี ยงใหม่ และหนึ่ งในอาเภอที่ติด
1 ใน 15 อันดับที่พบความจุดร้อนมาที่สุดของจังหวัดเชี ยงใหม่ คืออาเภอแม่วาง มีลกั ษณะภูมิประเทศโดยมี
พื้ นที่ ก ว่า ร้ อยละ 80 เป็ นภูเขาสู งและที่ ราบลาดเอี ยง มี พ้ื นที่ ป่ าสงวนประมาณ 93,300ไร่ และอาชี พ ของ
ชาวบ้านที่ ทาการเกษตรจานวนมาก จากสภาพพื้นที่ และอาชี พ ส่ งผลให้อาเภอแม่วางเป็ นอาเภอหนึ่ งใน
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จังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีจุดความร้อนติดอันดับ 15 อาเภอที่มีจุดความร้อนสะสม เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ที่
ผ่านมา ทางอาเภอแม่วาง ได้มีการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ
มาตรการการงดการเผา การบริ หารจัดการเชื้ อเพลิง การทาแนวกันไฟ ให้กบั ประชาชน มีการตั้งด่านจุดเข้า
ออกในพื้นที่ ป่า พร้ อมลาดตระเวนในการเฝ้ าระวังตรวจตราหาจุ ดที่ เกิ ดไฟและดับไฟ ซึ่ งการดาเนิ นการ
ดังกล่าวมีเป้ าหมายเพื่อสร้ างการรับรู ้ ความตระหนัก และความร่ วมมือจากประชาชน โดยการใช้กลไกของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ (อาเภอแม่วาง , 2564)
การแก้ไขปั ญหาที่ทาให้เกิดหมอกควัน จาเป็ นต้องเน้นที่การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และความ
ร่ วมมือจากประชาชนให้ได้อย่างแท้จริ ง เพราะคนในชนบทมีวถิ ีการดาเนินชี วิต ที่มีความเชื่ อเกี่ยวกับการเผา
ป่ า เพื่อเตรี ยมพื้นที่ ทาการเกษตรและการเผาเพื่อหาของป่ า ซึ่ งเป็ นพืชผักตามธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ รัฐไม่
เข้าใจในบริ บททางสังคมของชุ มชนท้องถิ่นดังกล่าวจึงทาให้ไม่สามารถสื่ อสารเพื่อให้เกิดความร่ วมมือกับ
ภาครัฐได้อย่างแท้จริ ง (อุดมลักขณ์ ธรรมปั ญญา,2552) ดังนั้น กลไกที่สามารถเข้าถึ งประชาชนในพื้นที่มาก
ที่สุดคือ กลไกของกานันผูใ้ หญ่บา้ น อาเภอแม่วาง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นที่มีต่อการ
ดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรม ที่ตอ้ งการความร่ วมมือจากประชาชน
และชุ มชน จึงได้แต่งตั้งกานันผูใ้ หญ่บา้ นให้เป็ นคณะทางานการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและฝุ่ นควัน PM 2.5 ใน
ระดับพื้นที่ท้ งั ในระดับอาเภอ และตาบล(คาสั่งอาเภอแม่วาง ,2563) กานันผูใ้ หญ่บา้ นจึงเป็ นกาลังหลักใน
การรั บ นโยบาย หรื อ ข้อ สั่ ง การตั้ง แต่ ร ะดับ อ าเภอไปจนถึ ง จัง หวัด น ามาปฏิ บ ัติ ใ นพื้ น ที่ ข องตนเช่ น
การบริ หารเชื้ อ เพลิ ง เมื่ อ จัง หวัด ก าหนดห้ ว งระยะเวลาในการจัด การเชื้ อ เพลิ ง ส ารวจว่ า ในพื้ น ที่
ของตนมี ป ระชาชนหรื อหน่ ว ยงานใดที่ จ ะต้ อ งการชิ ง เผา เมื่ อ ได้ ข ้ อ มู ล จะจับ พิ ก ั ด ที่ ต้ อ งการและ
แจ้งให้อาเภอทราบถึ งพิกดั และวันที่ที่ตอ้ งการดาเนิ นการ เพื่อรายงานถึงความต้องการบริ หารเชื้ อเพลิ งให้
จังหวัดทราบ เมื่อกานันผูใ้ หญ่บา้ นส่ งจุดพิกดั แล้วจะสามารถดาเนิ นการได้ จะเห็นได้วา่ การบริ หารเชื้ อเพลิง
ในแต่ละพื้นที่น้ นั ต้องอาศัยกลไกของบุคคลที่สามารถเข้าถึงประชาชนมากที่สุดอย่างกานันผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อ
ประสานข้อมูลและสร้ างความเข้าใจให้แก่ประชาชน พร้ อมทั้งต้องบริ หารจัดการจัดทาแผนการดาเนิ นการ
เพื่อให้นโยบายของจังหวัดและอาเภอเกิดผลสัมฤทธิ์
จากมูลเหตุของปั ญหาไฟป่ าหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอแม่วาง ตลอดจนการรับมือกับปั ญหา
ดังกล่าวนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ น อาเภอแม่วาง ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ว่ากานันผูใ้ หญ่บา้ น มีบทบาทในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีแนวทางการสร้ างความ
ร่ วมมื อ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันในพื้นที่ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างไร
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อะไรคือปั จจัยความสาเร็ จในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ในพื้นที่
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาบทบาทและแนวทางการสร้ างความร่ วมมือของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการดาเนิ นการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควันไฟป่ า ในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษา ปั จจัยความสาเร็ จ และกระบวนการ ในการสร้างความร่ วมมือจากประชาชน ชุ มชน ใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ในพื้นที่อาเภอแม่วาง

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
บทบาทของกานันผู้ใหญ่ บ้านใน
การป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาไฟ
ป่ า ห ม อ ก ค วั น ใ น พื้ น ที่
อาเภอแม่ วาง จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจัยแห่ งความสาเร็จต่ อการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนของกานันผู้ใหญ่ บ้าน
- Starting Early: กระบวนการมีส่วนร่ วม
ก่อนการตัดสิ นใจ
- Stakeholder: ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
ได้มีโอกาสเข้าร่ วม
- Sincerity: จัดการอย่างจริ งใจ เปิ ดเผย ชื่ อ
สัตย์ ไม่มีอคติ
- Suitability: เลือกกระบวนการที่เหมาะสม

แนวทางการสร้ างความร่ วมมือ
- การเจรจา (Negotiations stage)
- การตกลงยอมรับ (Commitments stage)
- การดาเนินการ (Executions stage)
- การประเมินหรื อการเจรจาอีกครั้ง
(Assessment or Renegotiations)

ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- การเข้ารับรู ้ข่าวสารข้อมูล
- การรับฟังความคิดเห็น
- การเข้ามามีบทบาทร่ วมทางาน
- การเข้ามาร่ วมมือทุกขั้นตอน
- การเสริ มพลังอานาจ
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่นามาใช้เป็ นกรอบคิดในการศึกษาประกอบด้วย
แนวคิดแรกที่นามาใช้คือ กระบวนการจัดการความร่ วมมือ (Process of Collaboration) ของ Peter
Smith Rings และ Andrew H. Van de Ven (อ้างถึงในวิลาสิ นี วุฒิคุณ, 2558) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
ในการวิเคราะห์ แนวคิดนี้ ได้กล่ าวว่า การจัดการความร่ วมมือ มีกระบวนการที่ไม่ได้เป็ นเส้นตรง แต่เป็ น
กระบวนการที่มีความสัมพันธ์ หรื อเป็ นวงจรที่เชื่ อมโยงกัน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ 1. การเจรจา (Negotiations
stage) กลุ่มหรื อองค์กรเข้าร่ วมตามความคาดหวังและแรงจูงใจของสมาชิ ก ที่ให้ความสนใจกับการต่อรองที่
เป็ นทางการและพฤติกรรมทางเลื อกขององค์กรที่แสดงออกมา ทั้งวิธีการ หรื อ ทางเลื อกของกลุ่ม เช่นการ
ชักจูง โต้เถียง ต่อรองความเป็ นไปได้ ทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพราะถือได้วา่ เป็ นเปิ ดโอกาส
ให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมของกลุ่มหรื อองค์กรอื่นๆ และเป็ นจุดเริ่ มต้น ในการสร้างการรับรู ้ เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทา
ให้เกิ ดการตกลงยอมรับร่ วมกัน 2. การตกลงยอมรับ (Commitments stage) เป็ นการสร้างข้อตกลงร่ วมกัน
อาจเป็ นสัญญาหรื อกฎ เพื่อดาเนิ นการควบคุ มกิ จกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิ ดขึ้น กาหนดขอบเขตและโครงสร้ าง
ของความสัมพันธ์ในขั้นนี้ มีท้ งั การทาสัญญาที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมไปถึงการข้อตกลงเพื่อ
แก้ไขปั ญหา 3. การดาเนินการ (Executions stage) เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อตกลงและกฎระเบียบต่าง ๆกาหนด
เอาไว้ร่วมกัน4. การประเมิ นหรื อการเจรจาอี กครั้ ง (Assessment or Renegotiations) ในระหว่างการ
กระบวนการอาจมีการเข้าใจผิด ความขัดแย้ง และมีการเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายหรื อความต้องการขององค์กร
บนฐานของการมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อไม่เป็ นไปตามข้อตกลงองค์การ อาจมี การเจรจาทาข้อตกลง
ร่ วมกันกันใหม่ได้
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ระดับ การมี ส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) ของ
International Association for Public Participation (อ้างใน อรทัย ก๊กผล, 2553) แนวคิดนี้ ได้แบ่งระดับระดับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ น 5 ระดับ ได้แก่ 1. ให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) คือการที่ประชาชนเข้าไปรับรู้
ข่าวสารข้อมูล เพื่อสร้ างการรับรู ้ และเกิ ดความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปั ญหา 2. รับฟั งความ
คิดเห็ น (Consult) เพื่ อให้ไ ด้รับ ข้อมู ล และทราบความคิ ดเห็ นจากประชาชนเกี่ ย วข้องกับ สภาพปั ญหา
ทางเลือกและแนวทางแก้ไข ของพื้นที่ 3. เข้ามามีบทบาท (Involve) เป็ นการให้ประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่ วนร่ วม เพื่อองค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมทางานกับประชาชนมากขึ้น
กับประชาชนมีความมัน่ ใจในองค์กรว่ามีการรับฟั งความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนามา
พิจารณาต่อไป 4. สร้ างความร่ วมมือ (Collaborate) มีส่วนร่ วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนการตัดสิ นใจ
ตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการระบุ ปั ญ หา พัฒนาทางเลื อกตลอดจนแนวทางแก้ไ ข 5. เสริ ม พลัง อานาจ (Empower)
หมายถึง การเพิม่ บทบาทให้กบั ประชาชน/ชุมชน เปิ ดโอกาสให้แสดงความเห็นและร่ วมตัดสิ นใจ
336

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
นอกจากนี้ ได้นาแนวคิดปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการมีส่วนร่ วมของประชาชนของ อรทัย ก๊กผล
(2553) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ในการวิเคราะห์ แนวคิดนี้ ได้กล่าวถึ ง กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความสาเร็ จ เพื่อใช้ในการออกแบบและบริ หารจัดการโครงการ การ
มีส่วนร่ วมของประชาชน ประกอบด้วย 4S ได้แก่ 1. Starting Early กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
จะต้องดาเนินการก่อนการตัดสิ นใจ โดยการรับฟั งความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การตัดสิ นใจสะท้อน
ความคิดเห็น ช่วยให้ประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาของชุ มชนที่เหมาะสมมากขึ้น
2. Stakeholders ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้อม ควร
มีโอกาสเข้าสู่ กระบวนการมีส่วนร่ วม กาหนดเวลาการรับฟั งความคิดเห็ นที่ชาวบ้านมาร่ วมได้ หรื อการใช้
ภาษาท้องถิ่นรวมทั้งการอานวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการเกิดทางไปร่ วม
3. Sincerity การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน ต้องจัดกระบวนการอย่างจริ งจัง
เปิ ดเผย ชื่อสัตย์ ปราศจากอคติ ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน และนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจ
4. Suitability การเลื อกเทคนิ คหรื อรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน ที่หลากหลายลักษณะที่
แตกต่างกันของพื้นที่
ส่ ว นของงานวิ จ ัย ได้นาพื้ น ที่ ในการศึ ก ษาภารกิ จ หน้า ที่ ต่ า ง ๆ ของก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า นที่ ต้อ ง
รับผิดชอบ สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มภารกิ จ 3 กลุ่ม คือภารกิ จในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ภารกิ จใน
ฐานะผูน้ าชุมชน และการผลการศึกษาของ รัชฎาพร พิละกันธา (2555) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในการแก้ไขปั ญหาหมอกควันในตาบลหนองแฝก อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ความ
เชื่ อและความศรัทธาในตัวผูน้ าชุ มชน ที่ มีพ้ืนนฐานความเชื่ อผูน้ าชุ มชนมาตั้งแต่อดี ต แม้สภาพเศรษฐกิ จ
สังคมจะเปลี่ ยนไปก็ตาม แต่เมื่ อผูน้ าชุ มชนมีการขอความร่ วมมื อให้คนในชุ มชน ส่ วนใหญ่จะรั บฟั ง แต่
ขึ้ นอยู่กบั ความสะดวกในเรื่ องของเวลา และงานวิจยั ของ บุ ศ ริ น เถาวัลย์ (2555) ที่ ศึ กษา บทบาทกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูน้ าชุมชน ได้สรุ ปบทบาทของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นไว้ 6 ประการ ได้แก่ บทบาทตามกฎหมาย
ผูน้ าทางการบริ หาร ผูน้ าทางราชการ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางการเมือง และบทบาทในทางสื่ อประสาน บทบาท
กานันผูใ้ หญ่บา้ นได้ถูกยอมรั บและยึดถื อในลักษณะที่ ผูกติ ดอยู่กบั ภารกิ จของรัฐเป็ นสาคัญ จะมี ลกั ษณะ
คล้ายคลึงกับข้าราชการ กานันผูใ้ หญ่บา้ นมีลกั ษณะของความเป็ นผูน้ าชุมชนตามธรรมชาติ
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วิธีการวิจัย
การวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึกษา ด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) โดยใช้
วิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากกลุ่มประชากรในเขตตาบลที่ มีพ้ืนที่ติดต่อกับป่ า 4
ตาบลในพื้นที่อาเภอแม่วาง ได้แก่ ตาบลแม่วิน ตาบลดอนเปา ตาบลทุ่งปี๊ และตาบลบ้านกาด ในส่ วนของภาครัฐ
ผูใ้ ห้ข ้อมู ลประกอบด้วย ก านัน จานวน 4 ราย ผูใ้ หญ่บ ้าน 12 ราย ปลัดอาเภอผูร้ ั บ ผิดชอบฝ่ ายความมัน่ คง
หัวหน้าป่ าไม้หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายในพื้นที่ จานวน 2 ราย ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อผู ้
ได้รับมอบหมายจานวน 4 รายและการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านไฟป่ า หรื ออาสาสมัครที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการไฟป่ าในพื้นที่ 4 ตาบล ตาบลละ 4 ราย จานวน 16 ราย
รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 38 ราย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง (semi - structure interview) ซึ่ งมีลกั ษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Open - ended Questions) ที่
กาหนดประเด็นคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั และสามารถซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ในระหว่างการพูดคุ ยสนทนา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในรายละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนามาใช้วิเคราะห์
ให้เกิดความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถนาเสนอได้ ดังนี้
1. บทบาทและแนวทางการสร้ างความร่ วมมือของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในการดาเนิ นการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาหมอกควันไฟป่ า ในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
จากการสัมภาษณ์ ปลัดอาเภอผูร้ ั บผิดชอบฝ่ ายความมัน่ คง หัวหน้าป่ าไม้หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายใน
พื้นที่ จานวน 4 ราย ต่างได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทกานันผูใ้ หญ่บา้ น ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟ
ป่ าหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ผา่ นมา ไปในแนวทางเดียวกันว่า กานันผูใ้ หญ่บา้ น
รับทราบนโยบายทั้งระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ร่ วมทั้งแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่ทางอาเภอให้เข้าร่ วม
กิ จกรรม เช่ น รณรงค์ห้ามเผา การดับไฟที่ถูกต้อง การทาแนวกันไฟ พร้ อมทั้งได้นาเอานโยบาย แผนงาน
หรื อโครงการเกี่ยวกับการป้ องกันแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน จากจังหวัด หรื ออาเภอ ไปเผยแพร่ เพื่อ
สร้างการรับรู้จากประชาชนในชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายเกี่ยวกับภัยอันตรายจากการเผาป่ า
การป้ องกันแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน มีการประชุ มประชาคม สร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนทุก
หลังคาเรื อน

338

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ในส่ วนของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน
ในรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะ กานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ นหลังจากได้เข้าไป
รั บฟั ง นโยบายและแผนงานเกี่ ยวกับการป้ องกันแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน จากอาเภอ เช่ น การ
กาหนดวันเผา วันห้ามเผา แนวทางการจัดการเชื้ อเพลิง การจัดชุ ดลาดตระเวน การดับไฟป่ า การทาแนวกัน
ไฟ แล้ว ทุกหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ นจะมีการนามาเผยแพร่ ให้ชาวบ้านรับรู ้
โดยมีการมีการสร้างการมีส่วนร่ วม ด้วยการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น จากประชาชน เกี่ยวกับปั ญหา
ไฟป่ าและหมอกควันที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ โดยชาวบ้านในทุ กหมู่บา้ นได้เข้ามามี ส่วนร่ วมประชุ มและแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนวทาง วิธีการจัดการไฟป่ าจานวนมาก เช่น การทาแนวกันไฟควรจัดทาเมื่อใด ที่ใดบ้าง
การจัดระบบการจัดการเชื้ อเพลิ ง (ชิ งเผา )ในแต่ละหมู่บา้ นว่าควรทาในวันใด จึงจะเหมาะสม หลังจากนั้น
ได้นาความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และ สภาพปั ญหาทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทักษะความชานาญ
ของชาวบ้านที่จะเข้ามาร่ วมจัดการป้ องกันและดับไฟ เป็ นต้น หลังจากนั้นได้มีการนาปั ญหาต่างๆที่ได้รับ มา
หาแนวทางแก้ไขร่ วมกันโดยมีการเชิ ญทั้ง เจ้าหน้าป่ าไม้ อุทยานแห่ งชาติแม่แตง ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ เข้าร่ วมรับฟั งปั ญหา ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา เช่ นการกาหนดการ
จัดทาแนวกันไฟ การกาหนดวัน เวลา การชิ งเผาในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นไปตามที่ตวั แทนแต่ละ
หมู่บา้ นเสนอ
2. ปั จ จัย ความส าเร็ จ และกระบวนการ ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ จากประชาชน ชุ ม ชน
ในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญ หาไฟป่ าหมอกควัน ของก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น ในพื้ น ที่ อาเภอแม่ วาง จัง หวัด
เชียงใหม่
จากการสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์กานันผูใ้ หญ่บา้ น ต่างให้ขอ้ มูลและความเห็นไปในแนว
เดี ยวกันที่ สามารถสรุ ปได้ว่า สาเหตุที่ประชาชน หรื อชุ มชนในพื้นที่ อาเภอแม่วาง ให้ความร่ วมมื อในการ
ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันกับกานันผูใ้ หญ่บา้ นค่ อนข้างมาก อาจมี สาเหตุมาจาก การเปิ ด
โอกาสให้ คนในชุ มชน เข้ามา รั บฟั งคาชี้ แจงถึ งกิ จกรรม โครงการที่จะทาเกี่ ยวกับการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาไฟป่ าหมอกควัน ตั้งแต่ก่อนมีการดาเนินการ หรื อจัดทากิจกรรมใดๆ ขึ้นมา และ เปิ ดโอกาสให้ทุกคน
ในชุ มชนที่สนใจเข้ามารับฟั งคาชี้ แจงกิ จกรรมโครงการที่จะทา และเปิ ดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจได้แสดง
ความคิดเห็ น โดยมีการเชิ ญทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานแห่ งชาติแม่วาง อปท. และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเข้า
ร่ วม ทาให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการกาหนดรู ปแบบ วันเวลา ในการจัดกิจกรรม เช่น การทาแนวกันไฟ
การจัดระบบการจัดการเชื้ อเพลิ ง (ชิ งเผา ) มีการประชุ มแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเรื่ องไฟป่ า เปิ ดโอกาสให้
ชาวบ้าน/แกนนาชาวบ้าน/ผูน้ าชุ มชนมีส่วนร่ วม พูดคุ ย ตัดสิ นใจเลือกทากิ จกรรม เช่ น สถานที่และวิธีการ
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การจัดทาแนวกันไฟ ช่วงระยะเวลาในการชิงเผา แต่ละหมู่บา้ นสามารถเสนอวันเวลาที่สะดวก และตกลงกัน
เพื่อไม่ให้มีการเผาซ้ าซอนกัน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดหมอกควันมาก การจัดชุ ดลาดตระเวน การดับไฟป่ า ใน
แต่ละพื้นที่ ทุกฝ่ ายโดยเฉพาะได้มีโอกาสเลือกรู ปแบบร่ วมกัน มีการพูดคุยตัดสิ นใจร่ วมกันบนพื้นฐานของ
ความจริ งใจ ให้เกียรติ ทุกคนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็ นเหตุปัจจัยที่ทาให้ได้รับความร่ วมมืออย่างดี
กระบวนการสร้างความร่ วมมือ จากประชาชนพบว่า กานันและผูใ้ หญ่บา้ นเกือบทุกหมู่บา้ น ได้มีการ
เข้ามา พูดคุย กับชาวบ้าน แกนนาชาวบ้าน เกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการจัดการไฟป่ า หมอกควัน ในพื้นที่ ก่อนที่
จะมีการดาเนินการ มีการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะกับชาวบ้านและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านไฟป่ าหรื ออาสาสมัครที่มี
ภารกิ จเกี่ยวกับการจัดการไฟป่ าของแต่ละตาบล เพื่อหาแนวทางการจัดการปั ญหาไฟป่ า และรับฟั งปั ญหา
ความเห็นความคิดเห็นต่าง ๆ จากชาวบ้านในเวทีประชาคมหมู่บา้ น หลังจากมีการตกลงยอมรับในข้อเสนอ
ของกันแล้ว จึ งมีทาข้อตกลงกันเกี่ ยวกับการเผา โดยมี การกาหนดบทลงโทษและขั้นตอนการลงโทษตาม
กฎหมาย เช่น การสร้างความเข้าใจตักเตือนก่อน หากมีการกระทาผิดซ้ า จะลงโทษตามข้อตกลงที่ได้กาหนด
ไว้อย่างเคร่ งครัด
หลั ง จากสิ้ นสุ ดการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บ ั ติ ก ารในแต่ ล ะรอบปี ก านั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น
และชาวบ้ า น ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านด้ า นไฟป่ าหรื ออาสาสมั ค รที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ด การไฟป่ าของ
แต่ละตาบลรวมทั้งส่ วนราชการ จะมี การสรุ ป ผลการดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไขไฟป่ าหมอกควันเป็ น
ประจ าทุ ก ปี ด้ ว ยการสรุ ปถอดบทเรี ยนจากการด าเนิ นการที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั ญหา
ที่เกิดขึ้นที่ผา่ นมา และวิเคราะห์แนวทางการป้ องกันและแก้ไขในปี ถัดไป ให้ประสบความสาเร็ จมากขึ้น
แม้ที่ผ่านมา การจัดการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าจะสามารถทาให้จุดความร้ อนที่ เกิ ดในพื้นที่ลดลงเป็ น
ตัวชี้ วดั เช่ นในปี พ.ศ. 2562 มีจุดความร้อนที่เกิ ดจานวน 255 จุด แต่ปี พ.ศ. 2563 มีจุดความร้อนเกิ ดถึง 644
จุด แต่ปี พ.ศ 2564 สามารถลดลงได้เหลือ308 จุด ซึ่ งเกิ ดจากการร่ วมมือกันของทุกภาคส่ วน ที่เกี่ ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การจัดการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ ยังประสบปั ญหาเรื่ องงบประมาณ ที่ได้รับน้อยและไม่
สม่าเสมอ บางปี ไม่ได้งบประมาณ ผลกระทบจากควันในพื้นที่ใกล้เคียง ปั ญหาการตั้งด่านชุ มชน และหน่วย
เคลื่ อนที่เร็ วดับไฟป่ า ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เป็ นอาสาสมัครดับไฟในชุ มชน ได้รับอุบตั ิเหตุ ยังไม่มีสิทธิ ประโยชน์
ใดๆ ควรมี การจัดประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ได้นาเสนอไว้ขา้ งต้น มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังนี้
บทบาทของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในฐานะผูน้ าในตาบล หมู่บา้ น และเป็ นผูท้ ี่ถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถ
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ทราบถึงปั ญหาในเชิ งพื้นที่ ประชาชนมีความไว้วางใจให้เป็ นผูป้ กครองในตาบล หมู่บา้ น กล่าวคือ กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูท้ ี่ประชาชนไว้ใจเพื่อเป็ นตัวกลางประสานระหว่างส่ วนราชการและประชาชน เช่น การนา
นโยบายต่ าง ๆสู่ พ้ืนที่ ประชาชน ชุ ม ชม และเป็ นเสี ยงสะท้อนจากพื้นที่ ประชาชน ชุ มชน เพื่อให้ส่วน
ราชการทราบถึงปั ญหาความต้องการ เช่น การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันนั้น ถือว่าเป็ นปั ญหา
ที่มาจากพฤติกรรมและจิตสานึ กของคนที่ตอ้ งอาศัยการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดไฟ เช่ นการทา
แนวกันไฟ การบริ หารเชื้ อเพลิ ง การลาดตระเวน เป็ นต้น และหากเกิ ดไฟในพื้นที่ ในการระดมกาลังทั้ง
กานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ ประชาชนในชุ มชน ในการร่ วมดับไฟ หรื อควบคุ มไฟ ผลการศึ กษานี้ มี ความ
สอดคล้องกับการศึกษาของงานวิจยั ได้นาพื้นที่ ในการศึกษาภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นที่ตอ้ ง
รับผิดชอบ สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มภารกิ จ 3 กลุ่ม คือภารกิ จในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ภารกิ จใน
ฐานะผูน้ าชุมชน และการผลการศึกษาของ รัชฎาพร พิละกันธา (2555) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในการแก้ไขปั ญหาหมอกควันในตาบลหนองแฝก อาเภอสารภี จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ความ
เชื่อและความศรัทธาในตัวผูน้ าชุมชน ตั้งแต่อดีต ถึงปั จจุบนั แม้สภาพเศรษฐกิจ สังคมจะเปลี่ยนไปก็ตาม แต่
เมื่อผูน้ าชุ มชนมีการขอความร่ วมมือให้คนในชุ มชน ส่ วนใหญ่จะรับฟั ง แต่ข้ ึนอยู่กบั ความสะดวกในเรื่ อง
ของเวลา และงานวิจยั ของ บุศริ น เถาวัลย์ (2555) ที่ศึกษา บทบาทกานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูน้ าชุ มชน ได้สรุ ป
บทบาทของกานัน ผูใ้ หญ่บ ้า นไว้ 6 ประการ ได้แก่ บทบาทตามกฎหมาย ผูน้ าทางการบริ หาร ผูน้ าทาง
ราชการ ผูน้ าชุ ม ชน ผูน้ าทางการเมือง และบทบาทในทางสื่ อประสาน บทบาทก านันผูใ้ หญ่ บา้ นได้ถู ก
ยอมรับและยึดถื อในลักษณะที่ ผูกติ ดอยู่กบั ภารกิ จของรั ฐเป็ นสาคัญ จะมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับข้าราชการ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นมีลกั ษณะของความเป็ นผูน้ าชุ มชนตามธรรมชาติจะเห็นว่างานวิจยั ที่สองชิ้นทามาหลายปี
แต่กานันผูใ้ หญ่บา้ ยังเป็ นผูน้ าที่เป็ นทั้งผูป้ ระสานความร่ วมมือระหว่างส่ วนราชการและประชาชนในพื้นที่
และยังเป็ นผูส้ ร้างการมีส่วนร่ วมจากชุมชนได้
สาหรับแนวทางการสร้างการมีส่วนร่ วม พบว่า มีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน เกี่ยวกับ
ปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันที่ เกิ ดขึ้นในพื้นที่ โดยชาวบ้านในทุกหมู่บา้ นได้เข้ามามีส่วนร่ วมประชุ มและ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง วิธีการจัดการไฟป่ าจานวนมาก เช่น การทาแนวกันไฟควรจัดทาเมื่อใด ที่
ใดบ้าง การจัดระบบการจัดการเชื้อเพลิง (ชิ งเผา )ในแต่ละหมู่บา้ น มีการนาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
สภาพปั ญหาทั้งด้านอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ ทักษะความช านาญของชาวบ้านที่ จะเข้ามาร่ วมจัดการ
ป้ องกันและดับไฟ เป็ นต้น หลังจากนั้นได้มีการนาปั ญหาต่างๆที่ได้รับมาตัดสิ นใจกาหนดแนวทางร่ วมกัน
แสดงให้เห็ นว่า การมี ส่วนร่ วมได้เกิ ดขึ้ นในทุ กระดับตามแนวคิ ด การมี ส่วนร่ วมของประชาชน (Public
Participation Spectrum) ของ International Association for Public Participation (อ้างใน อรทัย ก๊กผล, 2553)
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นับตั้งแต่ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) รับรู ้ข่าวสารข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู ้ประเด็นปั ญหา 2. รับฟั งความ
คิดเห็น (Consult) เพื่อให้ได้รับข้อมูลและทราบความคิดเห็นทางเลือกและแนวทางแก้ไข 3. เข้ามามีบทบาท
(Involve) ร่ วมทางานกับประชาชน ความมัน่ ใจว่าความคิดเห็ นและความต้องการของประชาชนได้นามา
พิจารณาต่อไป 4. สร้ างความร่ วมมือ (Collaborate) ในทุกขั้นตอนการตัดสิ นใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลื อกแนวทางแก้ไข 5. เสริ มพลังอานาจ (Empower) มีการเพิ่มบทบาทให้แสดงความเห็ นผูร้ ่ วมในการ
ตัดสิ นใจ
กระบวนการสร้างความร่ วมมือ จากประชาชนพบว่า กานันและผูใ้ หญ่บา้ นเกือบทุกหมู่บา้ น ได้มีการ
เข้ามา พูดคุย กับชาวบ้าน แกนนาชาวบ้าน เกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการจัดการไฟป่ า หมอกควัน ในพื้นที่ มีการ
เจรจาต่อรอง กับชาวบ้านและผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านไฟป่ า เพื่อหาแนวทางการจัดการปั ญหาไฟป่ า และรับฟั ง
ปั ญหาความเห็ นความผ่านเวที ประชาคมหมู่บา้ น มี ทาข้อตกลงกัน กาหนดบทลงโทษและขั้นตอนการ
ลงโทษ และการประเมินผลแผนปฏิบตั ิการในแต่ละรอบปี แสดงให้เห็นว่า การสร้างความร่ วมมือของกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นมีการดาเนิ นการตามหลักการของกระบวนการของความร่ วมมือของ Peter Smith Rings และ
Andrew H. Van de Ven (อ้างถึงในวิลาสิ นี วุฒิคุณ, 2558) นับตั้งแต่ 1. การเจรจา (Negotiations stage) กับ
กลุ่ มหรื อองค์กร การชักจูง โต้เถี ยง ต่อรองความเป็ นไปได้ ทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ น
จุ ด เริ่ มต้ น ในการสร้ า งความรั บ รู ้ เ ข้า ใจ ท าให้ เ กิ ด การตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น 2. การตกลงยอมรั บ
(Commitments stage) ร่ วมกัน การทาสัญญาที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมไปถึงการข้อตกลงเพื่อ
แก้ไขปั ญหา 3. การดาเนินการ (Executions stage) เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อตกลงและกฎระเบียบต่าง ๆ กาหนด
เอาไว้ร่วมกัน4. การประเมินหรื อการเจรจาอีกครั้ง (Assessment or Renegotiations) ว่าไปตามข้อตกลง
หรื อไม่ อาจมีทาข้อตกลงร่ วมกันใหม่ได้
ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็ นได้ว่ากานันผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่อาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ใน
ฐานะผูน้ าหมู่บา้ นมีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาหมอกควันไฟป่ าในพื้นที่ เนื่ องจากประชาชน/ชุมชน
มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ า ซึ่ งเป็ นตัวกลางคอยประสานความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมระหว่างส่ วนราชการและ
ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ จึงทาให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควัน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการค้นพบดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
1. ส่ วนราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการภาระกิ จ ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญหาไฟป่ าหมอกควั น
ทั้งระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ควรพิจารณาถึ งกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ ที่ สามารถให้กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นมีส่วนร่ วมมากขึ้น เช่น มีการประชุ มระดมความคิดในระดับพื้นที่ เป็ นการสะท้อนปั ญหา เพื่อให้
เกิดแนวทางแก้ไขในระดับพื้นที่เชิงลึก เป็ นต้น
2. กานันผูใ้ หญ่บา้ นถื อว่ามี บทบาทในเชิ งพื้นที่ สามารถประสานและสร้ างความร่ วมมื อระหว่าง
ส่ วนราชการและประชาชนได้อย่างดี แต่สิ่งหนึ่ งที่ ส่วนราชการยังไม่ค่อยให้ความสาคัญในเรื่ องของการ
จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ให้แก่ กานันผูใ้ หญ่บา้ นหรื อประชาชนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เท่ า ที่ ควร ดังนั้น อาจจะมี ก ารพิจารณา หรื อส ารวจความต้องการ โดยจัดท าโครงการขอรั บการจัดสรร
งบประมาณให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควัน เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เช่น
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ ยงหรื อค่าอาหารสาหรับผูป้ ฏิบตั ิภารกิจป้ องกันและแก้ไขไฟป่ า เพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
2.2 สิ ทธิ ประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิภารกิจป้ องกันและแก้ไขไฟป่ า เช่น ประกันอุบตั ิเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสุ ขในการทางานและปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
ในการทางานของบุ ค ลากรที่ ท าการปกครองจัง หวัดน่ า น ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาได้แก่ บุ ค ลากรที่
ปฏิ บตั ิงานอยู่ในที่ทาการปกครองจังหวัดน่ าน จานวน 59 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาและเชิ งอนุ มาน ผลการศึ กษาพบว่า โดยรวมระดับความสุ ข ในการ
ทางานอยูใ่ นระดับมีความสุ ข (Happy) มีค่าความสุ ขเท่ากับ 72.60 โดยมิติที่ 7 ครอบครัวดี (Happy Family) มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.20 รองลงมาคือ มิติที่ 3 น้ าใจดี (Happy Heart) มีค่า
คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 78.80 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่อายุ ประเภทตาแหน่ ง
ปัจจัยด้านผูน้ าองค์กร ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และปั จจัยด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์
กับระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

คาสาคัญ : ความสุ ขในการทางาน , บุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
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Abstract
This research aims to study the happiness level of personal and factors affecting the happiness at
the Governor’s Office, Nan Province. The samplings of this study are 59 personal working in the
department. The research instrument is a survey questionnaire. The data analysis for this study are
descriptive statistics and inferential statistics. The results suggest that, overall, the level of happiness is at
72.60%. The seventh dimension, good family (Happy Family), has the highest average of 79.20%,
following with the third dimension, generosity (Happy Heart), which has 78.80%. According to
hypothesis testing, this study finds that personal factors—including age and career position, organization
leader factors, personnel relationship factors, and career condition factors are significantly associated with
the happiness level of personal in the governor’s office, Nan Province, at the 0.05 level.

Keywords: Happiness in career, personnel in governor’s office, Nan Province.
บทนา
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรในองค์กรมีความสาคัญอย่างมาก เนื่ องจากบุคลากรที่อยู่ ใน
องค์กรล้วนมีความคาดหวังต่อการทางานที่ตนได้ทา อาทิ ความปราณาที่จะมีความมัง่ คงในชี วิต การได้รับ
สวัสดิ การที่ ดี การได้รับค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรม ความก้าวหน้าในอาชี พ การได้รับการพัฒนาตนเอง การ
ได้รับเกี ยรติ จากสัง คม เมื่ อเกิ ดความคาดหวังที่ บุค ลากรมี ต่อการทางานย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ร การพัฒนาและการบรรลุ จุดมุ่ ง หมายขององค์ก ร (วรรณพร พรายสวาท,2552)
ความเครี ยดและความกดดันจึงเป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นภายใต้สภาวะการทางานของทุกองค์กร และยังเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความสุ ขในการทางานของบุ คลากร ซึ่ งสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หรื อ
“สสส.” ได้อธิ บายความสุ ขของแต่ละบุคคลมีผลต่อความก้าวหน้าของมนุ ษย์ เรี ยกว่า “ความสุ ข 8 ประการ”
จนพัฒนาสู่ “องค์กรแห่ งความสุ ข (Happy Workplace)” โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) สุ ขภาพดี (Happy
Body) 2) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 3) น้ าใจดี (Happy Heart) 4) ความรู้ดี (Happy Brain) 5) จิตวิญญาณดี
(Happy Soul) 6) การเงิ นดี (Happy Money) 7) ครอบครัวดี (Happy Family) และ 8) สังคมดี (Happy
Society) จนท้า ยที่ สุ ด ได้พ ฒ
ั นามาเป็ นรู ป แบบการวัด ความสุ ข ที่ เรี ย กว่า “HAPPINOMETER” เพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือในการวัด ติดตาม และประเมินผลความสุ ขของบุคลากรที่ทางานในองค์กร โดยจัดมิติของความสุ ข
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ออกเป็ น 8 มิ ติ โดยเพิ่มขึ้ นมาอีก 1 มิติ คือ การงานดี (Happy Work life) (ศิ รินันท์ กิ ตติ สุขสถิ ต และ
คณะ,2555)
ที่ทาการปกครองจังหวัดน่ าน เป็ นราชการส่ วนภูมิภาคของกรมการปกครอง มีหน้าที่ และภารกิ จ
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่โดยกาหนดให้ขา้ ราชการ
ฝ่ ายปกครองมีหน้าที่ในการดูแลแนวเขตการปกครองในแต่ละระดับพื้นที่การควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กฎหมายเกี่ยวกับการอนุ ญาตทางปกครอง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปื น การพนัน
สถานบริ การ โรงแรม โรงรับจานา ที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานจะต้องใช้ความละเอียดอ่อน รอบคอบในการตัดสิ นใจ
ดาเนิ นงาน เนื่ องจากกฎหมายดังกล่ าวมี ค วามเกี่ ย วข้องกับ ความสงบสุ ขของประชาชนในพื้นที่ เป็ นต้น
(กรมการปกครอง, 2560) ผนวกกับภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรมการปกครองโดยที่ทาการปกครองจังหวัดน่ าน มีหน้าที่ในการบูรณาการและประสาน
ความร่ วมมือร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นโดยเฉพาะด้านการป้ องกันโรค
เช่น การจัดตั้งและดูแลความเรี ยบร้อยของโรงพยาบาลสนามสาหรับผูท้ ี่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู ้
และรั บ ทราบ หรื อ การแต่ ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ ใ นสั ง กัดที่ ท าการปกครองจัง หวัด ให้ เป็ นเจ้า พนัก งานควบคุ ม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ โดยมีหน้าที่ให้การป้ องกัน ควบคุม ดูแล การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่
ตามที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจถึ งระดับความสุ ขในการทางานของบุ คลากรในที่ทาการปกครอง
จังหวัดน่าน ว่าอยูใ่ นระดับใดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
การปรับตัวของระบบราชการในยุคปั จจุบนั ทั้งภารกิจและอานาจหน้าที่ รวมทั้งภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการ
ท างานของบุ ค ลากรที่ ท าการปกครองจัง หวัด น่ า น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒ นาองค์ ก รให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานและความสุ ขในการทางานที่ดีข้ ึนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัด
น่าน
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สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง รายได้ ระยะเวลาใน
การทางาน ปั จจัยด้านผูน้ าองค์กร ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และปั จจัยด้านลักษณะงาน มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน

กรอบแนวคิดการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม
ชิ นกร น้อยคายาง และปภาดา น้อยคายาง (2555) ได้กล่ าวว่า ความสุ ขในการทางาน หมายถึ ง
ความรู ้สึกทางบวกที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน โดยที่บุคคลนั้น
เกิดความรู ้สึกเพลิ ดเพลิ น สนุ กสนาน กระตือรื อร้นในงานที่ทา มีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน
ได้ทางานกับเพื่อนร่ วมงานที่ดี รับรู ้ได้วา่ งานที่ตนทานั้นมีความสาคัญและมีคุณค่า
ทัณฑิกา เทพสุ ริวงศ์ (2550) ได้กล่าวว่า ความสุ ขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลแต่ละบุคคลมี
ความพึ ง พอใจในงานที่ ไ ด้ท า มี อ ารมณ์ ความคิ ด การกระท าในทางบวกมากกว่า ทางลบเกิ ด ความคิ ด
348

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สร้างสรรค์ในการทางาน มีความร่ วมมือกันในการทางาน ส่ งผลให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินการ
และสามารถตอบแทนคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางานให้แก่บุคลากรในองค์กร
ถิดรัตน์ พิมพาภณ์ และธี ระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้กล่าวว่า ความหมายของความสุ ขในการทางาน
ได้มี นัก วิจยั และนัก วิชาการได้ให้ค วามหมายความสุ ข ในการทางานในลักษณะใกล้เคี ย งกัน โดย Warr
(2011) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า เป็ นความรู ้ สึก ที่ เกิ ดขึ้ นภายในจิ ตใจของบุ คคล ที่ ตอบสนองต่อเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นในการทางานที่ตนได้รับ หรื อประสบการณ์ในการที่ตนเคยได้รับ ซึ่ งประกอบด้วย
1) ความรื่ นรมย์ในงาน (Arousal) เป็ นความรู ้สึกที่ของบุคคลที่เกิดขึ้นขณะทางาน ซึ่ งจะมีความรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการทางาน และไม่มีความวิตกกังวลในการทางาน
2) ความกระตือรื อร้น (Self Validation) เป็ นความรู ้สึกที่เกิ ดขึ้นของบุคคลที่เกิ ดขึ้นขณะทางาน ซึ่ ง
จะมีความรู ้สึกเต็มใจ สนใจ และยินดีที่จะได้ทางานในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น
3) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เกิดขึ้นขณะทางาน ซึ่ งจะมี
ความต้องการที่จะทางาน มีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง และสามารถตอบสนองต่องานในความรับผิดชอบ
ได้อย่างรวดเร็ ว
ศิ ริ นั น ท์ กิ ต ติ สุ ขสถิ ต และคณะ(2555)
ได้ ก ล่ า วว่ า สถาบัน วิ จ ัย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หรื อ
“สสส.” ได้อธิ บายความสุ ขของมนุ ษย์จะประกอบไปด้วยมิติต่างๆ อาทิ มิติความสุ ขทางด้านร่ างกาย มิติ
ความสุ ขทางด้านจิตใจ อารมณ์ มิติดา้ นสภาพแวดล้อม หรื อมิติทางด้านสังคม โดยมิติเหล่านี้ สามารถกาหนด
เป็ นตัวชี้วดั ความสุ ข และพัฒนาเป็ น “องค์กรแห่งความสุ ข” โดยประกอบด้วยความสุ ข 8 ประการ ดังนี้
1) สุ ขภาพดี (Happy Body) คือ การที่บุคคลมีสุขภาพทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สมส่ วน ปราศจาก
โรคภัย มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ดี และพึงพอใจในสุ ขภาวะของตนเอง
2) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) คือ สภาวะที่ บุคคลสามารถใช้เวลาในแต่ละวันในการพักผ่อน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพึงพอใจกับการจัดการปั ญหาของตนเองในช่วงเวลาของแต่ละวัน
3) น้ าใจดี (Happy Heart) คือ การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีความตระหนักและรู้คุณค่าของประโยชน์
ส่ วนรวม การมีความเอื้ออาทร การมีน้ าใจให้แก่บุคคลรอบข้าง รวมไปถึงการช่วยเหลือ ในฐานะเพื่อนมนุ ษย์
ในสังคม
4) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) คือ ความสุ ขในส่ วนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเกิ ดการ
ตระหนักในเรื่ องคุณธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ตในด้านต่างๆ
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5) ครอบครัวดี (Happy Family) คื อ การที่บุคคลมีความรั กและผูกพันกับสมาชิ กในครอบครั ว
มีความรู ้สึก เชื่อมัน่ ไว้ใจ และอบอุ่นในการอยูร่ ่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว
6) สังคมดี (Happy Society) คือ การที่บุคคลแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์อนั ดี ต่อคนรอบข้าง ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวม รวมไปถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม
7) ความรู้ ดี (Happy Brain) คื อ สภาวะที่ บุ ค คลมี ค วามกระตื อรื อร้ นในการเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ
อยูต่ ลอดเวลา มีความรู ้สึกยินดีเปิ ดรับความรู ้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ มีการแสวงหา
ความรู ้เพื่อสร้างโอกาสในแก่ตนเอง
8) การเงินดี (Happy Money) คือ การที่บุคคลมีความรอบคอบ มีระเบียนวินยั ในการใช้จ่ายเงิ น มี
ความพึงพอใจกับสภาวะการเงินของตนเองที่จะสามารถรับผิดชอบการใช้ชีวติ
ต่อมาได้เพิ่มองค์ประกอบอีก 1 ประการ คือ การทางานดี (Happy Work life) หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรู้สึกสบายใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีความรัก ความผูกผัน ความภาคภูมิใจในองค์กร มีความ
มัง่ คงในอาชี พรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนพัฒนาไปสู่ การสร้างเป็ น
เครื่ อ งมื อ วัด ระดับ ความสุ ข ของบุ ค คลผ่ า นการจัด องค์ป ระกอบ
ทั้ง 9 ประการ โดยเรี ย กว่ า
“HAPPINOMETER”

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ปฏิ บตั ิ ง านอยู่ใ นที่ ทาการปกครองจัง หวัดน่ า น
ได้แก่ ข้าราชการ จานวน 37 คน พนักงานราชการ จานวน 4 คน ลูกจ้าง 9 คน และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน จานวน 9 คน รวมทั้งสิ้ น 59 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเรื่ องความสุ ขในการทางานของบุคลากร
ในที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน ซึ่ งเป็ นแบบคาถามปลายปิ ด (Closed end Questionnaire) เกี่ยวกับความสุ ข
ในการทางาน โดยผูศ้ ึกษาได้ประยุกต์จากแบบสารวจความสุ ขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ความสุ ขวัด
เองได้ ของสานักองค์กรสุ ขภาวะ สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้างสุ ขภาพ (สสส.) โดยได้กาหนด
เนื้อหาออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทตาแหน่ง รายได้ และระยะเวลาใน
การทางาน
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีส่งผลต่อความสุ ขในการทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผูน้ าองค์กร ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และปั จจัยด้านลักษณะงาน
ใช้ลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ระดับ ความสุ ข ในการท างานของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ ง
ประกอบด้วย 9 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพดี 2) มิติผอ่ นคลายดี 3) มิติน้ าใจดี 4) มิติความรู้ดี 5) มิติจิตวิญญาณดี
6) มิติการเงินดี 7) มิติครอบครัวดี 8) มิติสังคมดี และ 9) มิติการงานที่ดี ใช้ลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึ ก ษาใช้ก ารรายงานผลด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการรายงานผลด้วยสถิติ
เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์สมมติ ฐานโดยการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent – Samples/ T- test) การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่
3 กลุ่มขึ้นไป (One-Way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน มีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้ น 59 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.02 อายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.59 สถานภาพส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.93 ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน
41 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.49 ประเภทตาแหน่งส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.72
รายได้ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.51
และมีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.51 ระยะเวลาในการทางาน
ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางานต่ากว่า 5 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.90
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ตารางที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

จานวน (N = 59)

ร้ อยละ

23
36

38.98
61.02

10
21
16
12

16.95
35.59
27.12
20.34

25
33
1

42.37
55.93
1.70

7
41
11
-

11.86
69.49
18.65
-

37
4
9
9

62.72
6.78
15.25
15.25

18
18
8
15

30.51
30.51
13.56
25.42

20
15
6
3
15

33.90
25.42
10.17
5.09
25.42

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ม่าย
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ประเภทตาแหน่ ง
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้าง
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาในการทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
ระหว่าง 6 - 10 ปี
ระหว่าง 11 - 15 ปี
ระหว่าง 16 - 20 ปี
21 ปี ขึ้นไป
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผลการศึกษาระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่ าน
จากผลการวิเคราะห์ระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่ าน พบว่า
ระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมีความสุ ข (Happy) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
72.60 โดยมิติที่ 7 ครอบครัวดี (Happy Family) เป็ นมิติที่บุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่านมีความสุ ข
มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.20 รองลงมาคือ มิติที่ 3 น้ าใจดี (Happy Heart) มิติที่ 5 จิตวิญญาณ
ดี (Happy Soul) มิติที่ 8 สังคมดี (Happy Society) มิติที่ 1 สุ ขภาพดี (Happy Body) มิติที่ 9 การงานดี (Happy
Work life) มิติที่ 4 ความรู้ดี (Happy Brain) มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
78.80 76.00 72.20 72.00 71.40 70.80 และ 68.20 ตามลาดับ สาหรับมิติที่ 6 การเงินดี (Happy Money) เป็ น
มิติที่บุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่านมีความสุ ขน้อยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.60
ตารางที่ 2 สรุ ประดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความสุ ขในการทางาน
มิติที่ 7 ครอบครัวดี (Happy Family)
มิติที่ 3 น้ าใจดี (Happy Heart)
มิติที่ 5 จิตวิญญาณดี (Happy Soul)
มิติที่ 8 สังคมดี (Happy Society)
มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body)
มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work life)
มิติที่ 4 ความรู ้ดี (Happy Brain)
มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
มิติที่ 6 การเงินดี (Happy Money)
รวม

คะแนนเฉลีย่

ผล

79.20
78.80
76.00
72.20
72.00
71.40
70.80
68.20
65.60

มีความสุขมาก (Very Happy)
มีความสุขมาก (Very Happy)
มีความสุขมาก (Very Happy)
มีความสุข (Happy)
มีความสุข (Happy)
มีความสุข (Happy)
มีความสุข (Happy)
มีความสุข (Happy)
มีความสุข (Happy)

72.60

มีความสุ ข (Happy)
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้านอายุ โดยวิธีก ารเปรี ย บเที ยบค่า เฉลี่ ยของกลุ่ ม
ตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป (One-Way ANOVA) พบว่า ค่า F-test เท่ากับ 4.086 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ
0.011 และปั จจัยส่ วนบุคคลด้านประเภทตาแหน่ง มีค่า F-test เท่ากับ 3.372 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.025 ซึ่ ง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 สาหรับปั จจัยด้านผูน้ าองค์กร ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และ
ปั จจัยด้านลักษณะงาน โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) พบว่าปั จจัยด้านผูน้ าองค์กร ค่า r เท่ากับ 0.371 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.004 ปั จจัย
ด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ค่า r เท่ากับ 0.363 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.005 และปั จจัยด้านลักษณะ
งาน ค่า r เท่ากับ 0.620 และค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัย มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุ ปผล
การทดสอบสมมติฐานได้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุและประเภทตาแหน่งปั จจัยด้านผูน้ าองค์กร ปั จจัยด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในการทางาน
ของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ าสถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ประเภทตาแหน่ง
รายได้
ระยะเวลาในการทางาน
ปั จจัยด้านผูน้ าองค์กร
ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ของคนในองค์กร
ปั จจัยด้านลักษณะงาน

T-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
Pearson Correlation
Pearson Correlation
Pearson Correlation

- 0.76
4.086
2.035
3.372
0.802
1.968
0.371
0.363
0.620

0.448
0.011*
0.140
0.025*
0.498
0.113
0.004*
0.005*
0.000*

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

อภิปลายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน พบว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับความสุ ขรวมของบุคลากรมีค่าคะแนนเท่ากับ 72.60 ตามเกณฑ์ของเครื่ องมือ HAPPINOMETER
จัดอยูใ่ นระดับ มีความสุ ข (Happy) (ช่วงคะแนะ 50.00 – 74.99 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความ
ภาคภู มิใ จในการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร มี ความรั ก ความสามัค คี และความสั มพันธ์ ที่ดีระหว่างคนใน
องค์กร โดยที่ทาการปกครองจังหวัดน่านมีวฒั นธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการทางานก็จะช่วยเหลือชี้แนะแนวทางการทางานให้แก่บุคลากรที่พ่ ึงมาบรรจุใหม่หรื อย้าย
มาใหม่ การนับถื อและให้ค วามเคารพซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าบุ คลากรมี มิ ติความสุ ขในการ
ทางานด้านน้ าใจดีและจิตวิญญาณที่ดีในระดับที่สูงมากเมื่อเปรี ยบเทียบตามเกณฑ์คะแนน มากไปกว่านั้นยัง
พบว่าบุคลากรมีความรัก ความเอาใจใส่ ของคนในครอบครัว มีการแบ่งเวลาว่างเพื่อให้เกิ ดกิจกรรมภายใน
ครอบครั ว ส่ ง ผลให้ค รอบครั วของบุ ค ลากรมี ค วามรั ก และความอบอุ่ นโดยเห็ นได้จากคะแนนมิ ติด้า น
ครอบครัวที่ดีเป็ นมิติที่ได้คะแนน มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พิพฒั น์พงศ์ เข็มปั ญญาและ
คณะ (2565.) ที่พบว่าภาพรวมความสุ ขของบุคลากรวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม อยู่ในระดับมี
ความสุ ข และปั จจัยที่ส่งผลตต่อความสุ ขในการทางานของบุคลากรที่ทาการปกคครองจังหวัดน่านมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ (2555.) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสุ ขในการ
ทางานของบุค ลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ พบว่า ปั จจัยด้านงาน ปั จจัย ด้าน
ผูบ้ ริ หารผูบ้ งั คับบัญชา ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ปั จจัยด้าน
ค่านิ ยมร่ วมองค์กร และปั จจัยด้านความยึดมัน่ ผูกพัน มี ผลต่อความสุ ขในการทางานของบุ คลากรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ข้ อเสนอแนะจากการนาไปใช้ ประโยชน์
1. องค์ก รควรมี ก ารวัดระดับ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรอย่า งต่ อเนื่ อ งเช่ น เดี ย วกับ
การตรวจสุ ขภาพประจาปี เพื่อนาผลข้อมูลที่ได้มาวางแผนและดาเนิ นการแก้ไขและพัฒนาระดับความสุ ข
ของบุคลากรให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ผูบ้ ริ หารควรมีการผลักดันและสะท้อนให้ราชการส่ วนกลางได้ทราบถึ งระดับความสุ ขด้าน
การเงินของบุคลากรที่อยูใ่ นระดับต่า เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ตรงจุดต่อไป
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในเขต
จังหวัดอื่น หรื อราชการส่ วนกลาง เช่น สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เนื่องจากมีบริ บท
การบังคับใช้กฎหมายเป็ นจานวนมากคล้ายกัน
2. ควรมี ศึ ก ษาปั จจัย อื่ นๆ ที่ อาจส่ ง ผลต่ อความสุ ขในการท างาน อาทิ ปั จจัย ด้านแรงจูงใจใน
การทางาน ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทางาน เป็ นต้น
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กลไกการขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ที่สู่ รูปแบบ “โคก หนอง นา”
เพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
Driving Mechanism for Spatial Development to the “Kok Nong Na” Model for
Sustainable Development of the Lampang Community
Development Learning Center
ศรัญยา ปาปลูก (SARUNYA PAPLOOK)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Political Science and Public Administration ChiangMai University
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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษากลไกการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาพื้ น ที่ สู่ รู ปแบบ
“โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง และ 2) ศึกษาผลที่เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สู่
รู ปแบบ “โคก หนอง นา” ของครัวเรื อน ในการแก้ไขปั ญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม เป็ นการวิจยั
เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้วิธี กรณี ศึ กษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ข ้อมู ลแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุ ประสงค์ คื อ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง และครัวเรื อนพัฒนาพื้นที่เรี ยนรู ้ “โคก หนอง นา” รวม 10
คน
ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์
ศึ กษาและพัฒนาชุ มชนล าปาง ประกอบด้วย 5 กลไก ได้แก่ 1) กลไกการประสานงานภาคี เครื อข่ าย มี การ
ประสานงานภาคี เครื อข่ าย ด้วยการบู รณาการการท างานแบบมี ส่ วนร่ วมผ่านการเข้าร่ วมกิ จกรรม 2) กลไก
แผนงานและยุ ท ธศาสตร์ เชิ งบู ร ณาการ ไม่ มี ก ารก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ของหน่ วยงาน แต่ มี
การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายร่ วมกั น 3) กลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผล ใช้ ก ารก ากั บ
ติ ดตามความก้า วหน้ าของการปฏิ บ ัติ ง าน ตลอดจนปั ญหา/อุ ป สรรค ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด
4) กลไกการจัดการความรู้ ด้วยการเชื่ อมโยงความรู้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สู่ การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้น 5) กลไก
การสื่ อสารสังคม สร้างการรับรู ้ให้เกิดการปฏิบตั ิในวงกว้าง ซึ่ งกลไกดังกล่าว จะช่วยเสริ มพลังการทางานที่มีอยู่
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เดิม โดยมีภาคีเครื อข่ายทั้ง 7 ภาคีร่วมขับเคลื่อน เกิดเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุ มชนอย่าง
ยัง่ ยืน สู่ การขยายผลครัวเรื อนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง ในการแก้ไขปั ญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพื้นที่ ของตนเองใน
รู ปแบบ “โคก หนอง นา” ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชี วิตที่มนั่ คง สร้ างพื้นฐานการพึ่งตนเอง และมีภูมิคุม้ กันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป ข้อเสนอแนะการวิจยั ในครั้งนี้ ควรมีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือระดับศูนย์กบั ภาคี เครื อข่าย และมี การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน สร้ างทีมผูเ้ อื้ออานวย
กระบวนการเรี ยนรู้ในการจัดการความรู้ ตลอดจนควรสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อน และขยายผลแก่
คนในสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีข้ ึน

คาสาคัญ: โคก หนอง นา, การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Abstract
This research aims to 1) study the driving mechanism for spatial development to the
“Kok Nong Na” model for sustainable development of the Lampang community development learning
center. 2) study the results of the spatial development to the “Kok Nong Na” model of households to solve
social, economic, and environmental issues. This is qualitative research using a case study which is
collected specific data from 10 purposive samples that belong to the Lampang community development
learning center and households.
The preliminary result shows that the driving mechanism for spatial development to the “Kok
Nong Na” model for sustainable development of the Lampang community development learning center
consists of 5 mechanisms: 1) Coordinating network mechanism there is the coordination of network partners
by integrating participatory work through participation in activities 2) Plans and integrated strategies
mechanism the agency's strategic plan is not established but a vision is set to achieve common goals. 3)
Monitoring and evaluation mechanism are applied to monitor the progress of operations and problems to
achieve the specified goals. 4) Knowledge management mechanism by using the connecting knowledge and
exchange learning for spatial development. 5) Social communication mechanism creates broader awareness which helps
to enhance the existing working coordination with 7 network partners participating in the drive. It become a learning
center for the sufficiency economy for sustainable community development. That lead to expand learning
358

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
areas to increase knowledge, understanding, and can apply with the King’s Bhumibol science according to
the sufficiency economy philosophy to solving economic, social, and environmental issues through the spatial
development to the “Kok Nong Na” model to develop a stable quality of life build a foundation for selfreliance and build the immune to social change towards sustainable development. Recommendations from this
research should create a memorandum of understanding in the level associate center of network and strategic
planning. Furthermore, team building of knowledge facilitator as well as to create sufficient for themself and
extend the effect to people in society to improve in a better way.

Keywords: Kok Nong Na, Sustainable Development
บทนา
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยังคงทวีความรุ นแรงและเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้น สาหรับประเทศไทย เป็ นอีกหนึ่งประเทศที่กาลังประสบ
ปั ญหาภาวะเศรษฐกิจหดตัวรุ นแรงที่สุดตั้งแต่วิกฤตต้มยากุง้ เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดใหญ่น้ ี เกือบ 3 ล้านคน (พิพฒั น์ เหลืองนฤมิตรชัย, 2563) โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มยากจน
และกลุ่ ม เปราะบาง เช่ น แรงงานนอกระบบ ผูพ้ ิ ก าร ผูส้ ู ง อายุ สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความเปราะบางทาง
โครงสร้ างเศรษฐกิ จและตลาดแรงงานของไทยในหลายมิติ จากการพึ่งพาการเติ บโตจากภายนอก ปั ญหา
ความไม่เท่าเทียมด้านเศรษฐกิจ ทั้งระดับครัวเรื อนและระดับธุ รกิ จ รวมทั้งด้านการเข้าถึ งโอกาสทางการศึกษา
แหล่งเงินทุน รายได้ และปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและหลักทฤษฎี ใหม่ เป็ นหนึ่ งในศาสตร์ พระราชาที่ ถู กน ามาใช้เป็ น
แนวทางน าพาประเทศรอดพ้ น วิ ก ฤตและเกิ ด การพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ซึ่ งปั จจั ย แห่ ง ความส าเร็ จนี้ คื อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง เป็ นหน่วยงานภายใต้สังกัดการบริ หารส่ วนกลาง
ของสถาบันการพัฒนาชุ มชน กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่วยงานบริ การด้านการฝึ กอบรม ให้
คาปรึ กษาทางวิชาการ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สาธารณะในงานพัฒนาชุ มชน รับผิดชอบเขตพื้นที่บริ การใน 8 จังหวัด
ภาคเหนื อตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชี ยงราย เชี ยงใหม่ แม่ ฮ่ องสอน ล าพู น แพร่ ล าปาง พะเยา และน่ าน ซึ่ งใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดาเนิ นการนาร่ องการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ดว้ ยศาสตร์ พระราชา มาประยุกต์สู่
การพัฒนาพื้นที่ตามการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ รู ปแบบ โคก หนอง นา
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ประกอบกับมุ่งเน้นที่ การพัฒนาคนให้มีความรู ้ และปลูกฝั งให้ประชาชนในทุกระดับ น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่มาใช้เป็ นหลักคิด หลักการทางาน และหลักปฏิ บตั ิในชี วิตประจาวัน
จนกระทัง่ เกิ ดเป็ นวิถีชีวิต “อยู่อย่างพอพี ยง” ท่ ามกลางวิกฤตโลกที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งที่ ผ่านมา ได้
ดาเนิ นการออกแบบ พัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม จากพื้นที่ว่างและแห้งแล้ง จานวนกว่า 7 ไร่ ปรากฏเป็ นพื้นที่
รู ปแบบ “โคก หนอง นา” แบ่งเป็ นพื้นที่โคก เป็ นพื้นที่สาธิ ตการทาเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่หนอง ดาเนิ นการขุด
สระเก็บกักน้ า เพื่อนาน้ ามาไว้ใช้ในฤดูแล้ง และสาหรับเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นที่นา พัฒนาพื้นที่เป็ นแปลงนาข้าวอินทรี ย ์
ซึ่ งทาให้สามารกักเก็บน้ าในพื้นที่ได้รวมประมาณ 11,294.64 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ ยังมีฐานเรี ยนรู้ตาม
หลักกสิ กรรมธรรมชาติ เกิดเป็ นพื้นที่เรี ยนรู ้และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิ เพื่อ
นาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างแท้จริ ง
จากผลการดาเนิ นงานดังกล่าว จะเห็ นได้ว่าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง ได้จดั ตั้งพื้นที่เรี ยนรู้นา
ร่ องหนึ่งในต้นแบบตัวอย่างความสาเร็ จเพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืนที่กระจาย
อยูท่ วั่ ประเทศ ทั้ง 11 แห่ง ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับแผนปฏิบตั ิการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชาสู่ เป้ า
หมายความยัง่ ยืนโลก (SEP to SDGs) ระยะยาว ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาถึงกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ สู่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง และผลที่เกิ ดขึ้ นจากการพัฒนาพื้นที่ สู่
รู ปแบบ “โคก หนอง นา” ในการแก้ไขปั ญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ของครั วเรื อนที่ ได้ผ่าน
หลักสู ตรการฝึ กอบรม ซึ่ งผลการศึกษานี้ จะนามาซึ่ งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา”
แก่ครัวเรื อน ชุ มชน/หมู่บา้ น และหน่ วยงานอื่น เพื่อหนุ นเสริ มการสื บสานศาสตร์ พระราชาให้เกิ ดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลไกการขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนลาปาง
2. เพื่อศึกษาผลที่เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของครัวเรื อน ในการแก้ไขปั ญหา
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
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กรอบแนวคิดการทาวิจัย

กลไกการขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุ มชนลาปาง ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชาตามกลไก 357 ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สานักกรรมาธิ การ 1 สานักงาน
เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2560) เป็ นหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ซึ่ งเป็ นการศึกษาการขับเคลื่อนใน
ระดับศูนย์ ภายใต้ 5 กลไก ที่มีปฏิ สัมพันธ์ ในการดาเนิ นงานร่ วมกัน ประกอบด้วย 1) กลไกการประสานงานภาคี
เครื อข่าย 2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์ เชิงบูรณาการ 3) กลไกการติดตามและประเมินผล 4) กลไกการจัดการ
ความรู้ 5) กลไกการสื่ อสารสังคม เพื่อนาไปสู่ ผลที่เกิดขึ้นในเชิ งเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) ทั้ง 3 มิติ ของ
การแก้ไขปั ญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ชัยยศ อิ่ มสุ วรรณ์ (2543) กล่ าวถึ ง การพัฒนาที่ ย งั่ ยื น เป็ นยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ต้องการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัสดุและการเงิน ให้เป็ นไปตามทิศทางที่
ก่ อให้เกิ ดความมัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เพื่อสงวนไว้ซ่ ึ งคนรุ่ นหลัง ซึ่ งการพัฒนาคนให้มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการ
พัฒ นาเป็ นสิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของการพัฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ มองค์การ
สหประชาชาติ มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ที่อาศัยกรอบความคิดการพัฒนาเป็ นมิติ (Dimensions) ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม ให้มีความเชื่ อมโยงกัน (สยาม อรุ ณศรี มรกต และยงยุทธ วัชรดุลย์, 2559) เป็ น 17
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ซึ่ งการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกเป้ าหมายที่มีความสอดคล้องกับบริ บท
พื้นที่ ของกรณี ศึกษา จานวน 7 เป้ าหมาย ดังนี้ 1) มิติสังคมที่เกี่ ยวข้องกับเป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เป้ าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย และเป้ าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 2) มิติเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
เป้ าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า 3) มิติสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับเป้ าหมายที่ 6 การมีน้ าสะอาดและการมีสุขอนามัยที่
ดี เป้ าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้ าหมายที่ 15 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากระบบนิ เวศทางบก ซึ่ งหากทั้ง 3 มิ ติหลักนี้ เกิ ดสมดุ ลยภาพ ก็จะสามารถนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้
แนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์ พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล
1) ศาสตร์ พระราชา เป็ นองค์ความรู้ พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล
อดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแก่พสกนิ กรชาวไทยได้ยึดถื อเป็ นหลักปฏิ บตั ิในการ
ดาเนิ นชี วิต มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาของประชาชนในทุกระดับ ให้เกิดประโยชน์
สุ ขและความมัน่ คงของประเทศ โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เป็ นหลักการในการแก้ไขปั ญหา
เชิ ง พื้ นที่ และพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของประชาชน ผ่า นโครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น โครงการตามแนว
พระราชดาริ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาประชาชนในระดับรากหญ้าเป็ นหลัก
2) โคก หนอง นา โมเดล เป็ นการจัดการพื้นที่ ใ นรู ป แบบต่าง ๆ ตามภู มิสัง คม นามาประยุก ต์
ศาสตร์ พระราชาด้านการจัดการดิ น น้ า ป่ า ตามแนวทางพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ น
หลักคิดการทางาน และการจัดการออกแบบพื้นที่เพื่อทาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร มี ก ารจัด การเพื่ อ ให้เ กิ ดสมดุ ล ของระบบนิ เวศ และการใช้พ้ื นที่ ใ ห้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ 1) โคก เป็ นพื้นที่ที่มีการถมดินและถมสู งกว่าปกติของแปลง
ไว้สาหรับการเพาะปลูก สร้างที่อยูอ่ าศัย 2) หนอง เป็ นพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการน้ า เพื่อกักเก็บ
น้ าสร้างความชุ่มชื้ นในพื้นที่ 3) นา เป็ นพื้นที่ราบหรื อพื้นที่วา่ งในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถส่ งน้ าสร้างความชุ่ ม
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ชื้นเพื่อทาการเกษตรได้ (สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์, 2563)
แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชา
จากการประชุ มคณะกรรมการขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์ พระราชา พบว่า การขับเคลื่ อนสื บสาน
ศาสตร์ พระราชาให้ยงั่ ยืน โดยการพัฒนาที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีภาคส่ วนอื่น ๆ ร่ วมบูรณาการการทางาน
เพื่อเสริ มกลไกที่มีอยู่เดิ มของภาครัฐ เรี ยกว่า “3-5-7” ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การขับเคลื่อนดังกล่าว เป็ นการขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุ มชน ระดับจังหวัด
หรื อภูมิภาค ระดับชาติ ด้วยการมีส่วนร่ วมทั้ง 5 กลไก ดังนี้ 1) กลไกการประสานงานภาคีเครื อข่าย เป็ นการ
ประสานงานของทุกภาคส่ วนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน 2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์ เชิงบูรณาการ
กาหนดแผนระดับชาติ เพื่อใช้กาชับนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ เชิ งบูรณาการ 3) กลไกการติดตามและ
ประเมินผล เป็ นการจัดทาตัวชี้ วดั ผลลัพธ์ การติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 4) กลไก
การจัดการความรู ้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ต่อยอดและขยายผลองค์ความรู ้ 5) กลไกการสื่ อสารสังคม
เป็ นการบอกเล่ า เรื่ อ งราว สื่ อ สารให้ สั ง คมได้รั บ ทราบ โน้ม น้า วให้เ กิ ด การน้อ มน าไปใช้ (ส านัก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) ผ่านบูรณาการร่ วมกับ 7 ภาคี ดังนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคสื่ อมวลชน จนทาให้การดาเนิ นงานตาม “3
ระดับ 5 กลไก และ7 ภาคี” นี้ เป็ นกุญแจสาคัญต่อการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชา ให้บรรลุเป้ าหมายความ
ยัง่ ยืนของโลก

วิธีการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยใช้วิธีกรณี ศึกษา (Case
Study) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 2 กลุ่ม โดยใช้หลักการในการกาหนดขนาดผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามแนวทางของ Nastasi and
Schensul (Nastasi and Schensul, 2003) และพิจารณาจากเกณฑ์ความอิ่มตัวของข้อมูลและคุณลักษณะผูใ้ ห้
ข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้า
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงาน กลุ่ มที่ 2 คื อ ครั วเรื อนพัฒนาพื้นที่
เรี ยนรู้ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง ใน 5 อาเภอ รวม 5 ครัวเรื อน ดังนี้ อาเภอแจ้ห่ม อาเภอเมืองปาน อาเภอ
แม่ทะ อาเภอห้างฉัตร และอาเภอเสริ มงาม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบ
รายบุคคล จานวน 7 คน และการสนทนากลุ่ม จานวน 3 คน รวม 10 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะถูกนามาวิเคราะห์เนื้ อหา เพื่อหา
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ข้อสรุ ปการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง ตามกลไก
การขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชา ในแต่ละประเด็นคาถามงานวิจยั

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น สามารถอธิ บายผลการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. กลไกการขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง
จากการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา พื้ น ที่ การศึ ก ษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม สามารถอธิ บายตามกลไกการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชาในแต่ละ
กลไก ได้ดงั นี้
1) กลไกการประสานงานภาคีเครื อข่าย พบว่า การประสานงานระหว่างภาคีเครื อข่ายภาคส่ วนต่าง ๆ เป็ น
ลักษณะการประสานงานในแนวดิ่ งและแนวนอน โดยใช้รู ปแบบพิ ธี การและไม่ เป็ นพิ ธี การขึ้ นอยู่ก ับ ระดับ
ความสั ม พัน ธ์ แ ละการสื่ อสาร โดยเชิ ญ ผู ้มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในการขั บ เคลื่ อ นสื บสานศาสตร์ พ ระราชา
มาเป็ นภาคีเครื อข่ายร่ วม ได้ครบทั้ง 7 ภาคี ซึ่ งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาค
ศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคสื่ อมวลชน ในเขตพื้นที่ บริ การ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน ผ่านการ
ประชุ มชี้ แจงและซักซ้อมความเข้าใจกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ตลอดจนการสนทนาหรื อปรึ กษาหารื อแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ ร่วมกัน ทั้งนี้ การประสานงานดังกล่ า ว ได้อาศัยการบูรณาการการทางานแบบมี ส่วนร่ วม ด้วย
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การสร้างเครื อข่ายผูน้ าผ่านหลักสู ตรการฝึ กอบรม และการระดมทรัพยากร เป็ นผลให้เกิด
การเชื่ อมโยงเครื อข่ายในพื้นที่ ในรู ปแบบจิตอาสา เพื่อบรรลุ เป้ าหมายร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายการ
ขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น ยังคงเป็ นความสัมพันธ์ในวงแคบ เนื่ องด้วยหน่ วยงานขาดการขยายผลการประสานงาน
ในพื้นที่ต่อไป นอกเหนือจากภาคีเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม ทาให้ถึงแม้วา่ จะมีการประสานงานครบทั้ง 7 ภาคี แต่ยงั มี
บางหน่วยงานในแต่ละภาคีเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนดังกล่าว
2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์ เชิ งบูรณาการ พบว่า ภายหลังปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุ มชนลาปาง ไม่มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน แต่มีแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุ มชน ระยะ 4 ปี
ถูกนามาใช้เป็ นแผนยุทธศาสตร์ หลัก พันธกิจ และประเด็นการพัฒนาแทน ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ ทาให้หน่วยงานได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ข้ ึนว่า “พื้นที่ตน้ แบบ โคก หนอง นา พัฒนาคุณภาพชี วิต จิตอาสา
บริ การ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่ งล้านนา” แสดงถึ งการมุ่งเน้นยกระดับศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน เป็ นผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันการ
พัฒนาชุ มชน แต่ผิดหลักการของการวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน เนื่ องจากถึ ง แม้ว่าได้ดาเนิ นการ
กาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนแล้ว แต่ยงั ขาดความต่อเนื่ องในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกาหนดทิศทางการ
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บริ หารงานภายในหน่วยงานเองฟ
3) กลไกการติดตามและประเมินผล พบว่า 1) ด้านบริ บท การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ดงั กล่าว เป็ นการ
ขับเคลื่อนงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เพื่อแก้ไขปั ญหาผลกระทบที่เกิ ดขึ้น 2) ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับบริ หารและ
ระดับปฏิบตั ิการเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสนับสนุนการบูรณาการความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน ทั้งคน งาน
ความรู้ และงบประมาณ 3) ด้านกระบวนการ พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. สร้าง
ความร่ วมมือร่ วมกับภาคีเครื อข่าย 2. สร้างการรับรู ้และเข้าใจเป้ าหมายร่ วมกันในระดับผูบ้ ริ หาร 3. สร้างทีม
ผูน้ าการขับเคลื่อนและประสานงาน 4. พัฒนาบุคลากร/ครัวเรื อน “หัวไว ใจสู้” สร้างเครื อข่ายขยายผลในพื้นที่ 5.
พัฒนาทีมออกแบบ “โคก หนอง นา” เกิดเป็ นครัวเรื อนต้นแบบ และ 6. พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังมี การติ ดตามและประเมิ นผล ผ่า นศูนย์ประสานงานและ
สนับสนุ นการขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้ นที่ ระดับภาคขึ้ น เพื่ อก ากับ ติ ดตามความก้าวหน้าของการปฏิ บ ัติงาน
ตลอดจนปั ญหา/อุปสรรคให้บรรลุผลตามเป้ าหมายกาหนด 4) ด้านผลผลิต พบว่า เกิ ดการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ
“โคก หนอง นา” และยกระดับเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืน เพื่อรองรับ
การฝึ กอบรมประชาชนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จน
เป็ นวิถีชีวิต รวมถึงแสวงหาความร่ วมมือการพัฒนาชุ มชนในเขตพื้นที่บริ การ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน
4) กลไกการจัดการความรู ้ พบว่า กิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้ นที่ ได้น า
กระบวนการจัดการความรู ้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดยนาความรู ้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/ชุมชน
ทางด้ า นการเรี ยนรู้ ศ าสตร์ พระราชา เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ผ่านการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ทาให้เกิดหลักสู ตรการฝึ กอบรม และกิจกรรมสร้างการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับบริ บทพื้นที่และสอดคล้องกับ
หลักสู ตรของศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติ มาบเอื้ อง ประกอบกับมี การถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ในรู ปแบบของทีม
วิทยากรและครู พาทาประจาฐานเรี ยนรู ้มีความเด่นชัดที่สุดในกระบวนการจัดการความรู ้ ทาให้เกิดการเชื่ อมโยง
ความรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และขยายผลการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นจริ งอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม องค์ความรู ้
ต่า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ยัง ขาดการจัดเก็ บ ความรู ้ แยกเป็ นหมวดหมู่ อย่างเป็ นระบบมากนัก ทั้ง เชิ ง เอกสารและ
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าฟ
5) กลไกการสื่ อสารสังคม พบว่า มีการสร้างการรับรู ้ในรู ปแบบของการสื่ อสารมวลชน ที่มุ่งให้เกิด
การสื่ อสาร เพื่ อน้ อมน าศาสตร์ พระราชาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรั บใช้ เป็ นแนวทาง
การปฏิ บ ัติระดับ ครั วเรื อน สู่ ก ารขยายผลในชุ ม ชนและสั ง คมในวงกว้า ง ตลอดจนการประชาสั ม พัน ธ์
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การดาเนิ นงานในพื้นที่ อย่างต่อเนื่ อง ผ่านช่ องทางสื่ อต่าง ๆ เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อสังคม
ออนไลน์ เป็ นผลให้ บุ ค คลภายนอกได้ เล็ ง เห็ นถึ ง ความส าคัญของการบรรลุ เป้ าหมายร่ วมกั น จากผล
สาเร็ จของการพัฒนาพื้นที่ สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในการแก้ไขปั ญหาที่ สังคมกาลังเผชิ ญอยู่ อันเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครื อข่าย เข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
2. ผลที่เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในการแก้ไขปั ญหาทางด้านสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อม จากการสั มภาษณ์ ค รั วเรื อนพัฒนาพื้นที่ เรี ย นรู ้ “โคก หนอง นา” ที่ ได้ผ่า น
หลักสู ตรการฝึ กอบรม พบว่า ครัวเรื อนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็ นแกน
นาในการขับเคลื่อนการน้อมนาศาสตร์ พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ การปฏิบตั ิในรู ปแบบ “โคก
หนอง นา” ในพื้นที่ได้จริ ง เกิ ดเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ ทฤษฎี ใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ระดับหมู่บา้ น สาหรับการ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ร่วมกันของคนในชุ มชนและนอกชุ มชน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรื อน และชุ มชนต่อไป ทั้งนี้ พบว่า ผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว สามารถแก้ไขปั ญหาทั้ง 3 มิติ ดังนี้
1) ด้านสังคม พบว่า ผลที่ เกิ ดขึ้ นทาให้ครั วเรื อนมี แหล่ งอาหารที่ สมบูรณ์ และเพียงพอต่อความ
ต้องการ จากการปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ วัว เป็ ด หมู ในพื้นที่โคก เลี้ยงสัตว์น้ า
และพืชน้ า ในพื้นที่หนอง และปลูกข้าวหรื อพืชอื่น ๆ ในพื้นที่นา ทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างหลากหลาย รวมถึ งสามารถแบ่งปั นผลผลิ ตที่ ได้สู่คนในชุ มชนในกลุ่ มผูด้ ้อยโอกาสและกลุ่ มเปราะบาง
นอกจากนี้ ยังสามารถส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะอาชี พเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุ มชน
ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี การพัฒนากลุ่มอาชี พ เช่น กลุ่มอาชี พทาปุ๋ ยหมัก กลุ่มอาชี พเพาะเห็ดนางฟ้ า เพื่อ
สร้ างอาชี พและเสริ มรายได้ในครัวเรื อน อย่างไรก็ตาม พบว่า การพัฒนาพื้นที่ยงั ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ความยากจนและปั ญหาหนี้ สินของครัวเรื อนได้ในระยะสั้น เป็ นเพียงการลดรายจ่ายในการดารงชี วิต เนื่ อง
ด้วยจาเป็ นต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้เกิดผลสาเร็ จไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนในระยะยาว
2) ด้านเศรษฐกิ จ พบว่า ครัวเรื อนสามารถเลี้ ยงชี พตนเองได้ ผ่านการบริ หารจัดการพื้นที่ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบกับการสนับสนุ นจากภาครัฐและภาคีเครื อข่าย ทา
ให้ครัวเรื อนที่ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ แต่มีที่ดินทากิ น สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของตนเอง สร้างแหล่ง
อาหาร สร้างรายได้ และสร้างอาชีพที่มนั่ คง
3) ด้า นสิ่ งแวดล้อม พบว่า การพัฒนาพื้ นที่ สู่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ทาให้ครั วเรื อนสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจากัด ก่อให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุ ด อีกทั้ง ยังสามารถฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดม
สมบูรณ์ ด้วยการเพิ่มพื้นป่ าในชุ มชน ฟื้ นฟูดินเสื่ อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถแก้ไขปั ญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่ อการเกษตรและการอุ ปโภคบริ โภคในครั วเรื อน เป็ นผลให้ สามารถลดปั จจั ย
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ที่ ท าให้เ กิ ด ภาวะโลกร้ อน ปั ญ หาภัย แล้ง และอุ ท กภัย ที่ เกิ ดขึ้ น จากการผัน ผวนของสภาพภู มิ อากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนลาปาง
เป็ นการน้อมนาศาสตร์ พระราชาสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ผ่านการบูรณาการการทางานแบบมีส่วน
ร่ วม ด้วยหลักการทางานแบบ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยึด “ประชาชน” เป็ นศูนย์กลาง เพื่อแก้ไขปั ญหา
เชิงพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตามหลักการของศาสตร์ พระราชา พร้อมกับอาศัยการขับเคลื่อน
สื บสานศาสตร์ พระราชาอย่างมี ส่ วนร่ วม ผลการศึ กษานี้ เมื่ อนามาวิเคราะห์ ก ารขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์
พระราชาตามกลไก 357 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนสื บสานศาสตร์ พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สานักกรรมาธิ การ 1 สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2560) ที่ได้กาหนดกลไกการมีส่วนร่ วม
ทั้ง 5 กลไก ดังนี้ 1) กลไกการประสานงานภาคีเครื อข่าย 2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์ เชิงบูรณาการ 3) กลไก
การติดตามและประเมินผล 4) กลไกการจัดการความรู้ 5) กลไกการสื่ อสารสังคม พบว่า หน่วยงานมีการขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่ดว้ ย 5 กลไก เพื่อเสริ มพลังการทางานที่มีอยูเ่ ดิม โดยมีภาคีเครื อข่ายทั้ง 7 ภาคีร่วมขับเคลื่อน
ในพื้นที่ ทาให้สามารถระดมทรัพยากร และดึ งจุดแข็งและพลังของแต่ละภาคีที่แตกต่างกัน ได้แก่ ภาครัฐ
(พลังสั่งการ) ภาคประชาชนและภาค ประชาสังคม(พลังพลเมือง) ภาคเอกชน (พลังจัดการ) ภาควิชาการ (พลัง
ปั ญญา) ภาคศาสนา (พลังศรัทธาและคุณธรรม) ภาคสื่ อสารมวลชน (พลังสื่ อสาร) เพื่อร่ วมกันพัฒนาและแก้ไข
ปั ญหาด้วยเป้ าหมายเดียวกันคือ การแก้ไขปั ญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชี วิตในหลายมิติ อันเป็ นการแก้ไข
ปั ญหาอย่า งยัง่ ยืน และถึ ง แม้ว่า การขับ เคลื่ อนแต่ ล ะกลไกการมี ส่ ว นร่ วมฃองหน่ วยงานยัง ไม่ เ ข้ม แข็ ง
เท่าที่ควร แต่หากหน่ วยงานสามารถประสานพลังภาคีเครื อข่ายภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ด้วย 5 กลไกนี้ ก็
สามารถช่วยหนุนเสริ มเป็ นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เกิดเป็ นผลสาเร็ จ
ที่เป็ นรู ปธรรม และขยายผลเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนต่อไปได้
ผลของการขับเคลื่ อนการพัฒนาพื้นที่สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ลาปาง นามาซึ่ งผลสาเร็ จของการขยายผลในภาคครัวเรื อน เมื่อนามาวิเคราะห์ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (สยาม อรุ ณศรี มรกต และยงยุ ทธ วัชรดุ ลย์ , 2559) ใน 3 มิ ติ 7 เป้ าหมาย
ที่ ใช้ ในการศึ กษา พบว่ า สามารถแก้ ไขปั ญหาทางด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง แต่ จ าเป็ น
ต้อ งอาศัย ความเพี ย ร ความอดทน และระยะเวลาในการพัฒนาพื้ น ที่ ใ ห้เ กิ ดผลส าเร็ จ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การมุ่งสร้ างความเข้มแข็งและความมัน่ คงในชี วิตด้วยการพึ่งตนเอง และ “ระเบิดจากข้างใน” คือ สามารถบริ หาร
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จัดการพื้ นที่ ท ากิ นของตนเองให้ เกิ ดประโยชน์ ได้ ไม่ ว่ าจะเป็ น การปลู กพื ช ปลู ก ผักสวนครั ว และ
เลี้ยงสัตว์ ทาให้เกิดความพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่ มเย็น ถือเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานเสี ยก่อน สู่
ขั้นก้าวหน้า คือ ทาบุญ ทาทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายต่อไป ซึ่ งหากครัวเรื อนมีพ้ืนฐาน
ที่มนั่ คงด้วยเศรษฐกิ จพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก็เพียงพอแล้วสาหรับการพัฒนาสู่ การยกระดับคุณภาพชี วิตของตนเพื่อ
สร้างความเจริ ญให้เกิดขึ้น นาไปสู่ “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” อย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรมี การจัดท าบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อการขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์ พระราชาสู่ เป้ าหมาย
ความยัง่ ยืนโลก (MOU) ระดับศูนย์ร่วมกับภาคี เครื อข่าย เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ น้อมนา
ศาสตร์ พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็ นแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทาให้การประสานงานสร้างความร่ วมมือมีความชัดเจนและเป็ นระบบมากขึ้น 2. ควรมีการวางแผน
เชิ งยุ ทธศาสตร์ ของหน่ วยงานเองให้ สอดคล้องกับแผนปฏิ บ ตั ิ การขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์ พระราชาสู่ เป้ า
หมายความยัง่ ยืนโลก (SEP to SDGs) ระยะยาว เพื่อกาหนดทิศทางเป้ าหมาย พันธกิ จ และประเด็นการพัฒนาที่
สามารถบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของหน่ วยงาน ทาให้การบริ หารงานเกิ ดความชัดเจน และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ส่ งเสริ มการสร้ างทีมผูเ้ อื้ออานวยกระบวนการเรี ยนรู ้ในการจัดการความรู ้ (Knowledge Facilitator) เพื่อ
จัดเก็บองค์ความรู ้ให้เป็ นระบบของทั้งเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ภาคีเครื อข่าย และครัวเรื อนพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการจัดการความรู ้ เป็ นไปในลักษณะของการเล่าเรื่ องราว แลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ร่วมกัน สู่
การจัดตั้งเครื อข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิข้ ึนในพื้นที่
4. การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) เป็ นเหตุการณ์สาคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
พฤติ กรรม เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในสังคม ด้วยการคิ ดบนหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง จากมุ่ง
แข่ งขันเป็ นมุ่ งสร้ างสรรค์ และแบ่ งปั น เพื่ อให้ เกิ ดภู มิ คุ ้มกันทางสั งคม โดยสร้ างความพอเพี ยงให้ เกิ ดขึ้ น
กับตนเองก่อน เพื่อเป็ นแบบอย่างและขยายผลให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากร ที่มีต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนาเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง (อบจ.ลาปาง) กลุ่มตัวอย่างเพื่อ
เก็บข้อมูลคือบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานที่ อบจ.ลาปาง จานวน 160 คน ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานมีความ
คาดหวัง ให้มี ก ารก าหนดบทบาทหน้า ที่ ข องผูป้ ฏิ บ ัติง านตามความเชี่ ย วชาญ รวมไปถึ งการเสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคลากรร่ วมกันวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางอย่างเป็ นระบบในการจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ อบจ.ลาปาง จากผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของความคาดหวังที่ได้ในครั้ง
นี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างข้อเสนอแนวทางสาหรับการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภายขององค์การแห่ งนี้ ต่อไป
ในอนาคต

คาสาคัญ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ,ความคาดหวัง, องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง
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Abstract
This research aimed to study the expectations of staff regarding the Center of Information
Technology and propose a guideline for constructing that center at Lampang Provincial Administrative
Organization (Lampang PAO). The study collected data from 160 staff working in this organization. The
findings showed that those people expect the roles and duties consistent with their experts. They also
anticipate strengthening the harmonious relationship between managers and staff if the organization plan
to create the Center of Information Technology. Therefore, according to these results, the researchers
develop a guideline for inventing the Information Technology Center at Lampang PAO in the future.

Keywords: Center of Information Technology, Expectation ,Lampang Provincial Administrative
Organization

บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ายโทรคมนาคมมาเชื่ อมเข้าด้วยกัน เพื่อสาหรั บการรั บส่ งข้อมูลเกี่ ยวกับองค์ความรู ้ โดยผ่า น
กระบวนการประมวลผล และจัดทาให้อยู่ในรู ปแบบที่มีความหมาย สะดวกต่อการนามาใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับแต่ละองค์กร (พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ 2543) ดังนั้นเห็ นได้จากการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตาม
องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ มาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูล การสื บค้นข้อมูล การค้นหาข้อมูลสารสนเทศผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่แห่งหนึ่ง ด้วยประโยชน์หลายประการที่เห็นได้ชดั เจน
การบริ หารจัดการขององค์กร ข้อมูลข่าวสารนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารองค์กรที่จาเป็ นต้อง
ใช้ใ นการก าหนดกลยุท ธ์ วางแผนปฏิ บ ตั ิ งานและตัดสิ นใจ การที่ จะได้ข ้อมู ล ข่ า วสารที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง
รวดเร็ ว และมีคุณภาพ จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื องมือในการสื บค้นประมวลและจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมื อที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี องค์กรใดจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยเพียงใดนั้น ก็
ขึ้นอยู่กบั ความพร้ อม และทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรนั้นๆ (สุ รพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์
2550 ,หน้า 3)
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การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ในปั จจุบนั จาเป็ นต้องพึ่งพา
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ในการกาหนดนโยบายและการบริ หารงานองค์กร รวมถึ งการนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลเป็ นตัวเลข เชิงสถิติ ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ติดต่อสื่ อสารและการค้นหาข้อมูลที่ ตอ้ งการ ลดปั ญหาการจัดเก็บข้อมูล และลดขั้นตอนการทางาน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยในการขับเคลื่ อนการทางานของหน่ วยงานอย่างเป็ นระบบ โดยองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดลาปางได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบแฟ้ มเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ ของแต่ละกอง
ซึ่ งยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนกลางอย่างเป็ นระบบ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัดล าปาง (อบจ.ล าปาง) มี แผนจัดตั้ง ศู นย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ใน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง เพื่อเร่ งปรับตัวเพื่อรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลง
และสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพื่อประชาชน เพราะฉะนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวัง
ของหน่ วยงานในสังกัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางที่มีต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ลาปาง ดัง นั้น ผูศ้ ึ กษาในฐานะเป็ นเจ้า หน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านในสั งกัด อบจ.ลาปาง จึ งสนใจที่จะศึก ษาแนว
ทางการจัด ตั้ง ศู นย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ ในองค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัดล าปาง เพื่ อ เป็ นต้น แบบและ
ประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของหน่ วยงานในสังกัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ที่ มีต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง
2. เพื่อนาเสนอโครงสร้ างและแนวทางในการทางานของศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ องค์ก าร
บริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง
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กรอบแนวคิด

แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
รู ปแบบการจาลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็ นแนวคิดที่แสดงถึงการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ
กลุ่มผูใ้ ช้งาน โดยตัวทฤษฎีได้ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล โดยประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆ
ได้แก่ 1. ตัวแปรภายนอก 2. การรับรู้ถึงประโยชน์ 3. รับรู ้ ว่าใช้งานง่าย 4. ทัศนคติต่อการใช้งาน 5. ความ
ตั้งใจใช้ 6. การใช้งานจริ ง ดังภาพที่ 1
PSPARN 2022

373

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

ภาพที่ 1 ทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM)
Davis (1989) ได้คน้ พบว่าเมื่อมุมมองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มผูใ้ ช้งาน มีความเชื่ อว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้เกิดผลสาเร็ จได้แล้ว จะส่ งผลให้
เกณฑ์การรับรู ้ประโยชน์สูงขึ้นด้วย
2. แนวคิดและทฤษฎีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems:
MIS)
1) การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็ นกระบวนการเพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์
ต่อองค์กร การนาเทคโนโลยีและระบสารสนเทศมาประยุ กต์ใช้ในการดาเนิ นงานจึงเป็ นเครื่ องมือที่หลาย
องค์ก รให้ก ารยอมรั บ และพยามพัฒนาให้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมี ค วามสอดคล้องกับ ความ
ต้องการขององค์กรมากที่สุดแต่หลายองค์กรมักประสบปั ญหาของการนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน (Cecez-kecmanovic,Kautz&Abrahall,2014)
2) การกาหนดบทบาทโดยผูบ้ ริ หารเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่
มีอิทธิ พลต่อการผลักดันให้แผนงานหรื อนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร มุ่งไปสู่ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนั้นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน การกาหนดยุทธศาสตร์ หรื อ แม้กระทั้ง ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปก็ถือเป็ น
กลุ่มบบุคคลที่มีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะสามารถร่ วมกันระดมสมอง
และปรับแนวทางการดาเนิ นงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริ บทขององค์กร ดังนั้นการกาหนดบทบาท
ของผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องจึงประกอบด้วยส่ วนสาคัญคือ การกาหนดแนวทางให้ผบู ้ ริ หารได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในทุกกระบวนการดาเนินงาน (นรังสรรค วิไลสกุลยง 2563)
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3) ความส าเร็ จขององค์ก ร นอกจากการประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศแล้ว การ
บริ หารทรัพยากรบุคลากรในองค์กรให้ เกิ ดความรู ้ ความใจ ทักษะความสามารถที่เหมาะสมสาหรับการใช้
งานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ หรื อเพิ่มทักษะทางวิชาชี พนัน่ เองดังนั้น เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ องค์กรจะต้องจัดให้มีการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ (Eiampit, 2010; Ahsan, 2010)
3. แนวคิดและทฤษฎีการจัดโครงสร้างองค์การ
โครงสร้ างองค์การหมายความว่า เป็ นการรวมตัวกันของ กลุ่มบุคคล เพื่อที่จะทากิ จกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ ง โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลนั้น มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลใน
องค์การ มีขอบเขตการทางานที่ชดั เจน อาศัยการสื่ อสาร การร่ วมมือประสานงานกันของสมาชิ ก จนกระทัง่
กิจกรรมนั้นบรรลุเป้ าหมายขององค์การและสมาชิก ทุกคน (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2542, หน้า 32)
4. การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การกระจายอานาจนั้นเป็ นหลักการหนึ่ งของการจัดระเบียบในรู ปแบบการปกครองประเทศ เป็ น
การโอนอานาจจากการปกครองส่ วนกลางไปให้ประชาชนในท้องถิ่ นเป็ นผูด้ าเนิ นการเอง ซึ่ งความสาคัญ
ของการกระจายอานาจ คือทาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู ้จกั การปกครองตนเอง เป็ นรากฐานสาคัญของการ
ปกครองระบบประชาธิ ปไตย โดยหลักการในการกระจายอานาจคือ องค์การมีลกั ษณะเป็ นนิติบุคคล อิสระ
ในการบริ หารงานและกาหนดทิศทางการดาเนิ นงาน โดยผ่านกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารเข้ามาทาหน้าที่ภายใต้งบประมาณของตน (Turton Andrew 1987)
5.บทบาทหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง เป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งมี
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีอานาจหน้าที่การจัดบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชนตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตน ในมาตรา 17 ภายใต้บงั คับมาตรา 16 ข้อ 9 กล่าวถึงว่าองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางสามารถ
ส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถิ่นของตนที่รับผิดชอบร่ วมไปถึงการส่ งเสริ มเทคโนโลยี
ในองค์กรอีกด้วย (พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542)
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ี การศึกษาเชิงปริ มาณ Quantitative Research โดยผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษา วิเคราะห์ความ
คาดหวังหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางมีต่อเทคโนลีสารสนเทศ และนาผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ นามาเป็ นข้อมูลประกอบ เพื่อสร้างข้อเสนอแนวทางการทางานของศูนย์ฯ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการนามาใช้ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เจาะจงกลุ่มตัวอย่างคือบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานที่องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ได้แก่ 1. ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ได้แก่ปลัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดลาปาง รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง 2. ผูป้ ฏิ บตั ิงานระดับตั้งแต่ ผูอ้ านวยการ
หัวหน้า ข้าราชการ และพนักงานส่ วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
การเก็บรวบรวม ผูว้ จิ ยั เป็ นผูแ้ จกแบบสอบถามบุคคลากรที่ปฏิบตั ิงานที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ลาปาง แจกแบบสอบถามทั้งหมด 221 ใบ ตามจานวนของผูป้ ฏิบตั ิงาน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้กลับมา
จ านวน 160 ใบ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.40 โดยผู ้วิ จ ัย หรื อผู ้ช่ ว ยได้ร่ ว มอธิ บ ายแบบสอบถาม ซึ่ งผู้ต อบ
แบบสอบถามได้ต อบแบบสอบด้ว ยตนเอง ภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แ ลของผู ้วิ จ ัย อยู่ต ลอดเวลาการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยในตัวแบบสอบถาม
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนในการนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ความคาดหวัง ของหน่ ว ยงานในสั ง กัด ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ล าปาง ที่ มี ต่ อ ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ลักษณะคาถามปลายปิ ดแบบมาตรฐานส่ วนการ
ประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิรท์ (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผลดังนี้
ช่ วงคะแนน
4 .50 – 5 .00
3 .50 – 4 .49
2 .50 – 3 .49
1 .50 – 2 .49
1 .00 – 1 .49

ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
กลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3. การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง
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การประมวลผล
การประมวลผลงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป และสถิติที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ 1) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 2) วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคาดหวัง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
ผลการประเมินความคาดหวังของหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ที่มีต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคาดหวังของหน่วยงานในสังกัดขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ที่มีต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง
ความคาดหวังหน่ วยงานในสังกัดของ อบจ.ลาปาง ที่มีต่อศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อบจ.ลาปาง
1. ด้านสถานที่

ค่าเฉลีย่
(Mean)
4.22

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.54

ระดับความ
คาดหวัง
มาก

1. จัดตั้งเป็ นหน่วยงานและมีพ้นื ที่เฉพาะ ที่มีความเป็ นสัดส่วน แยกจากกอง/ฝ่ ายอื่นๆ
2. สถานที่สามารถมองเห็นง่าย สะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริ การ
3. มีระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งเครื่ องมือเครื่ องใช้/อุปกรณ์ต่างๆ
ป้ องกันภัยและระบบป้ องกันข้อมูล
4. มีการออกแบบและวางระบบ ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีและ
การสื่ อสาร ที่สามารถอานวยความสะดวก และสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน ของทั้ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในศูนย์ฯ และผูใ้ ช้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ความสะดวกรวดเร็ ว
ในการติดต่อสื่ อสารและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ

4.62
3.89
3.93

0.55
0.49
0.46

มากที่สุด
มาก
มาก

4.44

0.66

มาก

2. ด้านความยากง่ายต่ อการใช้ งาน/บริการ

4.34

0.48

มาก

1. มีระบบเทคโนโลยีดา้ นการให้บริ การข้อมูล/สารสนเทศ ที่ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ ว ไม่ยงุ่ ยาก
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่สามารถช่วย
สนับสนุน/ใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็ นไป
ด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
4. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน
5. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนให้กบั ภาครัฐ หน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน ในด้านต่างๆ การวางแผนบริ หารจัดการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.54

0.50

มากที่สุด

4.51

0.53

มากที่สุด

4.17

0.50

มาก

4.28
4.19

0.45
0.42

มาก
มาก
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3. ด้านการรับรู้ประโยชน์

4.14

0.49

มาก

1. เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่าง รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูล เพื่อนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างรวดเร็ วเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยา
3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและทาให้ท่านมีเวลาเพิ่มขึ้น
ในการปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแนวทางที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ในการบริ หารงานและแนวทางในการดาเนินงานของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
5. มีการแจกคู่มือในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อแหล่งความรู ้อื่นๆ ช่วยให้
สะดวกต่อการใช้งาน
6. หน่วยงานของท่านมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
7. หน่วยงานของท่านมีฝ่ายรับผิดชอบ จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานที่เหมาะสม สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบได้โดยตรง

4.24
4.59

0.44
0.51

มาก
มากที่สุด

4.51

0.51

มากที่สุด

4.32

0.47

มาก

4.26

0.44

มาก

3.48
3.59

0.55
0.53

ปานกลาง
มาก

4. ด้านความตั้งใจใช้ งาน

4.39

0.52

มาก

1. ท่านมีความตั้งใจและยินดีที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของท่านใน
อนาคต
2. ท่านทาความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาปรับใช้กบั การทางานได้
อย่างถูกต้อง
3. ท่านจะแนะนาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานให้กบั ผูอ้ ื่นด้วย
ความเต็มใจ
4. พร้อมที่จะให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อบจ.ลาปาง ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต
5. ยินดีที่จะเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเรี ยนรู ้ถึงวิธีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
กับการทางานของท่าน

4.42

0.51

มาก

4.38

0.51

มาก

3.84

0.64

มาก

4.73

0.46

มากที่สุด

4.61

0.50

มากที่สุด

5. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

4.51

0.48

มากที่สุด

1. การมีขอ้ มูลและสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม คุม้ ค่า
3. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานตามความเชี่ยวชาญ
4. มีการจัดการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เครื่ องมือเครื่ องใช้/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) อย่างเหมาะสม
5. มีการปรับปรุ งและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมและเสริ มทักษะอย่างสม่าเสมอ
7. การเสริ มสร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
8. การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
9. การให้ความร่ วมมือของบุคลากร
10. มีกระบวนการติดตามและประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบสารสนเทศ
11. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรร่ วมกันวางแผน กาหนดทิศทางและแก้ไข ปัญหาอย่างเป็ นระบบ

4.48
4.55
4.80
4.35
4.40
4.66
4.43
4.31
4.68
4.28
4.70

0.51
0.51
0.40
0.49
0.50
0.49
0.51
0.46
0.47
0.45
0.46

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ผลการประเมินความคาดหวังด้านที่ 1 สถานที่ ( x = 4.22 ,SD=0.54) โดยรวมความคาดหวัง อยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งผลประเมินแสดงให้เห็นว่า การจัดตั้งเป็ นหน่วยงานและพื้นที่เฉพาะ มีความเป็ นสัดส่ วน แยก

378

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากกอง/ฝ่ ายอื่นๆ มี ค่า เฉลี่ ยสู งสุ ดที่ สุ ด รองลงมาความคาดหวังการออกแบบและวางระบบ ให้มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน ให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
ผลการประเมินความคาดหวังด้านที่ 2 ความยากง่ายต่อการใช้งาน/บริ การ (x = 4.34,SD=0.48)
โดยรวมความคาดหวังอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง ผลประเมิ นแสดงให้เห็ นว่า การมี ระบบเทคโนโลยีด้านการ
ให้บ ริ ก ารข้อมู ล ที่ ผูใ้ ช้ง านสามารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย สะดวก และรวดเร็ ว ไม่ ยุ่ง ยาก มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดที่ สุ ด
รองลงมาคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีระบบข้อมูล ที่สามารถช่วยสนับสนุ นการใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการประเมินความคาดหวังด้านที่ 3 การรับรู้ ประโยชน์ (x =4.14, SD=0.49) โดยรวมความ
คาดหวังอยู่ในระดับมาก ซึ่ งผลประเมินแสดงให้เห็ นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการค้นหา
ข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วเพื่อให้เกิ ดความถูกต้องแม่นยา มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่สุด
รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและทาให้ท่านมีเวลามากเพิ่มมากขึ้น
ผลการประเมินความคาดหวังด้านที่ 4 ความตั้งใจใช้งาน (x =4.39,SD=0.52) โดยรวมความคาดหวัง
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผลประเมินแสดงให้เห็นว่า พร้อมที่จะให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นการดาเนิ นงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.ลาปางที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ท่านยินดีที่จะ
เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเรี ยนรู ้ถึงวิธีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การทางานของท่าน
ผลการประเมินความคาดหวังด้านที่ 5 การบริ หารจัดการสารสนเทศ (x =4.51,SD=0.48) โดยรวม
ความคาดหวัง อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ซึ่ งผลประเมิ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านตามความเชี่ ย วชาญ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารและบุ ค ลากรร่ วมกันวางแผน
กาหนดทิศทางและการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
ผลการประเมินระดับความคาดหวังของหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง ที่
มีต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางโดยรวมอยูใ่ นระดับความคาดหวังมาก
ทั้งนี้มีผปู ้ ระเมินมีความคิดเห็นเกาะกลุ่มไปทิศทางเดียวกัน อยู่ 4 ด้านที่มีระดับความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก
คือ ด้านสถานที่ ด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน/บริ การ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านความตั้งใจใช้งาน โดย
ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้า นความตั้ง ใจใช้ง าน แสดงให้ ถึ ง ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้ง านศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Cecez-Kecmanovic 2014) ที่พบว่า การ
จัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็ นกระบวนการเพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อองค์กร การ
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
นาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานจึงเป็ นเครื่ องมือที่หลายองค์กรให้การ
ยอมรับและพยามพัฒนาให้เทคโนโลยีและระบสารสนเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
มากที่สุด
นอกจากนี้ผลการประเมิน พบว่าด้านการบริ หารจัดการสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดจากทั้ง 5 ด้าน
ซึ่ งผลประเมิ น การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านตามความเชี่ ย วชาญ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
(x =4.80,SD=0.40) รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารและบุคลากรร่ วมกันวางแผน กาหนดทิศทางและการแก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นระบบ (x =4.70,SD=0.46)ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา นรังสรรค์ วิไลสกุลยง (2563) ที่พบว่าการ
กาหนดบทบาทผูบ้ ริ หารเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ผลักดันให้แผนงาน โครงการ และนโยบายต่างๆขององค์กร มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ์
ภาพ นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน กาหนดยุทธศาสตร์ หรื อแม้กระทัง่ ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
ซึ่ งถื อว่ากลุ่ มบุคคลที่มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะสามารถเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ในการระดมสมองและหาแนวทางในการดาเนิ นงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของ
องค์กร ดังนั้นการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญ คือการ
กาหนดแนวทางให้ผบู ้ ริ หารได้เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการ

ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการจัดตั้งศูนย์ดงั กล่าว ในอบจ.ลาปางในอนาคต สามารถดาเนินการได้ตาม
พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 โดยมาตราที่ 17 บังคับมาตรา 16 ได้กล่างถึ ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารดาเนิ นการบริ การสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ของตนเอง ทั้งยังสามารถส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานและบริ การประชาชนได้รวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งอบจ.ลาปาง มีอิสระในการบริ หารงานภายใต้การกาหนด
ทิศทางของผูบ้ ริ หาร มีงบประมาณในการดาเนิ นงานเป็ นของตนเองสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ Turton
Andrew 1987 ที่ได้อธิ บายถึงหลักการกระจายอานาจขององค์การปกครองนั้น มีอานาจหน้าที่อิสระในการ
บริ หารงาน ความมีอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นหลักการสาคัญประการหนึ่ งของการกระจายอานาจการ
ปกครอง มีงบประมาณในการดาเนิ นการเป็ นของตนเอง และเป็ นผูก้ าหนดทิศทางและแผนการดาเนิ นงาน
ภายในองค์กร ดังนั้นอบจ.ลาปางควรมีแนวทางการดาเนินงานและโครงสร้างตามข้อมูลจากผลวิจยั ดังนี้
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.ลาปาง เป็ นนโยบายของนายก อบจ.ลาปาง ควรมีการจัดประชุม
และระดมความคิดผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร เพื่อหาแนวทางร่ วมกันในการจัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ให้ผบู ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดบทบาทหน้าที่ในการดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
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2. ควรมีการจัดอบรมในด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดลาปาง เพื่ อ
เตรี ยมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพ
3. ควรเตรี ยมความพร้อมระบบอินเตอร์ เน็ตไร้สายในอนาคตให้มีประสิ ทธิ มากขึ้น หากมีการจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่ องจากผลวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ ยของประสิ ทธิ ภาพระบบอิ นเตอร์ เน็ ตไร้ สายมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4. การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ควรจัดตั้งเป็ นหน่ วยงานและมีพ้ืนที่เฉพาะส่ วนแยกจาก
กองและฝ่ ายอื่นๆ และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานตามความเชี่ยวชาญ ดังภาพที่ 2
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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ตัว ของผูป้ ระกอบการหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์
(OTOP) ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชี ยงราย ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ในพื้นที่อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชียงราย รวมจานวน 115 ราย ผลการศึกษาพบว่า การแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ยอดจาหน่ายลดลงอย่างมาก (ร้อยละ 95.23) รองลงมาได้แก่ ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ลดน้อยลง (ร้อยละ 91.23) และเกิดปั ญหาสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพจากการเก็บไว้
นาน (ร้อยละ 88.57) โดยผูป้ ระกอบการมีการปรั บตัวในด้านผลิ ตภัณฑ์โดยการเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น และพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ที่มีความสะดวกต่อการจัดส่ งสิ นค้าเมื่อมีการสั่งของผ่านช่องทาง
ออนไลน์ สาหรับ ประเด็นด้านราคา มีการปรับลดราคาผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อรักษาฐานลูกค้าเดิ ม และเพิ่มยอด
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จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเด็นสุ ดท้ายด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า มีการจาหน่ายผ่านช่ องทางออนไลน์
เพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และแบ่ ง ปั น ความรู ้ ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ แต่ยงั คงใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดแบบเดิม คือ การลด แลก แจก แถม เป็ นต้น
จากผลการศึกษาครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอาเภอ
เมืองเชี ยงราย ควรส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ และการใช้เทคโนโลยี การ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการเข้าร่ วมแพลตฟอร์ มออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ หรื อ การสร้ างเพจจาหน่ าย
สิ นค้าของตนเอง เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผปู ้ ระกอบการในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต

คาสาคัญ: การปรับตัว, ไวรัสโคโรนา 2019, ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
Abstract
This research aimed to study the adaptation of One Tambon One Product entrepreneurs (OTOP
entrepreneurs) in Muang district, Chiang Rai province, during the COVID-19 pandemic. The researcher
collected data from the 115 OTOP entrepreneurs in the provincial area. The survey findings illustrated that
95.23 percent of entrepreneurs were affected decreasing in sales circulation, followed by 91.23 percent
affected by the reduction of distribution channels, and 88.57 percent encountered the problem of losing
quality products. To cope with these problems, the entrepreneurs improved their production by varying its
types. They also developed the packaging consolidated for online orders. According to the price, most
entrepreneurs used discounting to maintain their customer base and increase circulation. Finally, the
distribution, the OTOP entrepreneurs not only increased their trade via an online system but also
continuously exchanged and learned with each other regarding distribution channels. In short, it is crucial
to note that those merchants still used traditional marketing strategies such as discounts, rewards, and free
product campaigns. The suggestion from the finding of this study was the government office which related
with OTOP entrepreneur development should increase knowledge and technology skill for OTOP
entrepreneur and promote them to use online platform, create their online advertising, and homepage.
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Keywords: Adaptation, COVID-19, One Tambon One Product Entrepreneur
บทนา
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อที่เรี ยกว่า โควิด-19 (COVID-19) มีตน้ กาเนิ ดใน
นครอู่ฮนั่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ ย ประเทศจีน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ทาให้มีการแพร่ ระบาดและมีผตู ้ ิด
เชื้ อหลายล้านคนทัว่ โลก ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อระบบเศรษฐกิ จ (ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล , 2564)
และส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค โดยมีการแพร่ ระบาดในเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่
สาคัญคือ ทาให้อตั ราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยติดลบ โดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่
ต้องสู ญเสี ยรายได้กว่า 1.89 ล้านล้านบาท แรงงานตกงานเป็ นจานวนมาก มี ผลต่ออานาจการจับจ่ายของ
ประชาชน รายได้ของครัวเรื อนที่ลดลง ท่ามกลางภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น (สานักข่าว อิศรา, 2564) การ
เกิดขึ้นของสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นอันเนื่ องมาจากการปรับรู ปแบบวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภคและรวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการการควบคุมโรคของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็ นโครงการหนึ่งภายในกรอบการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้รับแนวคิดการดาเนินโครงการมา
จากประเทศญี่ปุ่น (Oita International Center: OIC) และนามาปรับใช้กบั ประเทศไทย การดาเนินงานโอทอป
(OTOP) ที่ผา่ นมาได้ประสบปั ญหาหลายด้านทั้งด้านสิ นค้าและการบริ หารจัดการกลุ่ม (สุ มาลี รามนัฏ, 2557)
นอกจากปั ญหาที่ได้กล่าวมาแล้ว ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ยังประสบปั ญหาที่สาคัญ
คือไม่สามารถจาหน่ายสิ นค้า หรื อยอดการจาหน่ายสิ นค้าลดลงอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยประสบปั ญหา
การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจังหวัดเชียงราย เป็ นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างรุ นแรง ดังจะเห็นได้
จากรายงานการติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564) มีจานวนผู้
ติดเชื้ อสะสมรวม 4,466 คน รักษาหายแล้ว จานวน 4,085 คน กาลังรักษา จานวน 279 คน และมีผเู้ สี ยชี วิต
สะสม จานวน 102 คน (สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงราย, 2564)
ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอาเภอเมืองเชียงราย มีจานวนทั้งสิ้ น 546 ราย มี
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนจานวน 908 รายการ (สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอเมืองเชี ยงราย, 2564) ได้รับ
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ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อื่น ๆ ทาให้จาหน่ายสิ นค้าได้นอ้ ย และรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบถึงภาพรวมของการดาเนินกิจการของผูป้ ระกอบการ
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท าให้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการปรั บ ตัว ของ
ผูป้ ระกอบการหนึ่ ง ตาบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) ในอาเภอเมื องเชี ย งราย จัง หวัด เชี ย งราย ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่ามีการปรับตัวอย่างไร เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการส่ งเสริ ม สนับสนุน การดาเนินงานของผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการปรับตัว
วไลภรณ์ สู ตภูมิ (2557 : 20) กล่าวว่า “การปรับตัว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปั ญหา ไม่วา่
จะเป็ นปั ญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากตัวบุคคลนั้นเองหรื อเป็ นปั ญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยทัว่ ไปบุคคล
นั้น ก็ จ ะพยายามปรั บ ตัว ตามสภาพที่ เ ป็ นปั ญ หาที่ เ ขาก าลัง เผชิ ญ นั้น เพื่ อ ให้ ส ภาวะของความกดดัน
ความเครี ยดความว้าวุน่ วุน่ วายใจ หรื อความกังวลใจค่อย ๆ คลี่คลายลง จนกระทัง่ หมดไป หากไม่สามารถ
ขจัดปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นให้หมดสิ้ นไปได้ ความกังวลใจก็ยงั คงมี อยู่ต่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้
บุคคลนั้นต้องสู ญเสี ยความสมดุลในตนเอง เกิ ดความเคร่ งเครี ยด วิตกกังวล สับสน ว้าวุน่ ใจ และความคับ
ข้องใจ ทาให้ไม่มีความสุ ขในการดาเนินชีวติ ”
ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s Adaptation Model) กล่าวถึ ง การปรับตัวและการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในการปรับตัวเมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชี วิต การปรับตัวเป็ น
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการที่บุคคลมีความคิดและความรู้สึกจากการใช้ความตระหนักรู้ทาง
ปั ญญา และการสร้ างสรรค์ในการบูรณาการระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมให้กลมกลืน การปรับตัวมีความ
เป็ นองค์รวม (Holistic
Adaptation system) และเป็ นระบบเปิ ดประกอบด้วย สิ่ งที่ นาเข้า (Input)
กระบวนการเผชิญปั ญหา (Coping process) สิ่ งนาออก (Output) และกระบวนการป้ อนกลับ (Feedback
process) แต่ส่วนนี้จะทางานเป็ นหนึ่งเดียว
ธาราทิพย์ ภิระบัน (2555 : 14) กล่าวถึงนิ ยามการปรับตัวไว้วา่ “มนุษย์เป็ นบุคคลเดียว ครอบครัว
กลุ่ม องค์กร และชุมชนเป็ นระบบการปรับตัวแบบองค์รวม (Holistic adaptation system) ระบบของมนุษย์
เป็ นทั้งหมดในหนึ่งเดียวแสดงถึงพฤติกรรมการมีความหมายของมนุษย์มีความสามารถในการคิด มีสติและมี
ความหมายซึ่ งจะมี การพิจารณาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อที่จะทาการเปลี่ ยนแปลงคนและสิ่ งแวดล้อมจะมี
รู ปแบบและมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก”
แนวคิดการปรับตัวของผูป้ ระกอบการซึ่งแมคคีย ์ (McKee, 1989) ได้กล่าวว่า การปรับตัวมีความเกี่ยวข้องกับ
การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน และการวางกลยุท ธ์ ใ ห้ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มต่ า ง ๆ ไม่ มี
ผูป้ ระกอบการใดที่สามารถอยูร่ อดได้ตลอดโดยไม่มี
การปรับตัว ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งระดับของ
การปรั บตัวขึ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ การปรับตัวมี ความเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จในหลาย ๆ มิติ เช่ น การ
ผลิตสิ นค้า บริ การ การตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย บุคลากร การเงิน และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
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ส าหรั บ การปรั บ ตั ว ตามทฤษฎี ค วามอยู่ ร อดในมิ ติ ข องผู ้ ป ระกอบการโดยโยวาโนวิ ช โบยาน
(Jovanovic,1982) ซึ่ งได้สรุ ปไว้วา่ “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการไว้หลาย
ปั จจัยประกอบด้วย ปั จจัย ด้า นการศึ ก ษาของผูป้ ระกอบการ (entrepreneur education) ปั จจัย พื้นฐาน
ครอบครัว (family background) ความสามารถในการวิจยั และพัฒนา (research and development) ปั จจัยด้าน
ขนาด และปัจจัยด้าน อายุของกิจการ”
สรุ ปได้ว่า การปรับตัว หมายถึง ความพยายามของบุคคในการปรับสภาพของปั ญหาที่เกิ ดขึ้น เช่ น
ด้านความเป็ นอยู่ การปรับตัวทางสังคม ทางธุ รกิจ และพยายามปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริ หารงาน
หรื อพฤติ กรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จนสามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่า งเป็ นปกติ สุข ดังนั้น การ
ปรับตัวในงานวิจยั นี้ จึงเป็ นการดาเนิ นการเพื่อให้สามารถดาเนิ นกิ จกรรมการผลิ ต การจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ของผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการกาหนดราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
แนวคิดเกีย่ วกับ Disruption
คาว่า Disruption มีความหมายตามพจนานุ กรมว่าหมายถึ ง การหยุดชะงัก ซึ่ งมีนกั วิชาการได้ให้
ความหมายของ Disruption ไว้ดงั นี้
คนึงนิจ อนุโรจน์ (2562) กล่าวไว้วา่ Disruption เป็ นการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบใหม่ ในทางธุ รกิจ
จะหมายถึง กรเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมทางธุ รกิจอยางรุ นแรงและรวดเร็ วในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน จนส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากรู ปแบบเดิ มอย่างสิ้ นเชิ ง เช่น Social Media
กาลัง Disruption ในธุ รกิจหนังสื อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
วัยวุฒิ บุญลอย และคณะ (2563 : 52) กล่าวว่า “ความอยูร่ อดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและ
รุ นแรง คือความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่บริ ษทั ห้างร้าน
ธุ รกิจทุกระดับชั้น ต่างพากันปรับตัวครั้งใหญ่กนั ด้วยแล้ว ผูท้ ี่มีความพร้อมในยุค Digital Disruption จะเต็ม
ไปด้ว ยประตู แ ห่ ง โอกาสที่ ค อยเปิ ดต้อ นรั บ แต่ ส าหรั บ ผู ้ที่ ค วามสามารถในการปรั บ ตัว ต่ า ก็ เ ข้า ข่ า ย
คุณลักษณะ Deadwood คนกลุ่มนี้ จะตกเป็ นเหยื่อถูกอนาคตไล่ล่าและกลืนกินในท้ายที่สุด สาหรับสิ่ งที่ตอ้ ง
ตระหนัก ในยุค Digital Disruption ก็คือ เราไม่อาจอาศัยองค์ความรู ้ด้ งั เดิมหรื อความถนัดเก่า ๆ จากครั้งอดีต
มาใช้ในปั จจุบนั ได้ท้ งั หมด” ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาทักษะบางอย่างเพื่อให้สามรรถอยูร่ อดได้ ทุกวันนี้
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ สังคมสู งอายุ ซึ่ งสัดส่ วนของวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่ อง หากพิจารณามูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเทียบกับจานวนแรงงานที่มีอยู่ จะพบว่าประเทศไทยมีผลิตภาพ หรื อ Productivity
อยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า และสุ ดท้ายคือ ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ Digital Disruption
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กล่ า วโดยสรุ ป Disruption เป็ นลัก ษณะของการเปลี่ ย นแปลงอย่า งกะทันหัน ท าให้ผูท้ ี่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องต้องมี การปรั บตัวเพื่อความอยู่รอดของการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อธุ รกิ จของตนเอง หากใช้ในทาง
เทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทาให้เทคโนโลยีเดิมถูกทดแทน
องค์การธุ รกิ จต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเดิ มจะล้าหลัง จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ส่ วน Disruption ในการศึกษาครั้ งนี้ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ ในสังคมอย่างกะทันหัน
รวดเร็ ว และรุ นแรง คือ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แนวคิดเกีย่ วกับหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรื อ One Tambon One Product (OTOP) เป็ นโครงการที่มี
เป้ าหมายให้คนในชุมชน สามารถนาภูมิปัญญาของตนมาใช้เพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ จาหน่ายสร้างรายได้
สร้ างอาชี พให้แก่ ตนเอง ครอบครัว รวมถึ งชุ มชน โครงการนี้ เริ่ มดาเนิ นงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมี
หลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ สากล (Local Yet Global) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและมีจุดเด่นเฉพาะ เป็ นที่ยอมรับของตลาด
ภายใน ประเทศ และตลาดโลก
2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต้องเกิดจ่ากกระ
บวนการระดมความคิด ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคานึ งถึ งการรื้ อฟื้ น วัฒนธรรม ประเพณี ใน
แต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องเหมาะสมไม่ซ้ าแบบกันและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บา้ นหรื อตาบล
3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างบุคคล
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างกว้างไกล ให้เกิ ดขึ้นในสังคม สามารถวางแผนการตลาด โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การที่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่ น ส่ งเสริ มการนาความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของชุ มชนไปใช้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์
4. ส่ งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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5. เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
6. เพื่อให้เกิดเครื อข่ายบริ หาร มีการสร้างเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงแหล่งผลิตให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของผูผ้ ลิตชุมชน
7. เพื่อให้เครื อข่ายบริ หารการเชื่ อมโยงศูนย์กระจายสิ นค้า และหรื อแหล่งจาหน่ ายสิ นค้าภายใต้
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปั จจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (กรมการพัฒนาชุมชน, 2564)

วิธีการวิจัย
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาแบบผสม (Mixed Methods Research) ผูว้ ิจยั มุ่งศึ กษาข้อมูล
ผลกระทบ และการปรับตัวของผูป้ ระกอบการ หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่ อาเภอเมื อง
เชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย ในช่ วงที่มีการเปลี่ ยนแปลง อย่างรวดเร็ วในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่ ม ตัวอย่างของการศึ กษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Study) เกี่ ยวกับ
ผลกระทบที่ได้รับจากสถาณการณ์ โรคระบาด COVID-19 ได้จากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน จานวน 115
ราย ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการกลุ่มผูผ้ ลิ ตชุ มชน ผูผ้ ลิตชุ มชนที่เป็ นเจ้าของรายเดียว และผูผ้ ลิตวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมจานวน 105 ราย สาหรับการศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Study)
ด้วยการสนทนากลุ่มใช้ตวั แทนกลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ผา่ นการคัดสรร ระดับ 1 - 5 ดาว กลุ่มที่ยงั
ไม่ไ ด้ส่ง ผลิ ตภัณฑ์เข้าคัดสรรและกรรมการเครื อข่าย OTOP ระดับอาเภอ รวมจานวน 10 ราย โดยใช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อรับทราบถึงผลกระทบ และแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายด้วยตนเอง ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.
2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 และจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
การจัดทากับข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และ
ดาเนิ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของผูป้ ระกอบการโดยการใช้ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยายใต้ตาราง ส่ วนปั จจัยที่กระทบกับการดาเนิ น
ธุ รกิ จ ข้อมูลเกี่ ยวกับการปรับตัวของผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ประกอบด้วย การ
ปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ การปรับตัวด้านราคา การปรับตัวด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย และการปรับตัวด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบความเรี ยง การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ใช้วีการตรวจสอบแบบหลักสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดย
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลจากเอกสารที่ได้รวบรวมไว้
โดยคานึ งถึ งความสัมพันธ์สอดคล้องกัน สามารถตอบคาถามได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบ
แนวคิดของการศึกษาโดยนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบความเรี ยง

ผลการศึกษา
สภาพการทางธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19)
ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในอาเภอเมืองเชียงราย เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีการ
จดทะเบี ย นและผลิ ต สิ นค้า จ าหน่ า ยเป็ นระยะเวลา 5 ปี ขึ้ น ไป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ประเภทอาหารมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ประเภทเครื่ องใช้และเครื่ องประดับตกแต่ง มีการผลิตโดยใช้แรงงานในครัวเรื อน มีช่องทาง
การจัดจาหน่ ายผ่านช่ องทางออฟไลน์ การออกบูธแสดงสิ นค้าตามพื้นที่ต่าง ๆ มีลูกค้าเป้ าหมายเป็ นลูกค้า
ทัว่ ไป และเป็ นการผลิตในระดับครัวเรื อนมากที่สุด
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ จานวน 105 ราย พบว่าผูป้ ระกอบการ
ร้ อ ยละ 100 ได้รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เมื่ อ พิ จ ารณาตามล าดับ
ความส าคัญ ของผลกระทบที่ ไ ด้รั บ จากการระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พบว่ า รายการที่ เ ป็ น
ผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุด คือ ยอดจาหน่ ายลดลงอย่างมาก (คิดเป็ นร้อยละ 95.23) รองลงมาได้แก่ ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง (คิดเป็ นร้อยละ 91.42) และปั ญหาสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพจากการเก็บ
ไว้นาน (คิดเป็ นร้อยละ 88.57) ตามลาดับ
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ตาราง สรุ ปคะแนนสภาพการทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 ของผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมืองเชียงราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ยอดจาหน่ายลดลงอย่างมาก
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง
ปั ญหาสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพจากการเก็บไว้นาน
ขาดความรู้ในการขายทางออนไลน์
จานวนลูกค้าลดลง
ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น
การปรับลดจานวนพนักงานของผูป้ ระกอบการ
ประสบปั ญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในธุ รกิจ

ความถี่
100
96
93
92
88
82
77
75

ร้ อยละ
95.23
91.42
88.57
87.62
83.81
78.10
73.33
71.43

การปรับตัวของผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ในช่ วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมืองเชี ยงรายมีการ
ปรับตัวในด้านผลิ ตภัณฑ์โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ให้มากขึ้น ได้แก่ การคิดค้นรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความสะดวกต่อการจัดส่ งสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ อีกทั้ง
ผูป้ ระกอบการมี ความเข้มงวดในการรัก ษาคุ ณภาพมาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่คงเดิ ม มี การ
ตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าอย่างละเอียดมากขึ้น ซึ่ งจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องรักษา
ลูกค้าเดิมเอาไว้ รักษาคุณภาพของสิ นค้าให้คงเดิมมากที่สุด (ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ
4 ดาว, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 20 มกราคม 2565)
การปรับตัวด้านราคา ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมืองเชียงราย มีการปรับลด
ราคาผลิ ตภัณฑ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจาก ผูซ้ ้ื อ มี กาลังการซื้ อที่
ลดลง และมีความระมัดระวังในการเลื อกซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ทาให้ผปู้ ระกอบการจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ ง
ราคาจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ลง เพื่ อรั ก ษายอดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ข องผูป้ ระกอบการ ดังจะเห็ นได้จากความ
คิดเห็ นของผูป้ ระกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการได้เพิ่มความหลากหลายในด้านราคาของสิ นค้า มีการใช้
บรรจุภณั ฑ์ที่มีขนาดบรรจุนอ้ ยลง เพื่อให้สามารถลดราคาขายลงให้สอคล้องกับกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค อีกทั้ง
ผูป้ ระกอบการบางรายใช้ขนาดบรรจุเท่าเดิ ม แต่ลดราคาให้ต่ าลง แต่เน้นการขายแบบแพ็คคู่ หรื อจานวน 3
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ชิ้ นขึ้นไป จึงจะได้ราคาลด (ประธานเครื อข่าย OTOP อาเภอเมืองเชี ยงราย, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 10
มกราคม 2565)
การปรั บตัวด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ในอาเภอเมือง
เชียงราย มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า โดยในปั จจุบนั ยอดจาหน่ายมากกว่าร้อยละ 50 มาจากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งปั นความรู ้ดา้ น
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่น ๆ โดยช่องทางที่พบว่า ผูป้ ระกอบการแนะนา
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่นคือ ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นทางบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด (มหาชน)
ที่ มีช่องทางการจาหน่ ายทั้งในพื้นที่ ทาการไปรษณี ย ์ ช่ องทางเว็บไซต์ และผ่า นระบบแอพพลิ เคชั่นของ
ไปรษณี ย ์ ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่สามารถจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ได้โดยมีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายทางธุ รกิ จน้อย
เนื่ องจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด (มหาชน) มีการจ่ายค่าผลิ ตภัณฑ์ที่นามาจาน่ ายทันที โดยบริ ษทั ฯ จะ
ได้รับผลประโยชน์ในเรื่ องค่าจัดส่ งสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อเป็ นผูช้ าระ ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มี
สิ นค้าผ่านการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ในระดับ 4 – 5 ดาว มีการจัดจาหน่ายช่องทางบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ซึ่ งผูป้ ระกอบการในระดับอื่น ๆ เคยเห็นสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จาหน่าย ณ ที่
ทาการไปรษณี ย ์ แต่ ย งั ไม่ ท ราบแนวทางในการนาสิ นค้า เข้า ไปจาหน่ า ย และไม่ ก ล้า ติ ดต่ อ โดยตรงกับ
ไปรษณี ย ์ จึงแนะนาแนวทางในการนาสิ นค้าเข้าไปจาหน่าย (ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ
5 ดาว, การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 18 มกราคม 2565)
การปรับตัวด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูป้ ระกอบการยังคงใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
แบบเดิมที่เคยใช้ คือ การลด แลก แจก แถม แต่เป็ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดทางช่องทางออนไลน์
มากขึ้ น จากการสั มภาษณ์ พ บว่า ผูป้ ระกอบการที่ มีความพร้ อมในการจาหน่ ายผ่านช่ องทางออนไลน์ ก็
สามารถจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น คือ มีการจัดกิจกรรมทางช่องทางออนไลน์ แต่มี
ผูป้ ระกอบการจานวนมากที่ไม่สามารถจาหน่ ายสิ นค้าทางออนไลน์ได้ ก็มีการลด แลก แจก แถม ผ่านการ
จาหน่ายทางช่องทางปกติในพื้นที่อาเภอเมืองเชี ยงราย (ประธานเครื อข่าย OTOP อาเภอเมืองเชียงราย, การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 10 มกราคม 2565)
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการศึก ษาแนวทางในการปรั บตัวของผู้ประกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมืองเชียงรายมีการปรับตัวในด้านผลิตภัณฑ์โดย
การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น และมีความเข้มงวดในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิ ตภัณฑ์ใ ห้มี คุณภาพที่ ค งเดิ ม เพื่ อรั ก ษาฐานลู กค้าเดิ ม ทั้ง นี้ ส ามารถอาจเป็ นเพราะว่า ผูป้ ระกอบการ
ต้องการลดภาวะความเสี่ ยงของธุ รกิจ จากการลดลงของลูกค้าในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 โดยเฉพาะลูกค้าประจาที่มีการสั่งซื้ อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิ จกรรมการผลิตและ
จาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งตาบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ไ ด้อย่า งต่อเนื่ อง และลดผลกระทบจากปั จจัย ด้า นการแพร่
ระบาดของโรคให้มากที่สุด
ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมืองเชียงราย มีการปรับลดราคาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
รั ก ษาฐานลู ก ค้า เดิ ม และเพิ่ ม ยอดจาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจาก ผูซ้ ้ื อมี ก าลัง การซื้ อที่ ล ดลง และมี ความ
ระมัด ระวัง ในการเลื อ กซื้ อสิ นค้า มากขึ้ น ท าให้ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมี ก ารปรั บ ปรุ ง ราคาจาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ลง เพื่อรักษายอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอคล้องกับการศึกษาของเจียระไน ภัท
ราคม (2552) ที่ได้ศึกษา การปรับตัวของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนาเที่ ยวในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ อัน
เนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย พบว่า การปรับตัวของผูป้ ระกอบการมีการปรับตัวจากมากไป
น้อย คือ การปรับตัวด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านบุคลากร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านภาพลักษณ์ ตามลาดับ
ผูป้ ระกอบการมี ก ารปรั บ ตัว โดยการใช้รู ป แบบการจัด จ าหน่ า ยผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแบ่งปั นความรู ้ดา้ นช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่น ๆ
เมื่ อวิเคราะห์ แนวทางการปรั บตัวในด้านนี้ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพยายามในการเพิ่มความรู ้ ให้แก่
บุคลากรของผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ผา่ นการแนะนา แลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการบริ หาร
จัดการในการจัดหาช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าซึ่ งกันและกัน ซึ่ งผลการศึกษานี้ สอคดล้องกับการศึกษา
ของลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการปรับตัวของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อการเปิ ดเสรี ทางการค้าอาเซี ยน : กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา ที่พบว่า ผูป้ ระกอบการมี
ความต้อ งการในการบริ ห ารจัด การทั้ง องค์ ก ร และทรั พ ยากรด้า นต่ า ง ๆ ให้ มี คุ ณ ภาพ พัฒ นาทัก ษะ
ความสามารถ ให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

394

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในอาเภอเมืองเชี ยงราย
อาทิเช่ น สานักงานพัฒนาชุ มชน สานักงานเกษตร สานักงานพาณิ ชย์ สานักงานอุตสาหกรรม ทั้งในระดับ
จัง หวัด และระดับ อาเภอ ควรส่ ง เสริ ม และพัฒนาศัก ยภาพด้า นความรู ้ ทัก ษะกระบวนการ และการใช้
เทคโนโลยี ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผปู ้ ระกอบการใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการเข้าร่ วมแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์บน Lazada, Shoppee, การโฆษณาออนไลน์ หรื อ การสร้างเพจจาหน่ายสิ นค้าของตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาที่ ทาให้ทราบถึ ง วิธีการปรั บตัวของผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของการแพร่ ระบาดของโรคทั้งในและนอกประเทศ ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาในประเด็นดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสาเร็ จในการปรับตัวของผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผูป้ ระกอบการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถปรั บ ตัว ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
3. ควรศึกษาการปรับตัวของผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอย่างกะทันหัน
ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่ อสาร หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ
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บทคัดย่ อ
การศึกษา เรื่ อง การประเมิ นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อประเมินผลการ
ดาเนิ นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
น่ า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะหลังการดาเนิ นโครงการฯ จากผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการฯ ในการนามาเป็ นข้อมูลสาหรับผูท้ ี่สนใจจะทาโครงการช่วยเหลือประชาชนในอนาคต การศึกษา
ใช้วิธีสารวจข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาจากเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม ผ่าน
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผูท้ ี่ได้เข้าร่ วมโครงการฯ ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามจานวน
150 คน
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของการประเมินโครงการอยูใ่ นระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ในภาพรวมของระดับการประเมินโครงการในด้านการประเมินปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ล้วนอยูใ่ นระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99, 4.00 และ 4.01 ตามลาดับ ในการสอบถามความเห็น
และข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ พบว่า โครงการจ้างงานฯนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะการว่างงาน
ของประชาชนในช่ วงการระบาดของโรค covid-19 แต่อยากให้ติดตามภาวะการมี งานทาของผูท้ ี่ เข้าร่ วม
โครงการอย่างต่อเนื่ อง การมีระยะเวลาการดาเนิ นการของโครงการสั้นเกิ นไป ทาให้ไม่เกิ ดความต่อเนื่ อง
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พบปั ญหาในแต่ละหน่วยงานมีภาระงานที่ไม่เท่ากัน แต่มีอตั ราค่าจ้างที่เท่ากันซึ่ งไม่สอดคล้องกับรายได้ การ
เรี ยกร้องให้มีการปรับแผนของโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
น่า 2019

คาสาคัญ : ประเมินโครงการ, โครงการจ้างงาน, ไวรัสโคโรน่า 2019
Abstract
This research aimed 1. To evaluate the results of Chiang Mai University employment projects for
people affected by an epidemic of Coronavirus Disease 2019, and 2. To study the recommendations after
implementing the project for those who were interested in the obtained information for future use. This
research studied and collected data from relevant documents and research papers. The field data collection
through questionnaires. The sample group consisted of 150 respondents participating in the project.
The results of the study were found that the overall of project evaluation was at a good level, with
the scoring average at 4.00. The overall evaluations on the input factor, project process, and product were
at a good level with the scoring average at 3.99, 4.00, and 4.01 respectively. Due to their opinions and
recommendations, the results showed that this employment project could solve the people's
unemployment problems during the covid-19 outbreak. Several recommendations should be taken into
account: pursuing participants’ employment opportunities continuously; longer employment period for
continuously; the same amount of workload and payment in every workplace; and adjustment of project
plans to suit the outbreak situation of Coronavirus Disease 2019 epidemic.

Keywords: Evaluation project, Employment projects, Coronavirus Disease 2019
บทนา
สถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 ได้ส่งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อประชากรทั้ง
โลกในปั จจุบนั จากบทวิเคราะห์ ของ พิพฒั น์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุ รกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร ที่ได้วิเคราะห์ไว้ในงาน สัมมนา “การเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: Energy
Transition and COVID-19” จัดโดย บริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จากัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
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การวิเคราะห์ไว้วา่ “มาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ ระบาด รวมทั้งการปรับตัวของผูค้ น ส่ งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของคนทัว่ โลก และทั้งหมดสร้ างความท้าทายต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงทาให้การส่ งออกไทยได้รับ
ผลกระทบ การลงทุนจากทั้งนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนไทยหยุดชะงัก และผลจากการขาดรายได้ทา
ให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง ซึ่ งทั้งหมดสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และกระแส
เงินสดของธุ รกิจอย่างรุ นแรง (พิพฒั น์ เหลืองนฤมิตชัย, 2563)
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ได้มีการออกมาตรการ เพื่อมา
ช่ วยเหลื อเยีย วยาประชาชนที่ ได้รับ ผลกระทบ ในกรณี ของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่ เป็ นหน่ วยงานด้า น
การศึ ก ษาและมี น โยบายในการด าเนิ น งานเพื่ อ รั บ ใช้สั ง คม ได้มี โ ครงการจ้า งงานประชาชนที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 2,963 อัตรา
ตาม โครงการ อว.จ้างงาน ในระยะที่ 2 ของกระทรวงการอุดมศึ ก ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
โครงการดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ ยุทธศาสตร์ บริ ก ารวิชาการที่เป็ นเลิ ศ (Service Excellence) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่วา่ “รับผิดชอบต่อสังคม” สู่ “การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม” ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยโครงการ
ดังกล่าวมีการพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุ มชน การฝึ กทักษะความ
ชานาญเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพ การฝึ กฝนเป็ นผูป้ ระกอบการ SME หรื อ Start up (ศูนย์สื่อสาร
องค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, 2563)
ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึ งเล็งเห็ นว่า โครงการจ้างงานประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีความน่าสนใจ อันเนื่องมาจากเป็ น
โครงการที่เกี่ ยวกับการช่ วยเหลื อประชาชนโดยภาครัฐ สามารถนาไปเป็ นข้อมูลเพื่อการปรั บใช้อย่างเป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดทาโครงการเพื่อประชาชนได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อประเมินผลการดาเนิ นโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะหลังการดาเนินโครงการฯ จากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ในการนามาเป็ นข้อมูล
สาหรับผูท้ ี่สนใจจะจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในอนาคต
PSPARN 2022

399

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

วิธีการดาเนินการศึกษา
ประชากรทีน่ ามาใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่นามาใช้ในการศึกษานี้ คือ ประชาชนผูท้ ี่ได้เข้าร่ วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จาก
333 โครงการย่อย ซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 2,638 คน
ขนาดกลุ่มตัวอย่ างทีศ่ ึกษา
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษา ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Non-probability
Sampling) เนื่ องจากสถานการณ์ความไม่ปกติของการระบาด ทาให้การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก
ตามหลักการนั้นไม่สามารถกระทาการได้ จึงจาเป็ นต้องมีการสุ่ มด้วยวิธีการนี้
สาหรับการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นการสุ่ มจากการคัดเลือก แบบ อาสาสมัคร หรื อ
ที่เรี ยกว่า Voluntary Selection โดย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มาจากประชากรที่อาสาเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นหน่วย
ตัวอย่า งด้วยความเต็มใจ โดยจะมี การสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่าง จานวน 150 คน ซึ่ ง เป็ นประชาชนผูท้ ี่ ได้เข้า ร่ วม
โครงการฯ สาหรับการตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือทีน่ ามาใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ได้นามาใช้ ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ทาการเก็บข้อมูลจากการส่ งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้ าหมายผ่านทางอีเมล์ (E-mail) โดยตรงของ
กลุ่มเป้ าหมาย และให้กลุ่มเป้ าหมายตอบผ่านระบบ Google Form โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่มาตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป โดยจะประกอบด้วย เพศ
อายุ ข้อมูลระดับการศึกษา และอาชีพหลักก่อนเข้าร่ วมโครงการฯ ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลโครงการตามการเกณฑ์การวัดและประเมินผล ตามรู ปแบบการประเมิน
โครงการ แบบ CIPP Model โดยแบ่งระดับของคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ (Likert Scale)
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผูท้ ี่ได้เข้าร่ วมโครงการฯ โดยเป็ นลักษณะ คาถามปลายเปิ ด
(Open Ended Question)
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการศึกษา
ข้อมูลที่เกิ ดจากการรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ในส่ วนที่ของค่าที่เป็ นตัวเลขจะนามาวิเคราะห์
โดยใช้ สถิ ติ แ บบบรรยายจากตารางข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสอบถาม และข้อ มู ล จาการสอบถามเกี่ ย วกับ
ข้อเสนอแนะจะนามาวิเคราะห์และจัดกลุ่ม
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ผลการศึกษา
1.ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม

ส่ วนที่ 2 การประเมินผลโครงการตามการเกณฑ์ การวัดและประเมินผล
พบว่า ในภาพรวมของการประเมิ นโครงการที่ประเมิ นโดยกลุ่ มตัวอย่างจานวน 150 คน ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ มีภาพรวมของการประเมินทั้งหมด คือ ดี (AVG.= 4.00 S.D. = 0.90) เมื่อนามาพิจารณา
แต่ละด้านของการประเมิน ปรากฎผลดังนี้
1.ผลการศึกษาด้ านการประเมินปัจจัยนาเข้ า
พบว่า ในภาพรวมของระดับการประเมินโครงการในด้านการประเมินปั จจัยนาเข้า คือ ดี (AVG.=
3.99 S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาแต่ละส่ วนในการประเมินปั จจัยนาเข้า พบว่า
ในส่ วนของการประเมิน งบประมาณในการดาเนิ นโครงการ พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ในการ
ประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี โดยหัวข้อ งบประมาณเหมาะสมต่อการดาเนิ นโครงการ เป็ นอันดับ
ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 3.83
ในส่ วนของการประเมิน กาลังคน ทั้งในส่ วนของผูท้ รงคุ ณวุฒิ พี่เลี้ ยงโครงการ และผูร้ ับจ้างงาน
พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ในการประเมิ นส่ วนนี้ มี ค่ าเฉลี่ ย การแปลผลที่ ต่า งกัน โดยหัวข้อ พี่ เลี้ ย ง
โครงการมี ความรู้ ความสามารถ เป็ นอันดับที่ 1 มี ค่ า เฉลี่ ย การประเมิ นเท่า กับ 4.30 อยู่ใ นระดับ ดี มาก
รองลงมาคือ หัวข้อ ผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยการประเมินที่ได้ เท่ากับ 4.25 อยูใ่ นระดับ
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ดีมาก และหัวข้อ ผูร้ ับจ้างงานมีจานวนรับที่เหมาะสมต่อโครงการ เป็ นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยการประเมินที่ได้
เท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับ ดี
ในส่ วนของการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินโครงการ พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ในการ
ประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี โดยหัวข้อ สถานที่ในการดาเนินโครงการ เป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ ย
การประเมินเท่ากับ 4.11
2. ผลการศึกษาด้ านการประเมินกระบวนการ
พบว่า ในภาพรวมของระดับ การประเมินโครงการในด้านการประเมินกระบวนการ คือ ดี (AVG.=4.00
S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาแต่ละส่ วนในการประเมินกระบวนการ พบว่า
ในส่ วนของการประเมิน กระบวนการรับสมัคร พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 4 หัวข้อ ในการประเมินส่ วนนี้
มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดี โดยหัวข้อ มีรายละเอียดโครงการที่ชดั เจน เป็ นอันดับที่ 1 มี ค่าเฉลี่ ยการประเมิ น
เท่ากับ 3.97
ในส่ วนของการประเมิน กระบวนการตรวจสอบและคัดเลือก พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ในการ
ประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี โดยหัวข้อ การยืนยันตัวตนและตอบรับมีความเหมาะสม เป็ นอันดับ
ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.07
ในส่ วนของการประเมิน กระบวนการ Reflective Coaching พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 4 หัวข้อ ในการ
ประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยการแปลผลที่ต่างกัน โดยหัวข้อ ข้อมูลที่นามา Coaching ทันสมัยต่อปั จจุบนั เป็ น
อันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.21 อยูใ่ นระดับ ดีมาก รองลงมาคือ หัวข้อ ผูท้ าหน้าที่ Coaching มี
ความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.19 อยูใ่ นระดับ ดี หัวข้อ รู ปแบบ Coaching กระตุน้ ให้
เกิ ดการคิดใหม่ๆ เป็ นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ ยการประเมิน เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับ ดี และหัวข้อ รู ปแบบการ
Reflective Coaching น่าสนใจ เป็ นอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการประเมิน เท่ากับ 3.99 อยูใ่ นระดับ ดี
ในส่ วนของการประเมิน กระบวนการทางานของผูร้ ับจ้างตามภารกิจที่กาหนด พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง
4 หัวข้อ ในการประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี โดยหัวข้อ มีการติดตามการทางานอย่างสม่ าเสมอ
เป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.17
ในส่ วนของการประเมิน กระบวนการตั้งเบิกงบประมาณและการโอนเงินไปยังบัญชีผรู้ ับจ้าง พบว่า
หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ในการประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยการแปลผลที่ต่างกัน โดยหัวข้อ ช่องทางการโอนเงิน
มีความเหมาะสม เป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ ยการประเมินเท่ากับ 4.26 อยูใ่ นระดับ ดีมาก รองลงมาคือ หัวข้อ
การตรวจสอบและยืนยันเป็ นไปอย่างรั ดกุม มีค่าเฉลี่ ยการประเมินเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับ ดี และหัวข้อ
กระบวนการงบประมาณมีความรวดเร็ ว เป็ นอันดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับดี
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ในส่ วนของการประเมิน กระบวนการสรุ ปผลการดาเนินโครงการ พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 2 หัวข้อ ใน
การประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดี โดยหัวข้อ การสรุ ปภาพรวมและถอดบทเรี ยนการทางาน เป็ น
อันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 3.94
3.ผลการศึกษาด้ านการประเมินผลผลิต
พบว่า ในภาพรวมของระดับการประเมินโครงการในด้านการประเมินผลผลิ ต ดี (AVG.=4.01
S.D.=0.94) เมื่อพิจารณาแต่ละส่ วนในการประเมินผลผลิต พบว่า
ในส่ วนของการประเมิน รายได้จากการจ้างงาน พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 2 หัวข้อ ในการประเมินส่ วนนี้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี โดยหัวข้อ จานวนเงิ นที่จา้ งงานมีความเหมาะสมกับงาน เป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ ย
การประเมินเท่ากับ 3.82
ในส่ วนของการประเมิน การเกิดการเรี ยนรู ้งาน (Reskill หรื อ Upskill) พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ
ในการประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี โดยหัวข้อ ก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ในการทางาน เป็ นอันดับที่
1 มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.20
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ทไี่ ด้ เข้ าร่ วมโครงการฯ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผูศ้ ึกษาได้จดั แบ่งหมวดหมู่ของความ
คิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มที่ให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะในทิศทางชื่นชมโครงการเพียงอย่างเดียว
ได้มีการให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะว่า
1.โครงการจ้างงานฯ นั้นดี ควรที่จะมีการจัดโครงการต่อไปอีก
2.ได้รับประสบการณที่ดี และเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆมากมาย
2.กลุ่มที่ให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะในทิศทางชื่นชมและเสนอแนวทางในการแก้ไขโครงการ
ด้วย
ได้มีการให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะว่า
1.เป็ นโครงการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะการว่างงานของประชาชนในช่วงการระบาดของโรค
covid-19 แต่อยากให้ติดตามภาวะการมีงานทาของผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการอย่างต่อเนื่ อง
2.โครงการนั้นสามารถบรรเทาเยียวยาช่ วยเหลื อผูไ้ ด้รับผลกระทบแต่ทว่า โครงการย่อยไม่เกิดผล
ดาเนินการที่ต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการได้สิ้นสุ ดลง
3.กลุ่มที่ให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเฉพาะแนวทางแก้ไข
ได้มีการให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะว่า
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1.ระยะเวลาการดาเนินการของโครงการสั้นเกินไป ทาให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
2.ในแต่ละหน่วยงานมีภาระงานที่ไม่เท่ากัน แต่มีอตั ราค่าจ้างที่เท่ากันซึ่ งไม่สอดคล้องกับรายได้
3.ควรมีการปรับแผนของโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด covid-19 เ ช่ น สื่ อ
และเทคโนโลยีที่ทีขอ้ จากัดกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการบางท่าน

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการศึกษา
จากผลการศึกษา ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง การประเมินโครงการโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ประการแรก ในส่ วนของอาชี พหลักก่อนเข้าร่ วมโครงการ ผูต้ อบแบบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 30.70 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ ผูว้ า่ งงานมาก่อนหน้าแล้ว คิด
เป็ นร้ อยละ 25.30 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่ ง จากข้อมูล ชี้ ใ ห้เห็ นว่า ทั้งสองกลุ่ ม ของผูเ้ ข้า ร่ วม
โครงการที่มีจานวนการเข้า ร่ วมมากที่สุดนั้น ล้วนมีสถานะเดี ยวกัน คือ สถานะ การเป็ นผูว้ า่ งงานและไม่มี
รายได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ผลกระทบตลาดแรงงาน กับการมีงานทาในภาพรวม (ผลกระทบ COVID19 ระบาดรอบ 2 ต่อเนื่ องรอบ 3 กับทิศทางตลาดแรงงานไทย, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และทีมวิจยั , 2564) ที่มี
การกล่าวไว้ว่า ประเทศไทยมีการระบาดของ COVID-19 ในรอบปี ที่ผ่านมาถึ ง 2 รอบ ส่ งผลให้เศรษฐกิ จ
ของประเทศมี การผันผวนเป็ นอย่างมาก ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานในภาพรวม ซึ่ งทาให้มี
ความเชื่อมโยงกับอันดับจานวนผูว้ า่ งงานในแบบสอบถามที่มีปริ มาณมาก
ประการที่สอง ในภาพรวมของการประเมินโครงการที่ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน ซึ่ ง
เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่น้ นั มีภาพรวมของการประเมินทั้งหมด ดี (AVG.=4.00) แสดงให้
เห็นว่าการดาเนินโครงการยังมีขอ้ บกพร่ องที่สาคัญหลายประการซึ่ งส่ งผลให้ระดับคะแนนยังไม่อยูใ่ นระดับ
ดีมาก
ประการที่ สาม ในภาพรวมของการประเมิ นบริ บทโครงการ มี ค วามสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2564) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการประเมินโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน"
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที่ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน ที่มีต่อการดาเนินโครงการ ด้านบริ บท เกิดปั ญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่ งผลต่อชี วิตประจาวันคือรายได้
ลดลง การประกอบอาชี พ ติดขัด ซึ่ ง โครงการจ้างงานประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ การ

404

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 ของ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ นั้นมีบริ บทเดี ยวกันกับโครงการ
ดังกล่าว
ประการที่สี่ ผลการศึกษาด้านการประเมินปั จจัยนาเข้า พบว่า ในภาพรวมของระดับการประเมิน
โครงการในด้านการประเมินปั จจัยนาเข้า คือ ดี (AVG.=3.99) โดยพบว่า ในส่ วนของการประเมิน กาลังคน
ทั้ง ในส่ วนของผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ พี่ เลี้ ย งโครงการ และผูร้ ั บจ้า งงาน พบว่า หัวข้อ พี่ เลี้ ย งโครงการมี ค วามรู ้
ความสามารถ เป็ นอัน ดับ ที่ 1 (AVG.=4.30 ดี ม าก) ส่ ว นถัด ลงมาคื อ หัว ข้อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.25 อยูใ่ นระดับ ดีมาก ซึ่ งทั้งสองหัวข้อ ได้รับการประเมินอยู่
ในระดับ ดี ม าก ทั้งสองหัวข้อ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ที่ ได้เข้ามามี ส่วน
เกี่ ยวข้องในโครงการนั้นมี ความรู ้ ความสามารถ สอดคล้องกับเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
(แนวความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ บริ การวิชาการที่เป็ นเลิศ (Service Excellence) ของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่,
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่12 ประจาปี พ.ศ.2560-2564 ปรับปรุ งปี งบประมาณ พ.ศ.
2563) ที่ ว่า มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ขอ้ 6 ตามพันธกิ จ คื อเป็ นมหาวิทยาลัย มุ่ งการ
บริ การวิชาการที่เกิ ดประโยชน์แก่สังคม โดยมีกลยุทธ์ ส่ งเสริ มการ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และผลงานที่โดด
เด่น เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม และ ยกระดับมาตรฐาน ความเป็ นอยู่ของ ชุ มชนภาคเหนื อ และ
ประเทศ ดาเนิ นโครงการต่อต้านความยากจนในชุ มชน โดยมี 1) หลักสู ตร หรื อ โครงการ สนับสนุ นการ
ริ เริ่ มธุ รกิ จที่ยงั่ ยืนในชุ มชน ตัวอย่างเช่ น โครงการ Coaching, การฝึ กอบรม, การบริ การสิ่ งอานวยความ
สะดวกในมหาวิทยาลัย 2) โครงการหรื อหลักสู ตรที่ เปิ ดรับนักศึกษาจากประเทศ ยากจน ให้ทุนการศึกษา/
ให้เรี ยนฟรี 3) การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อริ เริ่ มธุ รกิจที่ยงั่ ยืนในชุมชน
ประการที่ห้า ผลการศึกษาด้านการประเมินกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมของระดับการประเมิน
โครงการในด้านการประเมิ นกระบวนการ อยู่ในระดับ ดี โดยมี ค่า เฉลี่ ยของระดับ คะแนนการประเมิ น
เท่ากับ 4.00 ยังไม่อยู่ในระดับ ดี มาก เมื่อพิจารณา ในแต่ละด้านตาม ตัวชี้ วดั ด้านกระบวนการ (Process)
(ตัวชี้ วดั ด้านกระบวนการ (Process) ,ศักดิ์ชยั ภู่เจริ ญ, 2553) ที่สามารถพิจารณาได้จากสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้ 1.การ
ตรวจสอบกิ จกรรม เวลา และทรั พ ยากรของโครงการ จากการการ 2.ความยอมรั บของประชาชนและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ 3.การมี ส่วนร่ วมของประชาชน และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ
โครงการ 4.ภาวะผูน้ าในโครงการ พบว่า การดาเนิ นโครงการมีระยะเวลาที่ส้ ันเกินไปและบางภาระงานยัง
ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการทางาน โดยเป็ นเพียงการประชุมทางออนไลน์เท่านั้น
ประการสุ ดท้าย ผลการศึ กษาด้านการประเมิ นผลผลิ ตพบว่า ในภาพรวมของระดับการประเมิน
โครงการในด้านการประเมินผลผลิต อยูใ่ นระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนการประเมิน เท่ากับ 4.01
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เมื่ อพิจารณาในแต่ละส่ วนในการประเมิ นผลผลิ ต พบว่าในส่ วนของการประเมิน รายได้จากการจ้างงาน
พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 2 หัวข้อ ในการประเมินส่ วนนี้ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี โดยหัวข้อ จานวนเงินที่จา้ งงาน
มีความเหมาะสมกับงาน เป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ ยการประเมินเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ หัวข้อ รายได้จาก
การจ้างงานมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ ยการประเมินเท่ากับ 3.74 ซึ่ งยังไม่อยูใ่ นระดับ ดีมาก
ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับ ความคิดเห็ นที่ได้มีการสารวจไว้ในผลการศึกษา เนื่ องจากในการสารวจความ
คิดเห็น ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่มองว่า รายได้จากการจ้างงานยังไม่มีความสอดคล้องกับภาระงานตามที่
ควรจะเป็ น บางภาระงานทางานอย่างหนักเกินกว่าที่ได้กาหนดเอาไว้ ตลอดจนการมีค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ตอ้ ง
ลงทุนเองอีกด้วย

ข้ อเสนอแนะของผู้ศึกษา
จากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผูศ้ ึกษามีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ระยะเวลาในการดาเนิ นงานโครงการค่อนข้างสั้น จากการศึกษาความเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
จานวนมาก พบว่าหลายโครงการย่อย ไม่เกิ ดความต่อเนื่ องในการทางาน จึ งควรมีการเพิ่มระยะเวลาการ
ทางานให้สอดคล้องกัน หรื อไม่อย่างนั้นก็ควรมีการปรับการทางาน ให้สอดคล้องและสิ้ นสุ ดตามระยะเวลา
ที่จากัด
2. อัต ราค่ า จ้า งไม่ เหมาะสมกับ ภาระงานในแต่ ล ะโครงการย่อย ผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการหลายท่ า น
ประสบปั ญหาการทางานหนัก หรื อ บางท่านได้รับภาระงานน้อย (จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ) จึงเห็นว่าควรมีการปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน
3. การรายงานความคืบหน้าของที่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการหลายท่าน ได้แสดงความเห็ นไว้ว่า มีความถี่
ของการรายงานผลที่มากเกินความจาเป็ น กล่าวคือ การรายงานผลทุกวัน ดังนั้น เพื่อลดภาระการรายงานผล
ที่มากเกินไป จึงควรมีการปรับเปลี่ยนการรายงานผลเป็ นแบบรายเดือนแทน
4. การใช้สื่อเทคโนโลยีบางครั้งมีขอ้ จากัด เช่น ประชาชนทัว่ ไปบางท่านไม่มีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์
ที่สามารถนามารายงานผลตามรู ปแบบที่กาหนด ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณาเป็ นกรณี ไปว่าจะให้มีการรายงาน
ผลในรู ปแบบใดเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ามากนัก และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. เมื่อสถานการณ์ กลับสู่ ภาวะปกติ ควรใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบทราบโอกาสความน่ าจะเป็ น
เพื่อให้สามารถเป็ นการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการมากยิง่ ขึ้น
2. ควรเพิ่มจานวนประชากร หรื อกลุ่ มตัวอย่าง ให้มีความครอบคลุ มไปถึ งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
โครงการมากขึ้น โดยไม่จากัดเฉพาะประชาชนผูท้ ี่ได้เข้าร่ วมโครงการ แต่ยงั อาจรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ หรื อ
บุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อที่จะได้นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ผลการประเมิน
จากลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
3. หากมี ก ารจัดโครงการในรู ปแบบดังกล่ า วในครั้ งถัดไป ควรที่จะมีก ารศึกษาและประเมิ นผล
โครงการเพื่อมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพื่อติดตามผลการดาเนินการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางใด
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บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับสภาพการจ้างงาน สภาพการ
ทางาน ของลูกจ้างเหมาบริ การในจังหวัดลาปาง 2) สารวจคุ ณภาพชี วิตการทางานและความผูกพันกับงาน
หรื อมีความผูกพันต่อองค์การ 3) นาเสนอแนวทางการยกระดับคุ ณภาพชี วิตการทางาน สภาพการจ้างงาน
สภาพการทางาน ตามความต้องการของลูกจ้างเหมาบริ การ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก ลูกจ้าง
เหมาบริ ก ารในจัง หวัด ล าปาง และกลุ่ ม หัว หน้า งาน กลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารของหน่ วยงาน จ านวน 34 คน ผล
การศึกษาพบว่า ลูกจ้างเหมาบริ การได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดื อน และไม่มีสวัสดิการแม้แต่การ
ประกันสังคม และสิ ทธิ ในการลา การหยุด มีคุณภาพชีวติ การทางานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์เป็ นส่ วนใหญ่ เช่น
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ไม่มีโอกาสได้รับความรู ้ และทักษะใหม่ๆ และการเลื่ อนตาแหน่ ง
หน้าที่ ไม่ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน และขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็ นต้น ลูกจ้าง
เหมาบริ การที่มีอายุมากมีความผูกพันต่อองค์การ ส่ วนกลุ่มที่มีอายุนอ้ ย ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ พร้อมที่
จะออกเมื่อมีโอกาส ควรยกระดับคุณภาพชีวติ การทางาน โดยจัดสภาพการจ้างงาน ให้ มีค่าจ้าง ค่าตอบแทน
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Abstract
The objectives of this article are to 1) study opinions on employment conditions, working
conditions of contract workers in Lampang Province, 2) survey quality of working life and work
commitments or organizational commitments, 3) to propose guidelines upgrading the quality of work life,
employment conditions, working conditions according to the needs of contractors. The study is a
qualitative research collecting data from temporary employees in Lampang Province, a group of the
supervisors, a group of the executives in total 34 people. The results of the study found that the contractors
were paid 9,000 baht per month and had no welfare, leave taking, and quality of work life did not meet
most of the criteria such as advancement and job stability. There is no opportunity to acquire new
knowledge, skills, promotion nor self-development, etc. Older contract workers are bound to the
organization. The younger group is not loyal with the organization and ready to leave when the
opportunity arises. Thus, there should be improvement the quality of work life by providing employment
conditions with wages, compensation, welfare according to the employment standards prescribed by law.
If possible, benefits should be provided equally for permanent employees.

Keywords: Employment Conditions , Quality of the Working Life , Temporary Employees Employee
Engagment

บทนา
กรมการปกครอง มีภารกิจหลักคือ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงภายในประเทศ
การอานวยความเป็ นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดนและการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมี
ความมัน่ คงปลอดภัย ได้รับ บริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ วและ ให้เกิ ดความสงบสุ ข ในสั งคมอย่า งยัง่ ยืน หรื อ
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“บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข” ให้กบั ประชาชน ส่ วนราชการในภูมิภาคได้แก่ จังหวัด อาเภอ โดยมีขา้ ราชการ
เป็ นผูข้ บั เคลื่ อนโยบายของรัฐบาล เช่ น การแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจน ปั ญหายาเสพติด รวมทั้ง
ภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบในระดับอาเภอ/กิ่งอาเภอ มอบหมายให้นายอาเภอเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ใน
การปฏิบตั ิให้บงั เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย มีนายอาเภอเป็ นผูบ้ ริ หารส่ วนราชการระดับอาเภอ มีปลัดอาเภอ
และเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นภารกิ จ ช่ วยเหลื องานสารบรรณ ธุ รการ การบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ การให้บริ การประชาชน ด้านการทะเบียน ช่ วยเหลื อการปฏิ บตั ิ งานอื่ น ๆ ของ
จังหวัด อาเภอ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ระดับพื้นที่ ทั้งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมการปกครอง และของจังหวัดหรื ออาเภอ (กรมการปกครอง,
2559)
ปั จจุบนั ระบบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ปกครองประกอบด้วย ตาแหน่ ง ข้าราชการ มีอายุการจ้างงาน
จนถึง 60 ปี มีสวัสดิการทั้งด้านการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยนบุตร ค่าเช่าบ้าน บานาญหลังเกษียณอายุ การ
จ้า งในต าแหน่ ง พนัก งานราชการ ท าสั ญ ญาจ้า งทุ ก 4 ปี มี ก ารประเมิ น เพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้า ง ได้รั บ สิ ท ธิ
ประกันสังคม ได้สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ เช่น สิ ทธิ ในการลา การหยุด ค่าตอบแทนระหว่างลาและค่าตอบแทน
ล่ วงเวลา ค่า ใช้จ่ายการเดิ นทาง เป็ นต้น ตาแหน่ ง ลู ก จ้า งประจา จ้า งโดยท าสัญญาเพีย งครั้ งเดี ยว ได้รับ
สวัสดิการ ค่าตอบแทน ใกล้เคียงกับข้าราชการ ได้รับการเลื่ อนขั้นค่าจ้าง บาเหน็จลูกจ้าง เมื่อเกษียณอายุ
(กระทรวงการคลัง, 2537) และตาแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริ การ หรื อลูกจ้างชัว่ คราว ไม่มีฐานะเป็ นลูกจ้าง เป็ น
เพียงผูร้ ับจ้างทาของ ไม่มีสิทธิ ลาหยุดใดๆ หากไม่มาปฏิบตั ิงานวันใดจะไม่ได้รับค่าจ้าง (กรมการปกครอง,
2556) จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งมีความต้องการศึกษา สภาพการจ้างงานและสภาพการทางาน
คุณภาพชี วิตในการทางาน ความผูกพันกับงาน หรื อมี ความผูกพันต่อองค์การ และแนวทางการยกระดับ
คุณภาพชีวติ การทางาน สภาพการจ้างงาน สภาพการทางาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างเหมา
บริ การ และมีมาตรฐานการจ้างงานที่เหมาะสมเป็ นธรรมมากขึ้น การศึกษานี้ ได้เลื อกใช้จงั หวัดลาปางเป็ น
กรณี ศึกษา เนื่องจากผูศ้ ึกษารับราชการตาแหน่งปลัดอาเภอ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาบรรดาลูกจ้างเหมาบริ การ ซึ่ ง
เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในพื้นที่ ท้ งั ในและนอกส านักงาน ประเด็นที่ สังเกตจากการทางานของ
ลูกจ้างเหมาบริ การ ที่ปฏิบตั ิงานตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ณ ที่ทาการปกครองอาเภอ และที่ทาการปกครอง
จังหวัดลาปาง มีระยะเวลาการทางานตั้งแต่ 1 ปี ถึ งมากกว่า10 ปี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็น
ของลูกจ้างเหมาบริ การ เกี่ ยวกับสภาพการจ้างงาน และสภาพการทางาน คุ ณภาพชี วิตการทางาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ และความต้องการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข ในด้านใด อย่างไร เพื่อให้มีสภาพชี วิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีแรงจูงใจในการทางาน และทาให้ได้ผลงานที่ดี ซึ่ งผลการศึกษานี้ จะมีประโยชน์ต่อกรมการ
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ปกครอง ที่จะได้ใช้สาหรับประกอบการตัดสิ นใจในการพัฒนามาตรฐานการจ้างงานและมาตรฐานการ
ทางานให้กบั ผูท้ ี่ทางานทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ สภาพการจ้างงาน สภาพการทางาน ของลูก จ้างเหมาบริ การ
กรมการปกครอง ในจังหวัดลาปาง
2. เพื่อสารวจคุณภาพชี วิตการทางาน และ ความผูกพันกับงานหรื อมีความผูกพันต่อองค์การ ของ
ลูกจ้างเหมาบริ การ กรมการปกครอง ในจังหวัดลาปาง
3 เพื่อนาเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตการทางาน สภาพการจ้างงาน สภาพการทางาน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างเหมาบริ การ และมาตรฐานการจ้างงานของรัฐ

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
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ทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั
หลักที่จะนามาใช้เป็ นกรอบคิดในการศึกษาดังนี้
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Working Life) ของวอลตัน (Richard E. Walton) (อ้าง
ถึงใน นวรัตน์ ณ วันจันทร์ , 2548) แนวคิดคุณภาพชีวิตการทางานของวอลตัน ที่ได้กาหนดตัวชี้ วดั ไว้ 8 ด้าน
ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านเศรษฐกิ จ ที่จาเป็ นในการดารงชี วิตเพื่อความอยู่รอด เพียงพอ เป็ นธรรม 2) สภาพการ
ทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Safe and Healthy Working Conditions) มีสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและด้านจิตใจ ไม่เสี่ ยงอันตรายเกินไป สะดวกสบาย ได้รับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานเวลา ค่าจ้าง
และสวัสดิการที่เหมาะสม 3) ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน (Future Opportunity for Continued
Growth and Security) การได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ ความรู ้และทักษะใหม่ๆ มีโอกาสใน
การเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน 4) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของตนเอง (Immediate Opportunity to Use and Develop Human Capacities) ได้รับการพัฒนา เช่ น
การศึกษา ฝึ กอบรม การพัฒนาการทางานและอาชีพ มีความมัน่ ใจเชื่ อมัน่ ว่าสามารถแก้ไขปั ญหา ใช้ความรู้
ความสามารถและความชานาญมากขึ้น และเป็ นที่ยอมรับ 5) การทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคล
อื่น (Social Integration in The Work Organization) การเห็นคุณค่าของตนว่าทางานให้สาเร็ จได้ ยอมรับให้
ความร่ วมมื อ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศการทางานที่ ไม่มีอคติ แบ่งพวกพ้อง มีความเชื่ อถื อศรัทธา
ความเท่ า เที ย ม ให้ เ กี ย รติ จ ริ ง ใจต่ อ กัน และมี โ อกาสเลื่ อ นขั้น สู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น 6) สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล
(Constitutionalism in The Work Organization) ได้รับการเคารพในสิ ทธิ ส่วนตัวของตัวเองและครอบครัว มี
อิ ส ระพู ด ถึ ง การท างาน นโยบายต่ อ ผู ้บ ริ หาร มี ค วามเสมอภาคเท่ า เที ย มในการได้รั บ ผลประโยชน์
ค่าตอบแทนและความมัน่ คงในงานตามกฎหมาย 7) จังหวะชี วิต (Work and The Total Life Space) การ
สามารถจัดเวลาได้อย่างเหมาะสมและมีความสมดุ ลระหว่างเวลาการทางาน การทากิ จกรรมกับครอบครัว
และของสังคมได้อย่างเหมาะสม กับความจาเป็ นในชี วิต และ 8) ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (The Social
relevance of Work Life) การทางานช่ วยเหลื อและรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มคุ ณค่าของงาน ตัวเองและ
องค์การ มีความรู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
การศึ กษาความผูก พันกับงานหรื อมี ค วามผูกพันต่อองค์การ ได้นาผลงานวิจยั ของ The Gallup
Organization (อ้างถึ งใน วาริ ก า ริ้ วเหลื อง ,2553) ซึ่ งเป็ นสถาบันวิจยั และองค์การที่ปรึ กษาได้ศึกษาถึ ง
พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุ ษย์ ได้แบ่งลาดับขั้นความผูกพันของความผูกพันเป็ น 4 ขั้น จากคาถามที่
เป็ นตัวชี้วดั 12 ข้อ ดังนี้ ระดับความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) ตัวชี้ วดั คือ 1.รู ้วา่ ถูกคาดหวังอะไรบ้างจาก
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การท างาน 2.การมี เ ครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างานที่ เ หมาะสม ระดับ การสนับ สนุ น ทางการบริ หาร
(Management Support) 3. โอกาสที่จะทาในสิ่ งที่ฉนั ทาดีที่สุด 4. ได้รับการยกย่องหรื อชมเชย 5. มีคนในที่
ทางานเอาใจใส่ ฉนั 6. มีคนที่ทางานสนับสนุนให้มีการพัฒนา ระดับสัมพันธภาพ (Relatedness) 7.ความคิด
ของฉันได้รับการยอมรับ 8. พันธกิ จหรื อจุดมุ่งหมายขององค์การ 9. ทางานเต็มที่เพื่อคุณภาพ 10. มีเพื่อนดี
ที่สุดในที่ทางาน และ ระดับความก้าวหน้าในงาน (Growth) 11. มีการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้า 12. มี
โอกาสที่ จะได้เรี ยนรู ้ และเติบโตนอกจากนี้ ได้แบ่งความผูกพันของพนักงานในการทางานไว้ 3 ประเภท
ได้แก่ 1) มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) คือ พนักงานที่ทางานด้วยความเต็มใจและตั้งใจ และคานึงถึง
องค์การ 2) ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not-engaged) คือ ไม่มีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
ทางานโดยไม่ได้ต้ งั ใจ และ 3) ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไม่มี
ความสุ ขในการทางานส่ วนการนาเสนอแนวทางการยกระดับ คุณภาพชี วิตการทางาน สภาพการจ้างงาน
สภาพการทางาน ได้นาผลการวิจยั ของ Burke (อ้างถึงใน กชกร โสมพัฒนะพงษ์, 2560) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ได้เสนอแนวคิด Employee Engagement Model ที่แสดงให้เห็นถึง
ปั จจัยที่เป็ นส่ วนประกอบของการเกิดความผูกพันของพนักงาน ประกอบไปด้วย 6 ปั จจัย ได้แก่ 1. องค์การ
(Company) องค์การต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
2. ผูบ้ ริ หาร (Manager) ผูบ้ ริ หารต้องมีความยุติธรรม ให้การสนับสนุ นและมีการประเมินผลงาน
อย่างเที่ยงธรรม 3. เพื่อนร่ วมงาน (Work Group) ต้องให้ความร่ วมมือในการทางานที่ดี 4. ลักษณะงาน (The
Job) งานที่ ท ้า ทาย มี ร ะบบการประเมิ น ผลงานที่ ดี 5. ความก้ า วหน้ า ในสายงานหรื อสายอาชี พ
(Career/Profession) พนักงานต้องมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชี พ และ 6.
ลูกค้า (Customer) ต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งต่อลูกค้าได้

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาเลือกใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research Methodology) ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูใ้ ห้
ข้อมู ล หลัก ประกอบด้วย กลุ่ ม หัวหน้า งานของลู ก จ้า งเหมาบริ ก าร ได้แก่ ป ลัดอาเภอ จานวน 8 คน เจ้า
พนักงานปกครองสังกัดที่ทาการปกครองจังหวัด 1 คน จ่าจังหวัดลาปาง 1 คน กลุ่มผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน
ได้แก่ นายอาเภอจานวน 8 คน และปลัดจังหวัดลาปาง 1 คนโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In depth
Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ลูกจ้างเหมาบริ การ 3 ครั้งโดย ครั้งละ5 คน แบ่งกลุ่มผูม้ ี
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อายุงานน้อยกว่า 5 ปี กลุ่มที่มีอายุงาน5 - 10 ปี และกลุ่ มที่ มี อายุงานมากกว่า10 ปี ขึ้นไปรวมลู กจ้างเหมา
บริ การ จานวน 15 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (semi - structure interview) มีการกาหนดโครงสร้างของประเด็น
คาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open ended Questions)

ผลการศึกษา
1. ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ สภาพการจ้า งงาน สภาพการท างาน ของลู ก จ้างเหมาบริ ก าร กรมการ
ปกครอง ในจังหวัดลาปาง จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและพูดคุยสนทนากับกลุ่มลูกจ้างเหมาบริ การ พบว่า
ทั้งผูบ้ ริ หารและลูกจ้างเหมาบริ การ ต่างมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน โดยให้ความเห็นที่สามารถสรุ ปได้วา่
ลูกจ้างเหมาบริ การได้รับค่าตอบแทนเพียงค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน และไม่มีรายได้และสวัสดิการใดๆอีก
แม้แต่การประกันสังคม และสิ ทธิ ในการลา การหยุด ค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอต่อการดารงชี พในสภาพ
เศรษฐกิ จปั จจุ บ นั และเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ลัก ษณะงานที่ ท า และเปรี ย บเที ย บกับ เจ้า หน้า ที่ ป กครองที่ มี
สถานภาพการจ้างงานในรู ปแบบพนักงานราชการและลูกจ้างประจา พบว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรม
เนื่องจากลักษณะงานที่ทา ความยากง่ายของงาน และภารกิจที่ตอ้ งรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปกครองมีเท่ากัน
แต่ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พนักงานราชการได้รับเงินเดือนเริ่ มต้น 10,430 บาท
มี ก ารประเมิ นเพื่อต่ อสั ญญาทุ กๆ 4 ปี ได้รับ การประเมิ นเพื่ อเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน 2 ครั้ งต่ อปี เช่ นเดี ยวกับ
ข้า ราชการ มี ส วัส ดิ ก ารประกันสั ง คม ม.33 และได้วนั ลาพัก ผ่อน 10 วัน ต่ อปี งบประมาณเช่ นเดี ย วกับ
ข้าราชการ
2. คุณภาพชี วิตการทางาน และ ความผูกพันกับงานหรื อมีความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างเหมา
บริ การ กรมการปกครอง ในจังหวัดลาปาง พบว่า ทั้งผูบ้ ริ หารและลูกจ้างเหมาบริ การ ต่างมีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่างกันโดยให้ความเห็นที่สามารถสรุ ปได้วา่ ลูกจ้างเหมาบริ การ มีคุณภาพชี วิตการทางานที่ไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์เป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ พบว่า ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการดารงชี พในสภาพ
เศรษฐกิ จปั จจุบนั มีความรู ้สึกว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ลักษณะงานที่ทา ความ
ยากง่ายของงาน และภารกิจที่ตอ้ งรับผิดชอบ สภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่า
เจ้าหน้าที่ปกครองทุกคน ไม่วา่ จะมีสถานะการจ้างงานรู ปแบบใด ต่างต้องทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เหมือนกัน เช่ น งานธุ รการ งานสารบรรณ การลงพื้นที่ หรื อการออกให้บริ การนอกที่ต้ งั มีการจัด ระบบ
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน อาจจะไม่มีความทันสมัย เช่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ รถยนต์
ความก้า วหน้า และมัน่ คงในงาน พบว่า แม้จะท างานในหน่ วยงานราชการ แต่ ลู ก จ้า งเหมาบริ ก ารไม่ มี
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ความรู ้ สึกมัน่ คงในงาน เพราะจ้างงานไม่เกิ นปี งบประมาณ ซึ่ งอาจถูกเลิกจ้างในปี งบประมาณถัดไป ต้อง
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่นายอาเภอได้แต่งตั้งขึ้น จึงมีโอกาสที่จะไม่รับการจ้างต่อ โอกาสใน
การใช้และพัฒนาขีดความสามารถของตน พบว่า ลูกจ้างเหมาบริ การได้ใช้ความรู้ ความสามารถ มีผลงานจน
เป็ นที่ยอมรับจากหัวหน้างาน ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน แต่ไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ
พัฒนาการทางาน หรื อพัฒนาการดาเนิ นชี วิตจากการฝึ กอบรมจากหน่ วยงานต้นสังกัดเพราะไม่มีสิทธิ ตาม
สัญญาจ้าง การทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น พบว่า ลูกจ้างเหมาบริ การเป็ นผูท้ ี่มีคุณค่าต่อ
งาน ต่อหน่ วยงาน และได้รับการยอมรับ ความร่ วมมือในการทางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในสถานะจ้าง
เหมาบริ การ และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นอย่างดี สิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานที่ทางาน พบว่า ลูกจ้างเหมาบริ การมี
อิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ เสนอความคิ ดเห็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชา หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็น ชอบใน
ข้อคิดเห็ นนั้น ๆ และสามารถปฏิเสธการทางานที่นอกเหนื อจากงานที่ได้รับมอบหมาย ถ้าขัดต่อระเบียบ
กฎหมาย มีการเคารพสิ ทธิ กนั และกัน ไม่มีการก้าวก่ายเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว จังหวะชี วิต หรื อ ความ
สมดุลระหว่างชี วิตการทางานโดยส่ วนรวม แม้อาจจะมีการทางานนอกเวลางาน และวันหยุด แต่ไม่กระทบ
ต่อการดาเนิ นชี วิตส่ วนตัวมากนัก เพราะทราบภารกิ จล่ วงหน้า จึงสามารถจัดการเวลาเรื่ องงานและเรื่ อง
ส่ วนตัวได้ ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความรู้สึกภาคภูมิใจในงานที่ทา ในองค์กรที่ได้ปฏิบตั ิงาน เพราะ
เป็ นงานที่มีความสาคัญ และได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับพื้นที่เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่
ชนบท ถึ ง แม้จะอยู่ใ นสถานะของลู กจ้า งเหมาบริ ก าร แต่ ก็ ไ ด้รับ การยอมรั บ การเคารพ การนับถื อจาก
ประชาชนในพื้นที่เสมือนเป็ นข้าราชการประจา
3. ในด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ลู กจ้างเหมาบริ การส่ วนหนึ่ งมีความผูกพันต่องานและ
องค์การน้อย เพราะจากสภาพการจ้างงานและคุณภาพชีวติ การทางานในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่ได้รับ
ทาให้ลูกจ้างเหมาบริ การ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่วา่ จะมีอายุการทางานเท่าใด พร้อมที่จะย้ายงาน ลาออก
จากงานอยูเ่ สมอ หากมีงานอื่นที่มนั่ คง ได้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และมีสวัสดิการ โดยมีลูกจ้างเหมาบริ การ
หลายรายที่พยายามสอบบรรจุเป็ นข้าราชการ หรื อบรรจุในตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสู งกว่า มีความมัน่ คง
มากกว่า ส่ วนสาเหตุลูกจ้างส่ วนหนึ่งที่ยงั คงอยู่ เนื่องจากมองว่าตาแหน่งที่ทายังเป็ นที่ตอ้ งการของหน่วยงาน
การจ้างงานของหน่วยงานราชการมักจะเป็ นการจ้างงานที่จา้ งระยะยาว สามารถต่อสัญญาในทุกปี ได้ อีกทั้ง
ลูกจ้างเหมาบริ การส่ วนมากเป็ นคนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ หรื อบางคนมีอายุมากแล้วจึงไม่อยากย้ายออก
จากพื้นที่หากต้องออกไปทางานที่พ้นื ที่อื่น เพราะสภาพพื้นที่ที่อยูอ่ าศัย ณ ปั จจุบนั ยังเป็ นสังคมแบบชนบท
ค่าครองชีพยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เป็ นสังคมเมืองใหญ่
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4. แนวทางการยกระดับคุณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้างเหมาบริ การให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สังคมและการดารงชีวติ ในสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั จากความเห็นของทั้งหัวหน้างาน ผูบ้ ริ หารและลูกจ้าง
เหมาบริ การ ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
1) จากสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั การจะจัดสภาพการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างเหมาบริ การ ให้มีความ
เท่าเทียมกับลูกจ้างภาคเอกชน ที่ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามมาตรฐานการจ้างงานตามที่กฎหมายกาหนด
มีความเป็ นไปได้ หากกรมการปกครองจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตการทางานให้แก่ลูกจ้าง
เหมาบริ ก ารให้ไ ด้รับ ค่ า จ้า งเที ย บเท่ า กับ ค่ า แรงขั้นต่ า ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ การจัดสวัส ดิ ก ารให้
ครอบคลุ มให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการจ้างงานในลักษณะไหน เช่ น สวัสดิการสังคม
สิ ทธิในการลา
2) ควรมอบสิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลแก่ ลู ก จ้า งเหมาบริ ก าร ซึ่ งมี ค วามเป็ นไปได้ห ากจะจัด
สวัสดิการให้ลูกจ้างเหมาบริ การได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่ตน เพราะลูกจ้างเหมาบริ การถือว่า
เป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ให้แก่ราชการ ควรที่จะได้รับสวัสดิการดังกล่าวเป็ นการตอบแทน
3) ควรมีรางวัลให้แก่ลูกจ้างเหมาบริ การที่ปฏิบตั ิงานดี เด่น หรื อปฏิบตั ิงานให้แก่กรมการปกครอง
ยาวนาน เพราะสิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่ ลูกจ้างเหมาบริ การ การดูแลลูกจ้าง
เหมาบริ การหากได้รับความเดือดร้อนในเรื่ องต่าง ๆ การให้ความยอมรับ รับฟังความคิดเห็นจากลูกจ้างเหมา
บริ การความผูกพันและความภักดีต่อองค์การปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การและราชการอย่างเต็มความสามารถ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
สภาพการจ้างงาน สภาพการทางาน ของลูกจ้างเหมาบริ การ กรมการปกครอง ในจังหวัดลาปาง
เป็ นการจ้างงานตามการจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ ปกครอง เป็ นการจ้างไม่ เกิ นปี งบประมาณ ได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดื อน
ลูกจ้างมีฐานะเป็ นเพียงผูร้ ับจ้างตามข้อตกลงการจ้าง หรื อเป็ นเพียงผูร้ ับจ้างทาของ จึงไม่ถือเป็ นบุคลากรของ
รัฐ และไม่ถือเป็ นการจ้างลูกจ้างของส่ วนราชการหรื อการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
จึงไม่มีสิทธิ ประกันสังคม เว้นแต่สมัครเป็ นผูป้ ระกันตน ตามมาตรา 40 และไม่มีการลาหยุดตามระเบียบว่า
ด้วยการลาส าหรั บ ข้า ราชการหรื อลู ก จ้า ง หากไม่ ม าปฏิ บ ัติง านในวันใดก็ จ ะไม่ ไ ด้รับ ค่ า จ้า ง (กรมการ
ปกครอง , 2556) จากสภาพการจ้างงานดังกล่าว ถือว่าต่ากว่ามาตรฐานการจ้างงานตามกฎหมายไทย ได้แก่
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541และฉบับปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ. 2551 พ.ศ.2561 และพ.ศ.2562 ที่
ได้กาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เป็ นมาตรฐานการจ้างงานตามกฎหมายที่ใช้
บังคับกับการจ้า งงานทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นมาตรฐานต่ าสุ ดที่ลูกจ้างต้องได้รับการปฏิ บตั ิจากนายจ้าง เช่ นได้รับ
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ค่าจ้างขั้นต่าตามกฎหมายซึ่ งปั จจุบนั ประมาณ330 บาท/วัน มีชวั่ โมงทางานปกติไม่เกิน 8 ชัว่ โมง/วัน หรื อ 48
ชัว่ โมงต่อสั ปดาห์ มี สิทธิ ได้รับค่ าจ้างล่ วงเวลา การจ้างท างานวันหยุด มี สิท ธิ ใ นการลากิ จ ลาป่ วย การ
ประกันสังคม เป็ นต้น (กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, 2554) ซึ่ งการจ้างงานของหน่วยงานรัฐบาลใช้
การจ้างในรู ปแบบการจ้างเหมาบริ การเพื่อเลี่ยงการให้สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
คุ ณภาพชี วิตการทางาน และความผูกพันกับงานหรื อมี ความผูกพันต่อองค์การ ของลูกจ้างเหมา
บริ ก าร กรมการปกครอง ในจังหวัดลาปาง ทั้งผูบ้ ริ หารและลู ก จ้างเหมาบริ ก าร ต่ างมี ความคิ ดเห็ นที่ ไ ม่
แตกต่างกันโดยให้ความเห็นที่สามารถสรุ ปได้วา่ ลูกจ้างเหมาบริ การ มีคุณภาพชี วิตการทางานไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์เป็ นส่ วนใหญ่ เมื่อนาไปวิเคราะห์กบั ทฤษฎีแนวคิดคุณภาพชี วิตการทางาน (Quality of Working Life)
ของ Richard E. Walton (อ้างถึงใน นวรัตน์ ณ วันจันทร์ , 2548) ที่ได้กาหนดตัวชี้ วดั ไว้ 8 ด้าน พบว่า ลูกจ้าง
เหมาบริ การไม่มีคุณภาพคุณภาพชี วิตการทางานในด้านต่างๆคือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมที่
ทุกคนทางานย่อมการตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการดารงชี วิตเพื่อความ
อยูร่ อด เพียงพอและเป็ นธรรม แต่ลูกจ้างเหมาบริ การไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ไม่ได้รับ
สวัสดิ การต่าง ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ไม่มีโอกาสได้รับความรู ้ และทักษะใหม่ๆ ไม่มี
โอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน เนื่องจากเป็ นการจ้างงานที่
ไม่เกินปี งบประมาณ มีโอกาสไม่ได้รับการจ้างงาน หรื ออาจจะถูกบอกเลิกจ้างในเดือนถัดไปได้เสมอ และ
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง มีโอกาสการได้รับการพัฒนา เช่นการฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดความ
ชานาญมากขึ้น เนื่องจากสถานภาพการทางานไม่ได้เป็ นลูกจ้างส่ วนราชการจึงไม่มีสิทธิ ดงั กล่าว และ ถึงแม้
การทางานที่ไม่กระทบต่อการดาเนินชีวติ ส่ วนตัวและครอบครัว ได้รับการยอมรับความเคารพสิ ทธิ จากเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และมีความภูมิใจในงานที่ทา เนื่องจากเป็ นงานที่ได้ช่วยเหลือประชาชน
ส่ วนด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่ามีสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพที่ไม่
เสี่ ย งอันตรายเกิ น ไป รู้ สึ ก สะดวกสบาย แต่ ไ ม่ ไ ด้รับ การปฏิ บ ตั ิ ง านตามมาตรฐานเวลาและค่ า จ้า งและ
สวัสดิ การที่ค วรได้รับ ในด้านการท างานร่ วมกันและความสั มพันธ์ ก ับบุ คคลอื่ น เห็ นคุ ณค่ าของตนเอง
ยอมรับและให้ความร่ วมมือ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศการทางานที่ ไม่มีอคติ แบ่งพวกพ้อง เชื่ อถื อ
ศรัทธาซึ่ งกันและกัน ให้เกียรติกนั จริ งใจต่อกัน แต่ไม่มีโอกาสในการเลื่อนขั้นไปสู่ ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ด้า นสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล พบว่า มี สิ ท ธิ ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ได้รับ การเคารพสิ ท ธิ ส่ วนตัวและ
ครอบครั ว มี อิ ส ระในการท างาน แสดงความเห็ น ในนโยบายต่ อ ผู ้บ ริ ห าร แต่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ผลประโยชน์
ค่าตอบแทนและความมัน่ คงในงานตามกฎหมาย ด้านจังหวะชี วิตพบว่าสามารถจัดเวลาได้อย่างเหมาะสม
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และมีความสมดุลระหว่างเวลาการทางาน ครอบครัวและของสังคม และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มี
ความรู ้สึกว่าตนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ในส่ วนของความผูกพันต่อองค์การ ลูกจ้างเหมาบริ การส่ วนหนึ่ งมีความผูกพันต่องานและองค์การ
น้อย เพราะจากสภาพการจ้างงานและคุ ณภาพชี วิตการทางานในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ที่ได้รับความ
มัน่ คงและโอกาสความก้าวหน้าในงานไม่มี ทาให้ลูกจ้างเหมาบริ การ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่วา่ จะมีอายุการ
ทางานเท่าใด พร้อมที่จะย้ายงาน ลาออกจากงาน อยูเ่ สมอ หากมีงานอื่นที่มนั่ คง ได้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
และมีสวัสดิการ โดยมีลูกจ้างเหมาบริ การหลายรายที่พยายามหาทางปรับเปลี่ยนงานหางานใหม่ ส่ วนที่ไม่คิด
ย้ายงานเพราะอายุมาก เมื่อนามาวิเคราะห์ กับผลงานวิจยั ของ The Gallup Organization (อ้างถึงใน วาริ กา ริ้ ว
เหลือง ,2553) ที่ ได้แบ่งความผูกพันของพนักงานในการทางานไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) มี ความผูกพันต่อ
องค์การ 2) ไม่ยดึ ติดกับความผูกพันต่อองค์การ และ 3) ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ ลูกจ้างเหมาบริ การส่ วน
หนึ่ งอยู่ในประเภทที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ คือ ไม่มีความกระตือรื อร้ นในการทางาน ทางาน
โดยไม่ได้ต้ งั ใจ และอีกส่ วนหนึ่ง ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ พร้อมที่จะออกเมื่อมีโอกาสที่ดีกว่า และส่ วน
ใหญ่มีลาดับขั้นของความผูกพันในระดับความต้องการพื้นฐาน ว่าถูกคาดหวังจากการทางาน มีเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ทางานที่เหมาะสม
แนวทางการยกระดับคุ ณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้างเหมาบริ การให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สังคมและการดารงชี วิตในสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั ที่ พบว่า มีการเสนอให้ จัดสภาพการจ้างงาน ให้มี
ความเท่ า เที ย มกับ ลู กจ้า งภาคเอกชน มี ค่ าจ้า ง ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก าร ตามมาตรฐานการจ้างงานตามที่
กฎหมายกาหนด หากมีความเป็ นไปได้ ควรมีการจัดสวัสดิการให้เสมอภาคกับลูกจ้างประจา ผลการศึกษานี้
เป็ นไปตามผลการวิจยั ของ Burke (2003 อ้างถึงใน กชกร โสมพัฒนะพงษ์, 2560) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ได้เสนอแนวคิด Employee Engagement Model ที่แสดงให้เห็นถึง
ปั จ จัย ที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบของการเกิ ด ความผูก พัน ของพนัก งาน 6 ปั จ จัย ได้แ ก่ 1. องค์ก ารมี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนและสวัสดิ การที่ ดี 2. ผูบ้ ริ หารต้องมีความยุติธรรม มี การประเมิ นผลงานอย่างเที่ ยงธรรม 3.
เพื่อนร่ วมงานต้องให้ความร่ วมมือในการทางานที่ดี 4. ลักษณะงานที่ทา้ ทาย มีระบบการประเมินผลงานที่ดี
5. ความก้าวหน้าในสายงานหรื อสายอาชีพ และ 6. ลูกค้าต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งต่อลูกค้าได้

418

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับสภาพการจ้างงานโดยพิจารณาการจ้างงาน ให้เป็ นสัญญาครั้งละ 4 ปี เช่น เพื่อให้ลูกจ้าง
เหมาบริ การเกิดความรู ้สึกมัน่ คงในงาน และจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ตวั ลูกจ้างเหมาบริ การ
2. ควรเพิ่มค่าตอบแทน จัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเหมาบริ การให้เทียบเท่ากับลูกจ้างของส่ วนรางวัล
ลูกจ้างเหมาบริ การที่ มีผลปฏิ บตั ิ งานดี เด่ นของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ลูกจ้างเหมาบริ การมี
ความกระตื อรื อ ร้ นในการท างาน พัฒนาการท างานให้ ดีข้ ึ นมี ข วัญและก าลัง ใจในการท างาน มี ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี มีคุณภาพ และบรรลุเป้ าหมาย ภารกิจขององค์การ
3. มีการฝึ กอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ในภารกิจของ
กรมการปกครองเพื่อ ยกระดับคุ ณภาพชี วิตทั้งการทางาน และการดาเนิ นชี วิตของลูกจ้างเหมาบริ การให้มี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภาค5จากัดของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการ
ตารวจที่ เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ต ารวจภาค 5 จากัด 8 ภาคเหนื อ ตอนบน จานวน 100 คน และ
ข้าราชการตารวจที่ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน จานวน
100 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way
ANOVA) และสถิติสหสัมพันธ์ ของ Pearson (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัดในระดับสู งที่ สุดเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปั จจัยอื่ นๆ และผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเข้า
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ แตกต่างกันอย่างที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มี ความสัมพันธ์กนั ทางบวก กับการ
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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คาสาคัญ : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด การตัดสิ นใจ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
Abstract
This research aims to study the factors affecting the decision making to be a membership of
Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative Limited. The samples used were 100 police
officers who were members of, and the other 100 police officers who were not members of the Police
Savings Cooperative Region 5 Limited 8, the upper northern region. The researcher used questionnaires to
collect data and statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and
Pearson Product Moment Correlation Coefficient to test the hypotheses. The results suggest that most
respondents place importance on the marketing mix factor. The hypothesis testing results revealed that the
factor of gender, ages, education level, government service age, and status were statistically significant at
the 0.05 level. Also, the factors of product, price, promotion, people, and physical environment had a
positive effect according to be a member at a significance level of 0.05.

Keywords: Marketing mix factors, decision making, police savings cooperative members
บทนา
สภาวการณ์ ในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับปั ญหา
ทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนต้อง
ประสบปั ญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่ งผลให้ผทู ้ ี่มีรายได้นอ้ ยได้รับผลกระทบ เนื่ องจากไม่สามารถหา
รายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น นามาสู่ การแก้ไขปั ญหาด้วยการกูย้ ืมเงิ นจากแหล่งกูน้ อกระบบ
โดยยอมเสี ย ดอกเบี้ ยในอัตราสู ง จึ งก่ อให้เกิ ดหนี้ สิ นผูก พันและก่ อให้เกิ ดความเดื อดร้ อนแก่ ตนเองและ
ครอบครัวภายหลัง ด้วยเหตุน้ ี สหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นสถาบันการเงิน ถือเป็ นกลไกและเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ที่เกิ ดจากการรวมกันของคณะบุคคล ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางทาง
การเงินระหว่างสมาชิกที่มีเงินเหลือเพื่อที่จะออมเงิน และสมาชิกที่ตอ้ งการใช้เงิน โดยเข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันของผูท้ ี่มีรายได้ประจาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือช่วยเสริ มการออมของสมาชิ กทั้งในด้าน
การถือหุ ้น การออมเงิน และเป็ นแหล่งกูย้ ืมเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิ กที่มีความจาเป็ นและเดือดร้อน โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่า และจ่ายเงินปั นผลค่าหุ ้นให้แก่สมาชิ กในอัตราที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศไทยปั จจุบนั มีจานวน 1,407 แห่ ง สามารถแบ่งประเภทตามอาชี พ ได้แก่ 1) สหกรณ์
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ออมทรัพย์ภาครัฐ 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐวิสาหกิจ และ 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน/อื่นๆ (กรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์, 2564)
ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีท้ งั หมด 12 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจประจาจังหวัด 8 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดน 2 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด เป็ นสถาบันการเงินรู ปแบบหนึ่งที่มี
อัตราการเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ฯคือเพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ ก
รู้จกั การออมทรัพย์ และให้กยู้ ืมเมื่อเกิ ดความจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสังคมของบรรดา
สมาชิ ก โดยสหกรณ์ฯ ได้เริ่ มก่อตั้งในปี พ.ศ.2547 เริ่ มต้นมีสมาชิ กเพียง 196 คน ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิ ก
4,227 คน (รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด, 2564)
ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติยอ้ นหลัง 5 ปี พบว่า จานวนสมาชิ กสหกรณ์ในปี 2564 ปั จจุบนั มีสมาชิ กรวม
4,227 คน แสดงให้เห็ นถึ งการเพิ่มขึ้นของจานวนสมาชิ กในอัตราที่สูง ช่ วยสะท้อนผลการดาเนิ นงานของ
สหกรณ์ฯ ถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มีความมัน่ คง และมีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิ กกูย้ ืมได้จากการ
ออม ซึ่ งเป็ นหลักการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ เมื่ อพิจารณาจานวนข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน พบว่า มีจานวนมากถึง 14,517 คน (งานกาลังพล ตารวจภูธรภาค 5, 2564)
ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ปั จจัย ใดบ้า งที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเข้า เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษา เรื่ อง การตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ภาค 5 จากัด ของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นเข้าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดจนเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการขยายฐานสมาชิ กให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานเงินทุนของสหกรณ์ให้มีเสถียรภาพมัน่ คง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาปั จจัย ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ตารวจภาค5จากัดของ
ข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

กรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบเกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
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สมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ ภูมิลาเนา และอายุการ
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความแตกต่างกับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด
ของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ด้านราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้า น
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ งแวดล้อมทางกายภาพมี ความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเรื่ องการตัดสิ นใจ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่แนวคิ ด
ส่ วนประสมการตลาด แนวคิ ดสหกรณ์ บริ บทของสหกรณ์ ออมทรั พย์ตารวจภาค 5 จากัดและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
แนวคิดการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลมาจากความ
แตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล
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มีความแตกต่างกัน โดยปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการพฤติกรรมการการตัดสิ นใจของ
บุคคลประกอบด้วย 4 ปั จจัย ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2552) 1) ปั จจัยด้านวัฒนธรรม 2) ปั จจัยด้านสังคม 3)
ปั จจัยส่ วนบุคคล 4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) อรกันยา วิฑูรย์ (2555) ได้กล่าวว่า
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) หมายถึง รู ปแบบการบริ หารที่นามาปรับใช้กบภาครัฐ เพื่อลดปั ญหา
ต่างๆ ความสาคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้แก่ 1) ให้ความสาคัญกับการบริ หารอย่างมืออาชี พ 2)
เน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิราชการที่ชดั เจน 3) ปรับปรุ งโครงสร้างองค์การและระบบการ
ท างานให้ มี ข นาดเล็ ก กะทัด รั ด มี ค วามคล่ อ งตัว และสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล 4) ปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารให้มีความทันสมัยและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการ
บริ หารจัดการในภาคเอกชนมาใช้กบั การบริ หารงานภาครัฐ 5) ส่ งเสริ มวินยั ทางการเงิน การคลัง เน้นการใช้
จ่ายที่ ประหยัดและก่ อให้เกิ ดความคุ ม้ ค่าของการใช้ทรั พยากรภาครั ฐที่ มีอย่างจากัดให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
สาธารณะอย่างสู งสุ ด
แนวคิดส่ วนประสมการตลาด Kotler Philip (1997) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด คือ
ตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุ มได้ โดยมักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่ วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัว
แปรเท่านั้น ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ หรื อช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาด
ต่อมามี ก ารคิ ดตัวแปรเพิ่ ม เติ มขึ้ นมาอี ก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุ คคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ จึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วนประสมทางการตลาด
แบบ 7Ps
การทบทวนวรรณกรรม ภัทรศยา ขัตตะนัน (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่ อของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู เชี ยงใหม่ พบว่า ในส่ วนของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่ อ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในระดับมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ และ ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนปั จจัยด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดด้านบุคลากรและด้านกระบวนการมีอิทธิ พลในระดับมากด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลและประเภทสิ นเชื่ อที่ใช้บริ การของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชี ยงใหม่พบว่า ประเภทเงินกูส้ ามัญมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยอย่างชัดเจนที่สุด รองลงมาคือปั จจัยประเภท
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นที่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการจัดลาดับคิวอยูใ่ นส่ วนปั จจัยด้านกระบวนการ และอันดับสุ ดท้าย
ประเภทเงินกูพ้ ิเศษ โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ส่วนมากจัดอยู่ในปั จจัยด้านสถานที่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ ม
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การตลาด ปั จจัยด้านบุ คลากรและปั จจัยด้านกระบวนการ ซึ่ งปั จจัยที่ ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ ปัจจัยส่ วน
บุคคล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคา

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ ใช้ใ นการวิจยั คือ ข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน ที่ เป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ จานวน 4,227 คน (รายงานกิ จการสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด, 2564) และไม่ได้เป็ น
สมาชิ กสหกรณ์ จานวน 10,304 คน จานวนประชากรทั้งสิ้ น 14,517 คน (งานกาลังพล ตารวจภูธรภาค 5,
2564)
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ฯ และที่ไม่ได้เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ รวมทั้งสิ น 14,517 คน ผูว้ ิจยั จึงใช้สูตรในการหาขนาดตัวอย่าง
ของ Taro Yamane โดยกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 90 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 10 จากการ
คานวณตามสู ตรจะต้องเก็บกลุ่ มตัวอย่างข้าราชการตารวจที่ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ประมาณ 100 คน และ
ข้าราชการตารวจที่ไม่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ ประมาณ 100 คน ผูศ้ ึกษาจึงขอกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
เต็มเท่ากับ 200 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่มีคาถามชนิดปลายปิ ด โดยสร้างเป็ น
คาถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยั อันเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา เพื่อให้บรรลุ ประสงค์แบ่งคาถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 คาถาม
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค
5 จากัด ของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเข้าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ โดย
ใช้ Google Form จัดทาเป็ น QR code แล้วส่ งไปตามสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ทางกรุ๊ ปไลน์ของสหกรณ์
ฯ เฟสบุ๊ค ของสหกรณ์ ฯ รวมถึ ง การให้ส มาชิ ก ที่ เ ข้ามารั บบริ ก ารที่ ส หกรณ์ ส แกน QR code เพื่ อตอบ
แบบสอบถาม เป็ นต้น เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยมสาหรับ
การวิเคราะห์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ และระยะเวลาการเป็ นสมาชิก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ Frequencies) ค่า
ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการสมัครสมาชิ กสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และการตัดสิ นใจสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัดของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สถิติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) และการทดสอบค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง 2 กลุ่ ม
(Independent Sample T-test) เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูลจากปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันว่า
มีความแตกต่างกับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ของข้าราชการตารวจ
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่แตกต่างกันหรื อไม่ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ของข้าราชการตารวจ 8
จังหวัดภาคเหนื อตอนบน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ ของ Pearson (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)

ผลการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้แยกวิเคราะห์เป็ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภาค 5 จากัด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 63.0) อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (ร้อยละ 33.5)
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 60.0) ส่ วนมากมีอายุราชการไม่เกิน 20 ปี (ร้ อยละ 60.0) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 52.0) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 30.0) และมีระยะเวลาการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ฯ 1-5 ปี (ร้อยละ 47.5) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
ตารวจภาค 5 จากัด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับด้านการส่ งเสริ มการตลาด มากที่สุด ( ̅ = 4.55) รองลงมาคือ
ด้านราคา (̅ = 4.29) ด้านผลิตภัณฑ์ (̅ = 4.18) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (̅ = 3.96) ด้านกระบวนการ
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(̅ = 3.94) ด้านบุคคล (̅ = 3.94) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย น้อยที่สุด ( ̅ = 3.53) ตามลาดับ โดยด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับมีสวัสดิการกองทุน ด้านราคา พบว่า ให้ความสาคัญ
กับเงินปั นผลจากการถือหุ น้ ของสมาชิกมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ให้ความสาคัญ
กับการสามารถดูขอ้ มูล หรื อติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ฯ ให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ด้านบุคคล
พบว่า ให้ความสาคัญกับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีความรู ้ ความสามารถในการ ให้คาแนะนา เป็ นอย่างดี ด้าน
กระบวนการ พบว่า ให้ความสาคัญกับขั้นตอนการรับบริ การไม่ซบั ซ้อน และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
พบว่า ให้ความสาคัญกับ ความน่าเชื่อถือ และภาพพจน์ของสหกรณ์ฯ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5
จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความต้องการข้อมูลที่มากพอก่อน
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด มากที่สุด ( ̅ = 4.43) รองลงมาคือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นตัวเลื อกลาดับต้น ๆ ของการตัดสิ นใจ ( ̅ = 4.26) มี
แนวโน้มที่จะเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อกลุ่มออมทรัพย์ในปั จจุบนั เป็ นระยะเวลานาน ( ̅ = 3.99)
ความต้องการเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อกลุ่มออมทรัพย์อื่น ๆ ( ̅ = 3.94) และการมีตวั เลือกใน
การพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อกลุ่มออมทรัพย์อื่น ๆ ( ̅ = 3.18) น้อยที่สุด ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และสถานภาพที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ แตกต่างกันอย่างที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
การตัดสินใจเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทิศทางความสัมพันธ์
n
r
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์
200
0.127
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านราคา
200
0.094
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
200
0.178
0.385
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านส่งเสริ มการตลาด
200
0.155
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านบุคคล
200
0.122
0.000
ทิศทางเดียวกัน
ด้านกระบวนการ
200
0.120
0.208
ไม่มีความสัมพันธ์
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
200
0.185
0.000
ทิศทางเดียวกัน

จากตารางที่1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig, เท่ากับ 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับต่ ามาก (0.127) กับการตัดสิ นใจเข้า
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีค่า Sig, เท่ากับ 0.000 (0.000 <0.05) นัน่ คือยอมรับ
สมมติ ฐาน หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ์ กันทางบวกในระดับต่ ามาก
(0.094) กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่า Sig, เท่ากับ 0.000 (0.000 <0.05)
นัน่ คื อยอมรั บสมมติ ฐาน หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ กันทางบวกใน
ระดับต่ามาก (0.155) กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีค่า Sig, เท่ากับ 0.000 (0.000 <0.05) นัน่ คื อ
ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ กันทางบวกในระดับต่ า
มาก (0.122) กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig, เท่ากับ 0.000 (0.000
<0.05) นัน่ คือยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ กันทางบวก
ในระดับต่ามาก (0.185) กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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อภิปรายผลการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนมากมีอายุราชการไม่เกิน 20 ปี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 30,001 – 40,000 บาท และมี
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1-5 ปี ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด
ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้านราคา ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้า นสิ่ ง แวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคคล และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย น้อยที่สุด ตามลาดับโดยด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการมีสวัสดิการกองทุน ด้านราคา พบว่า ให้ความสาคัญกับเงินปั นผล
จากการถื อหุ ้นของสมาชิ กมี ความเหมาะสม ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย พบว่า ให้ค วามสาคัญกับการ
สามารถดูขอ้ มูล หรื อติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด พบว่า ให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้านบุคคล พบว่า ให้
ความส าคัญ กับ เจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ฯ มี ค วามรู ้ ความสามารถในการ ให้ ค าแนะน า เป็ นอย่ า งดี ด้า น
กระบวนการ พบว่า ให้ความสาคัญกับขั้นตอนการรับบริ การไม่ซบั ซ้อน และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
พบว่า ให้ความสาคัญกับ ความน่ าเชื่ อถื อ และภาพพจน์ของสหกรณ์ ฯ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kotler Philip (1997) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุ มได้ โดยมักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่ วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา
สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาด ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทาง
การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุ รกิจทางด้านการบริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5
จากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความต้องการข้อมูลที่มากพอก่อนตัดสิ นใจเข้า
เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด มากที่สุด รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5
จากัด จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นตัวเลื อกลาดับต้น ๆ ของการตัดสิ นใจ มีแนวโน้มที่จะเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออม
ทรัพย์หรื อกลุ่มออมทรัพย์ในปั จจุบนั เป็ นระยะเวลานาน ความต้องการเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
หรื อกลุ่มออมทรัพย์อื่น และการมีตวั เลื อกในการพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อกลุ่มออม
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ทรัพย์อื่น ๆ น้อยที่สุด ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Domjan (1996) ได้กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจเป็ น
ภาวะในการเพิม่ พฤติกรรมการกระทากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภวรรณ มณี พนั ธุ์วงศ์ (2552) ที่ได้ศึกษาปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ปั จจัยจูง
ใจด้านแรงจูงใจในการออม ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมื องจังหวัด
สมุทรสงคราม
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ
สถานภาพ และอายุการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ตารวจภาค 5
จากัด ของข้าราชการตารวจ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อายุราชการ และ
สถานภาพที่ แตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ แตกต่างกันอย่างที่ นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุ ภวรรณ มณี พนั ธุ์ วงศ์ (2552) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจยั พบว่าพนักงาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุ ทรสงคราม ที่ มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน มี การตัดสิ นใจออม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ กันทางบวก
กับการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อภิ ช า แสนเมื อง (2559) ศึ ก ษาเรื่ องกลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจออมเงิ นฝาก
สงเคราะห์ ชี วิ ต ธกส มอบรั ก 1/1 ของลู ก ค้า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร จัง หวัด
มหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจออมเงินฝากสงเคราะห์
ชี วิต ธกส มอบรัก 1/1 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้าน
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจออมเงิ นฝาก อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับการศึ กษาของ
ภัทรศยา ขัตตะนัน (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อของสมาชิ กสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู เชี ยงใหม่ โดยพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในระดับมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ปั จจัยส่ วน
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บุคคล ส่ วนปั จจัยด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มี
อิทธิพลในระดับมาก

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ กับ การส่ ง เสริ ม การตลาด กับ การมี
สวัสดิการกองทุน และเงินปั นผลจากการถือหุ ้นของสมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด ควรมี
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล สิ ทธิ ประโยชน์และ ผลตอบแทนต่าง ๆ ที่สมาชิ กจะได้รับจากการ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ให้แก่บุคลากรกลุ่มข้าราชการตารวจจะเป็ นการทาให้ขา้ ราชการ
ตารวจได้รับทราบถึงสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มากขึ้น ในส่ วน
ของสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์ควรมี การติ ดตามข่าวสารการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ตรวจสอบการ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ที่ตนเองเป็ นสมาชิ กอยู่เพื่อเป็ นการตรวจสอบส่ วนได้เสี ยของตนเองซึ่ ง
สมาชิกสามารถกระทาได้ในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ยของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการกูย้ มื ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาค 5 จากัด เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อของสหกรณ์
2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่ งเสริ มการใช้บริ การฝากเงินของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภาค 5 จากัด
3. การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยการใช้
แบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มในการใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะ
เป็ นข้อมูลเชิงลึก เพื่อที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์
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การจัดการการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าในพืน้ ที่อุทยานแห่ งชาติศรีลานนา
จังหวัดเชียงใหม่
Management of Preventing and Solving Forest Fires in
Si Lanna National Park Area of Chiang Mai Province
ณัฐกุล ขันทะสอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการความร่ วมมือ
ระหว่ า ง ภาครั ฐ ประชาชน ชุ ม ชน ภาคเอกชน ในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาไฟป่ าในพื้ น ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ศ รี ล านนา 2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ น าไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ
ประชาชน ชุ มชน ผูน้ าชุ มชนในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าใน
พื้นที่ อุท ยานแห่ งชาติ ศ รี ล านนา โดยใช้แบบสั มภาษณ์ เป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญได้แก่
นายอาเภอ ก านันและผูใ้ หญ่ บ ้า นในพื้ น ที่ หัวหน้า อุ ท ยาน หน่ วยงานภาคเอกชนที่ ร่ว มสนับ สนุ น และ
ชาวบ้านในชุมชน จานวน 195 ราย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีบทบาทในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ ที่แตกต่างกัน นายอาเภอ กานันและผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ หัวหน้าอุทยาน มี
บทบาทในการดาเนินโครงการ การสนับสนุนงบประมาน และสนับสนุ นกาลังพล การสร้างเครื อข่ายชุ มชน
การสารวจ ประสานงานกับหน่ วยงานในพื้นที่ ลงพื้นที่สารวจ และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาไฟ
ป่ าวางแผนร่ วมกับชุ มชน การสร้างความเข้าใจ และดาเนิ นโครงการ ภาคเอกชน สนับสนุ นงบประมาณ
ราษฎรในพื้นที่ ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการความร่ วมมือในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 2) การวางแผนร่ วมกับชุ มชน 3) การ
จัดกาลังเสริ มเพื่อสนับสนุ นเจ้าหน้าที่ดบั ไฟป่ า 4) การสร้ างเครื อข่ายให้กบั ชุ มชน 5) การสร้างความความ
ร่ วมมือจากภาคเอกชน

คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ การป้ องกัน ปัญหาไฟป่ า อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา
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Abstract
The objectives of this research are as follows: 1. To study the roles in forest fire prevention and
resolution and the process of cooperation between government, people, community, and private sectors in
forest fire prevention and solution in the area of responsibility in Si Lanna National Park Area 2. To study
the factors leading to the cooperation of the government, people, communities, community leaders
affecting the management of forest fire prevention and solution in the area of Si Lanna National Park
Area. Using the interview form as a research tool Key informants are: Sheriff, the village headman and
village headman in the and private sector agencies that support that participates in jointly managing forest
fires in the area and the people total are 195. The results showed that Groups of stakeholders play a role in
forest fire prevention and resolution in different areas. Sheriff, Kamnan and village headmen in the area
superintendent play a role in the implementation of the project budget support and support personnel
Building community networks, surveying, and coordinating with local authorities, survey area and
presenting guidelines for solving forest fire problems, planning together with the community
understanding and carry out the project. There are cooperation processes in forest fire prevention and
resolution in areas of responsibility in the Sri Lanna National Park, namely 1) building understanding in
the area 2) planning with the community 3) organizing reinforcements to support firefighters 4) Building a
network for the community 5) Building cooperation from the private sector. Factors leading to the
cooperation of the government, people, communities, community leaders in the area affecting the
management of forest fire prevention and solution in the area of Sri Lanna National Park 1) Community
cooperation 2) Leadership 3) Coordination and support in various fields of relevant agencies 4)
Management systematically managed and 5) educational support.

Keywords: Management, Prevention, forest fire, Problems, Sri Lanna National Park
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บทนา
ในประเทศไทยมี พ้ืนที่ ป่ าถู กไฟไหม้ทุกปี ส่ วนใหญ่มกั จะเกิ ดขึ้ นในช่ วงฤดู แล้ง ประมาณเดื อน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ไฟป่ ามักเกิ ดในป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง ป่ าสนทุ่งหญ้าในไร่ ร้าง
และสวนป่ าต่าง ๆ ไฟป่ าสามารถทาลายพื้นที่ป่าได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้ระบบนิเวศของป่ าไม้เสี ยสภาพสมดุล
ทาลายโครงสร้ างของป่ า ธาตุอาหารในดินจะลดลง สัตว์ป่าลดจานวนลง มีการอพยพของสัตว์ป่า รวมทั้ง
ทาลายแหล่งอาหาร ที่อยูอ่ าศัย ที่หลบภัยและแหล่งน้ า ไฟป่ ายังทาให้เกิดหมอกควัน บดบังทัศนะวิสัยในการ
มองเห็น เป็ นอุปสรรคต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศอาจทาให้ผทู ้ ี่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงได้รับ
ผลกระทบและอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ อีกทั้งเกิดเป็ นมลพิษทางอากาศ เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพตามมา หาก
ไฟป่ าลุกลามเข้าไปในหมู่บา้ นอาจจะสร้ างความเสี ยหายต่อที่อยูอ่ าศัย ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตรถูกทาลาย
สู ญเสี ยทัศนียภ์ าพที่สวยงาม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอันเป็ นรายได้สาคัญของประเทศ หมอกควัน
ยังเป็ นมลพิษทางอากาศที่ ท าให้เกิ ดปรากฏการณ์ เรื อนกระจก ซึ่ งไฟป่ าที่มีความรุ นแรงน้อยอาจจะเป็ น
ประโยชน์ (ศิริภทั ร เอี่ยมลออ, 2558) โดยข้อมูลของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุวา่ ไฟ
ป่ าในปั จจุบนั กลายเป็ นสาเหตุ สาคัญประการหนึ่ งของการลดลงของพื้นที่ ป่าอย่างรวดเร็ ว โดยในปี 2563
พบว่าปั จจุบนั ระดับของการเกิดไฟป่ าในประเทศไทย กลายเป็ นปั จจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิ เวศอย่าง
รุ นแรง ส่ งผลกระทบต่อ สังคมพืช ดิน น้ า สัตว์ป่า และสิ่ งมีชีวิตเล็กๆ ในป่ า นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิ ดวิกฤต
มลพิษหมอกควันที่ ส่งผลโดยตรงต่อสุ ขภาพอนามัย โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนื อตอนบน (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2564)
โดยอุ ทยานแห่ ง ชาติ ศรี ล านนา เป็ นอุ ท ยานแห่ งชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ องในพระราชวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 5 รอบ จากการสารวจปรากฏว่าพื้นที่สารวจทั้งหมดมี
สภาพสังคมพืชและธรรมชาติเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็ นอุทยานแห่ งชาติ นับเป็ นอุทยานแห่ งชาติลาดับที่ 60
ของประเทศ มีเนื้ อที่ท้ งั หมด ประมาณ 878,558 ไร่ หรื อ 1,406 ตารางกิ โลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ 3 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอแม่แตง อาเภอเชี ยงดาว และอาเภอพร้ าวพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 90 ของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ น
พื้นที่ป่า มีที่ราบสลับเชิ งเขาตามร่ องห้วย มีทุ่งนาและพื้นที่ปลูกผลไม้และพืชไร่ ลอ้ มรอบ โดยมีระดับความ
สู งจากน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 450 – 1265 เมตร และประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
โดยเฉพาะพืชไร่ จึงมักประสบปั ญหาเรื่ องการจัดการกับไฟป่ าอยูเ่ ป็ นประจาทุกปี อีกทั้งมีสถานี ควบคุมไฟ
ป่ าศรี ลานนา ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว มีพ้นื ที่รับผิดชอบเพียง 3 ตาบลเท่านั้น ทาให้การบริ หารจัดการเรื่ อง
ไฟป่ าไม่ทวั่ ถึ ง ทาให้อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนาเล็งเห็ นถึ งความสาคัญของปั ญหาและมี ความพยายามหา
มาตรการและแนวทางความร่ วมมือต่างๆ ที่จะมาใช้ในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการป้ องกันและไขปั ญหา
ไฟป่ า (อุ ทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนนา, 2564) นอกจากนี้ อุทยานฯยังมี การกาหนดมาตรการให้แต่ละพื้นที่
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หมู่บา้ นสารวจหาพื้นที่ที่จาเป็ นต้องบริ หารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากหากช่วงเวลานั้นๆมีค่ามาตรฐานของฝุ่ นละอองขนาดเล็กเกินปริ มาณที่กาหนด
หรื อเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพแล้ว จึงมีการประกาศห้ามเผาทั้งจังหวัดเชียงใหม่ (สมชาย โกมลคงอยู,่ 2561)
อย่า งไรก็ ตาม จากข้อมูล สถิ ติก ารเกิ ดไฟป่ า ในปี พ.ศ.2564 ที่ ผ่านมานั้น พบว่า มี จุดความร้ อน
เกิ ดขึ้นทั้งหมด 2,271 และ 791 จุด (ข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม – 30 เมษายน 2564) ตามลาดับ ซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา มีการบริ หารเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าได้
เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิภาพมาก ถึงแม้วา่ จะมีพ้นื ที่ในความรับผิดชอบจะมีจานวนจานวนมากกว่าอุทยาน
แห่งชาติอื่นๆ ในสังกัดสานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชี ยงใหม่) ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เป็ นเช่นนี้ ได้เกี่ยวเนื่ องกับ
เหตุผลหลายประการอันได้แก่ มีการบริ หารจัดการที่ดีภายในหน่วยงาน การที่ชุมชนภายในพื้นที่น้ นั มีผนู ้ าที่
ดี มีความเอาใจใส่ กบั ภาระหน้าที่รับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ คอยให้ความร่ วมมือ ช่ วยเหลือ
ประสานงานร่ วมกับอุทยานฯศรี ลานนาเป็ นอย่างดี
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การแก้ไขปั ญหาไฟป่ าโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยเดียวคงไม่สามารถ
ทาให้ปัญหาการเกิ ดไฟป่ าลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็ ว เพราะสาเหตุ ของการเกิ ดไฟป่ านั้นเกิ ดมาจากการ
กระทาของมนุ ษย์ ดังนั้นในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าอย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน เพื่อการจัดการและการแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษา การจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติศรี
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและกระบวนการความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่นาไปสู่ ความร่ วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ผูน้ าชุ มชนในพื้นที่ ที่ส่งผล
ต่อการบริ หารจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา
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กรอบแนวคิด
ผูว้ ิจยั ได้น าแนวคิ ดเรื่ อง นิ เวศวิท ยาป่ าไม้ แนวคิ ดทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ไฟป่ าและสถานการณ์ ไ ฟป่ า
ยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า การจัดการอุทยานแห่ งชาติ แนวคิดทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการแบบร่ วมกัน Collaborative governance ทรัพยากรในการบริ หาร(4M) และแนวคิด
ทฤษฎีจิตสานึ ก และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิดไฟป่ า ควรที่จะให้ราษฎรเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมด้านการป้ องกันไฟป่ า ซึ่ งการบริ หารการจัดการป่ าไม้ให้ประสบความสาเร็ จนั้น ปั จจัยสาคัญ
คือ ความร่ วมมื อจากราษฎรในการบริ หารจัดการป่ าในพื้นที่ ของตนเอง อาทิ การมี ส่วนร่ วมของคนและ
ชุ มชนในการป้ องกันไฟป่ า โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมราษฎรและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับป่ า
ไม้ การป้ องกันไฟป่ า แสดงเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้น าแนวคิ ด เรื่ อ ง นิ เ วศวิ ท ยาป่ าไม้ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ไฟป่ าและ
สถานการณ์ไฟป่ า ยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า การจัดการอุทยานแห่ งชาติ แนวคิดทฤษฎี
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการแบบร่ วมกัน Collaborative governance ทรัพยากรในการ
บริ หาร(4M) และแนวคิดทฤษฎีจิตสานึก และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เช่น งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบ
เครื อข่ายชุ มชนในการป้ องกันไฟป่ า บ้านหัวทุ่งและบ้านปางแดงใน ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชี ยงใหม่ โดย นิ นนาท ดาวรัตนหงษ์ (2557) ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูใ้ หญ่ บ้านผูน้ า
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้ น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนในหมู่บา้ นบ้านหัวทุ่งและบ้านปางแดงใน ตาบล
เชียงดาว อาเภอเชียงดาว ผลการวิจยั พบว่า 1.บทบาทของผูน้ าชุมชนทั้งสองบ้านมีภาวะผูน้ าที่มีความเข้มแข็ง
มีความตื่นตัวต่อการจัดการปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นและสมาชิ กในชุ มชนให้การยอมรับนับถือ พบว่าผูน้ าชุ มชนมี
บทบาทในการจัดการป่ าชุ มชนเป็ นผูม้ ีความรู้ประสบการณ์ มีส่วนร่ วมในการกาหนดกติกา มีส่วนร่ วมใน
การทากิจกรรมต่างๆ จึงทาให้เกิดการปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน 2.การที่เยาวชนมีส่วนร่ วมในการกิจกรรม
ต่างๆของชุ มชน ผ่านการทดลองผิดถูกจากการปฏิบตั ิและการเรี ยนรู้จริ ง กระตุน้ ให้เยาวชนได้มองเห็นถึง
ปั ญหาและแนวทางในการดาเนิ นงานการแก้ไขปั ญหาร่ วมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนและทางชุ มชน มีการพัฒนา
ทั้งด้านความรู ้และประสบการณ์สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเยาวชนเป็ นบุคคลที่
มีบทบาทสาคัญอย่างมาก3.การประสบผลสาเร็ จได้นอกจากผูน้ าชุ มชนที่เข้มแข็งและมีเยาวชนที่มีความ
ตระหนักแล้ว ยังมี ในส่ วนของภาครั ฐที่ ให้การสนับสนุ นด้านการให้ความรู ้ ด้านงบประมาณและการให้
ความรู ้ ในด้า นวิชาการหรื อความรู ้ ส มัย ใหม่ ท าให้ชุมชนสามารถยกระดับองค์ความรู้ และมี ก ารจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น งานวิจยั การจัดการควบคุ มไฟป่ าร่ วมกันระหว่างรั ฐและชุ มชน :
กรณี ศึกษาพื้นที่ ป่าดงใหญ่ ตาบลสร้ างถ่ อน้อย อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ โดย นิ วฒั น์ สงมา
(2561) ผลการวิจยั พบว่า ชุ มชนในพื้นที่ป่าดงใหญ่มีการพึ่งพาอาศัยในป่ าด้านต่างๆ การนาพื้นที่ป่ามาปลูก
พืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากไฟป่ า ปั ญหาการเกิดไฟป่ าในเขตป่ าดงใหญ่ พบว่ามีมานาน ซึ่ งมี
สาเหตุเกิ ดจากธรรมชาติ การสัมปทาน และการบุกรุ กเผาป่ าของชุ มชนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากป่ าดงใหญ่ได้เสื่ อมโทรมลงมากทาให้รัฐและชุ มชนได้ร่วมกันสร้ างสถาบันทางสังคมขึ้นมาเพื่อ
ดาเนินการควบคุมไฟป่ า ได้แก่ การกาหนดกฎระเบียบการใช้ป่าและการควบคุมไฟป่ าผ่านกลไกของท้องถิ่น
และกระบวนการมีส่วนร่ วมของทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งการจัดการทรัพยากรป่ าร่ วมกันดังกล่าวสะท้อนการจัดการ
ทรัพยากรป่ าเชิงสถาบัน และการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในการจัดการควบคุมไฟ
ป่ า งานวิจยั จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครองที่ดิน ในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอยสุ
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เทพ-ปุย โดยวัชรพงศ์ กิ ตติ เจริ ญวิทย์ (2554) ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ กลุ่ มตัวอย่างผูถ้ ื อ
ครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ-ปุย จานวน 20 รายผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั ผูถ้ ือครองที่ดินใช้
ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการทาการเกษตรเป็ นหลักและ เพื่อที่อยูอ่ าศัย เป็ นที่ต้ งั ของวัด เป็ นสถานที่จดั กิจกรรม
ของโรงเรี ยน และเป็ นที่ ดิ น เปล่ า ไม่ ไ ด้ใ ช้ ป ระโยชน์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครอง ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอยสุ เทพ-ปุยเรี ยงตามลาดับ ดังต่อไปนี้ 1)
ค่ า นิ ยมของผู ้ ถื อ ครองที่ ดิ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ 2) การรั บ รู้ ถึ ง สิ ทธิ หน้ า ที่ ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ื อครองที่ดิน
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครองที่ดินในพื้นที่

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ ศรี ล านนา
จังหวัดเชี ยงใหม่” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ตอบคาถาม และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้เบื้องต้น ในการ
วิจยั นี้ ผูว้ ิจยั เลื อกที่ ศึก ษากลุ่ มผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย และผูท้ ี่มี บทบาทในการบริ หารจัดการไฟป่ า ในพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา จังหวัดเชี ยงใหม่ และในส่ วนของหน่ วยงานราชการในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ประกอบด้วย นายอาเภอพร้าว นายอาเภอแม่แตง นายอาเภอเชียงดาว กานันและผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา (หน่วยพิทกั ษ์ฯ) และหน่วยงานภาคเอกชนที่
ร่ วมสนับสนุน ที่มีส่วนในการร่ วมกันบริ หารจัดการไฟป่ าในพื้นที่ และภาคประชาชนประกอบด้วยชาวบ้าน
ในชุมชน จานวน 195 ราย กาหนดวิธีการเก็บข้อมูลโดย 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง จานวน 25 ราย 2) การสนทนากลุ่ม จานวน 170 ราย และ3) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่ วม ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้นาผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาทาการวิเคราะห์เนื้ อหา และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย

ผลการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้แยกวิเคราะห์เป็ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
บทบาทในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและกระบวนการความร่ วมมื อระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน
ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติศรี
ลานนา
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากการสัมภาษณ์ พบว่า พื้นที่อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนาประสบความสาเร็ จเรื่ องการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเอง โดยมีจุดความร้อนเกิดขึ้นลดลงอย่างมาก การที่ชุมชน
ภายในพื้นที่น้ นั มีผนู ้ าที่ดี มีความเอาใจใส่ กบั ภาระหน้าที่รับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ คอยให้
ความร่ วมมือ ช่วยเหลือประสานงานร่ วมกับอุทยานฯศรี ลานนาเป็ นอย่างดี อาศัยการแก้ปัญหาเน้นเชิ งรุ กและ
ป้ องกัน เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้ าระวังการเกิ ดไฟป่ า เพื่อลดปริ มาณการเกิ ดไฟป่ า
ผลลัพธ์ที่เป็ นเช่นนี้ ได้เกี่ยวเนื่ องกับเหตุผลหลายประการอันได้แก่ มีการบริ หารจัดการที่ดีภายในหน่วยงาน
การที่ ชุ ม ชนภายในพื้ น ที่ น้ ัน มี ผูน้ าที่ ดี มี ค วามเอาใจใส่ ก ับ ภาระหน้า ที่ รั บ ผิ ดชอบมี จิ ต สาธารณะ และ
รับผิดชอบ คอยให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือประสานงานร่ วมกับอุทยานฯศรี ลานนาเป็ นอย่างดี โดยแต่ละกลุ่ม
ของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยมี บทบาทในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ ความรั บผิดชอบในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา ได้แก่ 1) นายอาเภอ มีบทบาทในการเป็ นหัวหน้าชุ ดบริ หารจัดการไฟป่ าในพื้นที่
ระดับอาเภอ โดยอาศัยการบริ หารจัดการแบบรวมศูนย์การแก้ปัญหา 2) นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี
บทบาทในการสนับสนุนงบประมานเบี้ยเลี้ยงแก่ราษฎรที่ร่วมกิจกรรมป้ องกันไฟป่ า และสนับสนุนกาลังพล
ช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ดบั ไฟป่ า 3) กานัน มีบทบาทในการสร้างเครื อข่ายชุ มชน การประสานงานในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรี ลานนาอย่างทัว่ ถึง ในระดับตาบล
4) ผูใ้ หญ่บา้ น มีบทบาทในการสร้างเครื อข่ายชุ มชน การประสานงานในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า
ในพื้นที่ ความรั บผิดชอบในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ ศรี ล านนาอย่างทัว่ ถึ ง ในระดับหมูบ้าน รวมไปถึ งการ
ประสานงานเรื่ องกาลังพลในการทากิจกรรมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า 5) หัวหน้าอุทยานแห่ งชาติ
ศรี ลานนามีบทบาทในการสารวจ ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และการนากาลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ าย
ปกครอง ก านัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในการทากิ จกรรมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ า 6) หัวหน้าหน่ วยงาน
ภาคสนาม สังกัดสานักบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 16 (เชี ยงใหม่) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี
บทบาทในการลงพื้นที่สารวจ และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า การวางแผนร่ วมกับชุ มชนใน
การปฏิ บตั ิงานก่อนเกิ ดเหตุไฟป่ า รวมไปถึ งการสร้ างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ 7) เจ้าหน้าที่หน่ วย
พิทกั ษ์อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจความต้องการของชาวบ้าน และดาเนิ น
โครงการหลายด้าน 8) ภาคเอกชน มี บ ทบาทในการร่ วมสนับ สนุ นงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิ นการ
โครงการต่างๆที่เกี่ ยวข้อง 9) ราษฎรในพื้นที่ มีบทบาทในการเป็ นกาลังพลช่วยปฏิ บตั ิหน้าที่ดบั ไฟป่ า และ
ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากผลการสัมภาษณ์ ให้ความเห็ นเพิ่ มเติ ม ว่า ประชาชนในชุ มชนจะต้องเข้ามาทีบทบาทในทุ ก
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน โดยส่ วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่ วมจะเริ่ มจากการค้นหาปั ญหาและสาเหตุ การ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
วางแผนดาเนินกิจกรรมแก้ไขปั ญหา การปฏิบตั ิงาน การร่ วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล ซึ่ ง
ส่ งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด และสามารถวิเคราะห์ กระบวนการความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา ดังนี้
1) การสร้ างความเข้าใจในพื้นที่ อุ ทยานแห่ งชาติศรี ลานนาได้ร่วมกับหน่ วยงานราชการในพื้นที่
รวมไปถึงภาคเอกชนที่เข้ามา ได้ลงพื้นที่ทาความเข้าใจความต้องการของชาวบ้าน และดาเนินโครงการหลาย
ด้าน ทั้งการส่ ง เสริ มอาชี พที่ ชาวบ้านต้องการ การให้ค วามรู ้ ด้านกฎหมายใหม่ (พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2562)
2) การวางแผนร่ วมกับชุ มชนในการปฏิ บตั ิ งานก่ อนเกิ ดเหตุ ไฟป่ า ได้แก่ การจัดกาลังพลเพื่อเฝ้ า
ระวังในแต่ละจุดรอบๆหมู่บา้ นของตนเอง มี การวางแผนจุ ดเสี่ ยงที่ เคยเกิ ดเหตุไฟป่ าในปี ที่ ผ่านมา นามา
จัดทาแผนชิงเผา ที่มีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ท้ งั ฝ่ ายอุทยานฯและฝ่ ายปกครอง ซึ่ งได้จดั ทาทุกชุ มชนที่อยูใ่ น
เขตอุทยานแห่งชาติศรี ลานนา เป็ นต้น
3) การจัดกาลังเสริ มเพื่อสนับสนุ นเจ้าหน้าที่ดบั ไฟป่ า เจ้าหน้าที่หน่วยพิทกั ษ์อุทยานฯ เป็ นต้น และ
หลังจากเกิดเหตุไฟป่ า มีการจัดกิจกรรมปลูกป่ าเพื่อป้ องกันไฟป่ าในพื้นที่รอบพื้นที่ทากินของราษฎรที่มีที่
ทากินในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เป็ นต้น
4) การสร้ า งเครื อข่า ยให้ก ับ ชุ ม ชน เกิ ดการประสานงานอย่า งทัว่ ถึ ง บู รณาการในพื้นที่ มีความ
สามัคคีกนั เป็ นอย่างมาก ทั้งที่ไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด มีการร่ วมกันทาแนวกันไฟในพื้นที่
เพื่อให้ง่ายและสะดวกแก่การลาดตระเวนและเข้าควบคุมไฟป่ าเมื่อเกิดเหตุ เป็ นต้น
5) การสร้างความความร่ วมมือจากภาคเอกชนได้มีการสนับสนุนงบประมานในการฝึ กอบรมราษฎร
ในพื้ นที่ ให้มีค วามรู ้ ใ นการดับ ไฟอย่างถู ก ต้องตามหลัก วิช าการเพื่ อให้เกิ ดความปลอดภัย ในชี วิตขณะ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เกิ ดจิ ต ส านึ ก หวงแหนในทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ใ นชุ มชนของตนเอง อาทิ เ ช่ น โครงการ
ธรรมชาติปลอดภัย เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (องค์การมหาชน) บริ ษทั อิออน (ไทยแลนด์) จากัด รวมถึงกลุ่มสภา
ลมหายใจ ร่ วมกับชมรมกานันผูใ้ หญ่บา้ น ในการสนับสนุนเสบียงอาหารในการปฏิบตั ิงานด้านไฟป่ า
ปั จจัยที่นาไปสู่ ความร่ วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ผูน้ าชุ มชนในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา
จากผลการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่นาไปสู่ ความร่ วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุ มชน
ผูน้ าชุมชนในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ
ศรี ลานนา ได้ดงั ต่อไปนี้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1) การมี ส่วนร่ วมจากประชาชนในชุ มชนที่มีความเข้มแข็ง มี ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี
ระหว่างคนในชุมชน และระหว่างชุ มชนกับภาคส่ วนต่าง ๆ ในการทากิจกรรมที่เป็ นงานในรู ปแบบของงาน
ที่ร่วมกันทาเพื่อส่ วนรวม
2) ภาวะผูน้ า มีความเอาใจใส่ กบั ภาระหน้าที่รับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ คอย
ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือประสานงานร่ วมกับอุทยานฯศรี ลานนาเป็ นอย่างดี
3) การประสานงาน และการสนับสนุ นด้านต่าง ๆ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง การทางาน
เป็ นทีม และการบูรณาการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการเมื่อเกิดเหตุข้ ึนจากทุกภาคส่ วนราชการ
4) การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ การให้ความสาคัญกับการสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันของ
หน่ วยงานต่างๆ ขององค์การและเชื่ อมโยงการทางานของแต่ละหน่ วยงานให้มีแนวทางสอดคล้องกันและ
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5) การสนับสนุนด้านการให้ความรู้ ด้านงบประมาณและการให้ความรู้ในด้านวิชาการหรื อ
ความรู ้สมัยใหม่เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา

อภิปรายผลการศึกษา
บทบาทในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติศรี
ลานนา ได้แก่ 1) นายอาเภอ 2) นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 3) กานัน 4) ผูใ้ หญ่ บา้ น 5) หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา 6) หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม 7) เจ้าหน้าที่หน่วยพิทกั ษ์อุทยานแห่ งชาติศรี ลาน
นา 8) ภาคเอกชน 9) ราษฎรในพื้นที่ โดยมีกระบวนการความร่ วมมื อระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน ชุ มชน
ภาคเอกชน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ความรับผิดชอบในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติศรี ลานนา
1) การสร้างความเข้าใจในพื้นที่ 2) การวางแผนร่ วมกับชุ มชนในการปฏิบตั ิงานก่อนเกิดเหตุไฟป่ า 3) การจัด
กาลังเสริ มเพื่ อสนับสนุ นเจ้า หน้าที่ ดับไฟป่ า 4) การสร้ า งเครื อข่ายให้กบั ชุ มชน 5) การสร้ างความความ
ร่ วมมือจากภาคเอกชน จะเห็นได้วา่ ผูน้ าท้องถิ่น เครื อข่ายชุ มชนและหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมี
แนวทางการประสานงานร่ วมมือกันทั้งในรู ปแบบการประสานเชื่อมโยงระหว่างชุ มชนความร่ วมมือระหว่าง
ส่ ว นราชการและองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการสร้ า งจิ ต ส านึ ก หรื อ ให้ค นในชุ ม ชนตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการรักษาป่ าและการสร้างองค์กรเพื่อขายชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการและ
ป้ องกันไฟป่ าเพื่อให้องค์กรเครื อข่ายที่เกิดขึ้นประสานเชื่ อมโยงความร่ วมมือของคนในชุ มชนในการบริ หาร
จัดการและดาเนิ นการกิ จกรรมการป้ องกันไฟป่ าได้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง จิตสานึกในการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครองที่ดิน ในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอยสุ เทพ-ปุย โดย นายวัชรพงศ์
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
กิตติเจริ ญวิทย์ (2554) ที่พบว่า การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครอง
ที่ดิน จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครองที่ดินในพื้นที่อุทยาน แห่ งชาติดอยสุ เทพ-ปุย
เกิดจากความตระหนักถึงความสาคัญของหน้าที่ ในการอนุ รักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติการรับรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแนวโน้มที่จะมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถ้ ือครองที่ดิน
ปั จจัย ที่ นาไปสู่ ค วามร่ วมมื อของภาครั ฐ ประชาชน ชุ มชน ผูน้ าชุ ม ชนในพื้ นที่ ที่ ส่ ง ผลต่ อการ
บริ หารจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ ศรี ลานนา 1) ความร่ วมมื อของ
ชุ มชน 2) ภาวะผูน้ า 3) การประสานงาน และการสนับสนุ นด้านต่าง ๆ ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง 4) การ
บริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ 5) การสนับสนุ นด้านการให้ความรู้ สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง การศึกษา
เปรี ยบเทียบเครื อข่ายชุ มชนในการป้ องกันไฟป่ า บ้านหัวทุ่งและบ้านปางแดงใน ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย นิ นนาท ดาวรัตนหงษ์ (2557) ที่ พบว่า การประสบผลสาเร็ จได้นอกจากผูน้ า
ชุมชนที่เข้มแข็งและมีเยาวชนที่มีความตระหนักแล้ว ยังมีในส่ วนของภาครัฐที่ให้การสนับสนุ นด้านการให้
ความรู้ ด้านงบประมาณและการให้ความรู ้ในด้านวิชาการหรื อความรู ้สมัยใหม่ ทาให้ชุมชนสามารถยกระดับ
องค์ความรู้และมีการจัดการทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง งานวิจยั
การจัดการควบคุ ม ไฟป่ าร่ วมกันระหว่างรั ฐและชุ ม ชน : กรณี ศึก ษาพื้ นที่ ป่าดงใหญ่ ตาบลสร้ า งถ่ อน้อย
อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ โดย นิวฒั น์ สงมา (2561) พบว่า ชุ มชนในพื้นที่ป่าดงใหญ่มีการพึ่งพา
อาศัยในป่ าด้านต่างๆ การนาพื้นที่ป่ามาปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากไฟป่ า ปั ญหาการเกิด
ไฟป่ าในเขตป่ าดงใหญ่ พบว่ามีมานาน ซึ่ งมีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ การสัมปทาน และการบุกรุ กเผาป่ าของ
ชุ มชนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากป่ าดงใหญ่ได้เสื่ อมโทรมลงมากทาให้รัฐและชุมชนได้
ร่ วมกันสร้ างสถาบันทางสังคมขึ้นมาเพื่อดาเนิ นการควบคุ มไฟป่ า ได้แก่ การกาหนดกฎระเบียบการใช้ป่า
และการควบคุ ม ไฟป่ าผ่า นกลไกของท้องถิ่ นและกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของทั้ง สองฝ่ าย ซึ่ งการจัดการ
ทรัพยากรป่ าร่ วมกันดังกล่าวสะท้อนการจัดการทรัพยากรป่ าเชิงสถาบัน และการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในการจัดการควบคุมไฟป่ า

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. สร้ า งความเข้าใจให้ก ับ ประชาชนในพื้ นที่ อุท ยานแห่ งชาติ ศรี ล านนา โดยร่ วมกับ หน่ วยงาน
ราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ทาความเข้าใจความต้องการของชาวบ้าน และดาเนิ นโครงการหลายด้าน ทั้งการ
ส่ งเสริ มอาชีพที่ชาวบ้านต้องการ การให้ความรู ้ดา้ นกฎหมายใหม่

444

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุต่าง ๆ หรื อการจัดประชุ มหารื อให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเกิ ด
ไฟป่ าและหมอกควัน นอกจากนี้ยงั มีการฝึ กอบรมชาวบ้านเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุไฟป่ า
หรื อหมอกควันผ่านทางโรงเรี ยน หรื อช่องทางวิทยุ เป็ นต้น
3. สร้ างความตระหนักให้ประชาชนตระหนักถึ งความสาคัญของปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ผ่านการจัดการ
อบรมอาสาสมัคร หลังจากอบรมเสร็ จ จึงให้อาสาสมัครเคาะตามประตูบา้ นเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนาวิธี
ปฏิบตั ิตวั เมื่อเจอไฟป่ า หมอกควัน
4. การสร้ า งเครื อข่ า ยให้ก ับ ชุ มชน เกิ ดการประสานงานอย่า งทัว่ ถึ ง บูรณาการในพื้ นที่ มี ความ
สามัคคีกนั เป็ นอย่างมาก ทั้งที่ไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด มีการร่ วมกันทาแนวกันไฟในพื้นที่
เพื่อให้ง่ายและสะดวกแก่การลาดตระเวนและเข้าควบคุมไฟป่ าเมื่อเกิดเหตุ เป็ นต้น
5. มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีระบบการบริ หารจัดการสาธารณภัยระดับชุ มชน มีการเตรี ยม
ความพร้อมรับสถานการณ์ ดาเนิ นการประชุ ม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมกับสถานการณ์ ไฟป่ า รวมไปถึงการ
ติดตามสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์สภาพความรุ นแรงเป็ นระยะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเชิ งปริ มาณ
เพื่อให้ทราบถึง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติศรี
ลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในเชิงสถิติ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชุ มชนแม่กาปอง จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุ มชน
แม่ ก าปอง จัง หวัดเชี ย งใหม่ กลุ่ ม ตัวอย่า ง คื อ นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย จานวน 100 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ น
การศึ ก ษาคื อ แบบสอบถามวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและการจัด หมวดหมู่ เ นื้ อ หาของ
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวชุ มชนแม่กาปอง จังหวัดเชี ยงใหม่
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มี ช่ วงอายุระหว่า ง 20-30 ปี อาชี พ นัก เรี ยน/นัก ศึ กษา ส าหรั บข้อมูลพฤติ ก รรม
นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทย พบว่า มี ภูมิ ล าเนาอยู่ใ นภาคเหนื อ มัก เดิ นทางกับ ครอบครั ว เดิ นทางด้วยรถยนต์
เดินทางแบบไป-กลับ กรณี พกั แรมมักเลือกที่พกั แบบโฮมสเตย์ ส่ วนรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบที่สุดคือ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ นักท่องเที่ยวพึงพอใจระดับมากในประเด็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดให้มีที่พกั แรม
และกิ จกรรมการท่ องเที่ ย ว พึ ง พอใจระดับปานกลางในประเด็นบริ ก ารเบ็ดเตล็ด และการเข้า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ ยว ส่ วนข้อเสนอแนะประกอบด้วย การแก้ไขปรั บปรุ งเส้ นทาง การจราจรในชุ มชน ควรส่ งเสริ ม
พัฒนาที่พกั แหล่งท่องเที่ยว และกิ จกรรมท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดให้มีสานักงานและเจ้าหน้าที่
ให้บริ การนักท่องเที่ยว

คาสาคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวชุมชน นักท่องเที่ยว ชุมชนแม่กาปอง
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the behavior and satisfaction of tourists visiting
Mae Kampong community in Chiang Mai and 2) to propose recommendations for the development of
Mae Kampong community tourism management in Chiang Mai. This study employed the questionnaire,
analyzing the data by descriptive statistics and categorizing the content of the recommendations.
According to the findings of the study, Thai tourists visiting the Mae Kampong community in
Chiang Mai were mostly male, between the ages of 20 and 30, and with student occupation. As for the
behavior of Thai tourists, it was found that they were domiciled in the northern region and often traveled
with their families, by car, round-trip travel. In the case of staying, they usually choose to stay in a
homestay. The most popular form of tourism is natural attractions. Tourists were satisfied with the point
of attraction, accommodation arrangements, and tourism activities. Moderate satisfaction with
miscellaneous service issues and access to tourist attractions. Recommendations include route and
community traffic improvement, should promote the development of accommodation and tourist
attractions, also better tourism activities. This includes the provision of offices and staff to serve tourists.

Keywords: tourism behavior Community Tourism Management, Chiang Mai, Mae Kampong
Community

บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่าง
มหาศาล เป็ นเม็ดเงินที่ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผ่านห่ วงโซ่ ธุรกิจต่างๆที่เข้ามาเกี่ ยวข้องทั้ง ร้านอาหาร
โรงแรม แหล่งความบันเทิง ร้านค้าของที่ระลึก ทาให้เกิ ดการสร้ างงาน และกระจายรายได้ ประเทศไทยมี
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ เฉพาะตัวดึ ง ดู ดนัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มาก าลัง การท่ องเที่ ย วของคนไทยที่
ท่องเที่ยวภายในประเทศก็สามารถทาให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่น้อย สร้างงาน และรายได้แก่พ้ืนที่
ต่างๆ โดยสถิติจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในไทยปี 2564 มีกว่า 40 ล้านคน สร้ างรายได้กว่า
150,000 ล้านบาทต่อปี (กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา ,2564 )จังหวัดเชี ยงใหม่ถือเป็ นหนึ่ งในจังหวัด
สาคัญที่ มีศกั ยภาพในด้านการท่องเที่ ยวสู งส่ งผลให้นักท่องเที่ ยวชาวไทยไม่น้อยต่างหลงใหลในจังหวัด
เชียงใหม่ และเป็ นที่กล่าวถึงอยูต่ ลอด โดยปี 2563 มีนกั ท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวเชี ยงใหม่กว่า 4.5
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ล้านคน สร้ า งเม็ดเงิ นกว่า 35,000 ล้านบาท(กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา ,2564) นอกจากนี้ ย งั มี การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยงผ่านนโยบายระดับต่างๆอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศได้รับความ
สนใจเป็ นอย่างมาก มีการเติ บโตอย่างรวดเร็ ว และเชี ยงใหม่เป็ นหนึ่ งในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
จานวนมากด้วยสภาพแวดล้อมและปั จจัย การพัฒนาต่า งที่ เอื้ อต่ อการท่ องเที่ ยว จึ ง ท าให้มีนัก ท่ องเที่ ย ว
เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่และอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากนัน่ คือ ชุมชนแม่กาปอง
ชุ ม ชนแม่ ก าปอง เป็ นชุ ม ชนเล็ ก ๆ ในอ าเภอแม่ อ อน จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี เ พี ย ง 132 หลัง คา
(Gowithamp, 2560) ท าอาชี พ ปลู ก เมี่ ย ง ท าไร่ และสวนกาแฟ มี ส ภาพอากาศที่ หนาวเย็นตลอดทั้ง ปี
ประกอบกับทัศนียภาพอันงดงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเมื่อปี พ.ศ.2543 ได้มีการเปิ ดหมู่บา้ น
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้บริ การบ้านพักโฮมสเตย์ และมีการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุ มชนมาอย่าง
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังเป็ นพื้นที่เป้ าหมายทั้ง ภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในการดาเนิ นโครงการ
ต่างๆและได้รับการพัฒนาให้กลายเป็ นชุมชนต้นแบบในหลายๆด้าน จนถึงปั จจุบนั ที่การท่องเที่ยวชุ มชนแม่
แม่กาปองเป็ นที่โด่งดัง มีนกั ท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนจานวนมาก ซึ่ งส่ งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุ มชน
เนื่ องจากจานวนนัก ท่ องเที่ ย วเกิ น กว่า ที่ ชุ ม ชนจะรองรั บ ได้ไ หว จนเกิ น เป็ นปั ญ หาต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น
นักท่องเที่ยวล้นชุ มชน ปั ญหาการจราจรติดขัด ปั ญหาที่จอดรถและที่พกั ไม่เพียงพอ อันนามาสู่ ปัญหาการ
จัดการขยะ การจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมตามมา (วรพงษ์ ผูกภู่, 2563)
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดการและ
พัฒนาการท่องเที่ ยวในพื้ นที่ ดงั กล่ าว โดยออกแบบการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในชุ มชนแม่กาปอง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยแม้พ้ืนที่ศึกษาจะเป็ นหมู่บา้ น
เล็ก ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แต่ ก ลับ มี อ ัตรานัก ท่ องเที่ ย วมาท่ องเที่ ย วมากเป็ นอันดับ ต้น ๆของประเทศ ผล
การศึกษาครั้งนี้ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพร้อมในการเปิ ดเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปองหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการท่องเทีย่ ว
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และ
เป็ นการเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ1. เดินทางจากที่อยูห่ นึ่ งไปยังที่อยูห่ นึ่ งชัว่ คราว 2. สมัครใจเดินทาง 3.
เดินทางเป้ าหมายใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่การหารายได้
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ ว
พยอม ธรรมบุตร (2549) ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็ น 5 ประเภทดังนี้
การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประเภท ได้แก่
1. การเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทาง บก ทางน้ า หรื อทางอากาศ
รวมทั้งระบบการขนส่ ง คมนาคมเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้
2. การมีที่พกั แรม (Accommodation) เป็ นที่พกั ประเภทต่าง ๆ เช่ น โรงแรม รี สอรท์ เกสต์เฮาส์
โฮมสเตย์ ที่พกั แรม ประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอานวยความสะดวกในระดับต่าง ๆกันซึ่ งจะทาให้มีราคาและ
บริ การในระดับต่างกัน ได้แก่ ภัตตาคาร สระว่ายน้ า บาร์ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่ า ศูนย์กลางธุ รกิจ และสิ่ ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ
3. แหล่ งท่องเที่ ยว (Attractions) แหล่ งท่องเที่ ยวเป็ นแหล่ งธรรมชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่ และมี ความ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ เช่น น้ าตกแม่ยะ ที่เป็ นน้ าตกที่มีจานวนชั้นเยอะที่สุดในไทย สวยงาม และสามารถลง
เล่นน้ าได้หรื อเป็ นเชิงประวัติศาสตร์ การสัมผัสวิธีชีวติ ชาวบ้าน เรี ยนรู ้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. กิ จกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิ จกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) การ
ท่องเที่ยวไม่ได้หมายถึงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรี ย ์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่
เป็ นการทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการร่ วมกิจกรรมกับชุมชน เช่นการเก็บเมี่ยง เก็บชา เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรม
เหล่านี้จะเป็ นหนึ่งในความทรงจาของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้
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5. บริ การเบ็ดเตล็ด (Ancillary)เช่ น บริ การด้านการให้ข้อมูล การสอบถาม การบริ การห้อง สุ ขา
ร้านค้า การรักษาความปลอดภัย dki[ibdkimuj0vfi5gxHo9ho
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
ในบริ บทของการท่องเที่ยวราคาของ “สิ นค้าท่องเที่ยว” หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ตอ้ งเสี ยไปใน
การเดินทางจากภูมิลาเนาจนถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่รวมทั้งค่ายานพาหนะอาหารและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดระหว่าง
การเดิ นทางและค่าผ่านประตูเข้าแหล่งท่องเที่ยวและค่ายานพาหนะภายในแหล่ งท่องเที่ยว ส่ วนราคาของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่เกี่ ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยวและต้องใช้จ่ายร่ วมกับการซ้อสิ นค้าท่องเที่ยวก็คือค่าที่พกั
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ส่ วนราคาของสิ นค้าและบริ การที่เป็ นคู่แข่งกับ สิ นค้าท่องเที่ยวแห่ งนี้ ก็คือ
ราคา สิ นค้าท่องเที่ยวแหล่งอื่นที่ให้บริ การประเภทเดียวกัน ถ้าปรากฏว่าการมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่
กาหนดให้น้ นั สิ้ นเปลืองน้อยกว่าแหล่งอื่นที่สามารถให้ความสุ ขความพอใจได้เท่าเทียมกัน นักท่องเที่ยวก็
จะตัดสิ นใจมาเที่ยวชมแหล่งนั้น
สาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากต่างประเทศราคา “สิ นค้าท่องเที่ยว” ภายในประเทศไทยจะมีปัจจัย
อีกตัวหนึ่ งมากาหนด คืออัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศกล่าวคือถาเงิ นตราต่างประเทศสามารถแลก
เป็ นเงินไทยได้มากขึ้น (ค่าเงินบาทตกต่า) ก็จะทา ให้ราคาสิ นค้าท่องเที่ยวในประเทศไทยต่า ลงกว่าเดิมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศอื่ นๆ ที่ เสนอขายสิ นคาท่องเที่ยวประเภทเดี ยวกันและมี ผลเป็ นการชักนา ให้ชาว
ต่างประเทศเข้ามาเยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
บริบทของชุ มชนแม่ กาปอง
บ้านแม่กาปอง เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านส่ วนใหญ่อพยพมาจากอาเภอดอยสะเก็ด
บ้านแม่กาปองอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,300 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองเชี ยงใหม่ประมาณ 50
กิโลเมตรเศษ ลักษณะการตั้งบ้านเรื อน ของบ้านแม่กาปองจะตั้งเรี ยงรายในหุ บเขา และสองฝั่ งของลาห้วย
สภาพทัว่ ไปของชุ มชนรายล้อมไปด้วยภูเขา มี ไร่ ชา กาแฟ และมีน้ าตก และป่ าที่อุดมสมบูรณ์ (ดอยม่อน
ล้าน) รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ปั จจุบนั มี 132 หลังคาเรื อน มีประชากรประมาณ 362 คน อาชี พหลักของชาวชุ มชนบ้านแม่กาปอง
คือ การทาเมี่ยง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ ค้าขาย และรับจ้างชาวบ้านส่ วนใหญ่เป็ นคนพื้นเมืองที่นบั
ถือศาสนาพุทธ ลักษณะทางสังคมของบ้านแม่กาปองชาวบ้านอยู่กนั แบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่น้อง มีความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึ งกันและกัน มีความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน มีความเคารพในกฎ ระเบียบ กติกาของ
ชุ มชน และสมาชิ กมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนใน ทุกรู ปแบบ บ้านแม่กาปองมีความอุดมสมบูรณ์ ของ
ระบบนิ เวศ มีความหลากหลายทางชี วภาพของพืชพรรณตามธรรมชาติ มีอากาศ ที่สะอาดและแหล่งน้ าที่
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สมบูรณ์ มีดอกไม้สีเหลือง-แดง ขึ้นบริ เวณใกล้ๆ ลาห้วยตลอดแนว ชาวบ้านเรี ยกดอกไม้น้ ี ว่า ดอกกาปอง
รวมกับมีแม่น้ าไหลผ่านหมู่บา้ น จึงรวมเรี ยกว่า "แม่กาปอง" ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อหมู่บา้ น (Gowithamp, 2560)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรพงษ์ ผูกภู่ (2563) ได้ศึกษาการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุ มชนบนฐานแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย ง
ภายใต้พลวัติของการเปลี่ยนแปลง ของบ้านแม่กาปอง ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการการท่องเที่ยวของชุ มชนและนาเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุ มชนอย่างมรส่ วนร่ วม
พบว่า ชุ มชนแม่กาปองมีพฒั นาการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2541 เป็ นต้นมา และสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ยุค
ได้แก่ 1) ยุคเริ่ มต้น ที่เน้นการพัฒนาคนและส่ งเสริ มอาชี พ 2) ยุคการพัฒนา มีการเข้ามาของหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆและได้รับรางวัลมากมาย 3) ยุคปรั บตัวและแก้ไขปั ญหา ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางดังนี้ 1.การ
บริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุ มชน 2. การพัฒนาชุ มชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น
จุฑาทิพย์ แร่ เพชร (2564) ได้ศึกษาความร่ วมมือของภาครัฐและชุมชนในการจัดการโฮม สเตย์ของ
หมู่บา้ นแม่กาปอง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อศึกษาความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและชุ มชน และ
ศึกษาเงื่อนไขความสาเร็ จในการจัดการโฮมสเตย์ โดยผลการวิจยั พบว่าความร่ วมมือดังกล่าวเกิดจาก 1.การ
ชักชวนเข้ามาร่ วม (Cooptation) 2.การวมกันเป็ นแนวร่ วม (Coalition) และ3.การต่อรอง (Bargaining) และ
เงื่ อนไขความส าเร็ จ ในการจัดการโฮมสเตย์เกิ ดจากปั จ จัย หลัก 2 ประการ คื อ ปั จ จัย การจัดการทัว่ ไป
ประกอบด้วย คน (Man) งบประมาณ (Budget) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการเข้า
พัก ซึ่งสามารถจัดลาดับความสาคัญได้คือ ที่ต้ งั วิถีชีวติ และมาตรฐานโฮมสเตย์ของหมู่บา้ นกาปอง
กฤศนพัชญ์ บุญช่ วย (2564) ศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่ งท่องเที่ยวโฮมสเตย์
หมู่บา้ นแม่กาปอง กิ่ งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อ ศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อชุ มชนแม่กา
ปอง และศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วแม่ ก าปอง พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ล ั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันมีทศั นคติ ต่อการท่องเที่ ยวต่างกัน และ แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลต่อ
ทัศนคติการท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปองอย่างมีนยั ยะสาคัญ
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วิธีการวิจัย
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุ มชนแม่กาปอง จังหวัดเชี ยงใหม่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงปริ มาณ รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคานวณจากจานวนประชากรที่มาจาก
ข้อมูลขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวสู งสุ ดของพื้นที่ต่อวันที่ 400 คน (วรพงษ์ ผูกภู่, 2563)
โดยใช้เกณฑ์ขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25 (บุญชม ศรี สะอาด, 2535) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน ใช้การ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญจนครบจานวน เก็บข้อมูลช่ วงเดื อนกุ มภาพันธ์ 2565 เนื่ องจากข้อจากัดของของ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid-19 และระยะเวลาการเก็บข้อมูลอันสั้นของผูว้ จิ ยั
เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็ นแบบเลือกตอบ ส่ วนที่ 2 เป็ นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ส่ วนที่ 3 เป็ นความพึงพอใจต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวจาแนกตามองค์ประกอบของการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี เป็ นแบบสอบถามแบบการ
จัดลาดับ (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ส่ วนที่ 4 เป็ น
ข้อคาถามเกี่ ย วกับข้อเสนอแนะเพื่ อพัฒนาเป็ นคาถามปลายเปิ ด แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา 3 ท่าน
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุ มชนแม่กบั
ปอง และสรุ ปข้อมูล วิเคราะห์ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านแต่ละองค์ประกอบ มาบรรยาย
เชิงพรรณนา และนาไปจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปอง

ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา สาหรับข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า มี
ภูมิลาเนาอยู่ในภาคเหนื อ มักเดินทางกับครอบครัว เดินทางด้วยรถยนต์ เดินทางแบบไป-กลับ กรณี พกั แรม
มักเลือกที่พกั แบบโฮมสเตย์ ส่ วนรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบที่สุดคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รองลงมา
คือการถ่ายภาพ
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ความพึงพอใจต่ อการจัดการการท่องเทีย่ ว
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว จาแนกตามองค์ประกอบของการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี 5 ด้าน สามารถสรุ ปผลการศึกษาตาม
ตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแม่กาปอง
̅
ความพึงพอใจต่ อการจัดการการ
S.D
ระดับความพึงพอใจ
ท่องเทีย่ วจาแนกตามองค์ ประกอบของ
การเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวทีด่ ี
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
3.26
0.84
ปานกลาง
การมีที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.84
0.74
มาก
แหล่งท่องเที่ยว
3.95
0.73
มาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
3.79
0.86
มาก
บริ การเบ็ดเตล็ด
3.40
0.89
ปานกลาง
จะเห็นได้วา่ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ การมีที่พกั แรม
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว บริ การเบ็ดเตล็ด และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เมื่อพิจารณา
ข้อมูลรายประเด็น พบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวความพึงพอใจน้อยที่สุดคือประเด็นถนนสะดวกดี ( ̅
= 3.09, S.D. = 0.85) การมีที่พกั แรมมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริ การ ( ̅ = 3.75, S.D. = 0.78) แหล่ง
ท่องเที่ ยวมีการจัดการที่ดี มี ศูนย์บริ การให้ความช่ วยเหลื อ ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.87) กิ จกรรมมีความ
หลากหลาย เช่น การเดินศึกษาธรรมชาติ การศึกษาวิถีชีวิต การทดลองทาเมี่ยงทาชา ฯลฯ ( ̅ = 3.71, S.D. =
0.86) และพื้นที่บริ การจอดรถเพียงพอ ( ̅ = 2.77, S.D. = 1.08)
ข้ อเสนอแนะจากนักท่องเทีย่ วชาวไทย
สามารถรวบรวมและสรุ ปข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ดงั นี้
1) การเดิ นทาง: ควรมี ก ารเพิ่ ม ป้ ายสัญลักษณ์ ใ ห้ชัดเจน และปรั บ ปรุ ง เส้ นทางให้ส ะดวกขึ้ น 2)
ร้านค้า: ควรให้มีการควบคุมและตรวจสอบราคาของสิ นค้าและบริ การให้เหมาะสม 3) การบริ หารจัดการ:
ควรมีการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวติ เหมือนในอดีต นอกจากนี้ ควรมีสานักงานและ
เจ้าหน้าที่สาหรับการให้บริ การนักท่องเที่ยวและการทาความสะอาดที่เพียงพอ
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แนวทางสาหรับพัฒนาการจัดการท่องเทีย่ วชุ มชนแม่ กาปองจังหวัดเชี ยงใหม่
องค์ประกอบที่ 1 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความพึงพอใจปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
น้อยที่สุดคือ ประเด็นของสภาพถนน ที่แคบ และผุพงั ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุ งสภาพพื้นถนนให้เรี ยบ
สะดวกและปลอดภัยต่อการเดิ นทางของนักท่องเที่ยว เช่ น การทาพื้นถนน คอนกรี ตใหม่ การขยายพื้นผิว
จราจร โดยการประสานงานร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกรมการทางหรื อ กองช่างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล และควรมีบริ การขนส่ งสาธารณะให้บริ การในราคาที่ไม่แพงด้วย โดยอาศัยความร่ วมมือ
กับผูป้ ระกอบการนาทัวร์ ในการประสานงานการจัดการคิวรถ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจในการอานวยความ
สะดวกการจราจรและการสกัดกั้นรถเพื่อความควบคุมปริ มาณรถในชุมชนอีกด้วย
องค์ประกอบที่ 2 มีที่พกั แรม ในประเด็นนี้ ชุมชนแม่กาปองสามารถทาได้ดีอยู่แล้ว ทั้งเรื่ อง ความ
หลากหลาย สิ่ งอานวยความสะดวก มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและการบริ การ ดังนั้นจึงควร
มีการส่ งเสริ มให้ที่พกั ยังคงรั กษามาตรฐานต่อไปด้วยการตรวจสอบคุ ณภาพและมาตรฐานการให้บริ การ
เหล่านี้ ในทุกๆ 6 เดื อน โดยอาศัยเกณฑ์จากการตกลงร่ วมกันระหว่างรัฐ เอกชน และชุ มชน หรื ออาจผ่าน
องค์กรตรวจสอบภายนอก เป็ นต้น
องค์ประกอบที่ 3 แหล่งท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ดังนั้นจึงควรเสริ มใน
ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจน้อ ย นั่น คื อ การเพิ่ ม ส านัก งานศู น ย์บ ริ ก ารและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการให้ขอ้ มูล การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด
องค์ประกอบที่ 4 กิ จกรรมการท่องเที่ ยว ในทุ กประเด็นอยู่ในระดับ พึงพอใจมากแต่ในประเด็ น
กิจกรรมมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่าที่สุด ดังนั้นจึงควรเพิ่มกิจกรรมที่สามารถสร้างการมี
ส่ วนร่ วมร่ วมกันระหว่างกลุ่ม เช่น การถ่ายภาพกลุ่ม กิจกรรมการแข่งขันหรื อภารกิ จแบบกลุ่มตามลายแทง
ของสถานที่ต่างๆ เพื่อรับตราประทับสาหรับแลกของรางวัล เป็ นต้นโดยอาศัยท่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ใน
การประชาสัมพันธ์และเข้าถึงคนกลุ่มนี้ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ยงั คงความสวยงาน
และเกิดการเรี ยนรู ้เช่นการเปิ ดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไกด์ทอ้ งถิ่นพาเยีย่ มชมวิถีชีวติ และสภาพความเป็ นอยู่
ของคนในชุมชนหรื อการตามรอยประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตในครั้งอดีต เป็ นต้น เพื่อสร้างเรื่ องราวและจุด
สนใจ
และองค์ประกอบที่ 5 บริ การเบ็ดเตล็ด ในประเด็นพื้นที่จอดรถมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรมี
การบริ หารจัดการปริ มาณรถที่เข้ามาในชุมชนให้สัมพันธ์กบั พื้นที่จอดรถในชุมชนเช่นการกาหนดจานวนรถ
ที่เข้าชุมชนได้ในแต่ละวัน การให้บริ การรถรับส่ ง เป็ นต้น
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อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวชุ มชนแม่กาปอง จังหวัดเชี ยงใหม่สามารถนามา
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุ มชน
แม่กาปอง จังหวัดเชี ยงใหม่พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวแบบไปกลับ โดยเดิ นทาง
ร่ วมกับคนในครอบครัว ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ชื่ นชอบการท่องเที่ยวแบบเยี่ยมชมธรรมชาติ และถ่ายภาพ
มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวชุ มชนแม่กาปองในระดับปานกลางถึงมาก ทั้งนี้ เนื่ องจาก คน
ไทยนิ ยมใช้เวลาพักผ่อนร่ วมกับครอบครัว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่ออานวยความสะดวกในการเดิ นทาง
ประกอบกับชุมชนแม่กาปองโดดเด่นในเรื่ องของธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
จึงเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (วรพงศ์ ผูกภู่, 2563) พบว่านิ ยม เดินทาง
พร้อมครอบครัว โดยมีวตั ถุประสงค์ หลักเพื่อการพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของบ้านแม่กาปอง และ
เยีย่ มชมวิถีชุมชน นักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลบ้านแม่กาปองจากสื่ อออนไลน์เป็ นหลัก โดยเฉพาะสื่ อสังคม
ออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook ดัง นั้นการออกแบบกิ จกรรมสาหรั บ ครอบครั วและกิ จกรรมระยะสั้นที่
หลากหลาย จึงเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ กี่ยวข้องต้องร่ วมกันพิจารณา
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 การจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุ มชน
แม่กาปอง ชุ มชนแม่กาปองสามารถจัดการการท่องเที่ยวของชุ มชน ได้ดีมาก ใน 3 จาก 5 องค์ประกอบของ
การท่องเที่ ยว(พะยอม ธรรมบุตร , 2549) นัน่ คื อ 1. การมีแหล่งที่พกั หลากหลายทั้งประเภท โฮมเสตย์ รี
สอร์ ท หรื อ โรงแรม มี สิ่ งอานวยความสะดวก และระดับราคา การบริ การที่ หลากหลาย 2. การมี แหล่ ง
ท่ องเที่ ย ว ทั้ง แหล่ ง ธรรมชาติ ที่ โดดเด่ นเช่ น น้ า ตกแม่ ก าปอง วิวทิ วทัศ น์ โ ดยรอบ แหล่ ง ท่ องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม เช่นวัด และศาสนสถานต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวในการสัมผัสวิถีของคนในชุ มชน เช่น การพัก
โฮมเสตย์ การเดิ น รอบหมู่ บ ้า น เป็ นต้น และ 3.กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี ใ ห้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มาสั ม ผัส
ประสบการณ์ แ ละจะเป็ นหนึ่ ง ในความทรงจ าที่ ดี ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ มาเยี่ ย มเยี ย น แต่ ย งั มี อี ก 2
องค์ประกอบที่ยงั คงต้องแก้ไขปรับปรุ งกันต่อไปนัน่ คือ 1.การเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ยว ที่ปัจจุบนั ยังคงลาบาก
เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์และการจัดการปริ มาณรถของชุมชน และ2. บริ การเบ็ดเตล็ด ที่ยงั ขาดศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยว บริ การที่ จอดรถให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาด และความ
ปลอดภัย ซึ่ งประเด็นเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ดว้ ย หลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชน (กรมพัฒนาชุ มชน
,2560) โดยเริ่ มจากการวางกลไกและระบบในการบริ หารจัดการท่องเที่ยวชุ มชนให้มีความเข็มแข็งและ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทั้ง ชุมชน รัฐและเอกชน มีการวางกติกาชุมชนที่ยดื หยุน่ การวางระบบปริ มาณรถ
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เข้าออกให้เหมาะสมกับพื้นที่ในชุ มชน จัดการดูแลพื้นที่การท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อม ออกแบบกิจกรรมที่
ยัง่ ยืน เช่ นการทาเส้นทางศึ กษาธรรมชาติ กิ จกรรมสารวจสิ่ งแวดล้อมชุ มชนเป็ นต้น เพื่อเป็ นการจัดการ
ความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม สร้างการเรี ยนรู ้ในวิถีชุมชนและสานึกรักษ์ของทั้งคนในชุ มชนและนักท่องเที่ยว
และสุ ด ท้า ยคื อ การเพิ่ ม บริ ก ารที่ ดี ทั้ง การรั ก ษาความปลอดภัย การรั ก ษาความสะอาด การให้ ข ้อ มู ล
นักท่องเที่ยว การจัดการพื้นที่จราจร สภาพพื้นผิวถนนให้เหมาะสม สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆและ การ
ประสานงานความร่ วมมือกันระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนเป็ นอีกสิ่ งสาคัญที่ขาดไปไม่ได้

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.ชุมชนควรมีการจัดการพื้นที่จอดรถให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุ งการ
ให้บริ การสถานที่ท่องเที่ยวเช่นการเพิม่ ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว และดูแลความสะอาดของห้องน้ าสาธารณะ
2.ควรศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งความร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานรั ฐ และชุ ม ชนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการวางแผนหรื อวางนโยบายส าหรั บ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุ ณลุ งป้ า เจ้าหน้าที่ ในหมู่บา้ นแม่กาปองที่ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ และอานวยความ
สะดวกตลอดการศึ ก ษาวิ จ ัย ตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม ที ม ผูร้ วบรวมข้อ มู ล คุ ณ จิ ร วุฒิ รั ต นสุ ว รรณ คุ ณ จิ ต ราเทพ นนทะภา คุ ณ ภู ชิ ต เฟื่ องมณี
คุณววรรณิ กา ธรรมลังกา และคุณวรรณพร กันธิ ยะ รวมถึงผูช้ ่วยศาสตราจารย์น้ าทิพย์ เสมอเชื้ อ ที่กรุ ณาให้
คาแนะนาเกี่ ยวกับการทาวิจยั และการจัดทาบทความฉบับนี้ และสุ ดท้ายขอขอบพระคุณความเห็ นจากท่าน
ผูท้ รงคุณวุฒิในการประเมินร่ างบทความที่ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งบทความให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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การประเมินผลชุดปฏิบัตกิ ารเคลือ่ นที่เร็วตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ อ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
The Evaluation of Fast Operation Unit in the case of Chiang Mai's Order of
Communicable Disease Committee in Preventing and Controlling the Spread of
Coronavirus Disease 2019
ปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) ศึกษาบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั ิการเคลื่อนที่เร็ ว เฝ้ าระวัง
และตรวจตราการปฏิ บตั ิตามมาตรการของคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) ศึกษาปั ญหา
และอุปสรรค ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั ิการเคลื่อนที่เร็ ว เฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการของคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ (3) นาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและ
อุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิ ง านเจ้า หน้า ที่ ชุด ปฏิ บตั ิ ก ารเคลื่ อ นที่ เร็ ว เฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรการของคาสั่งคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยมีวิธี
การศึกษา ดังนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1) เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอาเภอ) 10 คน (2)
สมาชิ กกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชี ยงใหม่ 10 คน (3) ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ 5 คน การวิจยั โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และนาข้อมูลเอกสารมาทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
การค้นคว้า พบว่า (1) ความคิ ดเห็ นที่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านมี ต่อ บทบาทของตนเองในการการบัง คับ ใช้
มาตรการเฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดเชี ย งใหม่ส ามารถ
อธิ บายสรุ ปได้ดงั นี้ การที่ภาครัฐไม่เคยถอดบทเรี ยนและไม่มีการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือของการ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่รัดกุมในการดูแลสถานการณ์ดงั กล่าว ส่ งผลให้จงั หวัดเชี ยงใหม่
ต้องมีการบังคับใช้มาตรการที่ใช้ความเข้มงวด เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการควบคุมการ
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นการเพิ่มบทบาทหน้าที่ รวมถึ งภาระงานให้เพิ่มขึ้นและยังถือว่าเป็ น
การผลักภาระให้ประชาชน ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่
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ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวติ ตามปกติ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็ นมาตรการที่เข้มงวด ในการตรวจตรา
และดาเนินคดีกบั ผูท้ ี่ละเมิดคาสั่งดังกล่าว (2) ความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนิ นงานของชุ ดเคลื่อนที่เร็ วเฝ้ า
ระวังและตรวจตราการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่พบว่า (2.1) มี
อุปสรรคในการทางานบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่ งในการแต่งตั้งบุคลากรและจัดเตรี ยมอัตรากาลังยัง
ขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ส่ งผลให้บุคลากรไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ รวมถึ ง ขั้นตอนในการปฏิ บตั ิ งาน และอัตรากาลังไม่เพีย งพอในการปฎิ บตั ิ ง าน (2.2) ปั ญหาเรื่ อง
ค่าตอบแทนยังไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ตอ้ งเผชิ ญกับความเสี่ ยงและเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่นอกเวลาราชการ
ซึ่ ง ควรมี ส วัส ดิ ก ารที่ ส ามารถรองรั บ เจ้า หน้า ที่ ที่ ติดเชื้ อ (2.3) วัส ดุ อุปกรณ์ ใ นการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ย งั เป็ น
อุ ปสรรคในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เนื่ องจากมี ไ ม่เพี ยงพอ เช่ น อุปกรณ์ ป้องกันการทะเลาะวิวาทและอุ ป กรณ์
ป้ องกันเชื้ อโรค จะมีความพร้ อมก็เพียงแต่ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิ บตั ิงาน (2.4) การวางแผนระบบงาน
ก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมและไม่มีชดั เจนเท่าที่ควร ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิหน้าที่
และไม่มีการซักซ้อมแผนการดาเนินงานก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ (2.5) การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ งไม่มีความ
พร้ อ มในด้า นการบู ร ณาการร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่ น โดยต้อ งอาศัย ประสบการณ์ แ ละความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคลเพื่อให้งานสาเร็ จ (3) ประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิพบว่าการควบคุมและ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดในวงกว้างได้ แม้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิจะทาหน้าที่
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากเท่าใดก็ตาม เนื่ องจากต้องได้รับความร่ วมมือจากประชาชนด้วย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และมีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าว จึงส่ งผลให้มาตรการดังกล่าวประสบ
สาเร็ จได้เฉพาะในการควบคุมการแพร่ ระบาดจากผูป้ ระกอบที่จาหน่ายสุ รา โดยเสนอแนะให้มีการบททวน
การกาหนดแนวทางในการออกคาสั่งหรื อข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อผูป้ ฏิ บตั ิงานและประชาชนทัว่ ไปให้
ดีกว่านี้เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานและประชาชนสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้

คาสาคัญ: การประเมินผล, ผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ, ไวรัสโคโรนา 2019
Abstract
This research aims to 1) study roles and responsibilities of the Fast Operation Unit in the case of
Chiang Mai's Order of Communicable Disease Committee's Order in Preventing and Controlling the
Spread of COVID-19, 2) identify the problems and obstacles in the performance of the Fast Operation
Unit, and 3) address potential solutions to problems and obstacles in the performance of the Rapid Mobile
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Unit. This is a qualitative research involving in-depth interviews with the following participants: ten
Governing Officers (Deputy District Chiefs), ten Chiang Mai Volunteer Defense Corps, and five
individuals who were affected by the order of Communicable Disease Committee in Preventing and
Controlling the Spread of COVID-19. The indepth interview was used as a research tool. The data from
the interviews were analyzed together with documentary data using the content analysis method.
The results showed 1) the strict enforcement of the order to control the COVID-19 outbreak
without a good preparation puts a burden on people and businesses in Chiang Mai causing them a lot of
difficulties and hard works. To achieve efficiency and effectiveness of the measures, the government
should capture lessons learned and provide strategic plans to wisely handle the spread of COVID-19.
Moreover, 2) regarding the operation process of the fast moving unit compliance with measures of the
Chiang Mai Communicable Disease Committee, it showed that 2.1) in appointing personnel and preparing
the manpower, there was still a lack of good planning, no clear division of work and assignments,
resulting in personnel not understanding the duties and operation procedures and insufficient manpower in
some cases. 2.2) Compensation is not appropriate for the duties that were risky and mostly required to
perform outside working hours. Appropriate compensation for the officers should be reconsidered. 2.3)
Inadequate protective equipment in performing duties such as safety equipment and personal protective
equipment were mentioned so the responsible organizations should sufficiently provide the equipment for
their personnel. 2.4) An unclear of the work flow and lack of practice before implementing the measures
result in delays in performing duties, thus the officers need to establish an understanding about the plan
and work flow before an implementation. 2.5) In real situations, individuals from different organizations
were not ready to perform duties together. It required the experiences and ability of each individual officer
in order to successfully complete the duty. Lastly, 3) the effectiveness of the measures implementation
was found to be inadequate in controlling and preventing the spread of the epidemic due to the inability to
implement policies in actual events, no matter how efficiently the officers perform their duties as public
participation also plays an important role in preventing and controlling the spread of COVID-19.
Although most of the public cooperated very well and were satisfied with the measures, resulting in such
measures a successful experience, there were still various influencing factors of COVID-19 spreading in
Chiang Mai. As a result, the spreading could not be controlled effectively throughout the province. I think
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there should be a review of the issuance of the order. The government that affects workers and the general
public better. to prepare in dealing with this epidemic situation.

Keywords: Evaluation, Results of regulation enforcement and implementation, Coronavirus 2019
บทนา
จังหวัดเชี ยงใหม่มีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 เป็ นอย่างมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ จึงมีมติให้มีคาสั่งที่ 69/2564 เรื่ อง ห้ามบริ โภคสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริ เวณ
ต่อเนื่ อง เพื่อให้การควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้ อโควิด-19 เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีสาระสาคัญ
คือ ร้านจาหน่ายอาหารหรื อเครื่ องดื่ม ที่ได้รับอนุ ญาตให้จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต
สามารถบริ โภคเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ านและบริ เวณต่อเนื่ อง ได้ถึงเวลา 21.00 น.และให้ปิดร้านใน
เวลา 22.30 น. ส่ วนการจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ให้จาหน่ายได้ระหว่างเวลา
11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-21.00 น. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่ พบผูต้ ิดเชื้ อโควิด – 19
(สะสม) 4,169 ราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จึงได้มีคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ 69/2564 เรื่ อง
ห้ามบริ โภคสุ ราเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ในร้ านและบริ เวณต่อเนื่ อง ลงวันที่ 30 มิถุ นายน 2564 ให้ร้าน
จาหน่ายอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่ได้รับอนุ ญาตให้จาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิตสามารถ
บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้ านและบริ เวณต่อเนื่ อง ถึงเวลา 21.00น. และให้ปิดร้าน เวลา 22.30 น.
และการจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ให้จาหน่ ายได้ระหว่างเวลา 11.00 - 14.00
และเวลา 17.00 - 21.00 น. เพื่ อ ให้ก ารเฝ้ าระวัง และตรวจตราการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการดัง กล่ า วให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 จึ งได้มีการจัดทาคาสั่งที่ ทาการปกครอง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ 27/2564 เรื่ อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ชุดเคลื่ อนที่ เร็ วเฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรการของคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีหน้าที่ในการดาเนิ นการจับกุมผูฝ้ ่ าฝื น
ระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ 69/2564 เรื่ อง
ห้ามบริ โภคสุ ราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ ในร้านและบริ เวณต่อเนื่ อง สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมี
หน้าที่ดาเนินการประสานงาน ติดตาม และสร้างความเข้าใจ ให้ความรู ้ทางกฎหมายในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ และดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมี
คาสัง่ เปลี่ยนแปลง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้ที่ทาการปกครองจังหวัดเชี ยงใหม่ออกตรวจ
ตราและควบคุ มผูฝ้ ่ าฝื นคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากยอดผูต้ ิดเชื้ อทัว่ ทั้งจังหวัด
เชี ยงใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2564 จนถึ ง 31 กรกฎาคม 2564 ยังไม่มีแนวโน้มที่ ลดลง แต่สถิ ติการ
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แพร่ กระจายหรื อระบาดติดต่อกันภายในร้ านอาหารลดลงและคลัสเตอร์ ร้านอาหารหรื อสถานบริ การลดลง
เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่าเหตุใดสถิติดงั กล่าวจึงลดลงและเห็ นควรศึกษาว่าชุ ดปฏิ บตั ิการเคลื่ อนที่เร็ วของที่ทา
การปกครองจังหวัดเชี ยงใหม่ มีประสิ ทธิ ภาพ ประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลว และมีการวางแนวทางการ
แก้ไขอย่างไรในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาบทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิ บตั ิการเคลื่ อนที่เร็ ว เฝ้ าระวังและตรวจตราการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการของคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั ิการเคลื่อนที่เร็ ว เฝ้ าระวัง
และตรวจตราการปฏิบตั ิตามมาตรการของคาสัง่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บ ตั ิ งานเจ้าหน้าที่ ชุดปฎิ บตั ิการ
เคลื่ อนที่ เร็ วเฝ้ าระวัง และตรวจตราการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการของค าสั่ ง คณะกรรมการโรคติ ดต่ อจัง หวัด
เชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง สามารถพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิ ด และ
พิ จารณาปั จจัย ที่ ค าดว่า จะส่ ง ผลต่ อการประเมิ นผลชุ ดปฏิ บ ตั ิ ก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ วตามค าสั่ ง คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดงั นี้
1. มาตราการเฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิบตั ิตามคาสัง่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
2. กระบวนการดาเนิ นงานของชุ ดปฏิ บตั ิการเคลื่ อนที่เร็ ว เฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิ บตั ิตาม
มาตรการของคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จัง หวัด เชี ย งใหม่ จะประกอบด้ว ยบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ค่าตอบแทนในการปฏิ บตั ิงานล่ วงเวลา วัสดุ อุปกรณ์ ในการออกปฏิ บตั ิงานซึ่ งจะเป็ นในช่ วงเวลากลางคื น
การวางแผนระบบงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิมีความเข้าใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่ง และวิธีการในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ประเมินผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ว่ามีเหตุจูงใจหรื อปั จจัยใดที่ส่งผลให้เกิ ดความสาเร็ จ
หรื อล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบตั ิและแนวทางการแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคของการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ

วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั นี้ เพื่ อศึ กษาถึ ง การประเมิ นผลชุ ดปฏิ บตั ิ การเคลื่ อนที่ เร็ วตามค าสั่ง คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1) เจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอาเภอ) 10 คน (2) สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ 10 คน (3) ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ 5 คน รวมทั้งสิ้ น 25 ราย
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็ นเครื่ องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยมีขอบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั ดังนี้ (1) การบังคับใช้มาตรการเฝ้ าระวังและตรวจตรา
การปฏิบตั ิตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ (2) กระบวนการดาเนินงานของชุดเคลื่อนที่
เร็ ว เฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตราการของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อจัง หวัดเชี ยงใหม่ (3)
ประเมินผลประสิ ทธิผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประกอบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและทาการวิเคราะห์
เชิ ง เนื้ อ หา และสรุ ป ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ก ารเคลื่ อนที่ เร็ วตามค าสั่ ง คณะกรรมการโรคติ ดต่ อจัง หวัด
เชียงใหม่ ในการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถอธิ บายผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1) ความคิ ดเห็ นต่ อนโยบายการบัง คับ ใช้ม าตรการเฝ้ าระวัง และตรวจตราการปฏิ บ ตั ิ ตามค าสั่ ง
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ท จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นผู ้ที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ น
สถานการณ์จริ งและผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวต่างมีความเห็ นตรงกันว่าผูท้ ี่มีอานาจในการ
กาหนดมาตรการหรื อนโยบายต่าง ๆ ให้เป็ นนโยบายสาธารณะนั้น ไม่มีความรัดกุม ไม่มีการเตรี ยมความ
พร้อมให้แก่บุคลากร ในการปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ที่เคยผ่านมา ไม่เคยถอดบทเรี ยนในการแก้ไขปั ญหา
ว่าควรรับมืออย่างไร ไม่มีการศึกษาหาวิธีในการป้ องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลให้
จังหวัดเชี ยงใหม่ ต้องกาหนดคาสั่งในการควบคุ มการระบาดของเชื้ อโรคดังกล่าวในระดับสู ง ถึงขั้นต้องมี
การห้า มเปิ ดร้ า นอาหาร ส่ ง ผลต่ อ ประชาชน ต่ อ ผูป้ ระกอบการโดยตรง ส่ ง ผลให้ เศรษฐกิ จ ในจัง หวัด
เชี ยงใหม่ไม่มีการเติบโต ประชาชนไม่มีรายได้ แม้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ จะถูกต้องตามระเบียบ และออกมาเป็ นนโยบายที่จะเพิ่มความ
เข้ม งวดในการระงับ การแพร่ เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 และสามารถป้ องกันการแพร่ ระบาดและควบคุ ม
สถานการณ์ได้จริ ง แต่การบังคับใช้นโยบายดังกล่าวก็คงส่ งผลกระทบต่อภาคประชาชน
2) ความคิดเห็ นต่อกระบวนการดาเนิ นงานของชุ ดเคลื่ อนที่เร็ ว เฝ้ าระวังและตรวจตราการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ จัง หวัดเชี ย งใหม่ ซึ่ งตามกรอบแนวคิ ดจะประกอบไปด้ว ย
บุคลากร ค่าตอบแทน วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนระบบงาน วิธีการปฏิบตั ิงาน สามารถอธิ บายสรุ ปได้ดงั นี้
บุ ค ลากรในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ และอัตราก าลังในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ยงั ไม่ส อดคล้องกับ การดาเนิ นงานจริ ง
เนื่องจากการแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งคานึกถึงผูท้ ี่มีความพร้อมในการออกปฏิบตั ิงานในช่วงเวลากลางคืน
ต้องมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวได้ แต่การแต่งตั้งดังกล่าวใช้เพียงแค่บุคลากรที่มีความ
พร้ อมเพียงหนึ่ งหรื อสองคนในการควบคุ มชุ ดปฏิ บตั ิ การดังกล่ าว ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาความล่ าช้าในการ
ทางานในหลาย ๆ ด้าน เพราะต้องทางานบูรณาการร่ วมกับหน่ วยงานอื่น เช่ น เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข และเจ้าหน้าที่ของที่วา่ การอาเภออื่น
ค่ าตอบแทนและวัสดุอุปกรณ์
ยังเป็ นปั ญหาว่าค่าตอบแทนยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งและตามระเบียบกฎหมาย
แต่คาว่าค่าตอบแทนสามารถตีความเป็ นอย่างที่ไม่ใช่ตวั เงินได้ เช่น ในสถานการณ์ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์
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คือควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ผูป้ ฏิบตั ิงานควรได้รับอุปกรณ์ป้องกันไวรัสดังกล่าว
และต้องมี ก ารตอบแทนในกรณี ที่ มีการติ ดเชื้ อไวรั สขณะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ส่ วนวัสดุ อุป กรณ์ เช่ น เครื่ องมื อ
ส่ องสว่างไม่เพียงพอ เครื่ องมือบันทึกภาพถ่ายหรื อวิดีโอ
การวางแผนระบบงานและวิธีการปฏิบัติงาน
ก่อนการปฏิ บตั ิงานทุกครั้งยังพบปั ญหาและอุปสรรคในการวางแผนงานเนื่ องจากผูป้ ฏิ บตั ิงานบาง
รายยังไม่มีความเข้าใจแผนการในการปฏิ บตั ิงานจริ ง ต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาควบคุ มสั่งการอยูต่ ลอดแม้มีการ
มอบหมายหน้าที่แล้วก็ตาม ส่ วนวิธีการการปฏิ บตั ิงานในสถานการณ์จริ งนั้น แม้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของมาตรการดังกล่าว เนื่ องจากมีผบู ้ งั คับบัญชาคอยควบคุ มอยู่ตลอดเวลาและมีเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิ บตั ิงานที่มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน แต่ในภาพรวมแล้วผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุ กคนทราบว่าตนเองควรปฏิ บตั ิ
หน้าที่ อย่างไรในสถานการณ์ เช่ นนี้ เพื่อให้เกิ ดผลสาเร็ จในการปฏิ บตั ิ งานอย่างรวดเร็ วและจะเป็ นการลด
ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อของผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะต้องอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงเป็ นเวลานาน ในส่ วนของภาคประชาชนผู ้
ที่ได้รับผลกระทบ แม้ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่จะมีความไม่พอใจและไม่เข้าใจการกระทาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้อธิ บายและปฏิบตั ิหน้าที่เสร็ จสิ้ นก็ได้รับผลตอบรับที่ดีในการช่วยเหลือไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
3) ผลสรุ ปของการนานโยบายไปปฏิบตั ิพบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ในด้านการควบคุมการระบาด
ของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่ องจากสามารถควบคุมการระบาดของเชื้ อไวรัสในกลุ่มคลัสเตอร์ ร้านอาหาร
และเครื่ องดื่มได้ และได้ดาเนินการตามกฎหมายกับผูท้ ี่ฝ่าฝื นคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อดังกล่าว แต่ยงั
ข้อบกพร่ องในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามขั้นตอน ส่ งผลให้เกิดความล่าช้า
และทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นจุดเสี่ ยง เช่น สถานบันเทิงที่มีความหนาแน่นของผูค้ น ไม่มีการเว้นระยะห่ าง ไม่
สามารถทราบได้วา่ มีผใู ้ กล้ชิดคนใดบ้างที่มีเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในร่ างกาย
ดังนั้น การนานโยบายไปปฏิบตั ิของชุดปฏิบตั ิการเคลื่อนที่เร็ ว ถือว่าประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามคาสั่งดังกล่าว ไม่ให้มีคลัสเตอร์ การระบาดในร้านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมถึงสามารถดาเนินการ
กับสถานบริ การที่ ฝ่ าฝื นค าสั่ง คณะกรรมการโรคติ ดต่อจัง หวัดเชี ยงใหม่ แต่เห็ นควรแก้ไ ขกระบวนการ
ดาเนินงานของชุดปฏิบตั ิการฯ ให้เกิดความเหมาะสมและความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน ควรมีค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผป็ ฏิบตั ิงาน จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานให้พร้อม ส่ วนการวางแผนระบบงานและวิธีการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามขั้นตอนวิธีการในการ
ปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืนและป้ องกันการติดเชื้อโควิด - 19
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลชุดปฏิบตั ิการเคลื่อนที่เร็ วตามคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 พบประเด็นที่น่าสนใจสามารถ
นามาอภิปรายการศึกษาได้ดงั นี้ การออกคาสั่งและแต่งตั้งชุดปฏิบตั ิการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ ยวกับการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค ของประยูร กาญจนดุล (2553) ที่กล่าวว่าการบริ หารราชการส่ วน
ภูมิภาคหมายถึ งราชการส่ วนกลางซึ่ งแยกออกไปตั้งทาการอยู่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่หรื อ
ข้าราชการของส่ วนราชการส่ วนภูมิภาค เป็ นตัวแทนของส่ วนราชการส่ วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม)
เช่น ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้รับผลตอบ
รับที่ ดีและประสบผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ของการดังชุ ดปฏิ บตั ิ การดังกล่ าวก็คือการควบคุ มการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากร้านอาหารและเครื่ องดื่ม สถานบริ การที่มีการจาหน่ายเครื่ องแอ
ลกอฮอร์ โดยกระบวนการปฏิ บตั ิงานที่สาเร็ จนั้นสอดคล้องกับแนวคิดปั จจัยกาหนดความสาเร็ จหรื อความ
ล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิ บตั ิของกล้า ทองขาว (2551) ได้สรุ ปถึ งปั จจัยกาหนดความสาเร็ จหรื อ
ความล้มเหลวของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิที่สาคัญ ๆ มี 6 ประการ ดังมีรายละเอียดดังนี้ (1) ปั จจัย
ด้านข้อความนโยบาย (Policy Statements) ข้อความนโยบาย หมายถึง ชุ ดปฏิ บตั ิการดังกล่ าวมี การระบุ
วัตถุ ประสงค์ของนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจนให้แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานเพื่อนาไปปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น (2) ปั จจัยด้านการสนับสนุ นจากผูม้ ีอานาจและกลุ่มหลากหลายในสังคม
โดยได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาและประชาชนที่ให้ควรร่ วมมือเป็ นอย่างดี (3) ปั จจัยด้านศักยภาพ
และความสามารถขององค์กรที่นานโยบายไปปฏิบตั ิมีเจ้าหน้าที่บางรายมีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบตั ิงาน (4) ปั จจัยด้านจิตสานึ กของผูป้ ฏิ บตั ินโยบายความคิดนึ กหรื อเจตคติต่อนโยบายและการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิของบุคคลระดับผูป้ ฏิบตั ิการ มีเจ้าหน้าที่เข้าใจวัตุประสงค์และการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี
แม้จะมีอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานอยู่บา้ งแต่ก็สามารถใช้ความสามารถประยุกต์ใช้และแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้จนงานสาเร็ จ (5) ปัจจัยด้านผูน้ า ชุดปฏิบตั ิงานดังกล่าวมีหวั หน้าชุ ดคอยกากับดูแลในพื้นที่ ใน
สถานการณ์ จริ ง อยู่ตลอดเวลาและแก้ไ ขสถานการณ์ ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี (6) ปั จจัย ด้า นการก ากับ ตรวจสอบ
ประเมิ นผลและการให้แรงเสริ ม แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง านโดยผูบ้ งั คับ บัญชาทุ ก ครั้ ง
เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในครั้งต่อไป จนบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว
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ข้ อเสนอแนะ
1) เห็ น ควรเก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้ที่ มี ห น้ า ที่ ก าหนดแนวทางนโยบายสาธารณะที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชน
2) เห็นควรทบทวนกระบวนการดาเนินงานของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนี้
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) สารวจคุณภาพชีวิตการทางาน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ
ในการทางานของเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) วิเคราะห์ อิทธิ พลของ
คุณภาพชี วิตการทางาน ที่มีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการทางาน และการคงอยู่ในงาน 3) นาเสนอ
แนวทางการดาเนิ นการสร้ า งความพึ งพอใจและแรงจูงใจ และยกระดับคุ ณภาพชี วิตในการท างานให้มี
มาตรฐานที่ดีข้ ึน เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าอุทยานแห่ งชาติผา
แดง 23 ราย ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่ามีคุณภาพชีวิตในการทางานทุกด้านดีพอสมควร ยกเว้น
ด้าน ค่าตอบแทน สวัสดิการและความมัน่ คงในงาน ปั จจัยด้านค่าตอบแทนมีอิทธิ พลต่อการคงอยูใ่ นงาน แต่
ความเสี่ ยง ความยากลาบาก ไม่มีผล ต่อการย้าย เปลี่ยนงานหรื อลาออก การได้รับการยกย่อง ยอมรับ มีผลต่อ
แรงจูงในการทางาน เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า ต้องการให้ปรับค่าจ้าง สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่
ครอบคลุ มทุกประเภท ยกระดับการจัดมาตรฐานการป้ องกันความปลอดภัยในการทางาน พัฒนาทักษะ
ความชานาญในการทางาน สร้างความเจริ ญก้าวหน้า และความมัน่ คงในงาน เป็ นต้น ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ คื อ เพื่ อ ให้เ จ้า หน้า ที่ พิ ท ัก ษ์ป่ า มี ค วามพึ ง พอใจ และเกิ ด แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
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หน่วยงานในระดับนโยบายควรปรับปรุ งระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ยงั ไม่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต มี
การจัดสรรงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ การทางาน เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแดง
Abstract
The objectives of this study are to 1) investigate the quality of working life, job satisfaction, and
job motivation of forest protection staff at Pha Daeng National Park, Chiang Mai 2) analyse the influence
of the quality of working life on job satisfaction, job motivation, and job persistence and 3) propose
guidelines for improving job satisfaction and motivation as well as raising the standard of working life.
This study is qualitative research, and the data was collected by interviewing 23 forest protection staffs at
Pha Daeng National Park.
The study found that forest protection staffs have an adequate quality of life in all aspects except
for compensation, welfare, and job security. Compensation influenced job persistence, but risks and
hardships had no effect on moving, changing jobs, or resigning. Being praised and accepted had an impact
on job motivation. Forest protection staff suggested adjusting compensation, increase welfare, and
privilege for all of types of officers, raising the level of work safety protection standards, increase work
skills, and creating opportunities for advancement and job security, etc. The recommendations of this
research for the forest protection staff have to get satisfaction and motivation to work. Departments in the
policy section should improve the regulations and law that unfavorable to raising the level of life.

Keywords: Quality of Working Life, Forest Protection Staffs, Pha Daeng National Park
บทนา
อุทยานแห่งชาติผาแดง สังกัดสานักบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 16 (เชี ยงใหม่) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์
ป่ า และพันธุ์พืช มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 702,085 ไร่ ครอบคลุมสามอาเภอของจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่
อาเภอเชี ยงดาว อาเภอไชยปราการ และอาเภอเวียงแหง ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นเทือกเขาสู งสลับซับซ้อน
เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญคือ เป็ นแหล่งต้นกาเนิ ดของแม่น้ าปิ ง และแม่น้ าแตง อุทยาน
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แห่ งชาติ ผาแดง มีภารกิ จหลักคื อ 1) บริ หารจัดการการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยัง่ ยืนแบบมี ส่วนร่ วม 2)
อนุรักษ์ คุม้ ครอง ดูแล รักษาป่ าไม้และสัตว์ป่า 3) ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่ อมโทรมให้สมบูรณ์ดงั เดิ ม
4) บริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ (อุทยานแห่งชาติผาแดง, 2561)
งานด้านอนุรักษ์ คุม้ ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า ถือว่าเป็ นงานที่มีความสาคัญของ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง ต้อ งใช้ค วามรู้ ความช านาญหลากหลายสาขา เช่ น ธรรมชาติ วิ ท ยา ชี ว วิท ยา
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระเบียบกฎหมาย และยุทธวิธีดา้ นการป้ องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมาย
บุคลากรที่เป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวคือ “เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า” ปั จจุบนั อุทยานแห่ งชาติ
ผาแดงมีเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า จาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบตั ิงาน (อุทยานแห่ งชาติผาแดง, 2564) โดย เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าแต่ละประเภทมีสภาพการจ้างงานที่
แตกต่ า งกัน เช่ น สั ญ ญาจ้า งงาน ระยะเวลาการจ้า ง ค่ า ตอบแทน และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ส าหรั บ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ มีสัญญาการจ้างงานระยะยาว ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามระเบียบราชการ
มีหลักประกันความมัน่ คงในงานที่ชดั เจน ขณะที่เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าที่ทางานในฐานะบุคคลภายนอกช่ วย
ปฏิบตั ิงาน มีสัญญาจ้างชัว่ คราว 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน ไม่มีหลักประกันความมัน่ คงใน
งาน สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการใดๆ ขณะที่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการทางานไม่มีความแตกต่าง
กัน ทุ กคนไม่ว่าจะเข้ามาทางานประเภทใดต่างต้องทาหน้าที่ ตามที่ ไ ด้รับมอบหมายเหมื อนกัน เช่ น การ
ป้ องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิด การลาดตระเวนพื้นที่ การหาแนวร่ วมจากภาคส่ วนต่างๆ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ งานมีความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ เช่ น ไฟป่ า น้ าป่ า ฯลฯ เสี่ ยงจากโรคที่เกิ ดจากป่ า และ
สัตว์ป่า เช่ น งู มี พิษ ชนิ ดต่ า งๆ ไข้มาลาเลี ย เจ้าหน้าที่พิ ทกั ษ์ป่า ต้องมี ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
เตรี ย มพร้ อมส าหรั บ การปฏิ บ ตั ิ ง านตลอด 24 ชั่วโมง หากมี เหตุ จาเป็ นเร่ ง ด่ วน อี ก ทั้ง พื้ นที่ ข องอุ ท ยาน
แห่ งชาติผาแดงมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 702,085 ไร่ พบว่าเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า 1 คน ต้องรับผิดชอบพื้นที่
ประมาณ 8,000 ไร่ (อุทยานแห่งชาติผาแดง, 2564) ซึ่ งถือว่าต้องรับผิดชอบพื้นที่จานวนที่สูงมาก
ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นบุคลากรขององค์การได้รับทราบข้อมูล ได้สัมผัสการปฏิบตั ิงานจริ งในพื้นที่ ได้
เห็นถึงสภาพปั ญหาของการปฏิบตั ิงานดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะสารวจคุณภาพชี วิตการทางาน ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ ตลอดจนความคาดหวัง ความต้องการให้มี
การการยกระดับคุณภาพชี วิตการทางานให้ดีข้ ึน สามารถสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน มี
คุณภาพชี วิตที่ดีในการทางาน และคุ ณภาพชี วิตส่ วนตัวที่ดีตามสถานภาพ โดยคาดหวังว่า ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะสามารถนาไปปรับใช้ สาหรับการวางแผนบริ หารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การ โดย
เฉพาะงานด้านการอนุ รักษ์ คุม้ ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งสามารถนาข้อมูลที่ได้
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จากการศึกษาครั้ งนี้ มาเพื่อใช้ในการกาหนดแผนการปฏิ บตั ิ งานขององค์การด้านอื่นๆ ให้มีมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อสารวจคุ ณภาพชี วิตการทางาน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ของเจ้าหน้าที่
พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์ อิทธิ พลของคุณภาพชี วิตการทางาน ที่มีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการทางาน
และการคงอยูใ่ นงาน ของเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการดาเนินการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ในการท างานให้มี ม าตรฐานที่ ดีข้ ึ น ตามความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ พิ ทกั ษ์ป่า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง
จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิด
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ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง มาปรับใช้เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
เริ่ มจาก แนวคิดคุณภาพชีวิตการทางาน ของ Huse & Cumming (1985.อ้างถึงใน กชกร โสมพัฒนะ
พงษ์, 2560) ที่ได้กาหนดตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ การทางานไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย
1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หรื อรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดารงชี วิต รู ้สึกว่ามีความเป็ นธรรม 2) สภาพการทางานที่
ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (safe and healthy environment) มีการจัดสภาพแวดล้อมการทางาน
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และมาตรการในการป้ องกันภัย อุ บตั ิ เหตุ อนั ตรายต่างๆ ที่เหมาะสม 3) การ
พัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (development of human capacities) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ทางานตามลักษณะงาน 4) ความก้าวหน้าและความมัน่ คง (growth and security) ในงาน ความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในอาชี พ 5) สังคมสัมพันธ์ (social integration) การสร้ างความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่น เป็ นที่
ยอมรับของผูร้ ่ วมงาน มีความเป็ นมิตร ความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกัน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 6) ลักษณะ
การบริ หารงาน (constitutionalism) มีการปฏิบตั ิที่เหมาะสม ยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผูท้ างาน มีความเสมอ
ภาคและยุติธรรม 7) ภาวะอิสระจากงาน (total life space) มีความสมดุลในการใช้ชีวิต ระหว่างชี วิตการ
ปฏิบตั ิงานและช่วงเวลาอิสระ คลายความเครี ยดจากงาน และ 8) ความภูมิใจในองค์การ (organization pride)
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทางานในองค์การที่มีชื่อเสี ยง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับ ปั จจัยเกี่ยวกับคุ ณภาพชี วิตการทางาน ของ George P. Boulden (อ้างถึงใน กชกร
โสมพัฒนะพงษ์, 2560) ที่ได้นาเสนอไว้วา่ คุณภาพของบุคคล (Individual Quality) มีปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชี วิตการทางานอยู่ 3 ปั จจัย ได้แก่ 1) คุณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิทยา คือ งานที่ทา ลักษณะ
คุณค่าของงาน และวิธีการทางาน 2) คุณภาพชี วิตการทางานด้านกายภาพ คือ เงื่อนไขในการทางาน และ
ทัศนคติทวั่ ไปเกี่ยวกับงาน ความปลอดภัย มลภาวะและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน 3) คุณภาพชีวิตการทางาน
ด้านเศรษฐกิจ คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ทั้งด้านที่เป็ นตัวเป็ นเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ที่สามารถ
สร้างพื้นฐานการดารงชี วิตที่มีความสุ ข โดยคุณภาพชี วิตการทางานทั้ง 3 ด้านดังกล่าว มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชี วิตการทางาน นัน่ คือ การทางานจะประสบผลสาเร็ จได้อย่างสู งสุ ด ต่อเมื่อได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้ง 3 ด้านอย่างสมดุ ลกัน เพราะทุ กคนต่างมี เป้ าหมายในการท างานให้ประสบ
ความสาเร็ จ ต้องการได้ทางานที่มีคุณค่า มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี และได้รับการค่าตอบแทนที่ดี
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แนวคิดทฤษฎี 2 ปั จจัย ของ Herzberg (Herzberg’s two – factor theory) (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551)
มาใช้เป็ นกรอบคิด การศึกษา ดังนี้ 1) ปั จจัยสุ ขอนามัยหรื อปั จจัยรักษา (Maintenance Factors / Hygiene
Factors) เป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยป้ องกัน หรื อ ช่ ว ยรั ก ษาไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความไม่ พึ ง พอใจในการท างาน (Job
Dissatisfaction) ของคนที่ทางานในองค์การ ได้แก่ นโยบายและการบริ หารองค์การ (Company Policy and
Administration) การปกครอง บังคับบัญชา (Supervision) ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล ( Interpersonal
Relationship) สภาพการทางาน (Working Conditions) สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีเหมาะสม ความ
มัน่ คงในงาน (Job Security) 2) ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนเกิดแรงจูงใจในการ
ทางาน มีความคิดที่จะพัฒนาตนเอง มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ มีความรู ้สึกที่ดีต่อ
งาน ต่อองค์การ และมีความกระตือรื อร้นในการทางาน ได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน (Achievement in
Work) การได้รับการยอมรับนับถื อ (Recognition) ตัวงานที่ทา (The Work Itself) ความรับผิดชอบ
(Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) ในงาน ความเจริ ญก้าวหน้าส่ วนบุคคล (Personal Progress)
งานวิจยั ที่นามาใช้ ได้แก่ งานของสายซอ ลิ้มกุล (2560) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ราชการ ตาแหน่ งพนักงานพิทกั ษ์ป่า สังกัดสานักบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 2 (ศรี ราชา) ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยการจูงใจที่เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ด คือความสาเร็ จในงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ส่ วน
ปั จจัยการบารุ งรักษา พบว่า สถานะของอาชี พเป็ นแรงจูงใจสู งสุ ด รองลงมาคือความมัน่ คงในงาน และมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ค่าตอบแทน หรื อเงินเดือน ที่ได้รับเป็ นระเบียบของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงได้ยาก เพื่อเป็ นการเพิ่มแรงจูงใจ ควรกาหนดอัตราเงิ นเบี้ ยเลี้ ยงให้กบั
พนักงานพิทกั ษ์ป่า ตามปริ มาณงาน และความเสี่ ยงของงานอย่างยุติธรรม และงานของ ณัฐชา สังข์แป้ น
(2563) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจโอนของข้าราชการ : กรณี ศึกษาสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชี วิตการทางาน ด้านค่าตอบแทนที่ มีความเป็ นธรรมและ
เพียงพอ ด้านลักษณะงาน และด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจโอนของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research Methodology) แหล่ งข้อมูลใน
การศึกษา 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาจากเอกสาร การ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการวิจยั
ภาคสนาม โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลที่กาหนดไว้ แล้วทาการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key Informant) โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามตาแหน่ง หน้าที่
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รั บ ผิด ชอบ และอายุง าน ซึ่ งผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ได้แ ก่ เจ้า หน้า ที่ พิ ท ัก ษ์ป่ าของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วยลูกจ้างประจา จานวน 2 ราย พนักงานราชการจานวน 5 ราย แบ่งเป็ นอายุงาน 1-10 ปี
และมากกว่า 10 ปี จานวน 2 ราย และ 3 รายตามลาดับ และบุคคลภายนอกช่วยปฏิ บตั ิงาน จานวน 16 ราย
แบ่งเป็ นอายุงาน 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี จานวน 10 ราย 4 ราย และ 2 ราย ตามลาดับ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structure interview) โดยมี
การกาหนดโครงสร้ างของประเด็นคาถามตามวัตุประสงค์ที่จะศึกษาไว้ล่วงหน้า ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Questions) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis)
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Analytic Induction) และทาการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Method triangulation)

ผลการศึกษา
1) คุ ณภาพชี วิตการท างาน ความพึ งพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ของเจ้าหน้าที่ พิ ทกั ษ์ป่ า
อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล สามารถสรุ ปได้ว่า ความคิดเห็นใน
ส่ ว นของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของเจ้า หน้ า ที่ พิ ท ัก ษ์ป่ าโดยรวมมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี
พอสมควร ซึ่ งพิ จ ารณาตามตัว ชี้ วัด คุ ณ ภาพชี วิต การท างาน พบว่า ส่ ว นที่ เ จ้า หน้า ที่ พิ ท กั ษ์ป่ าประเภท
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ ประเภทบุ คคลภายนอกช่ วยปฏิ บตั ิงาน มีความคิดเห็ นที่ แตกต่างกัน
ได้แก่ เรื่ องผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดย กลุ่ มเจ้าหน้าที่ พิทกั ษ์ป่าประเภทลู กจ้างประจา และ
พนักงานราชการ มีความเห็นว่า ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ทั้งในรู ปของเงินเดือน สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์ ที่
ได้รับ มี ค วามเป็ นธรรมพอสมควร ส่ วนเจ้า หน้า ที่ พิ ท กั ษ์ป่ าประเภทบุ ค คลภายนอกช่ วยปฏิ บ ัติง าน มี
ความเห็ นว่า ค่าจ้าง เงิ นเดื อน ไม่มีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับลักษณะงานที่ทา ในอีกประเด็นหนึ่ งคือ
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าประเภทลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ นั้นมี
ความรู ้สึกว่างานที่ทามีความมัน่ คง และมีโอกาสได้รับความความก้าวหน้าในอาชี พ ส่ วนเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า
ประเภทบุ ค คลภายนอกช่ วยปฏิ บ ตั ิ ง าน ให้ความเห็ นว่า รู ้ สึก ไม่ ค่ อยมี ค วามมัน่ คงและความก้า วหน้า ใน
ตาแหน่งงานที่ทาอยูเ่ ท่าใดนัก เนื่องจากลักษณะการจ้างงานเป็ นสัญญาจ้างลักษณะรายปี จึงไม่ค่อยมัน่ ใจว่า
จะได้รับการจ้างต่อหรื อไม่ เพราะขึ้นอยูก่ บั นโยบายและงบประมาณในแต่ละปี ที่จะได้รับการจัดสรรมา
สาหรับในประเด็นอื่นๆ พบว่า เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าประเภทลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ
ประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิ บตั ิงาน มีความคิดเห็ นที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ สภาพการทางานที่ปลอดภัย
และไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ โดย อุทยานแห่ งชาติผาแดง มีนโยบายในการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักความ
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ปลอดภัยกับทุกคน มีการวางแผนการปฏิ บตั ิงานด้านการลาดตระเวนป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายป่ าไม้
การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน มีการฝึ กทบทวนความรู้ ความสามารถอยูเ่ ป็ นระยะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ มี
ความพร้ อมในการปฏิ บ ตั ิ ง านเสมอ และสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้มา ไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้องและ
เหมาะสม บรรยากาศของความสัมพันธ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การ มีบรรยากาศที่ดี มีการทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม ใกล้ชิดสนิ ทสนมกัน สามารถปรึ กษาหารื อกันได้ทุกเรื่ อง ลักษณะการบริ หารงาน มี การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ และมอบหมายงานให้กบั เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เหมาะสม เป็ นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากทุก
คน ทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน การมีความสมดุลระหว่างชี วิตส่ วนตัวและหน้าที่การงาน การใช้
เวลาในการทางานในปัจจุบนั อาจมีผลกระทบบ้างที่จะไม่ได้กลับไปหาครอบครัวทุกวันเหมือนกับทาอาชี พ
อื่นๆ แต่โดยภาพรวมแล้วยังมีความสุ ขในการทางานและสามารถจัดสรรเวลาได้ ความภูมิใจในองค์การ ทุก
คนมี ความภาคภูมิใจในการปฏิ บตั ิ ในหน้าที่ ดงั กล่าว ที่ ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในดู แลทรั พยากรธรรมชาติ และ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ในส่ วนของความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน พบว่า โดยรวมเจ้าหน้าที่ พิทกั ษ์ป่า อุทยาน
แห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการทางานในด้าน ค่าตอบแทน และสวัสดิการแตกต่าง
กัน คือ เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าประเภทลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ มีความพึงพอใจพอสมควร เนื่องจาก
ได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิ การต่างๆ จากหน่ วยงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย ในขณะที่เจ้าหน้าที่
พิ ท ัก ษ์ป่ าประเภทบุ ค คลภายนอกช่ ว ยปฏิ บ ัติง าน ไม่ มี ค วามพึ ง พอใจ เนื่ อ งจากค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทนไม่
เหมาะสมและไม่พอเพียงกับค่าครองชีพสู งขึ้น
ส่ วนในด้านอื่นๆ เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าอุทยานแห่งชาติผาแดงทุกคนมีความพึงพอใจพอสมควร ได้แก่
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย ที่มีการคานึ งถึ งอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และศักยภาพ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานนั้นๆ โอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชานาญ ความเพียงพอของอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เนื่องจากได้รับการจัดสรรมาในระดับหนึ่งแล้ว แต่อยากให้มีให้ครบทุกคน และมีความ
ใหม่ ทันสมัย และพร้ อมที่จะใช้งานมากกว่านี้ และมีความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชา ที่มีการมอบหมาย
งานและหน้าที่ที่เหมาะสม มีการรับฟั งความคิดเห็นจากทุกคน ในส่ วนของแรงจูงใจในการทางาน ส่ วน
ใหญ่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการท างานอย่ า งเต็ ม ที่ แต่ มี เ จ้า หน้ า ที่ พิ ท ัก ษ์ ป่ าประเภท
บุ คคลภายนอกช่ วยปฏิ บตั ิ งาน บางคนขาดแรงจูงใจในการทางานจึงตัดสิ นใจลาออก ย้ายงาน เนื่ องจาก
เงินเดือนไม่พอกับการเลี้ยงชีพ
2) อิทธิ พลของคุณภาพชีวิตการทางาน ที่มีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการทางาน และการคงอยู่
ในงาน ของเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์
ป่ า สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง หรื อสวัสดิการต่าง มีผลต่อความกระตือรื อร้น
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ที่ จ ะท างานของเจ้า หน้ า ที่ และการได้ รั บ การยกย่ อ ง ยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน หั ว หน้ า งาน หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมีการให้รางวัลตอบแทนกับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น มีผลต่อแรงจูงในในการทางาน แต่
ที่ผา่ นมายังไม่เคยมีรางวัลตอบแทนกับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น ส่ วนสภาพการทางานตามภารกิจที่มีความ
เสี่ ยงและความยากลาบาก ไม่มีผล ต่อการย้าย เปลี่ยนงาน หรื อลาออกจากงาน แต่อย่างใด เพราะทุกคนมี
ความรักต่องาน ตลอดจนได้ทางานในหน้าที่ดงั กล่าวนานจนเชี่ยวชาญแล้ว
3) แนวทางการด าเนิ น การยกระดับ คุ ณภาพชี วิ ตในการท างานให้มี ม าตรฐานที่ ดีข้ ึ น ตามความ
คาดหวังของเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์
ป่ า ได้ให้ขอ้ เสนอแนะโดยรวมดังนี้ 1) ด้านสภาพการจ้างงาน ควรมีการมีการปรับค่าจ้าง สวัสดิการและสิ ทธิ
ประโยชน์ให้ดีข้ ึนกว่าเดิม และครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกประเภท
2) ด้านสภาพการท างานที่ ม นั่ คงปลอดภัย ต้องการให้มี ก ารยกระดับการจัดมาตรฐานการป้ องกันความ
ปลอดภัยในการทางาน จัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ การฝึ กทบทวนการใช้และการดูแลรักษาอาวุธ
ปื น มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี 3) ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญในการทางาน ควรจัดฝึ กอบรม
ทักษะการทางานเป็ นทีม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรื อความรู ้ใหม่ๆ
4) ด้านการสร้ างความเจริ ญก้าวหน้า และความมัน่ คงในงาน พบว่า เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าประเภท
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ต้องการให้มี การสอบเลื่ อนขั้น มีระดับของพนัก งานราชการ ส่ วน
เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า มีความต้องการให้มีการสร้างความมัน่ คงในงานมากขึ้น 5) ด้านชัว่ โมงการทางาน วันลา
วันหยุดสิ ทธิในการลาการหยุด พบว่า ทุกคนมีความเข้าใจในงานและหน้าที่โดยเฉพาะการทางานภาคสนาม
แต่ควรมีการพิจารณาให้มีค่าตอบแทนพิเศษในการทางานล่วงเวลา
แนวทางการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางานให้เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่ าอุทยานแห่ งชาติ
ผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า ได้ให้ขอ้ เสนอแนะโดยรวมดังนี้ 1) จัดสภาพการจ้างงาน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าทุกประเภทให้มีความเท่าเทียมหรื อใกล้เคียงกัน เพื่อให้
ทุกคนได้รับการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการจ้างงาน เท่ากับหรื อมากกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ 2) ควรมีการ
จัดหาหรื อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทางาน เพื่อสร้ างความรู ้ สึกมีความมัน่ คง ปลอดภัยในการทางาน เช่ น
การจัดหาอาวุธปื นที่สภาพใหม่ อุปกรณ์การดารงชีพในป่ ายังขาดแคลน และเครื่ องแบบ 3) ควรหาวิธีการใน
การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุ มเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าทุกกลุ่ม และการสนับสนุ นปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ใน
รู ปแบบของการบริ จาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่น้ นั มีขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

อภิปรายผลการศึกษา
1) คุ ณภาพชี วิตการท างาน ความพึ งพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ของเจ้าหน้าที่ พิ ทกั ษ์ป่ า
อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล สามารถสรุ ปได้ว่า ความคิดเห็นใน
ส่ ว นของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของเจ้า หน้ า ที่ พิ ท ัก ษ์ป่ าโดยรวมมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี
พอสมควร ยกเว้น เรื่ องผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ไม่มีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับลักษณะงานที่
ทา และความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ที่ รู้สึกไม่ค่อยมี ค วามมัน่ คงและความก้าวหน้า เนื่ องจาก
ลักษณะการจ้างงานเป็ นสัญญาจ้างลักษณะรายปี จึงไม่ค่อยมัน่ ใจว่าจะได้รับการจ้างต่อหรื อไม่ สาหรับใน
ประเด็นอื่นๆ พบว่า เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าประเภทลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ ประเภทบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิ บตั ิงาน มีความคิดเห็ นที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการศึกษาเป็ นไปตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการทางาน
ของ Huse & Cumming (1985.อ้างถึงใน กชกร โสมพัฒนะพงษ์, 2560) ที่ได้กาหนดตัวชี้ วดั คุณภาพชี วิตการ
ทางานไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) 2)
สภาพการทางานที่ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (safe and healthy environment) 3) การพัฒนา
ศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (development of human capacities) 4) ความก้าวหน้าและความมัน่ คง (growth
and security) 5) สังคมสัมพันธ์ (social integration) 6) ลักษณะการบริ หารงาน (constitutionalism) 7) ภาวะ
อิสระจากงาน (total life space) และ 8) ความภูมิใจในองค์การ (organization pride) นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยัง สอดคล้องกับงานของ ณัฐชา สัง ข์แป้ น (2563) ได้ศึ ก ษา ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจโอนของ
ข้าราชการ : กรณี ศึกษาสานักงานปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย คุ ณภาพชี วิตการ
ทางาน ด้านค่าตอบแทนที่มีความเป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านลักษณะงาน และด้านความสมดุลระหว่างชี วิต
กับ การท างานโดยส่ วนรวม มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจโอนของข้า ราชการสั ง กัด ส านัก งานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในส่ วนของความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน พบว่า โดยรวมเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยาน
แห่งชาติผาแดง มีความพึงพอใจในการทางานในด้าน ค่าตอบแทน และสวัสดิการแตกต่างกัน คือ เจ้าหน้าที่
พิทกั ษ์ป่าประเภทลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ มีความพึงพอใจพอสมควร แต่เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า
ประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบตั ิงาน ไม่มีความพึงพอใจ เนื่ องจากค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมและไม่
พอเพียงกับค่ าครองชี พสู ง ขึ้ น ส่ วนในด้านอื่ นๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย
โอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชานาญ ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ความพึ ง พอใจต่ อ การบัง คับ บัญ ชา เจ้า หน้า ที่ พิ ท ัก ษ์ป่ าอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดงทุ ก คนมี ค วามพึ ง พอใจ
พอสมควร ในส่ วนของแรงจูงใจในการทางาน ส่ วนใหญ่มีความพร้ อมที่จะให้ความร่ วมมือในการทางาน
อย่างเต็มที่ แต่มีเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบตั ิงาน บางคนขาดแรงจูงใจในการทางาน
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จึงตัดสิ นใจลาออก ย้ายงาน เนื่ องจากเงิ นเดื อนไม่พอกับการเลี้ ยงชี พ นอกจากนี้ ผลการศึ กษาในส่ วนของ
แนวทางการสร้างความพึงพอใจและแรงจู งใจในการทางานให้เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่าอุทยานแห่ งชาติผาแดง
จังหวัดเชี ยงใหม่ เจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ว่า ควรจัดสภาพการจ้างงานค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และสวัส ดิ ก าร ให้ แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ พิ ท ัก ษ์ป่ าทุ ก ประเภทให้ มี ค วามเท่ า เที ย มหรื อ ใกล้เ คี ย งกัน จัด หาหรื อ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทางาน เพื่อสร้างความรู ้สึกมีความมัน่ คงและปลอดภัยในการทางาน ผลการศึกษา
ดังกล่าวเป็ นไปตามแนวคิดของทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg (Herzberg,s two – factor theory) ที่ได้เสนอไว้
ว่า การทางานของคนในองค์การเกี่ยวข้องกับ 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยสุ ขอนามัยหรื อปั จจัยรักษา (Maintenance
Factors / Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่ช่วยป้ องกัน หรื อช่วยรักษาไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน
(Job Dissatisfaction) ของคนที่ทางานในองค์การ ส่ วน ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยที่ทาให้
คนเกิ ด แรงจู ง ใจในการท างาน มี ค วามคิ ดที่ จ ะพัฒนาตนเอง มี ค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะท าางานอย่า งเต็ ม ที่ เต็ ม
ความสามารถ มี ความรู ้ สึก ที่ ดีต่องานต่ อองค์ก าร และมีความกระตื อรื อร้ นในการท างาน นอกจากนี้ ผ ล
การศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ สายซอ ลิ้มกุล (2560) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานราชการ ตาแหน่ งพนักงานพิทกั ษ์ป่า สังกัดสานักบริ หารพื้นที่อนุ รักษ์ที่ 2 (ศรี ราชา) ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานพิทกั ษ์ป่า มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระดับมากที่สุด มีแรงจูงใจจากปั จจัยสุ ขอนามัยหรื อ
ปั จจัยรักษา สู งกว่าปั จจัยจูงใจ คือสถานะของอาชีพ ความมัน่ คงในงาน ส่ วนปั จจัยจูงใจที่เป็ นแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานสู งสุ ด คือความสาเร็ จในงาน ความภูมิใจในองค์การ และการปฏิบตั ิในหน้าที่ดงั กล่าว ที่เป็ น
หน้ า ที่ ที่ ส าคัญ ต่ อ สั ง คม และประเทศชาติ โดยเจ้า หน้ า ที่ พิ ท ัก ษ์ ป่ าทุ ก คน พร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เทจนสุ ด
ความสามารถที่ตนมี
2) อิทธิพลของคุณภาพชีวติ การทางาน ที่มีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการทางาน และการคงอยูใ่ น
งาน ของเจ้าหน้าที่พิทกั ษ์ป่า อุทยานแห่ งชาติผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เบี้ยเลี้ยง หรื อสวัสดิการต่าง มีผลต่อความกระตือรื อร้นในการทางาน และ การได้รับการยกย่อง ยอมรับจาก
เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมีการให้รางวัลตอบแทนกับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น มี
ผลต่อแรงจูงในในการทางาน แต่ความเสี่ ยง ความยากลาบาก ไม่มีผล ต่อการย้าย เปลี่ยนงาน หรื อลาออกจาก
งาน แต่ อย่า งใด จากผลการศึ ก ษานี้ แสดงให้เห็ นว่า คุ ณภาพชี วิต การท างานมี อทธิ พ ลต่ อความพึ ง พอใจ
แรงจูงใจในการทางาน และการคงอยูใ่ นงาน ตามแนวคิดเกี่ยวกับ ปั จจัยเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางาน ของ
George P. Boulden (อ้างถึงใน กชกร โสมพัฒนะพงษ์, 2560) ที่วา่ ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทางานอยู่ 3 ปั จจัย ได้แก่ 1) คุ ณภาพชี วิตการทางานด้านจิตวิทยา คือ งานที่มีคุณค่า และวิธีการทางาน 2)
คุณภาพชีวติ การทางานด้านกายภาพ คือ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมในการทางาน 3) คุณภาพชีวิตการทางาน
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ด้านเศรษฐกิจ คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทางานด้าน ทั้งที่เป็ นตัวเป็ นเงินและไม่เป็ นตัวเงิน นัน่ คือ การ
ทางานให้สาเร็ จได้สูงสุ ดได้เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้ง 3 ด้านอย่างสมดุล

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1) แม้ว่าโดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ พิทกั ษ์ป่าอุทยานแห่ งชาติ ผาแดง จังหวัดเชี ยงใหม่ จะมีความพึง
พอใจกับคุ ณภาพชี วิตการทางาน แต่ยงั มี คุณภาพชี วิตการทางานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
และด้า นความก้า วหน้า และความมัน่ คงในงาน ที่ เจ้าหน้าที่ ฯ ยัง ไม่ พึ ง พอใจ ดัง นั้นหน่ วยงานในระดับ
นโยบายควรให้ความสาคัญต่อในเรื่ องดังกล่าว เช่ น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม การจัด
สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ที่ น อกเหนื อจากกฎหมายก าหนดให้ก ับ เจ้า หน้า ที่ ฯ อย่า งทัว่ ถึ ง การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
กฎหมายต่างๆ ที่ยงั ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของเจ้าหน้าที่ฯ เป็ นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
2) จากการศึกษา พบว่า งานด้านอนุรักษ์ คุม้ ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า เป็ นงานที่
ต้องเสี ยสละ อดทน ต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และใช้ความสามารถรอบด้าน ซึ่ งต้องมีการฝึ กฝนทักษะพิเศษ
ด้านต่างๆ จนเกิดความชานาญถึงจะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาบุคคลกรในด้านนี้
ต้องใช้เวลานานและเสี ยงบประมาณสู ง หน่วยงานจึงควรมีนโยบาย และการปฏิบตั ิต่อบุคลากรในด้านต่างๆ
ให้มีความพึงพอใจ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อรักษาบุคลากรให้คงอยูใ่ นงานให้นานมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาในพื้นที่ของอุทยานแห่ งชาติแห่ งอื่นๆ หรื อหน่วยงานของกรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิม่ เติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย และครอบคลุม
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจพิจารณาเรื่ องคุณภาพชี วิตส่ วนตัว เข้ามาเป็ นเกณฑ์ในการศึกษาด้วย
เพื่อให้ได้รายละเอียด และข้อมูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
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Thailand 4.0 กับแนวทางการสร้ างโอกาสเชิงความได้ เปรียบทางด้ านการแข่ งขันการ
ส่ งออกข้ าวไทย VS ข้ าวอินเดียสู่ ตลาดอิรัก
Thailand 4.0 and the approach to create opportunities for competitive
advantages in export Thai rice VS Indian rice to the Iraq market
ซารี ณา เชิดชู (Saleena Choedchu)
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการการ
ปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการนํา เสนอแนวทางการปรั บเปลี่ ย นกลยุท ธ์ และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
กระบวนการผลิต , การตลาดและโลจิสติกส์ สู่ แนวคิดการตลาดและโลจิสติกส์ ที่ควรส่ งเสริ มแนวทางการ
พัฒนาจากบุคคลเช่ นเกษตรกรผ่านการเรี ยนรู ้ ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมข้าวไทยสร้างความ
ได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน และเพื่ อศึ กษาการปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จและการพัฒนาเกษตรกรไทยผ่า น
นโยบาย Thailand 4.0 ในการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดของการส่ งออกข้าวไทยให้สามารถกลับมาแข่งขันกับ
ประเทศอินเดียได้ต่อไปในอนาคต บทความนี้ ได้มาจากการรวบรวมข่าวสารและการทบทวนเอกสารพบว่า
1.สถานการณ์ และปั ญหาการผลิ ตและการตลาดข้าวไทยในปั จจุบนั กําลังประสบปั ญหาอย่างหนักทั้งจาก
ปั ญหาค่าเงินบาท ปัญหาคุณภาพข้าว ปั ญหาเรื่ องต้นทุนในการผลิต และการแพร่ ระบาดของโควิด – 19 เป็ น
ผลทําให้อิรักนําเข้าเข้าจากประเทศไทยลดน้อยลง , 2.ศักยภาพการเข้าถือครองส่ วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรม
ค้าข้าวของอินเดีย ที่ ได้รับแรงสนับสนุ นจากความได้เปรี ยบในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านนโยบาย ด้านผลผลิ ต
หรื อแม้แต่ในด้านราคาการส่ งออก และ3 . นโยบาย Thailand 4.0 กับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ช่วยในการเพิ่มความ
ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันการส่ งออกข้าวไทยในอนาคต และการประยุกต์ใช้นโยบาย Thailand 4.0 ต่อ
การเกษตรในประเทศไทย ที่เน้นในเรื่ องการนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างระบบ Smart
Farm หรื อระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์

คาสาคัญ : ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน , อุตสาหกรรมข้าวไทย , ระบบ Smart Farm , ระบบเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์
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Abstract
This article aims to present strategies and ideas for transforming manufacturing, marketing and
logistics processes. the concept of marketing and logistics that should promote development from
individuals such as farmers through learning together with technology to give the Thai rice industry a
competitive advantage and study the economic restructuring and development of Thai farmers through the
Thailand 4.0 policy to increase the share of Thai rice export market to be able to compete with India in the
future. This article is derived from gathering and document review. 1. Situation and problems in
production and marketing of Thai rice at present are facing serious problems from the Thai baht currency
problem. rice quality problem production cost problem and the spread of COVID-19 has resulted in fewer
Iraqi imports from Thailand. 2. The markets share potential in the Indian rice trading industry is
supported by advantages in areas such as policy, output or even export prices, 3. Thailand 4.0 policy and
theories that helps increase the competitive advantage of Thai rice exports in the future and the application
of the Thailand 4.0 policy to Thailand's agriculture Focus on applying innovation and technology such as
Smart Farm system or sensor technology system.

Keywords: Competitive Advantage , Thai Rice Industry , Smart Farm System ,
Sensor Technology System

บทนา
ศตวรรษที่ 21 สั ง คมแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ส่ ง ผลทํา ให้ เ กิ ด รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากมาย อย่างการรวมตัวและการแตกตัวของการรวมกลุ่มทางการค้าในเรื่ อง
ของการนําเข้าและการส่ งออกให้สามารถขับเคลื่อนได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งความก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่
แบบก้า วกระโดดถื อเป็ นกุ ญแจสํา คัญในการแข่ งขันระหว่า งประเทศ โดยการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ อาทิ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ส่ งผลทําให้อุตสาหกรรมหลาย ๆ อย่างของไทย
เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งล้วนแล้วแต่สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตตลอดจนการทํางาน อย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีและโลจิสติกส์ สามารถ
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สร้ างความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันทางการเกษตรให้กบั ประเทศไทยได้เป็ นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมี
การก้าวเข้าสู่ ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็ นยุคที่มีการใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด เป็ นผลทําให้ในระยะเวลา
อีก 5 ปี ข้างหน้ารู ปแบบการค้ามี แนวโน้มเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การค้าเสรี แบบเต็มรู ปแบบสู งสุ ด และมี การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จที่หลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559 ) รู ปแบบการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เป็ นผลทําให้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าไทย ได้มีการเปิ ดเผย
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจําเดื อนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาว่าการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยอยู่ใ นภาวะฟื้ นตัว เนื่ องจากทิ ศทางเศรษฐกิ จโลกที่ ปรั บตัวดี ข้ ึ น หลัง จากการออกมาตราการณ์ ก าร
แจกจ่ายวัคซี นต้าน COVIC - 19 เป็ นผลทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองเร็ วขึ้น ภาคการผลิตเริ่ มกลับ
เข้าสู่ ภาวะปกติ ส่ งผลทําให้ความต้องการวัตถุ ดิบและสิ นค้าขั้นกลางเพิ่มสู งขึ้น โดยสิ นค้าที่ขยายตัวได้ดี
ได้แก่ สิ นค้าเกษตรและอาหาร สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่บา้ น และสิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันการติด
เชื้ อและลดการแพร่ ระบาด และเนื่ องจากแนวโน้มการส่ งออกที่คาดว่าจะมีขยายตัวตลอดทั้งปี ที่ร้อยละ 4
เป็ นผลทําให้จาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมของกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น อาทิ สิ นค้าเกษตรและ
อาหาร (ร้อยละ 6.64) สิ นค้านิวนอร์ มอล (ร้ อยละ 6.81 ) อุตสาหกรรมหนัก (ร้อยละ 3.76 ) แฟชัน่ (ร้อยละ
2.36) เป็ นต้น ซึ่ งอยูภ่ ายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิ ชย์ตลาด" เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลาง
สิ นค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ( สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้าไทย, 2564 ) ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นผลทําให้ในปั จจุบนั ประเทศไทยต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคที่มีผลต่อการ
สร้ างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันในเรื่ องของการส่ งออกในหลาย ๆ อุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเกษตรของพืชเศรษฐกิ จอย่าง ‚ ข้าว ‛ เป็ นอย่างมาก ทั้งในเรื่ องปั ญหาค่าเงิ นบาท , ปั ญหา
คุณภาพข้าว , ปั ญหาต้นทุนการผลิตสู ง และปั ญหาการแพร่ ระบาดโควิด – 19 ซึ่ งจากปั ญหาต่าง ๆ สามารถ
แสดงออกผ่านกลอนต้นข้าวและชาวนา ประพันธ์โดยคุณสมภพ แจ่มจันทร์ ที่กล่าวว่า ต้ นกล้ าเขียวขจีเมื่อมี
น้า จะชู รวงพลิ้วงามเมื่อฉ่ าฝน ที่เติบใหญ่ ขึ้นมาเพราะมือคน จึงให้ ผลผลิตชนิดงาม หลังสู้ ฟ้าหน้ าสู้ ดิน
กลิ่นสาบควาย หยัดร่ างกายเพื่อนชนในสยาม เพื่อให้ มีข้าวกินในสยาม เพื่อให้ มีข้าวกินในทุกยาม สู้ กับ
ความจนยากลาบากนาน กว่ าจะกราแดดฝนคนปลูกข้ าว มือจับเคียวอันเก่ าและคันไถ ต้ องลงแรงลงมือและ
ร่ วมใจ เพื่อความหวังที่คาดไว้ ข้ า วในนา ถึงจะได้ เม็ดข้ าวที่ข้าวผ่ อง ให้ พี่น้องลิ้มรสเลิศอาหาร ซึ่ งหล่ อ
เลี้ยงพี่น้องมาช้ านาน เพื่อสื บสานตานานเม็ดข้ าวไทย เพราะนี่ คือกระดู กสั นหลังของแผ่ นดิน น่ าเชิ ดชู
ทั้งสิ้ นทุกเขตขันธ์ วันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่ านไปแต่ ละวัน แต่ พวกเขาเหล่ านั้นยังคงเดิม ซึ่ งกลอนดังกล่าว
เปรี ยบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่าถึงการเกษตรในประเทศไทยจะยังคงเป็ นอาชี พที่หล่อเลี้ยงประชากร
หลายล้านครัวเรื อนทัว่ ประเทศ และเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน แต่
เกษตรกรผูผ้ ลิตสิ นค้าจํานวนมากยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ช่วยให้การเกษตรกรรม
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ให้มี ต้นทุ นที่ ล ดลง และได้ผ ลผลิ ตที่ เพิ่ มมากขึ้ นได้ ส่ งผลทํา ให้เกษตรไทยก็ ยงั ต้องมี คุ ณภาพที่ ชี วิตทั้ง
ผลผลิ ตและตนเองแบบเดิมไม่เปลี่ ยนแปลง และจากปั ญหาดังกล่าวส่ งผลทําให้ในปั จจุบนั ประเทศไทยเริ่ ม
มองหาและนําเอาแนวคิดทางด้านการปลูกพืชหรื อการทําการเกษตรจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ อาทิ
ฮานอยโมเดล คือ กลยุทธ์พฒั นา Smart Farm สร้างเสถียรภาพเกษตรเวียดนาม คือ แนวทางการผลิตทางการ
เกษตรที่มีเทคโนโลยีสูงจํานวนมาก เพื่อมุ่งสู่ การเกษตรแบบชาญฉลาดที่ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งการฝึ กอบรมแรงงานคุ ณภาพสู ง ปั จจุบนั ฮานอยมี
โมเดลการผลิตทางการเกษตรไฮเทค 164 โมเดล เช่น การผลิตพืชผล 105 โมเดล การผลิตปศุสัตว์ 39 โมเดล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ 15 โมเดล และโมเดลที่ผสมการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 1 โมเดล ในปั จจุบนั มูลค่า
ของสิ นค้าเกษตรไฮเทคคิดร้อยละ 35 ของมูลค่าการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดในเมืองฮานอย ซึ่ งภาพรวม
ของฮานอยมี โ มเดลก็ ป รากฏให้ ท ราบแล้ว ว่ า ถึ ง แม้ปั จ จุ บ ัน จะเกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 แต่
อุตสาหกรรมการเกษตรของฮานอยยังเติบโตอย่างต่อเนื่ องโดยไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 ไตรมาสที่ 2
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.09 และไตรมาสที่ 3 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และคาดว่าจะ
เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 4.2 ตลอดทั้ง ปี 2564 ซึ่ ง จากการแนวคิ ด ดัง กล่ า วส่ ง ผลทํา ให้ ใ นปั จ จุ บ ันไทยเริ่ ม มี ก าร
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาที่จากเดิมปลูกเพื่อบริ โภคก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกเพื่อค้าขายเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าหาก
นับตั้งแต่อดีต – ปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการสานความสัมพันธ์กบั นานาประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศ
แถบทวีปเอเชี ยตะวันออกกลาง อย่างประเทศอิ รัก ตุรกี และคาซัคสถาน ซึ่ งจากการสานความสัมพันธ์
ดังกล่าว เป็ นผลทําให้ไทยนิ ยมส่ งออกสิ นค้าไปยังตลาดเอเชี ยตะวันออกกลางเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประเทศอิรัก ที่ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งประเทศในเอเชี ยตะวันออกกลางที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
มาเป็ นระยะเวลายาวนาน และต่อมาในปี 2527 ไทยกับอิรักได้มีการลงนามความตกลงทางการค้าระหว่างกัน
ผ่านการแลกเปลี่ ยนตราสาร ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่ วมเศรษฐกิ จและการค้าไทย - อิ รัก ขึ้ น (Joint
Trade Committee - JTC) โดยการประชุ มคณะกรรมการร่ วมทางการค้าไทย - อิรัก ครั้งที่ 2 ถื อว่าเป็ นการ
ประชุมที่สาํ คัญ เนื่องจากเป็ นการประชุ มที่ทาํ ให้ไทยสามารถส่ งออกข้าวไปยังอิรักได้เพิ่มมากขึ้น เพราะใน
การประชุ มครั้ งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอให้อิรัก พิจารณาเพิ่ม สัดส่ วนการนําเข้า ข้าวไทย ซึ่ ง ฝ่ ายอิ รักยินดี ที่จะรั บ
พิจารณาเพื่อเพิ่มจํานวนการนําเข้าข้าวไทยเป็ นอันดับแรก นอกจากนั้นในระหว่างการประชุ มฝ่ ายอิรักได้
แสดงความสนใจที่จะซื้ อข้าวนํ้าตาลทราย ชา ผงซักฟอก เกลือ แบตเตอรี่ เครื่ องจักร อาหารสําเร็ จรู ป ยาง
และเวชภัณฑ์ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และนํ้ามันพืชจากประเทศไทย และได้เสนอขายสิ นค้า เช่ น ปุ๋ ย
อินทผลัม และผลิตภัณฑ์น้ าํ มันแก่ประเทศไทยด้วย ( กระทรวงต่างประเทศ , 2553 ) ต่อมาในปี 2541 - 2545
ไทยกับอิรักมีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ยปี ละ 137.90 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยในปี 2545 สองฝ่ ายมีมูลค่าการค้ารวม
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135.89 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และต่อมาในปี 2546 ทั้งสองฝ่ ายมีมูลค่าการค้ารวมกัน 135.09 ล้านเหรี ยญสหรัฐที่
เพิ่ ม มากขึ้ นในทุ ก ปี แต่ แล้วหลัง จากปี 2552 ที่ ผ่า นมายอดการส่ ง ออกสิ นค้า ไทยไปอิ รัก ลดลงเรื่ อย ๆ
โดยเฉพาะสิ นค้าเกษตรอย่างข้าวไทย สมาคมผูส้ ่ งออกข้าวไทย รายงานว่าในปี 2553 ไทยมีปริ มาณการ
ส่ งออกข้าวไปอิรักจํานวน 5.02 แสนตัน ปี 2554 ปริ มาณ6.27 แสนตัน ปี 2555 ปริ มาณ 8.4 แสนตัน ปี 2556
ปริ มาณ 6.3 แสนตัน และม.ค. ปี 2557 ปริ มาณ 1.1 แสนตัน (ล็อตสุ ดท้ายที่ไทยส่ งไปอิรัก) ซึ่ งสาเหตุที่ทาํ ให้
ไทยส่ งออกข้าวไปยังตลาดอิรักน้อยลงเรื่ อย ๆ ทั้งที่ ที่ผา่ นมาประเทศอิรักถือว่าเป็ นตลาดข้าวสําคัญของไทย
ในตะวันออกกลาง เพราะนําเข้าข้าวคุณภาพดี ราคาแพงจากไทยปี ละหลายแสนตัน แต่สาเหตุที่อิรักไม่นาํ เข้า
ข้าวไทยในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เป็ นเพราะผูส้ ่ งออกไทยที่ทาํ สัญญาซื้ อขายข้าวกับอิรัก ได้นาํ เอาข้าวคุณภาพ
ตํ่าไปปลอมปนกับข้าวคุ ณภาพดี ที่อิรักซื้ อแล้วนําไปส่ งมอบให้ รวมถึ งยังมีปัญหาปริ มาณข้าวขาดจํานวน
มากกว่า10% ทําให้รัฐบาลอิรักปฏิเสธ (บอยคอต) การซื้ อข้าวจากไทยนับแต่น้ นั มา ส่ งผลให้อิรักไม่เชื่ อมัน่ ที่
จะซื้ อข้าวจากไทย และไม่นาํ เข้าข้าวไทย โดยอิรักได้หันไปซื้ อข้าวจากประเทศอื่น ๆ แทน ทําให้ทุกวันนี้
ไทยได้สูญเสี ยตลาดข้าวอิรักให้กบั คู่แข่งสําคัญอย่างอินเดี ย เพราะประเทศอินเดี ยมีการค้าขายข้าวกับอิรัก
ผ่านการค้าชายแดน และใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นเดียวกัน ซึ่ งจากปั ญหาต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อการส่ งออก
ข้าวไทยไปตลาดอิรักเป็ นอย่างมาก ทําให้ในปั จจุบนั ประเทศไทยจึงมีการเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะสิ นค้า ทางการเกษตรจนเกิ ดเป็ นแนวคิ ดนโยบาย ‚ประเทศไทย 4.0‛ หรื อ ‚Thailand 4.0 ‛
ทางเลือกใหม่ที่เปรี ยบเสมือนหางเสื อเรื อที่มีการพัฒนาเครื่ องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
การเปลี่ยนแปลงความได้เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบของประเทศที่ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ความหลากหลายใน
เชิ งชี วภาพและความหลากหลายในเชิ งวัฒนธรรมให้เป็ นความได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบเป็ น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย‛ ภายใต้การบริ หารประเทศของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี และหัวหน้าคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ที่ เข้า มา
บริ หารประเทศบนวิสัยทัศน์แบบที่ว่า ‚มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน‛ และกว่าจะมาเป็ น Thailand 4.0 ได้ก็ตอ้ ง
ผ่าน Thailand 1.0 คือ เป็ นยุคเริ่ มแรกที่เน้นภาคเกษตร ให้เกิดการปฏิวตั ิในภาคเกษตรกรรม หรื อที่เรี ยกกัน
ว่า Green Evolution โดยในยุคนี้ เป็ นยุคที่เกษตรกรไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เป็ ด ไก่ เพื่อนําผลผลิตไป
ขาย สร้างรายได้และยังชีพ , Thailand 2.0 เป็ นยุคถัดมาที่เริ่ มมีววิ ฒั นาการโดยภาคอุตสาหกรรมเบาเริ่ มเข้ามา
มีบทบาทในการปรับเปลี่ ยนความเป็ นอยู่ไปสู่ สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Revolution และเริ่ มมี
เครื่ องมือเข้ามาช่ วยในการผลิ ต เช่ น รถไถนา เครื่ องสี ขา้ ว และ Thailand 3.0เป็ นยุคที่ เน้นและส่ งเสริ ม
ภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่ งออก ซึ่ งเกิด Digital Revolution เป็ นระลอกๆ โดยมีการใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่ งออก เช่น ผลิตและขายส่ งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซี เมน กันมา
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ก่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยยุคสุ ดท้ายอย่าง Thailand 4.0 เป็ นยุคปั จจุบนั ที่เน้นเศรษฐกิจที่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value – Based Economy เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เปลี่ยนจากการผลักดัน
การผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ การผลิตและส่ งออกสิ นค้าในเชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด ‚ผลิตมัน่ คง ตลาด
มัง่ คัง่ ผลิ ตภัณฑ์ย งั่ ยืน‛ นั่นเอง ( อดิ ศ กั ดิ์ , 2559 ) ซึ่ งนโยบายดัง กล่ าวถื อว่าเป็ นนโยบายที่ จะมาปรั บ
โครงสร้างการแข่งขันการส่ งออกข้าวของไทยไปตลาดต่าง ๆ ทัว่ โลกโดยเฉพาะตลาดอิรักที่เป็ นตลาดค้าข้าว
ที่ยาวนานของไทย ธนาคารแห่งชาติ , 2558 )
จากการวิเคราะห์อุปสรรคที่มีผลต่อความได้เปรี ยบของข้าวไทยในการส่ งออกที่เผชิ ญอยูใ่ นปั จจุบนั
แสดงให้เห็ นว่าข้าวไทยกําลังประสบปั ญหาทั้งในเรื่ องความผันผวนทางเศรษฐกิ จและปั จจัยทางด้านการ
เพราะปลูก ส่ งผลทําให้รัฐบาลได้ประกาศแนวทาง Thailand 4.0 เป็ นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความมัง่
คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน เพื่อวางแนวทางในการปรับโครงสร้างการแข่งขันการส่ งออกของไทยไปตลาดต่าง ๆ
ทัว่ โลกโดยเฉพาะตลาดอิรักที่เป็ นตลาดค้าข้าวที่ยาวนานของไทย ( ธนาคารแห่ งชาติ , 2558 ) จะเห็นได้วา่
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญกับประเทศไทยและนานาประเทศโลกเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาจึง
เห็ นว่าการศึกษาความสามารถในการแข่งขันการส่ งออกข้าวของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขันอย่าง
อินเดียและศึกษาการนําเอานโยบายต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดของการส่ งออกข้าว
ไทยให้สามารถกลับมาแข่งขันกับประเทศอินเดียได้ต่อไปในอนาต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อการนําเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต , การตลาด
และโลจิสติกส์ สู่ แนวคิดการตลาดและโลจิสติกส์ ที่ควรส่ งเสริ มแนวทางการพัฒนาจากบุคคลเช่นเกษตรกร
ผ่านการเรี ยนรู ้ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมข้าวไทยสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2. เพื่อศึกษาการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจและการพัฒนาเกษตรกรไทยผ่านนโยบาย Thailand 4.0
ในการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดของการส่ งออกข้าวไทยให้สามารถกลับมาแข่งขันกับประเทศอินเดียได้ต่อไปใน
อนาคต
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอแนวทางการปรับเปลี่ ยน
กลยุท ธ์ และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การสร้ างความได้เปรี ยบการส่ งออกข้า วไทยให้ส ามารถกลับมาแข่ง ขันกับ
ประเทศอิ นเดี ย ได้ต่ อไปในอนาต โดยสื บ ค้น ข้อ มู ล มู ล ค่ า การส่ ง ออกข้า วไทยจาก Department of
International Trade Promotion, Ministry of Commerce, THAILAND‛ หรื อ ‚กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ประเทศไทย‛ โดยครอบคลุมระหว่างปี 2562 – 2564 เป็ นระยะเวลา 4 รวมทั้ง
สื บค้นข้อมูลวรรณกรรมประเภทข้อมูลเกี่ ยวทฤษฎี ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิ งทุติภูมิ จากหนังสื อหลักการ
จัดการธุ รกิ จระหว่างประเทศและข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายยกรัฐมนตรี เป็ นต้น
ซึ่ งจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลตามการตั้งวัตถุประสงค์ ทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็ น 3 ส่ วน
1. สถานการณ์และปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวไทย
2. ศักยภาพการเข้าถือครองส่ วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมค้าข้าวของอินเดีย
3. นโยบาย Thailand 4.0 กับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ช่วยในการเพิ่มความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันการ
ส่ งออกข้าวไทยในอนาคต และการประยุกต์ใช้นโยบาย Thailand 4.0 ต่อการเกษตรในประเทศไทย
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรมใช้วิธีการคัดเข้าและคัดออก (Inclusion/ Exclusion Criteria)
โดยเกณฑ์ในการคดั บทความเพื่อใช้ในการ สงั เคราะห์ คือจะต้องเป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกบั สมรรถนะการ
ปฏิ บ ตั ิง านของบุ ค ลากร ในองค์กร และต้องเป็ นวรรณกรรมฉบับ เต็ม ส่ วนเกณฑ์ในการคัดออกคื อเป็ น
บทความที่ไม่ได้ศึกษาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานโดยตรง หรื อนําเสนอเพียงบทคัดย่อจากนั้นนําข้อมลูที่ได้ไป
สังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อสรุ ปประเด็น
1. สถานการณ์ และปัญหาการผลิตและการตลาดข้ าวไทย สําหรับการทํานาในประเทศไทยมีปัจจัย
หลัก 2 ประการ เป็ นพื้นฐานของการทํานาและเป็ นตัวกําหนดวิธีการปลูกข้าวและพันธุ์ขา้ วที่จะใช้ในการทํา
นาด้วยหลัก 2 ประการ คือ สภาพพื้นที่ ( ลักษณะเป็ นพื้นที่สูงหรื อตํ่า ) และภูมิอากาศ และ สภาพนํ้าสําหรับ
การทํา นา ซึ่ งปั จจัยดังกล่ าวถื อว่าเป็ นส่ วนสําคัญในด้า นการส่ งออกข้าวไปยังนานาประเทศทัว่ โลกของ
ประเทศไทย เนื่ องจากในปั จจุบนั ปั จจัยดังกล่าวกําลังประสบปั ญหาอย่างมากในเรื่ องของพื้นที่ที่ลดลง โดย
พื้ น ที่ ใ นการปลู ก ข้า วที่ สํ า คัญ ของไทยอยู่ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อและภาคกลาง ที่ ถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง
เพาะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนื อ และภาคใต้ ตามลําดับ โดยในปี 2563/64 ที่ผ่านมานั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการวางแผนการผลิตข้าวรวม 69.409 ล้านไร่ แยกเป็ น 1) ข้าวหอมมะลิ
27.500 ล้านไร่ ผลผลิ ต 9.161 ล้านตันข้าวเปลื อก 2) ข้าวหอมไทย 2.084 ล้านไร่ ผลผลิ ต 1.396 ล้านตัน
ข้าวเปลือก 3) ข้าวเจ้า 13.488 ล้านไร่ ผลผลิต 8.192 ล้านตันข้าวเปลือก 4) ข้าวเหนียว 16.253 ล้านไร่ ผลผลิต
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5.770 ล้านตันข้าวเปลือก และ 5) ข้าวตลาดเฉพาะ 0.559 ล้านไร่ ผลผลิต 0.219 ล้านตันข้าวเปลือก ตามลําดับ
นอกจากปั ญหาด้านพื้นที่แล้วนั้นปั จจุบนั ไทยยังประสบกับปั ญหา 1. ปั ญหาค่ าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นเหตุให้ราคาข้าวของประเทศไทยมีราคาสู งกว่าประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย ส่ งผล
ทําให้ราคาข้าวไทยมี โอกาสจะปรั บตัวสู งขึ้นห่ างจากราคาของประเทศคู่แข่งประมาณ 120 - 130 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน จากปริ มาณผลผลิตข้าวไทยในปี 2564 / 2565 ( ธนาคารแห่งชาติ , 2558 ) , 2.ปั ญหาคุณภาพข้ าว
โดยร้อยละ 90 พบว่าประเทศไทยใช้พนั ธุ์ขา้ วประมาณ 10 สายพันธุ์จากพันธุ์ขา้ วทั้งหมด ในการเพาะปลูก
เพื่อการส่ งออกและบริ โภคภายในประเทศ พบว่าพันธุ์ ขา้ วประมาณ 10 สายพันธุ์ มีสายพันธุ์ พ้ืนบ้านที่ มี
สารอาหารบางอย่างสู ง เนื่ องจากปั จจุ บนั ราคาข้าวไทยมีความอ่อนไหวประกอบกับความต้องการใช้ขา้ ว
ลดลง ส่ งผลทําให้เกษตรเริ่ มมีการปลูกข้าวไม่ตรงตามพื้นที่ที่เหมาะกับสายพันธุ์ขา้ วที่แท้จริ ง ทําให้บา้ งครั้ง
ข้าวที่เหมาะกับการปลูกในนํ้าขังมากก็ถูกปลูกในพื้นที่น้ าํ น้อย ซึ่ งนอกจากปั ญหาด้านสายพันธุ์ขา้ วแล้วนั้น
สถานการณ์น้ าํ น้อย รวมทั้งการปรับลดพื้นที่ในการปลูกข้าวเพื่อไปเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่น ก็ลว้ นแต่ส่งผลทํา
ให้คุณภาพข้าวมีมาตรฐานที่ต่าํ ลง ( ธนาคารแห่ งชาติ , 2558 ) , 3.ปั ญหาต้ นทุนการผลิ ตสู ง ภาคการผลิตที่
อ่อนแอลง เนื่ องจากภาวะทางการตลาดภายในประเทศที่ รุนแรง ส่ งผลทําให้ราคาสิ นค้ามีแนวโน้มที่ เพิ่ม
สู งขึ้น อาทิ ราคาปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง เป็ นสาเหตุให้ผปู ้ ระกอบการในการผลิตอย่างเกษตรกรต้องลดต้นทุนในการ
ผลิ ตอย่างปุ๋ ยลง เนื่ องจากต้นทุ นปุ๋ ยมี สัดส่ วนเป็ นร้ อยละ 26 ของต้นทุ นในการผลิ ตข้าวแต่ละรอบ ( นาย
สมบูรณ์ หวังวณิ ชพันธุ์ , นายณวรา สกุล ณ มรรคา นางสาวพิมพ์ แย้มสงค์ ,ธนาคารแห่ งประเทศไทย ) 4.
ปั ญหาการแพร่ ระบาดโควิด – 19 : ในปี 2563 ที่ผา่ นมานั้นไทยมีการส่ งออกข้าวที่ลดลงร้อยละ 25 จากปี
ก่อนหน้า เนื่ องจากมาตรการห้ามส่ งออกข้าวเพื่อรักษาปริ มาณข้าวในประเทศช่วง COVID – 19 ส่ งผลทํา
ไทยมีอนั ดับการส่ งออกข้าวตกมาเป็ นที่ 3 รองจากอินเดียและเวียดนาม จากอดีตที่เคยอยูเ่ ป็ นอันดับ 1
2. ศั กยภาพการเข้ าถือครองส่ วนแบ่ งตลาดอุตสาหกรรมค้ าข้ าวของอินเดียจากประเทศส่ งออกข้ าว
รายหลักของโลกอย่างไทย ปั จจุบนั อินเดียถือว่าเป็ นหนึ่ งในตลาดผูส้ ่ งออกข้าวที่สําคัญรายใหญ่ ๆของโลกที่
แซงขึ้นมาเป็ นอันดับ 1 ของตลาดส่ งออกข้าว แทนที่เวียดนามที่ลงมาอยูใ่ นอันดับ 2 และไทยที่ตกลงมาอยูใ่ น
อันดับ 3 ของโลก โดยถ้าหากเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการส่ งออกข้าวแล้วนั้นจะแสดงให้เห็ นตามตารางการ
เปรี ยบเทียบการส่ งออกข้าวของประเทศผูส้ ่ งออกตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการส่ งออกข้าวของประเทศผูส้ ่ งออก ( ล้านตัน )
ประเทศ

2561

2562

2563

2564

ไทย

11.23

7.58

5.72

6.1

อินเดีย

11.61

9.81

14

19.55

เวียดนาม

6.99

6.37

6.3

3.03

โดยข้าวที่ส่งออกส่ วนใหญ่ของไทยคือ‚ข้าวขาว‛ ซึ่ งจํานวนยอดส่ งออกระหว่างข้าวไทยและอินเดีย
ได้สะท้อนให้เห็นว่า ‚ช่วงห่ าง‛ ระหว่างไทย - อินเดีย - เวียดนาม เริ่ มขยายกว้างเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ จากใน
อดีตที่ไทยและอินเดียมียอดการส่ งออกแข่งขันที่ห่างกันเพียงหลัก ‚แสนตัน‛ แต่มาในวันนี้ ไทยกับห่ างจาก
อินเดีย‚7.9 ล้านตัน‛ ซึ่ งช่ องว่างดังกล่าวได้แสดงให้เห็ นแล้วว่าไทยกําลังเผชิ ญกับปั ญหาการส่ งออกข้าวที่
ตํ่าสุ ดในรอบ 20 ปี จนกลายเป็ น ‚ วิกฤตอุตสาหกรรมข้าวไทย ‛ แต่ถึงแม้ไทยจะกําลังเผชิ ญกับปั ญหา‚
วิกฤตอุตสาหกรรมข้าวไทย ‛ อยูน่ ้ นั ในทางกลับกันประเทศคู่แข่งขันอย่างอินเดียกับกําลังก้าวขึ้นมาเป็ นผู ้
ถือครองส่ วนแบ่งตลาดค้าข้าวรายหลักของโลก เนื่ องจากการสนับสนุ นและการส่ งเสริ มจากปั จจัยหลาย ๆ
อย่างที่ทาํ ให้อินเดียจากตลาดค้าข้าวรายเล็ก กลับกลายขึ้นมาเป็ นจ่าฝูงผูน้ าํ การส่ งออกข้าวรายหลักของโลก
ซึ่ งปั จจัยดังกล่ าวที่ ส่งผลต่อความได้เปรี ยบในเรื่ องการค้าข้าวระหว่างไทย – อินเดียในตลาดอิรักได้ซ่ ึ ง
ประกอบไปด้วยปั จจัยดังต่อไปนี้ 1.ความได้เปรี ยบด้านนโยบาย : ปั จจุบนั รัฐบาลอินเดี ยได้มีนโยบาย
เกี่ยวกับการขายข้าวในราคาถูกให้กบั ประชาชนภายในประเทศให้ได้มีขา้ วรับประทานเพื่อบรรเทาภาระค่า
ครองชีพ ซึ่ งนโยบายดังกล่าวถือว่าเป็ นการเพิ่มโอกาสที่ประชาชนภายในประเทศจะสามารถนําข้าวที่รัฐบาล
ขายให้ในราคาถูกนํามาหมุนเวียนขายให้กบั ผูส้ ่ งออกในราคาต้นทุนที่ต่าํ กว่าไทยและนานาประเทศผูส้ ่ งออก
ข้าวเพื่อส่ งออกแข่งขันในตลาดโลก ส่ งผลทําให้ไทยและประเทศต่าง ๆ มีโอกาสที่จะเสี ยตลาดให้กบั อินเดีย
เพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมาก , 2. ความได้เปรี ยบด้านผลผลิต : ปั จจุบนั ผลผลิตข้าวอินเดียมีจาํ นวนปริ มาณเพิ่มมาก
ขึ้น จากเดิ ม 117.9 เป็ น 118 ล้านต้น เนื่ องจากอินเดี ยเป็ นประเทศที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาภัยแล้ง
ส่ วนความต้องการบริ โภคภายในประเทศมีปริ มาณ 103 ล้านตัน เท่ากับว่าความต้องข้าวภายในประเทศ
อิ นเดี ย มี สั ดส่ วนน้อยกว่า ยอดที่ เกษตรกรชาวอิ นเดี ยสามารถผลิ ตได้ ซึ่ งสั ดส่ วนดัง กล่ า วทํา ให้อินเดี ย มี
ผลผลิ ตส่ วนเกิ นอยู่ถึง 15 ล้านตัน และในส่ วนของปริ มาณข้า วในสต็อกของอิ นเดี ยมี การคาดการณ์ ว่า มี
ปริ มาณสู งถึง 50 ล้านตัน นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลอินเดียยังสนับสนุ นและส่ งเสริ มการเพาะปลูกข้าว
โดยสนับสนุ นเงินอุดหนุ นค่าปลูกข้าวและเครื่ องเกี่ยวนวดข้าว รวมถึงการจัดจําหน่ายข้าว และนี้ คืออีกหนึ่ ง
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สาเหตุ ที่ทาํ ให้อินเดี ยกลายมาเป็ นจ่าฝูง ตลาดค้าข้าวของโลกและ 3.ความได้เปรี ยบด้านราคา : ถ้าหาก
เปรี ยบเทียบราคาข้าวไทยกับอินเดียแล้วนั้น ราคาส่ งออกข้าวอินเดียจะอยูใ่ นระดับทรงตัวไม่ผนั ผวนไปตาม
ค่าเงินที่แข็งตัวหรื ออ่อนตัวอย่างไทย เป็ นผลทําให้ขา้ วขาว 5 % ราคาตันละ 408 - 412 เหรี ยญสหรัฐ , ข้าวนึ่ง
ตันละ 383 - 387 เหรี ยญสหรัฐ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาส่ งออกข้าวไทย อาทิ ข้าวขาว 5% ราคาตันละ
509 เหรี ยญสหรัฐ ข้าวนึ่ ง ตันละ 519 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งราคาข้าวขาวห่ างจากอินเดี ยอยู่ประมาณ 97 - 101
เหรี ยญสหรัฐ ส่ วนข้าวนึ่ งราคาข้าวห่ างจากอินเดี ยอยูป่ ระมาณ 132 - 136 เหรี ยญสหรัฐ และนี่เป็ นอีกหนึ่ ง
สาเหตุหลักที่ทาํ ให้อินเดี ยสามารถส่ งออกข้าวบาสมาติไปยังในตลาดสหรัฐ ตะวันออกกลาง ( อิรัก ) และ
สหภาพยุโรป ชนะการแข่งขันกับกลุ่มข้าวนึ่งของไทย และประเทศในเอเชียใต้ให้สามารถเพิ่มการแข่งขันได้
สู งขึ้นกว่าในช่ วงที่ผ่านมา ( อินเดี ยกลายมาเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ งของโลกแล้ว ,
2012 ) จากการวิเคราะห์ความได้เปรี ยบดังกล่าว เป็ นผลทําให้ในปั จจุบนั ตลาดส่ งออกข้าวที่สาํ คัญของอินเดีย
5 อันดับแรก ได้แก่ อิหร่ าน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก สหรัฐเอมิเรตส์ และ คูเวต จากรายชื่ อตลาดส่ งออกข้าวราย
หลักของอินเดียนั้นแสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั อินเดี ยกําลังจะแย่งส่ วนแบ่งในการครอบครองตลาดค้าข้าวของ
อิรักไปจากไทย เนื่องจากข้าวที่ดีมีคุณภาพ แต่ราคาถูกกว่าหลายประเทศผูส้ ่ งออกรายหลักในอดีต อาทิ ไทย
ที่ปัจจุบนั กําลังประสบปั ญหาราคาข้าวที่สูง เนื่องจากการถูกนํ้าท่วมเป็ นผลทําให้การเก็บเกี่ยวน้อยลง รวมทั้ง
โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลที่ ทาํ ให้ขา้ วไทยมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่อินเดี ยมีขา้ วล้นความต้องการ
เพราะการเก็บเกี่ยวได้ผลดี ทําให้ราคาข้าวในประเทศถูกลงเกือบ 25% และจากราคาข้าวที่ถูกลง เป็ นสาเหตุที่
ทําให้มีการวิเคราะห์จากสถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ หรื อ IRRI ที่ฟิลิ ปปิ นส์ ได้กล่าวเอาไว้วา่ เพราะ
อินเดียสามารถเข้ามาขายข้าวได้ในช่วงเวลาที่ไทยเริ่ มมีโครงการรับจํานําข้าว เป็ นเหตุทาํ ให้ราคาข้าวไทยใน
ประเทศพุ่งสู งขึ้นเกื อบ 50% ซึ่ งในขณะนั้นถ้าไม่มีขา้ วจากอินเดี ยเข้าไปขายในตลาดโลกแทนที่ขา้ วไทย
ราคาข้าวในตลาดโลกก็จะเพิ่มสู งขึ้นในอัตราเดียวกับไทย เป็ นผลทําให้ขา้ วมีราคาแพงจนเกิ ดเป็ น ‚ วิกฤต
ราคาข้าว ‛ ได้ในตลาดโลก และเนื่ องจากอินเดี ยสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ถูก ทําให้หลายประเทศเริ่ ม
เรี ยกร้องการนําเข้าข้าวจากอินเดี ยแทนประเทศไทย โดยเฉพาะอิรักที่ยงั มีความรู ้สึกต่อคุ ณภาพข้าวไทยใน
ขณะนี้ ดังนั้น ‚ ความได้เปรี ยบ ‛ ของอินเดียไม่ใช่เพียงการเข้าถือครองส่ วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมค้าข้าว
จากไทย แต่ยงั เป็ นการพยุงราคาข้าวในตลาดโลกให้สามารถขายข้าวในราคาตํ่า แต่คุณภาพดี ได้ และใน
อนาคตถ้าไทยต้องการก้าวขึ้นมาเป็ นประเทศผูน้ าํ การส่ งออกข้าวอีกครั้งแทนอินเดีย ไทยต้องนําเอายุทธการ
ทางการค้าและทฤษฎีการส่ งเสริ มการค้าเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั แนวทาง Thailand 4.0 ให้มี
ศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนาการแข่งขันด้านการส่ งออกให้มีศกั ยภาพที่เพิ่มสู งขึ้นในอนาคต
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3. นโยบาย Thailand 4.0 กับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ช่วยในการเพิ่มความได้ เปรียบทางด้ านการแข่ งขัน การ
ส่ งออกข้ าวไทยในอนาคต และการประยุกต์ ใช้ นโยบาย Thailand 4.0 ต่ อการเกษตรในประเทศไทย ถ้าหาก
ในอนาคตไทยต้องการเพิ่มความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันการส่ งออกข้าวไทยแล้วนั้นไทยต้องมีนาํ เอา
นโยบาย Thailand 4.0 ที่มีอยูม่ าพัฒนาร่ วมกับทฤษฎีต่าง ๆ อาทิ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ ของ
Heckscher – ohlin ที่ไทยสามารถนํามาปรับใช้ในการพัฒนา เนื่องจากเกษตรกรชาวไทยมีทุนเรื่ องสายพันธุ์
ข้าวและทรัพยากรในการเพาะปลูกที่ดีไม่แพ้ประเทศคู่แข่งขันอย่างอินเดี ย แต่แตกต่างกันที่เกษตรกรไทย
ไม่ได้นาํ เอาปั จจัยการผลิตมาใช้ได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือเกษตรกรไทยเลือกปลูกข้าวไม่ตรงตามสายพันธุ์
ต่อพื้นที่ในการเพาะปลูก และเลื อกใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ ยธรรมชาติ เป็ นผลทําให้ตน้ ทุนในการผลิ ตสู ง จนต้อง
ขายสิ นค้าในราคาที่สูงตามไปด้วย แต่ถา้ ไทยสามารถนําเอาทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับใช้ได้ ก็จะทําให้เกษตรกร
สามารถเลือกใช้สายพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ในการเพาะปลูก เป็ นผลทําให้ไทยสามารถผลิตข้าวในต้นทุนที่
ตํ่าลง เพียงเพราะเลือกสายพันธุ์ได้เหมาะสมกับแหล่งเพาะปลูกได้ เนื่ องจากข้าวบ้างสายพันธุ์สามารถปลูก
ข้าวได้โดยใช้น้ าํ น้อยหรื อแม้แต่วิธีในการดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยว ก็เป็ นอีกหนึ่ งในสาเหตุหลักที่ทาํ
ให้ขา้ วไทยสามารถฟื้ นฟูคุณภาพให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันอย่างอินเดียได้ และเมื่อเราสามารถ
บริ หารจัดการเรื่ องต้นทุกการผลิตได้แล้วนั้น ขั้นตอนต่อมาคือ การบริ หารจัดการเรื่ องการแข่งขันในด้านการ
ส่ งออก เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบให้ขา้ วไทย พร้ อมรับกับการแสวงหาแนวทางการปรับตัวให้สามารถเข้า
แข่งขันเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตลาดอิรักในการประมูลข้าวครั้งต่อไป ผ่านการใช้ทฤษฎีความได้เปรี ยบ
เชิ งแข่งขันนอกจากนี้ ยงั สามารถนําเอา ทฤษฎีความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน ของ Michael E. Porter มาช่วยใน
การสร้างการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตรตลอดโซ่ อุปทาน : เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
สร้ างโอกาสในการแข่งขันของสิ นค้าเกษตร โดยใช้หลักการเอาตลาดนําการผลิตด้วยการส่ งเสริ มการผลิ ต
สิ นค้าเกษตรในรู ปแบบแปลงใหม่ มี การบริ หารจัดการร่ วมกันระหว่างภาครั ฐ เกษตรกร กับภาคเอกชน
เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ดา้ นโลจิ
สติ กส์ สิ นค้า เกษตรและโซ่ อุป ทานให้ก ับการเกษตร สถาบันเกษตรกร และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกษตร
ส่ งเสริ มเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตรโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่ องราวให้กบั สิ นค้าและชุ มชน , การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม : เพื่อพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศให้มีศกั ยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นการวิจยั เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่ อง มุ่งเน้นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการลงทุน
เพื่อการวิจยั และพัฒนา โดยเน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร และการบริ หาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน : เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาภาคเกษตรบน
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พื้นฐานการบริ หารจัดการทรั พยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยเน้นการฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากร
การเกษตรให้คงความหลากหลายทางชี วภาพ สนับสนุ นกิจกรรมเกษตรเชิ งอนุ รักษ์ เพื่อคงความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า และพื้นที่
ทําการเกษตรให้มี เพิ่ม มากขึ้ น และจากแนวคิ ดตลอดจนทฤษฎี ต่าง ๆ ส่ งผลทํา ให้ปั จจุ บ นั ประเทศไทย
สามารถนําเอาความรู้ ที่มีมาเรี ยนรู้และประยุต์ใช้ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 จากแผนพัฒนาการเกษตร
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) ประจําปี 2560 - 2564 ที่ผา่ นมานั้น ได้ระบุเกี่ยวกับการ
กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร เอาไว้วา่ “การปรั บตัวของเกษตรกรสู่ เกษตร
มื ออาชี พ นั้น ” ซึ่ ง ในอดี ตไทยถื อว่าเป็ นประเทศที่ มี ข ้อจํา กัดในด้า นการพัฒนาองค์ค วามรู ้ ด้า นการผลิ ต
เชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรู ปและการตลาด การขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
ปุ๋ ยเคมี สารเคมี ทางการเกษตร ส่ งผลทําให้เกษตรกรไทยใช้ปัจจัยการผลิ ตดัง กล่ าวมากเกิ นความจําเป็ น
นอกจากทํา ให้ ต้น ทุ นการผลิ ต สู ง แล้ว นั้น ยัง ก่ อให้ เกิ ด การตกค้า งของสารพิ ษ จากสารเคมี ที่ ใ ช้ใ นการ
กระบวนการผลิตดังกล่าวในผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นในปั จจุบนั เรื่ องการปรับตัวของเกษตรกร จึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญอย่างยิง่ ที่จะทําให้เป้ าหมายการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0 ถือ
ว่าเป็ นเรื่ องสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะถ้าหากปั จจัยด้านบุคคลมีความรู ้ความสามารถก็จะสามารถสร้างผลผลิต
ที่ดีทางการเกษตรได้ และจากแนวคิดดังกล่าวส่ งผลทําให้ในปั จจุบนั นโยบาย Thailand 4.0 ได้สร้างระบบที่
เรี ยกว่า แฮนดี้ เซ้นส์ -TMEC ระบบเทคโนโลยีเซ็ นเซอร์ เพื่อการทําเกษตรอัจฉริ ยะ ตามจุดประสงค์ของ
นโยบายที่ตอ้ งการให้ไทยเป็ น Smart Farm หรื อ ระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะ เพื่อนําไปใช้งานในภาคเกษตรกรรม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นทั้งในการลดต้นทุน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และความสะดวกสบาย ซึ่ งในประเทศไทย
ได้นําระบบนี้ มาใช้ง านจริ งแล้วในหลายพื้นที่ ที่ เกิ ดจากการผลัก ดันและสนับ สนุ นของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ หรื อ NECTEC ศูนย์วิจยั ภายใต้ สวทช. เป็ นองค์กรวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีข้ นั สู ง เปรี ยบเสมือน ‚เครื่ องจักรสําคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้ประเทศ‛ รวมถึง
เตรี ยมความพร้ อมงานวิจยั เทคโนโลยีแห่ งอนาคต ‛ ซึ่ งระบบแฮนดี เซนส์ ภายใต้แรงขับเคลื่ อนด้วย
นวัตกรรมตามแนวคิด Value – Based Economy นั้นจะมีการทํางานร่ วมกัน 2 ส่ วน คือ (1) อุปกรณ์ตรวจวัด
และควบคุม (2) เว็บแอปพลิเคชัน โดยจะตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมที่สําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืชผล
แบบเรี ยลไทม์ผา่ นเซนเซอร์ (sensor) ไม่วา่ จะเป็ นอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้ นสัมพัทธ์ แสง และส่ งต่อ
ข้อมูลจากเซนเซอร์ ผ่านระบบคลาวด์แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าที่เหมาะสมของการเพาะปลูกพืช (Crop
Requirement) เพื่อแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่าง ๆ ให้ทาํ งานต่อไป ซึ่ งในปั จจุบนั ระบบดังกล่าวได้เริ่ มมี
การนํามาปรับใช้กบั การเพาะปลูกพืช Crop Requirement) หลากหลายชนิ ด เช่น เมล่อน มะเขือเทศ มะม่วง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ข้าว ผักไฮโดรโปรนิกส์ เห็ด เป็ นต้น ซึ่ งในข้าวนั้นถือว่าไทยยังต้องมีการต่อยอดและพัฒนาต่อไปในอนาคต
เนื่ องจากระบบแฮนดีเซนส์ เป็ นระบบที่นิยมใช้ในการปลูกพืชแบบโรงเรื อน แต่ในกรณี ของการปลูกข้าวที่
ต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและควบคุมไม่ได้ ทําให้ในปั จจุบนั ภาครัฐได้เริ่ มมีการส่ งเสริ มทั้งใน
เยาวชนรุ่ นใหม่หรื อองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ให้มีการพัฒนาและต่อยอดโปรแกรมหรื อ
เทคโนโลยีเพื่อรองรั บสมาร์ ทฟาร์ มมากขึ้ น และในอนาคตไทยจะได้มี ‚โรงเรื อนอัจฉริ ยะ‛ ที่สามารถ
ควบคุมการให้น้ าํ และปุ๋ ย และใช้ magnetic switch ควบคุมการเปิ ดปิ ดปั๊ มนํ้า นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องของระบบ
ไฟฟ้ า ให้เป็ นระบบที่พร้อมใช้งานได้จริ งทัว่ ประเทศต่อไปได้ในอนาคต ซึ่ งถ้าหากไทยสามารถพัฒนาและ
ต่อแนวคิดดังกล่าวได้จริ งจะส่ งผลทําให้ผลลัพธ์หลังจากใช้งานระบบฟาร์ มอัจฉริ ยะว่า ช่วยเพิ่มผลผลิ ตถึ ง
ร้อยละ 20 ลดการใช้น้ าํ ลงไปกว่าร้อยละ 5 – 10 และใช้แรงงานน้อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนหน้าการ
ติดตั้งระบบแฮนดีเซนส์ ซึ่ งนอกจากการแก้ปัญหาด้านบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรี ยนรู ้แล้ว
นั้น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีตามแนวคิด Smart Farm ของนโยบาย Thailand 4.0 นั้นยังสามารถสร้าง
ผลดีดา้ นคุณภาพข้าวให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่ตน้ ทุนทางการผลิตที่ลดลง ทําให้ต่อไปในอนาคตประเทศ
ไทยจะกลับมาเป็ นประเทศที่สามารถส่ งออกข้าวคุ ณภาพดี ในราคาถูก เพื่อแข่งขันกับประเทศอินเดี ยและ
สามารถสร้างความเชื่อใจให้กลับมาของตลาดคู่คา้ หลักอย่างอิรักได้ในอนาคต

บทสรุป
การสร้ างความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันการส่ งออกข้าวไทยนั้น พบว่าปั จจุบนั ไทยได้เริ่ มมีการ
นําเอานโยบาย Thailand 4.0 มาประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎี ความได้เปรี ยบเชิ ง แข่งขันและทฤษฎี การค้า
ระหว่างประเทศสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่ องของการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
และโลจิสติกส์ ที่เปรี ยบสมองกลในการพัฒนาการปลูกข้าวของไทยให้มีผลผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่ตน้ ทุน
ทางการผลิตที่ลดลง เพื่อเปรี ยบจากเกษตรดั้งเดิม มาเป็ นเกษตรกรเป็ น Smart Farmer ที่มีความพร้อมทั้งใน
แง่องค์ความรู ้ สมัยใหม่ดา้ นการผลิ ต การตลาด โดยมีการนําเอาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และวิธีการ
ปฏิบตั ิที่ดีเข้ามาปรับใช้เพื่อผสมผสานกับองค์ความรู ้สมัยใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนาเพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ให้กบั ข้าวไทยต่อการแข่งขันกับอินเดี ยในตลาดอิรัก และนอกจากการปรับตัวของเกษตรแล้วนั้นไทยยังมี
การนําเอา ‚มาตรฐานสิ นค้ าเกษตร” เข้ามาปรับใช้เพื่อสร้ างมาตรฐานและความมัน่ ใจให้กลับคืนมาสู่ การ
นํา เข้า ข้า วไทยของตลาดอิ รั ก ผ่ า น 3 แนวทางการพัฒ นา ได้แ ก่ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การวิ จ ัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร , การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูล
อย่า งเป็ นระบบ และการส่ ง เสริ ม การนํางานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งถ้าไทย
สามารถปรับปรุ งและพัฒนาตลอดจนแก้ไขจุดอ่อนของอุตสาหกรรมข้าวไทยได้ไทยก็จะผ่านพ้นวิกฤตข้าว
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ไทยที่ ก ํา ลัง เผชิ ญ อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ได้ ดัง นั้น ผูเ้ ขี ย นจึ ง สามารถกล่ า วได้ว่า นโนยบาย Thailand 4.0 ก็
เปรี ยบเสมือนแนวทางที่สร้ างความท้าทายให้กบั วงการอุตสาหกรรมข้าวไทย จนนํามาสู่ “การสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในการแข่ งขันต่ อการส่ งออกข้ าวไทย” ของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตแรกเริ่ ม
จนกระบวนการส่ งออกด้านโลจิ สติกส์ ผ่านการปรับเปลี่ ยนกระบวนการสร้ างความเข้าใจผ่านการเรี ยนรู ้
ให้แก่เกษตรกร โดยการเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการนําเอาเทคโนโลยีและความรู ้ ใน
เรื่ องการทําเกษตรแบบใหม่มาเริ่ มใช้ต้ งั แต่กระบวนการผลิต (ต้นนํ้า) - ขั้นตอนการส่ งออก (ปลายนํ้า) เพื่อ
การสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมข้าวไทยให้มีคุณภาพ เหมาะกับการส่ งออกและสร้ างความ
หลากหลายเพื่อสร้างความได้เปรี ยบด้านการแข่งขันในการส่ งออกที่ทวีความรุ นแรงด้านคุณภาพและราคาที่
ไทยกําลังเผชิ ญในปั จจุบนั จนสามารถนํามาซึ่ งแนวทางในการขับเคลื่ อนประเทศสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และ
ยัง่ ยืนได้ เพื่อให้แนวทางกล่ าวเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการพัฒนาและการส่ งเสริ มให้ภาคเกษตรกรรม
สามารถสร้างจุ ดแข็งและโอกาส ผ่านความรู ้ ความใจ และความร่ วมมือทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนโลจิสติกส์ที่เป็ นตัวช่วยในการเพิม่ ความสามารถในการส่ งเสริ มให้คุณภาพข้าวไทยสามารถกลับมา
แข่งขันกับประเทศอินเดี ยที่เป็ นตลาดผูส้ ่ งออกข้าวรายหลักอันดับ 1 ของโลกในปั จจุบนั ได้ โดยการนําเอา
โมเดลและทฤษฎี ดงั กล่ าวมาปรั บใช้เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ า งความสามารถในการแข่งขันของการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ผ่านการพัฒนาเกษตรกรไทย ให้มีทกั ษะความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น รวมถึ งการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ เกษตรกรที่ เปลี่ ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิ ม (Traditional
Farming) ในปั จจุบนั ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เน้นการบริ หารจัดการและการปรั บยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(Smart Farming) เข้าด้วยกัน เพื่อลดต้นทุ นทางด้านการเกษตรให้ต่ าํ ลงแต่มีคุณภาพที่ ดีข้ ึ น ส่ งผลทําให้
ภาพรวมประเทศไทยสามารถสร้ างฐานเศรษฐกิ จที่มนั่ คงจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของผลิ ตผลทางการเกษตรและอาหาร หากเป็ นได้ตามแนวคิดเช่ นนี้ แล้ว ถื อว่า
อุตสาหกรรมข้าวของไทยจะยังสามารถดําเนิ นการในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างโอกาสทางด้านการส่ งออกที่มีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้แผนโมเดล Thailand
4.0และทฤษฎีทางการค้า ที่ไทยนําเอาปรับใช้เพื่อส่ งเสริ มการสร้างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันในการ
สร้างความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องคุ ณภาพข้าวที่ส่งออกไปค้าขายยังตลาดอิรักในอนาคตได้ ตามนโยบาย Thailand
4.0 ได้อย่างแท้จริ ง แต่เนื่ องอุตสาหกรรมข้าวในตลาดโลก ถือว่ามีการแข่งขันที่สูงตั้งแต่อดีต-ปั จจุบนั หรื อ
ที่เรี ยกว่า Red Ocean เนื่ องจากข้าวเป็ นอาหารหลักของโลก และนอกจากการนํามาประกอบอาหารแล้วนั้น
ข้าวยังถือว่าวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง เส้นก๋ วยเตี๋ยว นํ้ามัน หรื อแม้แต่เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ส่ งผลทําให้ขา้ วถือว่าเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญ และมีการแข่งขันสู งในด้านการส่ งออก ดังนั้นเพื่อเป็ น
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การสร้างความได้เปรี ยบและต่อยอดการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุ ด ผูเ้ ขียนจึงได้เสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างความได้เปรี ยบต่อไปในอนาคต ได้แก่ 1.ประเทศไทยควรใช้จุดแข็งด้านสายพันธุ์ขา้ วและแหล่ง
เพาะปลู กที่ มีหลากหลายพื้นที่ และหลากหลายภูมิภาค ในการสร้ างมาตรฐานสายพันธุ์ ขา้ วที่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อเป็ นประเทศผูน้ าํ ในการส่ งออกข้าวที่มีคุณภาพ ผ่านการจัดสรรสายพันธุ์ขา้ วให้
เหมาะกับพื้นที่ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้วยการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพต่อพื้นที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิต ลดปั ญหาข้าวขาดนํ้า และพัฒนากระบวนการผลิตที่คนรุ่ นใหม่หรื อ Smart Farmer สามารถเข้ามามี
บทบาทในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน , 2.ประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ต่างก็เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวที่มีความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งอยูใ่ นความตกลงการค้าเสรี อาเซี ยนอินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: AIFTA ) เช่นเดียวกัน ส่ งผลทําให้ได้รับผลประโยชน์
จากการยกเลิก / ลดภาษีนาํ เข้าของอินเดียในเรื่ องการลดภาระต้นทุน ทางภาษีของสิ นค้าที่ ส่งออกจากไทย
อาทิ สิ นค้าประเภทเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้นซึ่ งจะเพิ่มโอกาสการส่ งออกสิ นค้าไทยและและสามารถแข่งขันกับ
สิ นค้าของคู่แข่งในตลาด และ 3.ภาครัฐบาลไทยควรเริ่ มมีการผลักดันและส่ งเสริ มให้เยาวชนหรื อกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ เห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรในสังคมไทยมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เนื่ องจากค่านิ ยมแบบเก่าที่มองว่า
อาชี พเกษตรกรรรมเป็ นอาชี พที่รายได้นอ้ ยและงานหนัก ส่ งผลทําให้ในปั จจุบนั เกษตรกรรมของไทยมีแต่
ผูส้ ู งอายุและเทคนิคการปลูกข้าวแบบเก่า ๆ ไม่มีการพัฒนาด้านการนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ส่ งผลทําให้
เกษตรกรยังมีการพึ่งพาสารเคมีในการปลูกข้าวอยูต่ ้ งั แต่อดีต - ปั จจุบนั เป็ นผลทําให้เกษตรกรที่มีตน้ ทุนตํ่า
ต้องลดการพึ่งพาสารเคมีเหล่านี้ จนคุณภาพข้าวที่เป็ นสายพันธุ์ดีแต่ได้รับการดูแลที่ไม่เต็มที่ก็กลายเป็ นข้าว
ที่ มี คุ ณ ภาพ จนไม่ ส ามารถส่ ง ออกขายแข่ ง ขัน กั บ ประเทศอิ น เดี ย ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ มจากรั ฐ บาล
ภายในประเทศได้
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การพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมในมิตทิ างการเมือง
Sustainable Development and Environmental Issues in the Political Dimensions
มัชฌิมา วชิระโพธิ์ (Matchima Vachirapho)1, วัชรพล พุทธรักษา (Watcharapon Buddharaksa)2,
อัคราชัย เสมมณี (Akharachai Semmanee)3 และรุ จาดล นันทชารักษ์ (Rujadon Nuntacharuksa)4
นิสิตระดับดุษฎีบณั ฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2
วิทยาลัยบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3 ,4

บทคัดย่ อ
บทความนี้เป็ นบทความวิชาการที่มีเป้ าหมายเพื่อต้องการอธิ บายแนวคิดและหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองและความสัมพันธ์เชิงอํานาจในระดับสากล โดยมี
ประเด็ น ทั้ง ที่ ม าของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น , หลัก สํ า คัญ ในการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ที่ ว่า ด้ว ยความเท่ า เที ย ม,
ประชาธิ ปไตย, หลักแห่ งการป้ องกัน, การบูรณาการทางนโยบายและการวางแผน รวมไปถึงการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนนั้นเป็ นการปฏิรูปหรื อปฏิวตั ิ

คาสาคัญ: การพัฒนาที่ยงั่ ยืน; สิ่ งแวดล้อม; การเมือง
Abstract
The goals of this article would like to explain the approaches and principles of sustainable
development in the environmental issues that concern with political dimensions and international power
relation. These sub-topics are background of sustainable development, core principles of sustainable
development; equity, democracy, the precautionary principle, policy integration and planning including,
sustainable development: reform or revolution?.

Keywords: sustainable development; environment; politic
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บทนา
สถานการณ์ ค วามตึ ง เครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการคุ ้ม ครองรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสาระสําคัญที่ตอ้ งตระถึ งในนโยบายสิ่ งแวดล้อม หลักการของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนคือความ
พยายามโดยตรงที่จะแก้ปัญหาทั้งสองด้านนี้ โดยการส่ งสารที่สื่อได้ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิ จสามารถไป
ด้วยกันได้กบั การคุม้ ครองรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยไม่เป็ นเรื่ องที่แปลกหรื อแตกต่าง ตามที่ผจู ้ ดั ทําและวางแผน
นโยบายทัว่ โลกได้กล่าวว่า มันเปรี ยบเสมือนกับการมีผลประโยชน์เพื่อการแบ่งกันกินและแบ่งกันใช้ โดย
ประเด็นทางความคิดนั้นเกือบทุกประเทศในปั จจุบนั นี้ ได้มีฉนั ทามติในรู ปของเอกสารว่าด้วยหลักของการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน แต่ถึงกระนั้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนก็ยงั เป็ นหลักที่มีความคลุมเครื อกับความหมายที่ยงั ถูกท้าทาย
และมี ความซับซ้อนในหลากหลายมิ ติ จึ งอาจทําให้การอธิ บายความนั้นมีท้ งั จุ ดแข็งและจุ ดอ่อน แต่สิ่งที่
สําคัญคือการยอมรั บ ความหลากหลายในเรื่ องผลประโยชน์ ทางการเมื องและเศรษฐกิ จ ในขณะที่ ค วาม
น่าสนใจและตัววิกฤตการณ์หลักซึ่ งก็คือความคิดที่มีสาระสําคัญน้อย โดยผูจ้ ดั ทําและวางนโยบายเห็นว่ามัน
ยากที่จะเปลี่ยนชุ ดความคิดที่ไม่มีความหนักแน่น แล้วทําให้กลายเป็ นนโยบายที่สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
ได้ แท้ที่จริ งแล้วนั้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายได้แสดงถึงนโยบายสิ่ งแวดล้อมที่มีความก้าวหน้า
มากที่สุดของตนเอง โดยแสดงถึงหลักการที่แคบลงในด้านการที่ทาํ ให้เรื่ องของนิ เวศน์เป็ นเรื่ องที่ทนั สมัย
และทําให้ได้รับความสนใจมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการทําให้เรื่ องของนิ เวศน์ทนั สมัยได้น้ นั ทํา
ให้เกิ ดกระบวนทัศน์ทางนโยบายแบบทางเลื อกขึ้ นมา โดยมี ความแตกต่างจากนโยบายสิ่ งแวดล้อมแบบ
ดั้ง เดิ ม ในบทความนี้ จึ ง ขอนํา เสนอแนวคิ ดและหลัก การพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ในประเด็ นด้า นสิ่ ง แวดล้อม ที่
เกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองและความสัมพันธ์เชิงอํานาจในระดับสากล

ทีม่ าของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนเป็ นแนวความคิดที่สามารถสร้ างอิทธิ พลแผ่ขยายไปได้อย่างรวดเร็ วในรู ปวาท
กรรม (Dryzek, 1997) โดยนโยบายระดับนานาชาติที่ส่งอิทธิ พลต่อสังคมซึ่ งหลักการนั้นได้รับการรับรองอยู่
ใน The World Conservation Strategy (IUCN/UNDP/WWF1980) สร้ างขึ้นมาโดยองค์กรพัฒนาเอกชน
ระดับนานาชาติสามแห่ งด้วยกัน มีการให้ความหมายเกี่ ยวข้องกับความยัง่ ยืนทางนิ เวศน์หรื อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเจตจํานงทางการเมือง เศรษฐกิจ หรื อประเด็นต่างๆทางสังคม จึงทําให้ความหมาย
ของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีความหมายทางสังคมกว้างกว่ามิติอื่นๆ ใน Our Common Future ซึ่ งถูกตีพิมพ์โดย
The World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) และโดยทัว่ ไปเป็ นที่รู้จกั คือ
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Brundtland Report ซึ่ งมีที่มาจากสมัชชาทัว่ ไปแห่ งสหประชาชาติได้ทาํ การก่อตั้ง The World Commission
ด้านสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาในปี 1983 เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของการทําลายสิ่ งแวดล้อม
และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิ การนี้ มีประธานดํารงตําแหน่งคือGro Harlerm Brundtland ซึ่ ง
เป็ นนายกรัฐมนตรี ของประเทศนอร์เวย์และเป็ นที่ปรึ กษาในระยะเวลา 4 ปี จากนั้นได้มีการเรี ยกร้องให้มีการ
รายงานจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในการประชุ มแบบเปิ ดสาธารณะในหลายประเทศด้วยกัน จนเมื่อปี 1987 ได้เกิ ด
รายงานฉบับสุ ดท้ายที่ชื่อว่า Our Common future ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ว่าคือ the Brundtland Report (WCED, 1987)
อันมีชื่อเสี ยงต่อหลักการของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทัว่ โลก การที่จะเข้าใจแนวคิดของคณะกรรมาธิ การในเรื่ อง
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่ตอ้ งตระหนักถึงในบริ บททางการเมืองเมื่อมีปฏิ บตั ิการเกิดขึ้น โดยเมื่อปี
1972 การประชุมที่กรุ งสตอกโฮล์มได้มีการตระหนักถึงความรุ นแรงของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม โดยมีการตอกยํ้า
ถึ งความวิตกกังวลใหม่เกี่ ยวกับปั ญหาระดับโลก ในด้านการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การที่ ช้ นั
บรรยากาศโอโซนถูกทําลายและลดจํานวนลง รวมไปถึงการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
ถึ ง กระนั้น วาระแห่ ง สิ่ ง แวดล้อมได้ถู ก บี บ บัง คับ โดยกลุ่ ม ประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว ในขณะที่ ก ลุ่ ม
ประเทศยากจนได้ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ กับความล้มเหลวในด้านราคาซื้ อขายสิ นค้า วิกฤตการณ์ทาง
หนี้สินและเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนทําให้เกิดปั ญหาความยากจนที่ทวีความรุ นแรงขึ้น และการ
ทํา ลายสิ่ ง แวดล้อ มด้วยเช่ นกัน เบื้ องหลัง ของกลุ่ ม ประเทศทางตะวันออกและความตึ ง เครี ย ดของกลุ่ ม
ประเทศทางตะวันตก ได้มีส่วนที่เป็ นปั จจัยก่อให้เกิดสงคราม ดังนั้นจึงต้องเพิ่มการตระหนักถึงความมัน่ คงที่
จริ งจัง โดยบริ บททางการเมืองได้อธิ บายว่าทําไมคณะกรรมาธิ การได้ออกแบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้วยความ
รอบคอบ ซึ่ งถูกมองว่าเป็ นหลักการที่รวมเอาความหลากหลายที่ชดั เจนและผลประโยชน์ที่ขดั แย้ง รวมไปถึง
ความวิตกกังวลทางนโยบาย (Meadowcroft, 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันได้นาํ มาซึ่ งทั้งวาระสิ่ งแวดล้อม
ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและวาระแห่ งการพัฒนาของกลุ่มประเทศทางโซนใต้ รายงานฉบับสุ ดท้าย Our
Common future นี้ ไ ด้มี ก ารนํา กลยุ ท ธ์ ม าใช้เพื่ อดํา เนิ นการสร้ า งการพัฒนาที่ ย งั่ ยื นขึ้ นทั่วโลก และ
คณะกรรมาธิ การแห่ งสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (CSD) ได้ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อติดตามและ
ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานตามวาระที่ 21 ในแต่ละประเทศซึ่ ง CSD ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี 1992 และ
ดําเนิ นงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการติดตามและดําเนิ นการในวาระที่ 21 จากกิ จกรรมที่หลากหลาย
ระหว่างรัฐในการดําเนิ นการตามวาระที่ 21 ในระดับท้องถิ่ นและชุ มชน มีเลขาธิ การย่อยของสมัชชาจาก
ตัวแทนของ 53 ประเทศ แต่ไม่มีอาํ นาจทางกฎหมายที่ถือรายงานของรัฐ ซึ่ ง CSD ได้พิสูจน์ในการประชุม
ครั้งที่ 4 เพื่อการรั กษาประเด็นสาระหลักในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระดับนานาชาติ รวมทั้งด้านการป่ าไม้
แหล่งนํ้าจืดและการอนุ รักษ์พลังงานรวมไปถึงดําเนิ นการเริ่ มต้นในจุดที่สําคัญทั้งหลาย เช่น โครงการจัดทํา
ตัวชี้ วดั ของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนชึ่ งทําให้สามารถสร้างขอบเขตที่กว้างขึ้นได้ของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ใน
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การเข้ามามีส่วนร่ วมกับกระบวนการของสหประชาชาติ โดยตามการประชุ ม Earth Summit ในกรุ งนิวยอร์ ก
เมื่อปี 1997 CSD ได้ปรับการรับวาระการดํารงตําแหน่งใหม่จาก 4 ปี เป็ นเวลา 5 ปี โดยอยูบ่ นพื้นฐานในการ
ทํางานเพื่อช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้แก่ผยู ้ ากไร้ ในการบรรเทาความยากจนและการปรับรู ปแบบการบริ โภคที่
เกินขนาด รวมไปถึงการเร่ งดําเนิ นการตามวาระที่ 21 แม้กระนั้นการไม่ยอมรับโครงร่ างที่อนุ ญาตให้ CSD
เป็ นผูท้ บทวนรายงานวาระที่ 21 แห่ งชาติ ซึ่ งนําเสนอโดยแต่ละประเทศที่ประสบปั ญหาอยู่ ซึ่ งต้องการให้
รายงานฉบับนั้นเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถยืนยันได้วา่ รายงานเหล่านั้นสามารถทําให้เกิดการดําเนิ นโครงการไป
เพียงลําพังได้
การเข้าถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ขยายขอบเขตไปไกลและอยูเ่ หนื อรัฐบาลภายในโลกของธุ รกิจและ
ประชาสังคม ธนาคารโลกได้พยายามค้นหาหนทางเพื่อทําให้ความยากจนนั้นหมดสิ้ นไป ซึ่ งด้วยการที่นกั
สิ่ งแวดล้อมได้รายงานวาระสิ่ งแวดล้อมสู่ สาธารณะในการสัมมนา และมีการสนับสนุนงานวิจยั ในขอบเขตที่
กว้างขึ้นในประเด็นทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทางธนาคารโลกได้รับเป็ นเจ้าภาพ The Global Environmental
Facility ซึ่ งคื อสถาบันที่รับผิดชอบในการช่ วยเหลื อช่ องทางการเงิ นเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จากทางกลุ่ ม
ประเทศตอนเหนื อไปสู่ ตอนใต้ The World Business Council เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนซึ่ งได้ก่อรู ปขึ้นในปี
1995 เพื่อการสร้ างความร่ วมมือของ 125 บริ ษทั นานาชาติจาก 30 ประเทศและมากกว่า 20 ภาคส่ วน
อุตสาหกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนา การร่ วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างภาคธุ รกิจและองค์กร
อื่ นๆ โดยมี การตระหนักในด้านสิ่ ง แวดล้อมและการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน และมี การกระตุ น้ ให้เกิ ดมาตรฐานที่
สู งขึ้ นของการจัดการสิ่ งแวดล้อมในภาคธุ รกิ จ สมาคมการค้าทั้งหลายได้ประกาศการสนับสนุ นเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน ตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมธุ รกิจการประกันภัยซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อการทําธุ รกิจเป็ นอย่างมาก
กับความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล การเกิดนํ้า
ท่วมและพายุ ได้เกิดเป็ นประเด็นต่อ Statement of Environmental Commitment ในเดือนมีนาคมปี 1995 ซึ่ ง
มีการลงนามโดยบริ ษทั ธุ รกิจการประกันภัยชั้นนํามากกว่า 50 บริ ษทั โดยมีความพยายามของนานาชาติที่ทาํ
กันอย่างซํ้าๆและกว้างขวางในระดับนานาชาติ ซึ่ งการประชุ มแบบโต๊ะกลมนี้ มีเพื่อการสนับสนุ นในระดับ
รัฐ โดยนํามาซึ่ งตัวแทนทั้งหมดของสังคม นักการเมื อง ภาคธุ รกิ จ สหภาพการค้า กลุ่ มทางศาสนา กลุ่ ม
สิ่ งแวดล้อมและกลุ่ มผูบ้ ริ โภค ที่ได้ร่วมกันอภิปรายว่าการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนสามารถสร้ างและดําเนิ นการได้
อย่างไร โดยมีความพยายามในการแพร่ ขยายออกไปอย่างเป็ นวงกว้าง แต่ถึงกระนั้นความหมายที่ถูกต้องของ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนก็ยงั คงเป็ นสิ่ งที่ยากที่จะอธิ บายให้ชดั เจน
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หลักสาคัญในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: ความเท่ าเทียม
ความเท่าเทียมคือองค์ประกอบที่เป็ นแก่นของนโยบายสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งรัฐบาลทั้งหลายมักพิจารณา
ถึงสิ่ งที่เกี่ ยวข้องทัว่ ไปของมาตรการ ในการป้ องกันหรื อยุติการทําลายสิ่ งแวดล้อม ด้านความต้องการทาง
ภาษี ในการบริ โภคนํ้ามันเกิ ดการดิ่ งตัวลงโดยไม่สัมพันธ์กบั ความยากจนหรื อประชาชนที่ ดาํ รงชี วิตโดย
ขึ้นอยู่กบั การใช้รถยนต์ เช่น ประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทนั้นมีความต้องการใช้สินค้าของบริ ษทั ต่างๆ ซึ่ ง
บริ ษทั เหล่านั้นต้องมีมาตรฐานสู งในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาดมากขึ้น เพื่อลดการแข่งขันและลดการ
สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ ซึ่ งประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมส่ วนใหญ่ได้สร้างให้มีท้ งั ผูช้ นะและผูแ้ พ้ มีจาํ นวนน้อย
มากที่ไม่ได้รับการพิจารณาในเรื่ องความเท่าเทียม
นัยยะสําคัญของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การแสดงให้เห็นว่าปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้ถูกเชื่ อมโยงถึงกันอย่าง
ไม่สามารถแยกจากกันได้กบั เศรษฐกิ จและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่ งมันนํามาซึ่ งประเด็นด้านการ
พัฒนาต่างๆ โดยส่ วนมากแล้วการโต้แย้งประเด็นทางสิ่ งแวดล้อม The Brundtland Report ได้พยายามเบน
ความสนใจต่อการวิจารณ์เมื่อปี 1970 ด้านสิ่ งแวดล้อมนิยมเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนโดยในปี 1972 ที่การประชุม
Stockholm Conference ซึ่ งนัน่ เป็ นหลักการของพวกชนชั้นนํา โดยได้แสดงถึงการตระหนักถึงธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่อยู่เหนื อกว่าความจําเป็ นพื้นฐาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนที่ยากจน แทนที่ Brundtland
Report จะเน้นถึงองค์ประกอบสาระ 2 ประการซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของเรื่ องความยากจนและสิ่ งแวดล้อม
ประการแรกการทําลายสิ่ งแวดล้อมจากการบริ โภคบนโลกนี้ ส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดขึ้นรุ นแรงในกลุ่มประเทศ
ยากจนมากที่สุดและคนที่ยากจนที่สุดซึ่ งสามารถปกป้ องตัวเองได้นอ้ ยที่สุด ประการที่สองจํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของความยากจนและประชาชนที่ไร้ซ่ ึ งแผ่นดินในกลุ่มประเทศทางตอนใต้ ทําให้เกิดอุปสรรคในการเอาชี วิต
รอดซึ่ งแรงกดดั น มหาศาลนี้ อยู่ ใ นส่ วนของฐานของทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติทาํ ให้เกิดการแปรสภาพเป็ นทะเลทราย ซึ่ งเป็ นผลมาจากการตัดไม้ทาํ ลายป่ า การทําการ
ประมงเกิ นขนาด การขาดแคลนนํ้า การสู ญเสี ยความหลากหลายทางชี วภาพ ซึ่ งทั้งหมดนี้ ได้เกิ ดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถเห็นได้ถึงความยากจนที่บีบให้คนจํานวนมากไปยังพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางนิ เวศน์
โดยต้องมี การยํ้าถึ งการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา The Brandtland
Report ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่มีต่อผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมของประเด็นในกลุ่มประเทศทางตอนเหนื อ
และใต้ เช่ น ความสัมพันธ์ทางการค้า การช่ วยเหลื อด้านหนี้ สิน และการประกอบอุตสาหกรรม รวมไปถึ ง
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนว่าเป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้ ในขณะที่ความยากจนและการคงอยู่ของความอยุติธรรมทาง
สังคมยังคงมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนั้นสิ่ งที่สําคัญคือต้องสามารถอ้างเหตุผลถึงความเท่าเทียมกันได้ภายใน
ชัว่ อายุคนและตรงไปตรงมา
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ถึงอย่างไรก็ตามความเท่าเทียมกันในชัว่ อายุคนหนึ่ งนั้น สามารถนําไปสู่ วิธีการปฏิ บตั ิซ่ ึ งสามารถ
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางการเมืองเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศทางตอนเหนื อและใต้
ประเด็นหลักทางการทูตด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศเป็ นขอบเขตที่กลุ่มประเทศทางตอนเหนื อที่ร่ ํารวย
กํา ลัง ถู ก คาดหวัง ให้ รั บ ผิ ด ชอบทั้ง ทางการเมื อ งและการเงิ น เพื่ อ การจัด การปั ญ หาของโลก เช่ น การ
เปลี่ ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน หลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้นเป็ น
มากกว่าการโต้แย้งกัน The BrundtLand Report จึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบของการ
บริ โภคในกลุ่มประเทศทางตอนเหนื อ ซึ่ งไม่น่าสงสัยเลยว่าเพราะประเด็นที่เป็ นเสมือนระเบิดเวลานัน่ คือ
ประเด็นทางการเมือง ลําดับต่อมาด้านผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการบริ โภคซึ่ งทําให้คาํ นึ งถึงความแตกต่าง
กัน ระหว่า งการการบริ โ ภคจํา นวนมหาศาลในประเทศที่ ร่ ํ า รวย และคนยากจนนับ พันล้า นคนในกลุ่ ม
ประเทศทางตอนใต้ซ่ ึ งความจําเป็ นในการบริ โภคขั้นพื้นฐานกลับเป็ นสิ่ งที่ไม่พบ (UNDP, 1998)
การริ เริ่ มดําเนิ นการจํานวนมากในการช่ วยเหลื อนั้นมี ความเหมือนกัน ในด้านการลดผลกระทบ
โดยตรงของการบริ โภคในกลุ่ มประเทศทางตอนเหนื อ ซึ่ งมีทรั พยากรที่ ขาดแคลนและการปรั บปรุ งทาง
สังคมและเศรษฐกิ จเป็ นจํานวนมากของชุ มชน ที่ ใช้ทรั พยากรของตนเอง ตัวอย่า ง เช่ น สนธิ สั ญญาการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนระหว่างเนเธอร์ แลนด์และคอสตาริ กามีเป้ าหมายที่จะทําให้ห่วงโซ่ ของระบบการผลิ ตกาแฟ
ทั้งหมด เริ่ ม จากการผลิ ตไปสู่ การบริ โภคโดยให้การสนับ สนุ นมากขึ้ น เพื่ อให้เกิ ดการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนใน
โครงการความร่ วมมือทางการเกษตรของคอสตาริ กา ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการปลูกกาแฟ เช่ น เครื่ องคัว่
เมล็ดกาแฟขนาดใหญ่ และหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่ จาํ หน่ ายกาแฟ โดยทําให้มีการเพิ่มขึ้นของตลาดกาแฟที่
ยัง่ ยืน มีการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและปรับปรุ งสภาพสังคมในพื้นที่ของการผลิตกาแฟและข้อมูลที่ชดั เจนรวม
ไปถึงระบบการทําบัญชี (UNDESA, 1999) Cafe Direct เป็ นชื่ อโครงการของประเทศอังกฤษในกลุ่มของ
องค์ก รการค้า แบบทางเลื อ ก (การแลกเปลี่ ย นที่ เท่ า เที ย มกัน , การค้า นี้ ดํา เนิ น การโดยองค์ก ร 1 Oxfam,
งานฝี มือ, การค้าแบบคู่แฝด) คือการรับซื้ อผลผลิ ตโดยตรงจากองค์กรเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศที่ดอ้ ย
พัฒนา เช่น ประเทศนิการากัวด้วยราคาที่เป็ นธรรม การจ่ายเงินให้ก่อนการส่ งสิ นค้า และการตกลงร่ วมกัน

1

Oxfam International , Oxfam ย่อมาจาก Oxford Committee for Famine Relief ซึ่งเป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับทุนส่ วนตัว ซึ่ ง
ให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาแก่ชุมชนที่ยากจนหรื อประสบภัยพิบตั ิทวั่ โลก เดิมทีต้ งั ขึ้นที่ฟอร์ ดประเทศอังกฤษในปี
1942 ตอนนี้มีพนั ธมิตร 17 ประเทศ (ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา , ฝรั่งเศส, เยอรมนี , ฮ่องกง , อินเดีย , ไอร์ แลนด์, อิตาลี , ญี่ปุ่น , เม็กซิ โก,
เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์ ,ควิเบก สเปน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริ กา) โดยในช่วงปี หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความสําคัญในการให้
ความช่วยเหลือได้เปลี่ยนไปในทศวรรษที่ 1960 เพื่อช่วยปรับปรุ งการเกษตรและการผลิตอาหารในประเทศที่ยากจนกว่าทัว่ โลก
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กับหุ ้นส่ วนทางการค้า ความร่ วมมื อรายย่อยจํานวนมากของผูผ้ ลิ ตในการลงทุ นเพื่อผลกําไรโดยตรงใน
โครงการพัฒนาชุมชน เช่น โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาแบบใหม่ (UNDP, 1998: 90)
สิ่ งที่มีความชัดเจนที่เกิ ดขึ้นคือความเท่าเทียมกันไม่ได้รับการตระหนักเท่าที่ควร ในกลุ่มประเทศ
ทางตอนเหนือและใต้ ตั้งแต่มีความยากจนของมนุ ษย์เกิดขึ้นโดย UNDP ได้ระบุวา่ มี 7 ถึง 17 เปอร์ เซ็นต์เป็ น
คนยากจนในประเทศอุตสาหกรรม (UNDP, 1998: 2) การเป็ นคนไร้บา้ น การตกงาน และการกีดกันทาง
สังคม เป็ นเรื่ องปกติที่เกิ ดขึ้นในประเทศที่ร่ ํารวย เช่น ครัวเรื อนยากจนที่ปราศจากสิ่ งจําเป็ นในการอุปโภค
บริ โภค ในการดําเนิ นชี วิตตามการบริ โภคที่ยงั่ ยืนนั้นมีแรงกดดันของการใช้เงิ นที่ตอ้ งแบ่งปั นกัน และการ
บริ โภคที่เห็นได้ชดั เจนในสังคมที่ร่ ํารวย มันทําให้เกิ ดความเลื่ อมลํ้าเป็ นอย่างมากระหว่างคนรวยกับคนจน
การที่ครั วเรื อนยากจนมี หนี้ สินที่มากขึ้ น เป็ นสิ่ งที่ล้มเหลวที่ พบได้จากมาตรฐานการบริ โภคที่เพิ่มสู งขึ้ น
ดังนั้นการแย่งกันกิ นกันใช้ท้ งั เรื่ องอาหาร การศึกษาและสุ ขภาพนั้น โดยเจตนารมณ์ของการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
มีความสัมพันธ์กบั การปรั บปรุ งใหม่ท้ งั หมดในทุ กระดับและรู ปแบบของการบริ โภคในประเทศที่ ร่ ํารวย
และการจัดหาความจําเป็ นพื้นฐานให้กบั คนยากจนที่ถูกละเลยในสังคม
ดังนั้นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจึงต้องการเน้นถึงการเชื่ อมโยงที่ซบั ซ้อนระหว่างสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้เริ่ มต้นถึ งภาวะของการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในการ
ตอบคําถามของประเด็นของความเท่าเที ยมและสิ่ งแวดล้อม ในการกระทําเช่ นนี้ ได้ถูกขี ดเส้ นใต้ย้ าํ ไว้ว่า
สิ่ งแวดล้อมนิ ยมได้วินิจฉัยว่าความผิดพลาดของปั ญหามีท้ งั จากตัวมันเองที่มีมุมมองคับแคบและไม่มีความ
แน่นอน และมุ่งไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ การที่ประชากรล้นโลก และการพยายามปกป้ องธรรมชาติ
4. หลักสําคัญในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: ประชาธิปไตย
ประชาธิ ปไตยบนฐานของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้เน้นถึงความสําคัญของประชาธิ ปไตยในการแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิมได้แสดงว่าไม่มีการเชื่ อมโยงโดยตรงระหว่างประชาธิ ปไตย
และปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ยดึ ถือว่าความสําเร็ จของความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นภายใน
ชัว่ อายุคน จะต้องมีโอกาสในการกําหนดถึงความจําเป็ นพื้นฐาน ถึงแม้วา่ ประชาธิ ปไตยเป็ นสิ่ งที่ถูกคาดหวัง
มากโดยเฉพาะในประเทศที่ ก ํา ลัง พัฒ นา โดยการกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนโดยผ่ า น
กระบวนการปรึ ก ษาหารื อ การคิ ดริ เริ่ ม โดยพลเมื อง และการสร้ า งความเข้มแข็งของสถาบันในระดับ
ประชาธิ ปไตยท้องถิ่น เป็ นสิ่ งที่สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันในประเทศที่พฒั นาแล้ว มันคือสิ่ ง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ที่สาํ คัญมากที่เป็ นผลประโยชน์ของท้องถิ่นทั้งหมด ทั้งเมืองชั้นในที่ยากจนหรื อชุ มชนชนบทที่ห่างไกลจาก
เมื องใหญ่ ก็ ส ามารถมี ส่ วนร่ วมในนโยบายและการตัดสิ นใจวางแผน เช่ น การพัฒนาเมื องและการวาง
แผนการคมนาคมขนส่ ง ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อรู ปแบบการดํารงชีวติ
ประชาธิ ปไตยสามารถเล่นบทบาทตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ร่ ํารวยซึ่ งมันเป็ น
สิ่ งจําเป็ นในการเอาชนะการสนับสนุนในระดับสาธารณะ เพื่อการสร้างสรรค์ทางสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะมีผลที่
เป็ นอันตรายต่ อรู ป แบบการใช้ชี วิต เช่ น มาตรการทางภาษี สิ่ง แวดล้อมใหม่ หรื อกฎระเบี ยบของการใช้
รถยนต์ ถ้าข้อมูลเป็ นสิ่ งที่ได้เป็ นการทัว่ ไปและประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมในการทําการตัดสิ นใจ อาจทํา
ให้พวกเขาเห็นความจําเป็ นในการกระทําและความตั้งใจในการยอมรับ เพื่อเกิดการเสี ยสละในด้านคุณภาพ
ชีวติ ทางวัตถุ
หลักสาคัญในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: หลักแห่ งการป้องกัน
กระบวนทัศน์แห่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนคือการจัดการกับความซับซ้อนและความไม่แน่นอนที่เกิ ดขึ้น
รอบด้า น โดยมากคื อ การจัด ทํา นโยบายสิ่ ง แวดล้อ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น เชิ ง เทคนิ ค และ
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกระแสในเรื่ องการประยุกต์ใช้ที่แพร่ หลายของหลักแห่งการป้ องกัน หลักการ
นี้ กล่าวถึ งการขาดซึ่ งความแน่ นอนทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งไม่ควรถูกใช้เป็ นเหตุผลเพื่อการเลื่ อนหรื อลดทอน
มาตรการการป้ องกันการทําลายสิ่ งแวดล้อม
หลักแห่ งการป้ องกันเป็ นสิ่ ง ที่ ส อดคล้องกันกับแนวความคิ ดเรื่ องความยัง่ ยืนของระบบนิ เวศน์
กล่ าวคือเกี่ ยวข้องกับการบรรเทาแรงกดดันที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อม และการทําให้มีพ้ืนที่ มากขึ้ น แล้วเป็ นการ
แสดงออกที่เป็ นรู ปธรรมในความเท่าเทียมระหว่างคนแต่ละรุ่ น เพราะว่าการป้ องกันปั ญหาเพื่อคนรุ่ นต่อไป
มีความจําเป็ นที่ตอ้ งทําให้ชดั เจนว่าการกระทําต่างๆนั้น จะไม่เป็ นสาเหตุของอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและการปรับปรุ งพัฒนาสิ่ งมีชีวติ ต่อไป
ด้วยกลไกที่ดาํ เนิ นไปสามารถหาประเด็นที่ดีที่สุดได้คือ การให้ตวั อย่างที่ดีต่อประเด็นนั้นๆ สัญญา
ที่สําคัญของเครื อกลุ่มบริ ษทั เจนเนอรอลมอเตอร์ ตัวอย่างเช่ น การเพิ่มขึ้นของการผลิ ตทางด้านการเกษตร
หากว่าสามารถสร้ างผลงานที่ แท้จริ ง ได้ในการป้ องกันความหิ วโหย และความอดอยากในกลุ่ ม ประเทศ
ยากจนที่สุดในแอฟริ กา เอเชีย และละตินอเมริ กา โดยขณะนี้ เทคโนโลยีการตัดต่อทางพันธุ กรรมได้ถูกสร้าง
ขึ้นมา ซึ่ งด้วยความไม่แน่นอนที่อาจกิ นเวลายาวนาน อาจเกิดการกระทําต่อระบบนิ เวศน์ กลุ่มบริ ษทั ต่างๆ
ควรได้รับการควบคุ มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองตามแต่กรณี ไป ในอเมริ กาเหนื อ รัฐบาลทั้งหลาย
ควรจะสร้ างหลักแห่ งการป้ องกัน โดยการแสดงให้เห็นไปทีละขั้นตอนโดยใช้การป้ องกันที่เข้มงวดในการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ทดลองและการเลื่ อนการผลิต ตามที่เกิ ดขึ้นในยุโรป Cartagena Protocol ใน Biosafty ได้ตกลงกันและมี
ความเห็นในเดือนมีนาคมปี 2008 ในเรื่ องหลักแห่ งการป้ องกันอย่างชัดเจน โดยการให้นานาประเทศมีสิทธิ์
ในการปฏิเสธที่จะยอมรับการนําเข้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่เป็ นผลผลิ ตจากเทคโนโลยีการตัดต่อ
ทางพันธุ กรรม ซึ่ งหลักแห่ งความเท่าเทียมกันระหว่างคนแต่ละรุ่ นได้ขบั เคลื่ อนหลักของการป้ องกัน เมื่ อ
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายนั้นยอมรับภาระในการช่ วยเหลื อประเทศที่ยากจน รวมถึ งการป้ องกันการ
ทําลายสิ่ งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ งอาจจะเป็ นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศอาณานิคม (O’Riordan and Cameron, 1994)
สิ่ งสําคัญในการระบุถึงคุณสมบัติ 2 ประการ ภายใต้การนิยามของ UNCEDอันดับแรกคือคุณสมบัติ
ตามความสามารถ ซึ่ งได้แสดงนัยยะว่ากลุ่มประเทศด้อยพัฒนาอาจต้องไม่ใช้แนวคิดที่ตายตัว ความคิดนี้ ได้
แสดงให้เห็ นถึงการใช้หลักแห่ งการป้ องกันในเรื่ องสนธิ สัญญาชั้นบรรยากาศโอโซนและการเปลี่ ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ ประการที่ 2 มีความไม่ชดั เจนว่าอะไรคือประเภทหรื อชนิ ดของการวิเคราะห์ตน้ ทุน
กําไรว่าควรจะกําหนดหรื อไม่ ต้นทุนและประสิ ทธิ ผลของต้นทุนภายนอกหรื อภายใน ต้นทุนในอนาคตควร
จะลดลงและควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาของการตัดสิ นใจ ซึ่ งทั้งหลายนี้ ควรถูกนําไปใช้หรื อไม่ ไม่
เป็ นที่แปลกใจเลยว่ามีความไม่เห็ นด้วยมากมายเกี่ ยวกับหลักแห่ งการป้ องกันในด้านความถูกต้องและการ
ตี ค วาม โดยได้ผ ลกับ การพิ สู จ น์ ว่า ความรั บ ผิ ดชอบได้ม อบสิ ท ธิ์ นี้ ใ ห้ก ับ ผูส้ ร้ า งมลภาวะ เช่ น โรงงาน
อุตสาหกรรมต้องการที่จะปล่อยสารพิษไปสู่ ช้ นั บรรยากาศ หรื อบริ ษทั ที่ทิ้งของเสี ยลงสู่ แปล่งนํ้า เพื่อพิสูจน์
ว่ากิจกรรมการผลิตที่ดาํ เนินอยูน่ ้ นั ปลอดภัย ก่อนที่โรงงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุ ญาต ต้องพิสูจน์วา่ ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบหรื อไม่มีความผิด ข้อดีของแนวคิดนี้ คือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มน้อยที่จะปล่อยสารพิษ
ถ้าความรับผิดชอบเป็ นของพวกเขาก็ตอ้ งมี การพิสูจน์ว่าพวกเขาต้องทําในรู ปแบบที่ได้มาตรฐาน ในด้าน
ผูจ้ ดั ทํานโยบาย การทําอย่างรอบคอบโดยที่ ป้องกันและสร้ างความปลอดภัยดี กว่าที่ จะรู ้ สึกผิดกับผลใน
ภายหลัง ถึ งแม้เกิ ดความชัดเจนน้อยกว่าซึ่ งอาจจะหมายถึ งการปฏิ บตั ิ นั้นคือนัยยะสําคัญที่ O’Riordan ได้
แนะนํากฎเพื่อการใช้หลักแห่ งการป้ องกัน ในปั จจุบนั อิทธิ พลนี้ ได้เดิ นหน้าโดยรัฐบาลอังกฤษในการเป็ น
ลูกค้าของสิ นค้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งทางพันธุ กรรม
หลักสาคัญในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: การบูรณาการทางนโยบาย
ปั ญหาต่างๆทางสิ่ งแวดล้อมมีท่าทีมาจากการแบ่งส่ วนของกระบวนการนโยบายเกี่ยวกับภาคส่ วนที่
แยกและแตกต่างอย่างชัดเจน เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คมนาคมขนส่ ง และพลังงาน ได้ถูกหยิบยกมา
อภิ ป รายในบางครั้ ง ซึ่ งสามารถทํา ให้ ลุ ล่ ว งตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ับ การพิ จ ารณาในเรื่ อ งผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นภาพรวมทั้งหมด การแยกส่ วนในการรั บผิดชอบเป็ นอุปสรรคที่สําคัญต่อการพัฒนาที่
506

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ยัง่ ยืน เพราะการพิจารณาประเด็นทางสิ่ งแวดล้อมจําเป็ นต้องมีการบูรณาการ ให้เข้ากับการกําหนดและการ
ดําเนิ นนโยบายต่ างๆในทุ กภาคส่ วน โดยบางกระทรวงต้องทําให้ชัดเจนมากขึ้ นในแนวระนาบของการ
บริ หารงาน และละทิ้งในการพยายาม ชัง่ ตวง วัด และแบ่งออกมาอย่างชัดเจน การบูรณาการเกี่ ยวข้องกับ
การสร้ างโครงสร้ างใหม่ๆ การปฏิ รูปสถาบันที่มีอยู่ และการเปลี่ ยนแปลงของรู ปแบบกระบวนการจัดทํา
นโยบายที่ถูกสร้างขึ้นมา คือการต้องการปฏิวตั ิทางการบริ หาร ถึงอย่างไรก็ตามการบูรณาการทางนโยบายมี
อุปสรรคนั้นคือการเมืองและโครงสร้างของการบริ หารงาน
หลักสาคัญในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: การวางแผน
การวางแผนการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนต้องมี การวางแผน โดยมี เพียงแค่นกั สิ่ งแวดล้อมในกลุ่ มตลาดเสรี
เท่านั้น ที่เชื่ อว่าตลาดการค้าเสรี สามารถทําได้ตามความตั้งใจโดยตัวของมันเอง ซึ่ งได้สร้ างและผลิ ตการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนที่มีความซับซ้อนจํานวนมากเกินไป ระหว่างปั จจัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ที่ทิ้งไว้
ซึ่ งโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างความซับซ้อนเดียวกันนี้ได้ขดั ขวางและกลายเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเพราะการ
วางแผน การวางแผนควรจะเข้ามาแทนที่และตัวเครื่ องมือทางนโยบายควรถูกนํามาใช้เพื่อการวางแผน
รัฐบาลต้องทํางานในระยะเวลาที่ยาวนานกับกลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ที่ได้รับผลแห่ งความสําเร็ จ
ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับทุกระดับชั้นของรัฐบาล ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับหลายๆประเทศ ชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่ น
โดยได้วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยสิ่ งกระตุน้ ที่ไม่ใช่สิ่งสําเร็ จรู ปสําหรับเศรษฐกิจ ในการวางแผน
ในระดับรัฐ บทบาทของการวางแผนที่มีการปฏิบตั ิการไม่ได้หมายความว่า ต้องแบกรับความรับผิดชอบเพื่อ
การดําเนิ นงานการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนเพียงลําพัง แต่ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนกลับ
กลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ ต่อพันธมิตรในทุกรู ปแบบ ถึงอย่างไรก็ตามมันมีความน่าสนใจในการพิจารณาถึงระบบ
การเมืองต่างๆเกับธรรมเนี ยมของการวางแผน เช่น ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นจะมีธรรมเนียมการวางแผนที่มีความ
ยืดหยุน่ มากกว่าสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร
การแทรกแซงของรัฐในตลาดการค้าและสังคมสามารถทําได้หลายรู ปแบบ ผูจ้ ดั ทํานโยบายสามารถ
เลือกจากช่วงระยะเวลาของเครื่ องมือในการจัดการกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยกฎระเบียบ กลไกตลาด กลไก
อิ ส ระ และภาระค่ า ใช้จ่ า ยของรั ฐ บาล ซึ่ งอาจจะเกี่ ย วข้อ งกับ รู ป แบบของการแทรกแซงในตลาดของ
นวัตกรรมการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงกลายเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าเชื่ อเของเครื่ องมือเหล่านี้ ในการกระทําที่ไม่มีสาเหตุไป
จนถึ งผลลัพธ์ อันเป็ นสิ ทธิ พิเศษเพื่อหลักการชั่ง ตวง วัด มันคือเครื่ องมือทางนโยบายที่มีบทบาทในการ
ดําเนิ นงานตามหน้าที่และความสมดุลที่ถูกต้อง ระหว่างกลุ่มพวกเขานั้นจะมีการปรับเปลี่ ยนไปตามปั ญหา
เฉพาะอย่างที่กาํ ลังเผชิญหน้าอยู่ และตัวธรรมเนียมทางการเมือง การบริ หาร และกฎหมายของแต่ละประเทศ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ถึงอย่างไรก็ตามอะไรที่เป็ นส่ วนผสมของเครื่ องมือทางนโยบาย พวกเขาจําเป็ นต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่ งควรออกแบบให้ประสานกัน และมีการควบคุมและสั่งการโดยรัฐบาล
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: การปฏิรูปหรือการปฏิวตั ิ
บางครั้งอาจไม่มีผสู ้ นับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนคนใดที่จะไม่เห็นด้วยกับหลักสําคัญของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนทั้ง 5 ประการอันได้แก่ ความเท่าเทียม ประชาธิ ปไตย หลักแห่ งการป้ องกัน การบูรณาการทางนโยบาย
และการวางแผน แต่ธรรมชาติและระดับของการสนับสนุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามผูก้ ระทําที่มีความแตกต่าง
กัน โดยจะให้เหตุผลว่าเป็ นความหมายที่แตกต่างจากกฎการนิ ยามที่ต่างกันโดยพื้นฐาน กฎแห่ งความเท่า
เที ยมกันได้ถูกนํามาใช้ในการการเจรจาต่อรองเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความสําคัญที่
เกี่ ยวข้องกันโดยให้เหตุ ผลว่าแต่ละกฎมีความแตกต่างกัน โดยกฎทั้ง 5 ประการนี้ เป็ นศูนย์กลางของวาท
กรรมที่ริเริ่ มโดย Bruntland ซึ่ งถูกขับเคลื่อนโดยข้อตกลงร่ วมกันของบริ ษทั ต่างๆ ในเรื่ องลักษณะพื้นฐาน
ทางสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคนในการพัฒนา แต่ไม่ได้ถูกเอาไปเปรี ยบเทียบกับความกระตือรื อร้ นที่เท่า
เที ย มกันโดยผูส้ นับ สนุ นทั้ง หมดของการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน รั ฐบาลในกลุ่ ม ประเทศตอนเหนื ออาจจะมี ก าร
ตระหนักมากกว่า เกี่ ยวกับการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศ มากกว่าการทําให้ความยากจนของ
ทัว่ โลกและความอยุติธรรมทางสังคมลดลง ดังนั้นมันอาจจะเน้นในด้านการวางแผน การบูรณาการ และ
หลักแห่งการป้ องกันมากกว่าความเท่าเทียม ในหลักแต่ละประการสามารถถูกเปลี่ยนได้จากการใช้ถอ้ ยคําชัก
จูงโน้มน้าวจากความจริ งที่เป็ นอยู่ แบบฉบับของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนคือการแสดงบทบาท ดังนั้นการยืนยันว่า
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนยังต้องการ ก ข หรื อ ค จําเป็ นต้องระมัดระวังในการพิจารณา เพราะว่าแบบฉบับที่อ่อน
ด้อยกว่าอาจต้องการระดับของการเปลี่ ยนแปลงแบบเดี ยวกัน คื อแบบฉบับที่ แข็งแกร่ งกว่า ตัวอย่างเช่ น
รู ปแบบที่แข็งแกร่ งกว่าของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต้องการให้พลเมืองที่ได้รับกระตุน้ ไม่วา่ ที่ใดก็ตามที่เป็ นไปได้
โดยการแผ่ขยายของประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม ในขณะที่แบบฉบับที่อ่อนด้อยกว่าอาจจะเป็ นความหมาย
ที่ตอ้ งการสื่ อกับโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็ นชื่อทางการของประชาธิปไตยแบบตัวแทนและการปรึ กษาหารื อ
ความชัว่ ร้ายของการเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการดําเนิ นการที่ประสบความสําเร็ จของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน โดยการที่ถูกประเมินค่าตํ่าไปนั้น ปั จจัยโครงสร้างและสถาบันที่ได้สนับสนุ นกระบวนทัศน์ด้ งั เดิม ซึ่ ง
ระบุวา่ เป็ นปั ญหาจากทั้งหลัก 5 ประการนี้ ซึ่ งที่สุดแล้วความต้องการเพื่อความเท่าเทียม ได้นาํ ไปสู่ หวั ใจแห่ ง
ระบบทุ น นิ ย มซึ่ งสนับ สนุ น อํา นาจโครงสร้ า งของผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ การประกาศเพื่ อ เรี ย กร้ อ ง
ประชาธิ ปไตยที่ มุ่ง เน้นไปยัง มิ ติแรกของอํา นาจ ด้วยการค้นหาประชาธิ ปไตยที่ มากกว่า โดยเชื่ อว่า การ
ตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งที่มองเห็ นได้ และการใช้อาํ นาจอย่างแพร่ หลายเป็ นกลไกของประชาธิ ปไตยเพียงลําพัง ซึ่ ง
อาจเกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยตามมา ถ้าธุ รกิจยังคงสามารถดําเนิ นการโดยใช้อาํ นาจในมิติลาํ ดับที่สอง ใน
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รู ปแบบเชิ งโครงสร้างด้วยการพยายามนําหลักแห่ งการป้ องกันมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งน่าจะเป็ นไปได้ใน
การแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นและแรงกดดันในการพัฒนา ในการเอื้อให้เกิ ดผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่ น เครื อ
บริ ษทั เจนเนอรอลมอเตอร์ หรื อการดําเนิ นการกับโครงการ เช่น การสร้ างเขื่อนใหม่ การสํารวจเพื่อการบูร
ณาการและการวางแผนกลยุทธ์จะถูกขัดขวาง โดยการแบ่งออกเป็ นส่ วนๆของทางสถาบันของระบบการ
บริ หารงาน ซึ่ งศักยภาพของกลุ่ มสุ ดโต่งที่มีต่อวาทกรรมการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนได้มองว่าควรหรื อไม่ที่จะถู ก
ประเมินค่าตํ่าเกินไป
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนอาจยอมรับระบบทุนนิ ยมที่สําคัญและซ่ อนตัวอยู่ แต่ถา้ หลักทั้ง 5 ประการได้ถูก
จัดเตรี ยมให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เข้มแข็ง ความยัง่ ยืนก็อาจเกิดขึ้น ต่อเมื่อผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาเป็ น
รู ปแบบที่แตกต่างกันมากๆของลัทธิ ทุนนิยม ทุกวันนี้แม้แต่กระบวนการที่เพิ่มขึ้นของความยัง่ ยืนที่ดูอ่อนแอ
แต่ในที่สุดอาจจะมีแรงผลักดันที่เกิ ดขึ้นในอนาคต และได้ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่เป็ นวงกว้าง ดังนั้น
ความเข้มแข็งของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกล่าวคือการประนี ประนอม มันทําให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของ
ปั จจุบนั ที่อาจจะสร้างหรื อผลิ ตโครงการซึ่ งมีความเป็ นไปได้มากขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมีบทสรุ ปโดย
นักนิเวศวิทยาเชิงลึกมองว่า การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ถูกขับเคลื่อนโดยการเมืองที่เป็ นรู ปธรรม ในฐานะที่เป็ นยา
ถอนพิษในแบบฉบับอุดมคติของโลกยูโทเปี ยสี เขียว ที่มีชื่อเสี ยงท่ามกลางศูนย์กลางของนิ เวศน์หรื อมองว่า
เอานิเวศน์เป็ นศูนย์กลาง และเป็ นที่นิยมต่อการคาดการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่ดาํ รงอยู่ ในรู ปแบบของการมอง
โลกแง่ร้ายในยุค 1970 ซึ่ งตัวเร่ งปฏิกิริยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นวิกฤตทางนิ เวศน์สิ่งแวดล้อมของโลก
ผูส้ นับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีการยอมรับว่า ช่ วงระยะที่ยาวนานและความหลากหลายของผลประโยชน์
จําเป็ นต้องถู กเอาชนะเหนื อการเปลี่ ยนแปลงอื่ นทั้ง สิ้ น โดยแทนที่ ด้วยการมองไปยังการไกล่ เกลี่ ยเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมกับการแบ่งขั้วของการพัฒนา ซึ่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้นได้เผชิ ญหน้ากับประเด็นที่เป็ นรู ปธรรม
ของตัวแทนต่างๆ ซึ่ งอุดมการณ์ศูนย์กลางนิ เวศน์สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะหลี กเลี่ยงหรื อหลีกหนี จากการ
พัฒนาที่ ย งั่ ยืน อาจเป็ นการยึดตามแนวนโยบายเดิ ม ๆกับ คนที่ ป ระนี ป ระนอมและสามารถตกลงกันได้
รวมทั้งนักปฏิรูปซึ่ งยังคงมีเกิดขึ้นโดยตลอด

บทสรุป
ในภาพรวมของการอธิ บายสรุ ปได้ว่า ที่ มาของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเห็ นได้ว่าเกิ ดมาจากการที่ นานา
ประเทศภายใต้การนําขององค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการทําลายสิ่ งแวดล้อม
และการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยขาดการตระหนักถึ ง ผลเสี ย ที่ ตามมา จึ ง ได้ร่วมมื อกันสร้ า งปฏิ ญญา
สนธิ สัญญา ข้อตกลงร่ วมกัน และหลักการปฏิบตั ิ ออกมาในรู ปแบบของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยคํานึ งถึงหลัก
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สํ า คั ญ ในการพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ที่ ว่ า ด้ ว ยความเท่ า เที ย มที่ มุ่ ง เน้ น ไปยัง ความสามารถในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวพันถึงสังคมและการเมืองในทุกระดับ
เป็ นไปโดยลักษณะของการอยูภ่ ายใต้กระแสแห่ งระบบทุนนิ ยม ส่ วนหลักการประชาธิ ปไตยเป็ นสิ่ งจําเป็ น
ในแง่ของการที่ประชาชนทั้งกลุ่มประเทศที่ร่ ํารวยและยากจน ได้มีส่วนร่ วมกับชุ มชนโดยผ่านกระบวนการ
ปรึ กษาหารื อ โดยได้มีความคิดริ เริ่ มเป็ นของตนเอง และมีการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันประชาธิ ปไตย
ท้องถิ่นร่ วมกัน ทางด้านหลักแห่งการป้ องกันเป็ นวิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาหรื อทําให้บรรเทาได้ ซึ่ งมา
ในรู ปของการจัดทํานโยบายสิ่ งแวดล้อมที่มีมาตรการป้ องกัน โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการที่คนรุ่ นต่อไปจะ
ได้มีโอกาสในการเข้าถึ งทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ต่อมาคือการบูรณาการทาง
นโยบายคื อ การที่ ทุ ก ภาคส่ ว นมาร่ ว มมื อ กัน ทั้ง ในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ งเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงานได้ดีกว่าเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งที่เป็ นผูค้ ิดและปฏิบตั ิเท่านั้น โดยทํา
ให้การป้ องกันและแก้ไขนั้นไม่ครอบคลุมและไม่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนได้ และการวางแผนนั้นต้องคํานึ งถึง
ปั จจัยที่ซบั ซ้อนทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงความหลากหลายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ควร
ต้องมี บทบาทในการวางแผนร่ วมกัน ในฐานะที่เป็ นผูต้ ระหนักถึ งสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ส่ วนการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนเป็ นการปฏิ รูปหรื อปฏิ วตั ิข้ ึ นอยู่กบั ประเทศหรื อรัฐนั้น ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนว่ามีความเกี่ยวข้องในเชิ งผลประโยชน์ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อมมากน้อยประการใด รวมถึ ง ความเร่ ง ด่ วนที่ ต้องการสร้ า งการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ให้เกิ ด ขึ้ นเป็ น
รู ปธรรม
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Social inequality in Thailand under the COVID-19 crisis
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนําเสนอถึ งประเด็นปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าทางสังคมไทยที่
เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์วกิ ฤต COVID-19 ที่ผา่ นมา ได้แก่ 1) ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ วิกฤตครั้งนี้ ทาํ
ให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยขึ้นหลายเท่าตัว 2) ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา อาทิ ปั ญหาในการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กในวัยเรี ยนภายใต้วกิ ฤต COVID-19 อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 3) ปั ญหาในการ
เข้าถึงบริ การทางสาธารณสุ ขของกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 อาทิ การตรวจหา
เชื้ อ การเข้าถึงวัคซี น และ 4) ปั ญหาในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม อาทิ ระบบการจัดสรรเงินเยียวยาผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่มีความล้มเหลว รวมถึงการจัดสวัสดิการของภาครัฐในรู ปแบบการ
สงเคราะห์ให้กบั ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้ อนจากวิกฤตการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ เป็ น
ภาพสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความเหลื่อมลํ้าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากยิง่ ขึ้น และปั ญหาเหล่านี้ ยงั สะท้อนให้
ถึงการบริ หารจัดการของภาครัฐที่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาความเหลื่อมลํ้าที่เกิดขึ้น วิกฤตใน
ครั้ งนี้ นับว่าเป็ นความท้าทายที่สําคัญของภาครั ฐที่ จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่ าว เพื่อลด
ปั ญหาความเหลื่อมลํ้าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สะสมมาอย่างยาวนาน

คาสาคัญ : ความเหลื่อมลํ้า, เชื้อโคโรน่าไวรัส, วิกฤต COVID-19
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Abstract
This academic article aims to present the issues of social inequality in Thailand that occurred
under the recent COVID-19 crisis, which are: 1) economic inequality 2) Educational inequality, such as
problems in accessing education for school-age children under the COVID-19 crisis, with quality and
equality; 3) Issues with access to public health services among COVID-19 crisis victims, such as
screening COVID-19, vaccine access and 4) Issues with access to social welfare, such as the failure of the
allocation system for COVID-19 crisis victims as well as the provision of government welfare in the form
of assistance to people who have suffered from such situations. This includes public welfare as a relief to
people who have suffered from such situations. The COVID-19 pandemic is a reflection of the greater
inequality that is happening in Thai society. These issues also reveal the inefficiency of the government's
management in solving the problem of inequalities that has arisen. This crisis is a significant challenge for
the government to find solutions to the problem in order to reduce the long-standing inequality in Thai
society.

Keywords: Inequality, coronavirus, COVID-19 Crisis
บทนา
ท่า มกลางการเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ วของสั ง คมโลก ทั้ง เรื่ องเศรษฐกิ จที่ ผนั ผวน การเมื องที่
ร้ อนแรง สิ่ งแวดล้อมที่กาํ ลังจะถูกทําลาย หรื อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาํ ลังถาโถมกระทบชี วิต
ของมนุ ษย์ทุกคน โดยเฉพาะช่วงของการเกิดวิกฤต COVID-19 ที่โลกกําลังเผชิ ญมีบทบาทสําคัญอย่างมาก
ในการเปลี่ยนโลกแทบจะทุกมิติ และยังทําให้เราเห็นถึงปั ญหาเชิงโครงสร้ างต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุของความ
เหลื่อมลํ้า จากการสํารวจ What Worries the World ? 2021 ภายใต้วิกฤต COVID-19 พบว่า วิกฤตดังกล่าว
ไม่ได้เป็ นปั ญหาที่ส่งผลให้เกิดความกังวลมากเท่ากับ ประเด็นเรื่ อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียม ความ
เหลื่อมลํ้าทางสังคม และปั ญหาการว่างงานที่กาํ ลังเกิดขึ้นหลังวิกฤตนี้ (World Economic Forum, 2021) ซึ่ งมี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการเกิดปั ญหาดังกล่าว และเป็ นปั ญหาที่ซุกใต้พรมมายาวนาน
ส่ วนสาเหตุ ของปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าของไทยที่ เกิ ดขึ้นนั้นได้มีการวิเคราะห์จากเกี ยรติ นาคิ นภัทร(KKP
Research, 2564) ว่าความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยมาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ 1) สังคมไทยมีประชากรกว่า
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31% ทํางานอยูภ่ าคเกษตร 2) การขาดโอกาสทั้งทางด้านการเรี ยนการศึกษา สิ ทธิ ดา้ นแรงงาน และการเข้าถึง
การทําธุ รกิจ 3) การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของสังคมไทยที่จะทําให้ช่องว่างความเหลื่อมลํ้าเพิ่มขึ้น และ4) วิกฤต
COVID-19 ที่มาซํ้าเติมปั ญหาความเหลื่อมลํ้ามากขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียง
เป็ นเวลานานก่อนการเกิดวิกฤต COVID-19 แล้วก็ตามเพื่อหาทางออกร่ วมกัน ผ่านการศึกษาวิจยั วิเคราะห์
หรื อ จัด ตั้ง คณะกรรมการขึ้ น มาเพื่ อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว แต่ ก ลับ พบว่า ไม่ มี ค วามเป็ นรู ป ธรรมจากการ
ดําเนินการ และยิง่ ตอกยํ้าให้เราเห็นปั ญหาทางสังคมที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ทุกครั้งที่บา้ นเมืองเราเกิดวิกฤตเรา
มักจะเห็นเสมอ คือ การที่คนด้อยโอกาส คนที่ไม่มีทุนทางสังคม คนยากจน ต้องเข้ามารับบทเป็ นผูถ้ ูกกระทํา
และไม่ได้รับความเป็ นธรรม ประสบปั ญหากับความเหลื่ อมลํ้าอยู่เสมอ การช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานต่างๆ
เป็ นไปด้วยเงื่อนไขและข้อจํากัด จากการเกิดขึ้นของวิกฤต COVID-19 ผสานกับปั ญหาทางสังคมที่ถูกสะสม
มานาน จะเป็ นตัวเร่ งที่สําคัญเพื่อให้ภาครัฐต้องหาแนวทางแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ สิ่ งที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือได้วา่
สร้ า งความท้า ทายให้ก ับ สั ง คมไทยเป็ นอย่า งมาก แม้ว่า ความเป็ นจริ ง เราไม่ อาจสร้ า งสั ง คมให้มี ค วาม
เท่าเทียมกัน หรื อทําให้เป็ นสังคมที่ปราศจากความเหลื่อมลํ้าได้อย่างสมบูรณ์ เพราะข้อจํากัดที่มีมากมาย แต่
สามารถที่ จะทํา ให้ปั ญ หาความเหลื่ อมลํ้า ความไม่ เท่ า เที ย มพอทุ เ ลาลงได้ โดยอาศัย ปั จจัย เชิ ง นโยบาย
สาธารณะของภาครัฐที่ตอ้ งให้ความสําคัญกับความเหลื่อมลํ้าอย่างจริ งจัง จากประเด็นดังกล่าวถือเป็ นเรื่ องที่
สําคัญ ผูเ้ ขียนจึงได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในประเด็นดังกล่าวเพื่อนําเสนอให้เห็นถึงปั ญหาความเหลื่อม
ลํ้าทางสังคมไทย ได้แก่ ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา ความเหลื่อมลํ้าทางการ
เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข และความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต COVID19 ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายของทุกภาคส่ วนที่จะต้องหาทางออกร่ วมกันเพื่อลดปั ญหาความเหลื่อมลํ้าทาง
สังคมที่เกิดขึ้นต่อไป
นิยาม ความเหลือ่ มลา้
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ได้นิยามความหมายของ ๐ความเหลื่อมลํ้า๑ หมายถึง ความต่างกัน ความ
ไม่เสมอกัน หรื อความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างปั จเจกบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรื อระหว่างประเทศ ความเหลื่อม
ลํ้าอาจมีหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(วิชิตวงศ์ ณ ป้ อมเพชร, 2561) ได้อธิ บายว่าความเหลื่อมลํ้า คือ ความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ งเนื่ องจาก
ความไม่เท่าเทียมกันปรากฏในทุกเรื่ อง ทุกพื้นที่ ทุกภาคส่ วน และทุกกาลเวลา ดังนั้นจึงเป็ นปรากฏการณ์ที่
ไม่อาจจะขจัดให้หมดสิ้ นไปได้แต่สิ่งที่พึงจะพอกระทําได้ก็ คือ การลดความเข้มข้นของความเหลื่อมลํ้าให้
น้อยลงตามสมควร
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(พัชรี สายบุญเยื้อน, 2564) อ้างถึง นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2553) ได้อธิ บายว่าความเหลื่อมลํ้านั้นเกิดจาก
ปั จ จัย ต่ า งๆ ได้แ ก่ ทางด้า นสิ ท ธิ โอกาส อํา นาจ และศัก ดิ์ ศรี ซึ่ งความเหลื่ อมลํ้า เหล่ า นี้ มี รากฐานจาก
วัฒนธรรมของสังคม
จากนิ ยามและคําอธิ บายของ ๐ความเหลื่ อมลํ้า๑ ในภาพรวมสามารถสรุ ปได้ถึงความเหลื่ อมลํ้าใน
รู ปแบบต่างๆ ได้แก่ ความเหลื่ อมลํ้าทางการเมื อง ความเหลื่ อมลํ้าทางเศรษฐกิ จ และความเหลื่ อมลํ้าทาง
สังคม ซึ่ งการเกิดขึ้นของความเหลื่อมลํ้าในสังคมนั้นจะเป็ นผลเนื่ องมาจากความเหลื่อมลํ้าทางการเมือง และ
ความเหลื่ อมลํ้าทางเศรษฐกิ จ อย่า งใดอย่างหนึ่ ง หรื อทั้ง สองอย่างประกอบกัน อันนํา ไปสู่ การเกิ ดความ
เหลื่อมลํ้าด้านต่างๆ ตามมา ซึ่ งความเหลื่ อมลํ้าในแต่ละด้าน มักมีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบต่อกัน
อย่างสิ้ นเชิง
รากเหล้าของปัญหา
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นช่วงเวลาแห่ งการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย และ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิ ยมเสรี ของโลก การพัฒนาดังกล่าวมีขอ้ ดีหลายประการ แต่สิ่งที่มาพร้อมกับการพัฒนา
ที่ปรากฏอย่างเห็นได้ชดั คือ ความเหลื่อมลํ้าที่ขยายตัวมากขึ้น Wilkinson และ Pickett นักระบาดวิทยาชาว
อังกฤษ ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประเทศที่พฒั นา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ กับปั ญหาด้านอื่นๆ ที่ตามมา ประเด็นในเรื่ องของความเหลื่อมลํ้านั้น ไม่ใช่
เพียงเกิ ดขึ้นกับทางด้านเศรษฐกิจ หรื อด้านรายได้เท่านั้น แต่ยงั มีความเหลื่อมลํ้าในหลายๆ มิติ อาทิ ความ
เหลื่อมลํ้าจากความแตกต่างจากชาติกาํ เนิ ด ชาติพนั ธุ์ สี ผิว เพศสภาพ ถิ่นที่อยูอ่ าศัย อายุ สังคม โอกาส สิ ทธิ
ศัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์ ฯลฯ นอกจากนี้ แ ล้วพื้ นฐานของความเหลื่ อมลํ้า ที่ เกิ ด ขึ้ นในสั ง คมมาจาก
โครงสร้างทางสังคมใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ 1) สังคมทางดิ่ ง (Vertical society) เป็ นความสัมพันธภาพเชิ ง
อํานาจระหว่างผูม้ ี อาํ นาจข้างบนกับ ผูไ้ ม่มี อาํ นาจข้างล่ าง (Top-Down) เช่ น พ่อแม่กบั ลู ก ครู กบั นักเรี ย น
นายจ้างกับลูกน้อง ข้าราชการกับประชาชน แพททย์กบั คนไข้ ในสังคมนี้จะมีความบีบคั้น มีการเรี ยนรู ้นอ้ ยผู ้
มีอาํ นาจใช้อาํ นาจโดยไม่เรี ยนรู ้ ผูใ้ ต้อาํ นาจต้องทําตามคําสั่ง ทําให้เกิดปั ญหาทางด้านปั ญญา 2) สังคมแนบ
ราบ (Horizontal society) เป็ นสังคมที่มีความเสมอภาคสามารถรวมตัว ร่ วมคิด ร่ วมทําประชาสังคม (Civil
Society) โครงสร้ างทางสังคมนี้ จะกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม และคุ ณภาพของสังคมอย่างสําคัญ
(สถาบันพระปกเกล้า, 2562) และปั ญหาที่เป็ นรากเหง้าสําคัญของการเกิดความเหลื่อมของสังคมที่เราเห็นได้
ชัด คือ การเกิ ดโครงสร้ างสังคมทางดิ่ งที่มีการใช้อาํ นาจจากบนสู่ ล่างอยู่เสมอมา โดยที่คนกลุ่มล่างนั้นไม่มี
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สิ ทธิ คิดหรื อโต้แย้งใดๆ และมักปล่อยให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกิดจากการกําหนดของผูม้ ีอาํ นาจทางสังคม
อยูเ่ สมอ
ความเหลือ่ มลา้ ทางเศรษฐกิจ
ความเหลื่ อมลํ้าทางเศรษฐกิ จมักเกิ ดคู่ขนานกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ช่วงที่ผา่ นมา รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเพื่อใช้ในการควบคุม
การแพร่ ระบาด อาทิ การเว้นระยะห่ างทางสังคม (social distancing) การประกาศใช้เคอร์ ฟิว (curfew) ห้าม
ออกนอกเคหสถานในเวลาที่ ก ํ า หนด การใช้ พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น ควบคุ ม การเปิ ดสถานที่ ต่ า งๆ เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า สถานศึกษา สถานบันเทิง สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อเป็ นมาตรการลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ประชาชนจํานวนไม่น้อยต่างก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชี วิต
และครอบครัว บริ ษทั ห้างร้าน หรื อกิจการต่างๆ ได้ปิดทําการ กลุ่มคนเหล่านี้ จึงตกงานทันทีและขาดรายได้
ไปโดยปริ ยาย จากรายงานการสํารวจผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ในช่ วง 23 เมษายน ถึง 17
พฤษภาคม 2563 พบว่า (กรมควบคุมโรค, 2564) แรงงานมากกว่าครึ่ งที่ได้ทาํ การสํารวจมีรายได้ลดลง มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 มีหนี้ สินในระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ตกงานหรื อถูกเลิกจ้างร้อยละ 14.5 ได้รับ
ผลกระทบต่อการประกอบอาชี พร้อยละ 69.7 ผูป้ ระกอบการรายเล็กได้รับผลกระทบร้อยละ 21.8 ปิ ดกิจการ
ร้อยละ 12.6 และถูกพักงานหรื อเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินอีกร้อยละ 12.9
จากการประเมินของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ในวิกฤต COVID-19
พบว่า ตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ ระบาดถึ งช่ วงปลายปี พ.ศ. 2564 ส่ งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานใน 9
สายการผลิ ต ได้แก่ ค้าปลี ก ค้าส่ ง ธุ รกิ จร้ านอาหาร ขนส่ งผูโ้ ดยสาร โรงแรมผลิ ตยานยนต์ สถาบันเทิง
ท่องเที่ยว จิวเวอรี่ และสายการบิน ที่ครอบคลุมแรงงานกว่า 8 ล้านคนประกอบด้วยทั้งแรงงานในระบบ และ
แรงงานนอกระบบซึ่ งมีมากกว่าร้อยละ 50 ของคนที่ทาํ งานในภาคการท่องเที่ยวและมากกว่าร้อยละ 70 ของ
การจ้างงานในภาคดังกล่ าวอยู่ในกลุ่ มอาหารและเครื่ องดื่ มที่ได้รับผลกระทบจากการปิ ดตัวลง กรณี ของ
แรงงานนอกระบบประกันสังคม บุคคลเหล่านี้จะเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกรณี วา่ งงาน วิกฤต
ครั้งนี้ ได้ขยายช่องว่างความแตกต่างในทุนมนุ ษย์ระหว่างคนจน และคนรวย และส่ งผลให้ระดับการผูกขาด
ในตลาดสู งขึ้น เนื่องจากการปิ ดตัวลงของธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในช่วงการแพร่ ระบาด ตลอดจน
เพิ่มระดับความเหลื่อมลํ้าด้านการถือครองทรัพย์สินให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เกิดจากความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ที่เพิ่ม
มากขึ้น (ภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์ และไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์, 2563)
นอกจากนี้ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรื อนของประชาชนลดลง
และมีรายจ่ายที่จาํ เป็ นเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์ รักษาพยาบาล การศึกษาการเดินทาง การสื่ อสาร
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จากการรายงานภาวะสังคมของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไตรมาสที่ 3/2564 การ
แพร่ ระบาดดังกล่ า วทําให้ผูป้ ระกอบการหลายรายต้องปิ ดกิ จการ แต่ ละกลุ่ มได้รับผลกระทบไม่ เท่ ากัน
(พิรญาณ์ รณภาพ, 2564) ได้แก่ 1) กลุ่มที่รายได้ลดลงมาก เช่น ลูกจ้างภาคบริ การที่การท่องเที่ยว กลุ่มนี้ จะ
ขาดรายได้ หรื อรายได้ลดลงมากจากการเปลี่ ยนไปทํางานอย่างอื่น ต้องนําเงินออมที่มีอยู่มาใช้จ่าย รวมถึ ง
อาจต้องก่อหนี้ เพิ่มในช่วงที่ขาดรายได้ 2) กลุ่มที่รายได้ยงั เท่าเดิมหรื อลดลงไม่มาก เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของรั ฐ และลู กจ้างภาคเอกชนบางส่ วน กลุ่มนี้ ยงั ออมเงิ นในอัตราที่ ใกล้เคียงเดิ มหรื ออาจเพิ่มขึ้ น และ 3)
กลุ่ มที่ รายได้เพิ่มขึ้น เช่ น ผูป้ ระกอบการพ่อค้าแม่คา้ ที่ ปรั บตัวไปขายสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ กลุ่ มนี้
สามารถพลิกวิกฤตเป็ นโอกาส สามารถเพิ่มรายได้และเก็บออมได้มากขึ้น จากข้อมูลการสํารวจความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคโดย EIC Consumer Survey ระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง กันยายน 2564 ที่ผา่ นมา พบว่ากลุ่มที่ทาํ
การตอบแบบสอบถาม 48% มีรายได้ลดลงในช่ วงวิกฤต COVID-19 และ 63% มีปัญหารายได้ไม่พอกับ
ค่าใช้จ่าย 56% มี ปัญหาภาระการชําระหนี้ 52% มีสภาพคล่ องทางการเงิ นไม่เกิ น 6 เดือน และมีผตู้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 48% ที่มีรายได้ลดลง ขณะที่ 28% มีรายได้เท่าเดิม และมีเพียง 24% ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
(Economic Intelligence Center, 2564)
จะเห็นได้วา่ บางกลุ่มมีฐานะทางการเงินที่ดีข้ ึน ขณะที่บางกลุ่มมีเงินออมลดลงและมีหนี้ สินเพิ่มขึ้น
หรื อเกิดการเลิกจ้างแรงงานเพื่อลดต้นทุน แม้วา่ ในปั จจุบนั การบังคับใช้มาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาด
จะเริ่ มคลี่คลาย แต่ผลที่ตามมา คือ เกิดปั ญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ผูค้ นมีระยะเวลาในการว่างงานยาวนาน
ขึ้น และจากข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในไตรมาส 3/2564 ได้ประเมินว่าไตรมาส
นี้ มีผวู ้ ่างงานและมีอตั ราการว่างงานสู งสุ ดตั้งแต่มีการแพร่ ระบาดของ COVID-19 โดยมีผูว้ ่างงานทั้งสิ้ น
ประมาณ 8.7 แสนคน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 การศึกษาระดับอุดมศึกษามีอตั ราการสู งสุ ดร้อยละ 3.63 รองลงมา
เป็ น ปวส. ร้ อยละ 3.16 ขณะที่แรงงานที่มีอายุ 15-19 ปี มีอตั ราการสู งสุ ดร้อยละ 9.74 รองลงมาเป็ นอายุ
20.24 ปี ที่ร้อยละ 8.35 (TCIJ, 2564) สาเหตุมาจากการชะลอการจ้างงานจากผลกระทบของการแพร่ ระบาด
จํานวนเด็กจบใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี และยังไม่มีตาํ แหน่ งที่รองรับ และกลุ่มคนดังกล่าวจะพบคู่แข่งในอนาคต
คือ บัณฑิตจบใหม่ที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี กล่าวโดยสรุ ปแล้ว ผลกระทบของการแพร่ ระบาด COVID-19
ในครั้งนี้ เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและได้สร้ างความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจที่ปรากฎออกมาให้เห็นในรู ปแบบ
ของ 1) ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน 2) ความไม่เท่าเทียมกันในการบริ โภค และ 3) ความไม่
เท่าเทียมกันในการตัดสิ นใจทําการผลิ ต ซึ่ งความเหลื่ อมลํ้าทางเศรษฐกิ จนี้ เป็ นสิ่ งที่นาํ ไปสู่ ความเหลื่ อมลํ้า
ด้านอื่นๆ ที่ตามมาอย่างแก้ไม่ตก ไม่วา่ จะเป็ นด้านการศึกษาด้านสุ ขภาพ และด้านสวัสดิการสังคม
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ความเหลือ่ มลา้ ทางการศึกษา
การเข้าถึ งระบบการศึกษาในภาพรวมของโลกมีความเหลื่ อมลํ้ามาอยู่ก่อนเกิดการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 จากข้อมูลพบว่า เด็กประถมจํานวน 258 ล้านคน ต้องออกจากโรงเรี ยน และในสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของ COVID-19 มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นถึง 1.2 ล้านคน โดยมีตวั อย่างของประเทศยากจน อาทิ ซู ดาน
ในปี ค.ศ.2011 มีอตั ราเด็กเข้าเรี ยนชั้นประถมเพียงแค่ 41% ในปี ค.ศ.2013 ซี เรี ย เด็กกว่า 1.8 ล้านคน ไม่มี
โอกาสได้เข้าเรี ยนเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศ สําหรับประเทศไทยหากไม่นบั รวม
ความเหลื่ อมลํ้าที่ซ้ าํ เติมปั ญหาทางการศึกษาซึ่ งเกิ ดขึ้นก่อนการแพร่ ระบาดของ COVID-19 แล้ว พบว่า
ระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาหลายมิติเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จากการสํารวจข้อมูลเด็กยากจนของไทย ในปี
ค.ศ.2016 พบว่า เด็กประถมจํานวน 3.1 ล้านคน มีเด็กยากจนถึง 2 ล้านคน เด็กมัธยมจาก 1.7 ล้านคน มีเด็ก
ยากจนถึง 8 แสนคน (กานต์ธีรา ภูริวิกรัย, 2564) และจากวิกฤตการแพร่ ระบาดครั้งนี้ ทาํ เราได้เห็นว่าระบบ
การศึกษาของสังคมไทยมีปัญหา และมีความเหลื่อมลํ้ามากยิง่ ขึ้น
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อนักเรี ยนและผูป้ กครองที่มี
ฐานะยากจนจํานวนมาก สถานการณ์ทาํ ให้เกิดปั ญหาการว่างงานและนํามาสู่ รายได้ที่ลดลลง จากข้อมูล กส
ศ. พบว่ารายได้เฉลี่ยครัวเรื อนของครอบครัวที่ยากจนมีอตั ราลดลงถึง 11% ในช่วงปี การศึกษา 2562-2563 ที่
ผ่านมา หรื ออยู่ที่ประมาณ 1,021 บาทต่อเดื อน และในปี การศึกษา 2564 พบว่ามีจาํ นวนนักเรี ยนยากจน
เพิ่มขึ้นถึ ง 10% จากสถานการณ์ที่ยืดเยื้อส่ งผลให้เด็กกลุ่มที่มีความยากจนเข้าถึงระบบการศึกษาได้ยากขึ้น
เด็กกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ ยงที่จะออกนอกระบบการศึกษาถึงประมาณ 700,000 คน (The MATTER, 2564)
ปั ญหาสําคัญต่อมาของการเข้าถึงระบบการศึกษาคือ ความไม่พร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่ การศึกษามาจากหลาย
ปั จจัย อาทิ สภาพแวดล้อมความเป็ นอยูโ่ ดยเฉพาะเด็กที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาเรื่ องระยะทาง ความ
ไม่พร้อมทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บางครอบครัวไม่มีปัจจัยที่จะสนับสนุ นเด็กเพื่อให้เข้าถึง
การศึกษาได้บางครอบครัวสามารถที่สนับสนุ นการเรี ยนพิเศษได้อย่างไม่ลงั เล ผนวกกับปั ญหาที่เกิดในช่วง
ของวิกฤต COVID-19 สถาบันการศึกษาปิ ดชัว่ คราว และเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นแบบออนไลน์
หลายครอบครัวประสบปั ญหาการเรี ยนในรู ปแบบออนไลน์ จากการสํารวจข้อมูลนักเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึ กษา 2563 พบว่ามี เด็กนักเรี ยนประสบปั ญหาการเรี ยนในช่ วงดังกล่ าว มากกว่า 2.7 แสนคน โดยมี
นักเรี ยนที่ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรี ยน อาทิ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และไฟฟ้ าจํานวนถึง จํานวน
2,672 คน ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุ ม เริ่ มตั้งแต่ความพร้ อมทางด้านอุปกรณ์ ความเชี่ ยวชาญในการกํากับ
ดูแลของผูป้ กครอง ซึ่ งเด็กที่มีความพร้อมก็จะได้รับการเรี ยนออนไลน์ที่ดี แต่ตรงกันข้ามยังมีเด็กอีกจํานวน
มากที่ไม่ได้รับการดูแล ซึ่ งมีความสอดคล้องกับข้อมูลจากการสํารวจผลกระทบจากการใช้มาตรการควบคุม
โรคระบาด โดยสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติร่วมกับยูนิเซฟที่พบว่า มีครอบครัวถึง ร้อยละ 46.2% ไม่พร้อมใน
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การเรี ยนในรู ปแบบออนไลน์ ปั ญหาดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เด็กบางรายออกจากระบบการศึกษาโดยปริ ยาย ซึ่ ง
เป็ นการซํ้าเติมความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาอย่างหนักหน่วง หรื ออาจกล่าวได้วา่ การเรี ยนออนไลน์น้ นั เป็ น
สะพานสู่ โอกาสของเด็ กที่ มีฐานะทางครอบครั วที่ ดี ขณะเดี ยวกันเป็ นกําแพงกั้นโอกาสของเด็ กยากจน
(กานต์ธีรา ภูริวกิ รัย, 2564) นอกจากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากปั จจัยของผูเ้ ข้ารับการศึกษาแล้วยังมีปัจจัยทางความ
พร้อมของสถาบันการศึกษาร่ วมด้วย อาทิ ความพร้อมของบุคลากร ความพร้ อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึ งงบประมาณสนับสนุ นที่มีอยู่อย่างจํากัดที่ส่งผลให้เกิ ดปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าด้วยเช่ นกัน สิ่ งเหล่านี้
ล้วนเป็ นข้อจํากัดโอกาสที่เข้าสู่ การศึกษาออนไลน์ ที่สามารถแบ่งออกได้เป็ น (wefair, 2563) 1) ข้อจํากัดทาง
เศรษฐกิ จในครัวเรื อน 2) ข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร 3) ข้อจํากัดของนโยบาย 4) ข้อจํากัดของ
วัฒนธรรมสังคมสงเคราะห์ และ 5) ข้อจํากัดของการศึกษาแบบรวมศูนย์
ความเหลือ่ มลา้ จากการเข้ าถึงบริการทางสาธารณสุ ข
๐ระบบสาธารณสุ ขของไทยได้เป็ นที่ยอมรับในระดับโลก เป็ นระบบสุ ข ภาพที่ติดอันดับในเอเชี ย
และดีเยี่ยมในระดับสากล๑ (Hfocus, 2562) เป็ นประโยคที่หลายคนอาจมีความคุน้ ชิ นกับการพูดถึ งระบบ
สาธารณสุ ขของไทย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความเป็ นจริ งแล้วการเข้าถึงระบบสาธารณสุ ขของเรายังมีแต่เต็มไป
ด้วยข้อจํากัดต่างๆ มากมาย ซึ่ งในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 นี้ ทาํ ให้เราเห็นประเด็นความ
เหลื่อมลํ้าของการเข้าถึงบริ การทางสาธารณสุ ข ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าที่เป็ นอุ ปสรรคต่อการเข้าถึ งการมีสุขภาพที่ ดีและความปลอดภัยจากวิกฤต
ดังกล่ าว ตั้งแต่ปัญหาระดับเล็กสุ ดที่เกิ ดขึ้ นกับตัวบุคคล เช่ น การเข้าถึ งหน้ากากอนามัยหรื ออุ ปกรณ์ การ
ป้ องกันที่มีคุณภาพ จากการศึกษา ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จของ COVID-19 ต่อคนจนเมือง พบว่า ผูต้ อบ
แบบสํารวจในช่วงของการแพร่ ระบาดในปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 44.27 พกเจลหรื อแอลกอฮอล์เพื่อป้ องกันก่อน
ออกจากบ้านทุกครั้ง ร้อยละ 29.45 พกบางครั้ง และร้อยละ 26.28 ไม่พก ทั้งอาจมาจากราคาที่ค่อนข้างสู งใน
ช่วงเวลาดังกล่าว (citizenthaipbs.net, 2563) นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้ อ COVID-19
จากการที่ เชื้ อดังกล่ าวได้แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว การตรวจหาเชื้ อจึ งเป็ นสิ่ งที่ ทุกคนเกิ ดความกังวล
สําหรับคนที่มีความสามารถทางการเงินก็อาจเลือกตรวจหาเชื้ อแบบ Drive Thru โดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องรอนาน
และเป็ นส่ วนตัวอย่างมากมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-3,900 บาท (bangkokbiznews, 2564) แต่สําหรับคน
ระดับ ล่ างนั้นการเข้าถึ งการตรวจเกิ ดข้อจํากัดหลายประการ อาทิ การต้องลงทะเบี ย นจองคิ วผ่านระบบ
ออนไลน์ ต้องเดินทางไปจองคิวในสถานที่ตรวจข้ามคืน หรื อ การจํากัดจํานวนผูต้ รวจหาเชื้ อ การรอตรวจที่
ใช้เวลานาน ทําให้บางรายเสี ยโอกาสในการหารายได้ในวันนั้นไป หรื อสถานที่ตรวจแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมี
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บริ การตรวจเฉพาะผูท้ ี่เป็ นคนไทยเท่านั้น ทั้งที่จริ งแล้วประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติเป็ นจํานวนมาก จาก
ข้อมูลยอดผูต้ ิดเชื้ อตั้งแต่ช่วง 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 แยกตามสัญชาติพบว่า นอกจากมี
ประชากรไทยที่ติดเชื้ อจํานวน 2,163,399 ราย คิดเป็ น 83.6% แล้วยังพบว่ามีแรงงานข้ามชาติโดย แบ่งเป็ น
เมียนมาร์ 144,383 ราย คิดเป็ น 5.6% กัมพูชา 37,895 ราย คิดเป็ น 1.5% ลาว 8,991 ราย คิดเป็ น 0.3% และ
อื่นๆ 232,646 ราย คิดเป็ น 9.0% (WHO THAILAND, 2565) จากข้อมูลดังกล่าวชี้ ให้เห็นถึงจํานวนแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้ามาอาศัยและทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก แต่รัฐยังขาดมาตรการในการตรวจหาเชื้ อให้กบั
กลุ่มคนดังกล่าวอย่างครอบคลุม
ประเด็นในเรื่ องของการเข้าถึงวัคซี นของประชาชน ที่เป็ นหนึ่ งในปั ญหาความเหลื่อมลํ้าช่ วงวิกฤต
COVID-19 ที่ผา่ นมา ด้วยมาตรการของรัฐที่ได้ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงวัคซี นผ่านการจองโดย
แอปพลิเคชัน่ หมอพร้อม ที่ไม่ได้คาํ นึงถึงความรอบคอบเนื่องจากมีประชาชนกลุ่มเสี่ ยงในกลุ่มผูส้ ู งอายุ หรื อ
ผูท้ ี่ไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยี ส่ งผลให้มีโอกาสในการเข้าถึงวัคซี นน้อยกว่าประชากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม
เสี่ ยง เนื่องจากประชาชนกลุ่มเหล่านี้ไม่มีสมาร์ ทโฟน และเข้าไม่ถึงการใช้อินเทอร์ เน็ต กรณี ที่เกิดขึ้นถือเป็ น
ความเหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงวัคซี นและถือเป็ นความเหลื่อมลํ้าทางการเข้าถึ ง
บริ การสาธารณสุ ขอีกขั้น
ในปี พ.ศ.2564 ได้มีการปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อบจ.) สามารถตั้งงบประมาณ
เพื่อซื้ อวัคซี นทางเลือกได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลในการกระจายวัคซี นอย่างทัว่ ถึ ง อีกทั้ง
ยังเป็ นการแก้ปัญหาความล่าช้าในการดําเนิ นการ แต่อย่างไรก็ตามการปลดล็อกดังกล่าวมี อบจ. จํานวนมาก
ที่ไม่มีศกั ยภาพทางการเงินมากพอที่จะนําไปซื้ อวัคซี นทางเลือกเพื่อมาจัดสรรให้กบั ประชาชนได้ ซึ่ ง อบจ.ที่
สามารถซื้ อวัคซี นได้น้ นั จะต้องเป็ นหน่วยงานที่มีเงินสะสมอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่ วน อบจ.ที่งบประมาณจํากัด
จะไม่สามารถจัดซื้ อวัคซี นทางเลื อกหรื ออาจซื้ อได้จาํ นวนน้อย ได้แก่ จังหวัดอํานาจเจริ ญ หนองบัวลําภู
นครพนม แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกรณี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทาํ การจองวัคซี นซิ โนฟาร์ ม 11,000 โดส
แต่ได้รับเพียง 1,000 โดส (ศูนย์ขอ้ มูลและข่าวสื บสวนเพื่อสิ ทธิ พลเมือง, 2564) รู ปแบบการจัดสรรวัคซี น
ดังกล่ าวเป็ นสิ่ งที่สะท้อนและตอกยํ้าให้เห็ นถึ งความเหลื่ อมลํ้าในการเข้าถึ งวัคซี นของประชาชนในช่ วง
วิกฤต COVID-19 นี้ นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาเกี่ ยวกับการเข้าถึงวัคซี น ที่ถูกวิพากษ์ในสังคมถึ งเรื่ องการ
กระจายวัคซี น จากรายงานประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2 ของ TDRI (THE MOMENTUM,
2565) มีการจัดสรรวัคซี นให้กลุ่ม VVIP หรื อกลุ่มคนที่รู้จกั มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาล
หรื อมีสถานะเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์รายสําคัญ โดยใช้ความสัมพันธ์ หรื อความรู ้ จกั กันเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้เข้าถึ ง
วัคซี นได้เร็ วขึ้น ส่ งผลให้กลุ่มเสี่ ยง หรื อกลุ่มเปราะบางได้รับวัคซี นอย่างล่าช้า จึงเกิดเป็ นความเหลื่อมลํ้าที่
เห็นได้ในสถานการณ์ดงั กล่าว (ฐานเศรษฐกิจ, 2564)
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ความเหลือ่ มลา้ ในการเข้ าถึงโอกาสทางสั งคม
ประเด็นความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึ งโอกาสทางสังคมนี้ จะกล่าวถึ งประเด็นเรื่ องการจัดสวัสดิการ
ของรัฐภายใต้วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมาซึ่ งพบถึ งปั ญหาบางประการ ได้แก่ การบริ หารจัดการข้อมูลที่
ล้มเหลว รัฐได้ออกแบบมาโดยไม่คาํ นึ งถึงความเป็ นไปได้ของสังคมทําให้กลุ่มคนที่มีความลําบากจริ งไม่มี
โอกาสที่จะเข้ามาเพื่อพิสูจน์ หรื อยืนยันตัวตนได้ส่งผลให้เข้าไม่ถึงสวัสดิ การดังกล่าว การดําเนิ นการจึงไม่
เป็ นไปตามสิ ท ธิ ถ้ว นหน้ า เน้ น ระบบการพิ สู จ น์ ต ัว ตนที่ ซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยาก ไม่ ท ัน ต่ อ สถานการณ์ และ
งบประมาณที่ใช้ดูแลในเรื่ องของสวัสดิ การทางสังคมค่อนข้างจํากัด คิดเป็ น 3.7 % ของ GDP ซึ่ งถื อว่า
ประเทศไทยใช้งบประมาณที่ ต่าํ กว่าหลายประเทศในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ประเทศเวียดนาม 6.3 % ไต้หวัน
9.7 % เกาหลีใต้ 10.1 % ญี่ปุ่น 23.1 % (KKP Research, 2564) การเข้าถึงสวัสดิการจึงเป็ นเสมือนการเสี่ ยง
ดวง เนื่ องจากการจัดสรรงบไม่เพียงพอต่อผลกระทบที่เกิ ดขึ้น มาตราการเยียวยาแต่ละโครงการจําเป็ นต้อง
ลงทะเบียนผ่าน สมาร์ทโฟน ในขณะที่บางครัวเรื อนไม่สามารถเข้าถึงการรับสวัสดิการดังกล่าวได้ ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสวัสดิ การถ้วนหน้า และที่ผ่านมารู ปแบบการจัดสวัสดิ การของรัฐจะอยู่บนฐานการสงเคราะห์
(Charity-based approach) (กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์, 2564) ไม่ได้ตระหนักว่าสวัสดิการเป็ นปั จจัยพื้นฐาน และ
เป็ นสิ ทธิ ที่ทุกคนพึงได้รับ หลายครั้งที่รัฐมองว่าการจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชนเป็ นภาระทางการคลัง แต่
รัฐไม่เคยมองว่าทําอย่างไรจึ งจะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่ อมลํ้า ความไม่เท่าเที ยม เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายพื้นฐานของนโยบายและสวัสดิการสังคม
ปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทําให้สังคมได้เห็นความไม่สมบูรณ์ของการจัดสวัสดิการอย่างทัว่ ถึง เพราะ
ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ไม่ได้เกิ ดขึ้นกับระบบเศรษฐกิ จในระดับมหาภาคเพียงอย่างเดียว แต่ยงั
รวมถึ งสภาพเศรษฐกิ จและการดํารงชี วิตของประชาชนในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ผู ้
ค้าขาย คนขับรถ หมอนวด พนักงานบริ การ นักแสดง ศิลปิ น นักดนตรี รวมถึงผูท้ ี่รับจ้างทัว่ ไป หรื อที่เป็ น
แรงงานนอกระบบที่มีสัดส่ วนถึง 54% (KKP Research, 2564) ที่ได้รับผลกระทบโดยที่ไม่มีหลักประกันใดๆ
มารองรั บกลุ่ มคนเหล่ านี้ ซ่ ึ งมาตรการการช่ วยเหลื อที่ รัฐได้ดาํ เนิ นการ ยังมี ผูค้ นจํา นวนมากที่ รัฐเองก็ไ ม่
สามารถระบุจาํ นวนที่แน่ นอนของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบได้ เพราะมีความบกพร่ องเรื่ องฐานข้อมูล และขาด
การบูรณาการข้อมูลร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่ งจากปั ญหาดังกล่าวนี้ เราจะเห็นความเคลื่อนไหวกลุ่มคนต่างๆ
ไปเรี ยกร้องทวงถามถึงมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นได้
ว่ารัฐต้องทบทวนนโยบายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน เพื่อเป็ นการสร้างหลักประกันในอาชี พและความมัน่ คง
ในชีวติ ให้แก่กลุ่มคนที่เป็ นรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจ (สถาบันพระปกเกล้า, 2563)
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บทสรุป
ปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าที่เกิ ดขึ้นในสังคมไทยช่ วงวิกฤต COVID-19 ที่ผา่ นมา พบว่า สังคมไทยมี
ความเหลื่อมลํ้าค่อนข้างมาก เริ่ มจากความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ จากการกําหนดมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทําให้มีผไู ้ ด้รับผลกระทบเป็ นจํานวนมาก กลุ่มคนจนยิง่ จนลงกว่าเดิม บางคนตกงาน
กระทันหัน ขาดรายได้ แบบที่ไม่มีแผนรองรับมาก่อน ในขณะที่คนบางกลุ่มยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติ สามารถทํางานในรู ปแบบออนไลน์ และได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิม ผูป้ ระกอบการบางรายรวมถึงพ่อค้า
แม่คา้ สามารถพลิ กวิกฤตให้เป็ นโอกาสได้จากการใช้เทคโนโลยีในการสร้ างอาชี พและรายได้จาํ นวนมาก
วิกฤตครั้งนี้ได้เพิ่มช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่า
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา พบว่าปั ญหาดังกล่าวมีความรุ นแรงอยู่แล้วเป็ นทุนเดิม แต่จากวิกฤต
COVID-19 ในครั้งนี้กลับยิง่ ตอกยํ้าให้เห็นปั ญหามากขึ้น เด็กวัยเรี ยนจํานวนมากขาดโอกาสที่จะเข้าถึงระบบ
การศึกษา วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นสถาบันการศึกษาได้เปลี่ยนการเรี ยนการสอนมาเป็ นรู ปแบบออนไลน์
ปั ญหาที่ตามมา คือ สําหรับเด็กบางครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ดีจะสนับสนุ นให้เด็กได้เข้าถึ งการ
เรี ยนอย่างเต็มที่ แต่สําหรับบางครอบครัวที่ไม่สามารถสนับสนุ นเด็กได้น้ นั เท่ากับว่า มีกาํ แพงมากั้นโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กอีกชั้น เป็ นสาเหตุให้เด็กบางรายหลุดออกจากระบบการศึกษาไป
ความเหลื่อมลํ้าทางการเข้าถึงบริ การทางสาธารณสุ ข นับเป็ นปั ญหาสําคัญและเป็ นอุปสรรคต่อการมี
สุ ขภาพที่ดีของประชาชน ในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ เราจะพบว่าเกิดข้อจํากัดของประชาชนในการเข้าถึง
บริ การทางสาธารณสุ ข หลายประการ อาทิ ความพร้อมของการเข้าถึงหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ ป้องกัน
อย่างมีคุณภาพ การตรวจหาเชื้อ การเข้าถึงการรักษาพยาบาล และการเข้าถึงวัคซี นอย่างรวดเร็ วและมีคุณภาพ
โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อหรื อการฉี ดวัคซี นที่มกั มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทําให้คนจํานวนมากที่
เข้าไม่ถึงได้รับบริ การที่ล่าช้ากว่าคนอื่น
ความเหลื่ อมลํ้าในการเข้าถึงสวัสดิ การสังคม ในช่ วงวิกฤต COVID-19 รู ปแบบการจัดสวัสดิการ
ของรัฐไม่ได้เป็ นแบบถ้วนหน้า กล่าวคือ ไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่จะได้รับสิ ทธิ น้ นั และมีการสร้ างเงื่อนไข
โดยผูท้ ี่ จะขอรั บ สิ ท ธิ จาํ เป็ นต้องใช้ส มาร์ ทโฟนเพื่ อลงทะเบี ย น และรอลุ ้น ผลการลงทะเบี ย น ขั้นตอน
ดังกล่าวได้สร้ างความเดือดร้อนให้กบั คนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและผูท้ ี่ขาดความรู ้ ความเข้าใจการรับสิ ทธิ
ต่างๆ การช่วยเหลือของรัฐจึงเป็ นรู ปแบบการสงเคราะห์
จากปั ญหาความเหลื่อมลํ้าที่กล่าวมาแต่ละด้านนั้นจะพบว่า เทคโนโลยีจะเป็ นปั จจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับความเหลื่อมลํ้าที่เกิดขึ้น คนที่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของเทคโนโลยีจะมีโอกาสเข้าถึง หรื อสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กบั การดําเนิ นชี วิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ได้เป็ นอย่างดี ตั้งแต่การทํางาน การประกอบ
อาชี พสร้ า งรายได้มีค วามได้เปรี ยบมากกว่าคนที่ ไม่ มีต้นทุ นทางเทคโนโลยี ส่ วนในเรื่ องของการศึ กษา
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เทคโนโลยี จ ะเป็ นตัว ช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ เ ด็ ก สามารถเข้า ถึ ง การศึ ก ษาได้อ ย่ า งสะดวก แต่ เ ด็ ก บางคนที่
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยจะเป็ นอุปสรรคอย่างมากต่อการเข้าถึงการศึกษา และอาจทําให้
เด็กบางคนหลุดจากระบบการศึกษาไป นอกจากนี้เทคโนโลยียงั ทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงบริ การ
ทางสาธารณสุ ข ในเรื่ องของการลงทะเบี ยนเพื่ อเข้า รั บ การตรวจหาเชื้ อ และการลงทะเบีย นจองวัคซี น
รวมทั้งการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่ได้ออกแนวทางการรับสิ ทธิ ต่างๆ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ส่ งผล
ให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีได้เสี ยโอกาสในการรับสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่าว
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วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่
Nationalist Discourses about “Good People” in Thai Modern Politics
ปริ มประภา มาสพเหมาะ (Primprapa Masopmo)
นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Student, Faculty of Political Science and Law, Burapha University
E-mail : 61140214@go.buu.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ ง นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์ ก ารใช้วาทกรรมชาติ นิย มว่าด้วย ‚คนดี ๑ ในการ
เมืองไทยสมัยใหม่ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยม ‚คนดี ๑ ในการเมืองไทยสมัยใหม่
ในช่ วงปี พ.ศ.2534 ถึ ง พ.ศ.2562 พบว่า วาทกรรมดังกล่าวถู กใช้เพื่ออธิ บายคุ ณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
ผูป้ กครองและผูค้ นในสังคม ผูป้ กครองคนดี หมายถึง ผูป้ กครองที่มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล และ
นํามาซึ่งประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ต่อมา คนดีในสังคม คือ คนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จกั
ทดแทนคุ ณแผ่นดิ น และวาทกรรมคนดี ถูกใช้ในลักษณะที่ มีความหมายแตกต่างออกไปจากเดิ ม คือ การ
สร้างความหมายที่ใช้เพื่อลดทอนความชอบธรรมของคนดี วิจารณ์ผใู ้ ช้คาํ ว่าคนดีนิยามตนเอง ตลอดจนสร้าง
ความหมายใหม่ของคําว่าคนดีที่ผกู โยงเข้ากับความเป็ นประชาธิ ปไตย
การเปลี่ ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี เกิดขึ้นในลักษณะของการเพิ่มเติมความหมาย
ของคําว่าคนดีให้มีคุณสมบัติที่มากยิง่ ขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเกิดการวิพากษ์การใช้
และความหมายของคนดี ตลอดจนเกิดการสร้างนิ ยามความหมายใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนเป็ นผล
มาจากบริ บททางสังคมและการเมืองในสังคมไทย

คาสาคัญ: วาทกรรม, วาทกรรมชาตินิยม, วาทกรรมคนดี, คนดี, การเมืองไทยสมัยใหม่
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Abstract
The objectives of this research are to analyze and explore the changing of the nationalist
discourses about ‚Good People‛ in Thai modern politics in the 1991 to 2019 AD.
The research showed that the nationalist discourses about ‚Good People‛ in Thai modern politics
was used for describing the characteristic of the aristocracy and the people living in Thai society. The
characteristics of the good people are having morality, ethic, governance, and ability to bring the right
democracy to the society. Moreover, the difference meaning of the nationalist discourses are
delegitimizing of the unrighteous election discourses, criticizing the people who use the ‚Good People‛ to
define themselves, and creating the new meaning of ‚Good People‛ that related to the principle of the
democracy.
In conclusion, the changing of nationalist discourses about ‚Good People‛ in the modern of Thai
society are using this phrase for delegitimizing of the nationalist discourses and creating the new meaning
to describe them.

Keywords: Discourse, Nationalist Discourse, Good People, Thai Modern Politics
บทนา
สังคมไทยปกคลุมด้วยวาทกรรมทางการเมืองที่หลากหลายแตกต่างกัน วาทกรรมชาตินิยม คือหนึ่ ง
ในวาทกรรมที่ถูกใช้ในสังคมไทย โดยเกี่ ยวเนื่ องกับการสร้ างความคิด ความเชื่ อในความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดี ย วกันของคนในชาติ ผ่า นการนํา เสนอในรู ป แบบความรั ก ชาติ เพื่ อให้เกิ ดการมี เป้ าหมายร่ วมกัน มี
ความรู ้สึกถึงความต้องการทําเพื่อบ้านเมือง การนําเสนอวาทกรรมชาตินิยมมักกระทําผ่านผูม้ ีอาํ นาจในสังคม
อาทิ รั ฐบาล วาทกรรมชาติ นิยมประกอบสร้ างด้วยวาทกรรมย่อยจํานวนมาก (พิมพาภรณ์ บุ ญประเสริ ฐ,
2555) โดยรู ปแบบหนึ่ง คือ วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย ๐คนดี๑
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี หรื อ วาทกรรมคนดี ในที่น้ ี คือ การใช้คาํ ว่าคนดี ในการอ้างอิงถึ ง
คุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์ และการระบุถึงแนวทางปฏิบตั ิในการเป็ นคนดี
ช่วงเวลาที่ชดั เจนของการเกิดขึ้นของวาทกรรมคนดี ไม่มีความแน่ชดั ซึ่ งเป็ นปกติของวาทกรรมที่ถูก
ใช้ในสังคม คือ ไม่สามารถระบุจุดเริ่ มต้นที่มา หรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของวาทกรรมได้อย่างเจาะจง (ธงชัย วินิจจะกูล
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อ้างถึงใน (2534: 23-24) อ้างถึงใน สิ ทธิ ชยั , 2557, น.7) ผูศ้ ึกษาจึงได้คดั เลือกช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2534
ถึง พ.ศ. 2562 ด้วยเพราะเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ. 2534 ภายหลังการเกิดรัฐประหาร
นําไปสู่ การเรี ยกร้องนายกรัฐมนตรี ที่มีคุณธรรม (ชูวสั ฤกษ์ศิริสุข อ้างถึงใน ประชาไท, 2555) และช่วงเวลา
ให้หลังจากนั้นปรากฎเรื่ องราวของการก่อร่ างการใช้วาทกรรมคนดี ผ่านการให้ความหมายในรู ปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงเวลาที่เกิ ดเหตุการณ์ การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง อาทิ การเกิ ดรัฐประหาร การ
เลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 (บีบีซีไทย, 2562) ตลอดจนในช่วงเวลาแห่ งการชุ มนุ มประท้วงทางการเมืองในปี พ.ศ.
2564 (The Momentum, 2564) จะเห็นว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั วาทกรรมคนดียงั ได้รับการใช้เรื่ อยมา ต่าง
เพียงช่วงเวลา สถานการณ์ และอาจมีความแตกต่างในความหมายที่ตอ้ งการสื่ อสาร
ในอดีตได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมชาตินิยม และวาทกรรมย่อยอย่างวาทกรรมคนดีหลากหลาย
แง่มุมในการวิจยั โดยมีลกั ษณะการศึกษาที่มุ่งไปที่การปรากฏของรู ปแบบวาทกรรมในสังคมผ่านการศึกษา
แถลงการณ์ของรัฐบาลหรื อตัวบทอื่น ๆ ถึงลักษณะและเป้ าหมายที่ใช้สร้ างความชอบธรรมให้กบั การมีอยู่
ของรัฐบาล รัฐบาลนิยม และสถาบันการเมืองอื่น ๆ(พิมพาภรณ์, 2555, น.217-218) ทั้งยังมีการสํารวจการมี
อยู่ของวาทกรรมชาติ นิยมในแบบเรี ยนที่ใช้จริ งในระดับประถมศึ กษา โดยวาทกรรมนั้นได้มุ่งเน้นด้านที่
แตกต่างแต่สอดคล้องกัน อย่างเชื้อชาติ วัฒนธรรมที่งดงามของไทย และสถาบันกษัตริ ย ์ แสดงให้เห็นว่ารัฐมี
ความพยายามถ่ายทอดความเป็ นชาตินิยมในหลายรู ปแบบและช่องทาง (สิ ทธิชยั , 2557)
นอกจากนั้น มี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ ๐การเมืองคนดี ๑ โดยศึกษาลักษณะของการขับเคลื่ อนแนวคิดและ
ขบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของคนดี ซึ่ งศึกษาความคิด ความเชื่อในการแสดงออกซึ่ งการ
ขับเคลื่อนขบวนการของกลุ่มที่เรี ยกตนเองว่าคนดี ผูพ้ ิทกั ษ์ไว้ซ่ ึ งความดีงาม และธํารงชาติบา้ นเมือง (อภิชาต
สถิตนิรามัย และอนุสรณ์ อุณโณ, 2560, น.11) งานวิจยั เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกซึ่ งลักษณะการ
ใช้ และแนวคิดที่แฝงอยูใ่ นวาทกรรมอันถูกผลิต ส่ งต่อในสังคม อีกทั้งยังสะท้อนถึงบริ บทสังคมที่ประกอบ
สร้างวาทกรรม
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาและวิเคราะห์การใช้วาทกรรม การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของวาทกรรม
ชาตินิยม ๐คนดี ๑ ในการมืองไทยสมัยใหม่ อันเป็ นการเจาะจงวาทกรรมย่อยของวาทกรรมชาตินิยม นัน่ คือ
วาทกรรมที่เกี่ยวข้อง เรื่ องราวของคนดี หรื อ วาทกรรมคนดี
การวิจยั ครั้งนี้ มีเนื้ อหาประกอบไปด้วย การวิเคราะห์การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในการ
เมืองไทยสมัยใหม่ จากวาทกรรมตัวอย่างที่ได้รับการนําเสนอสู่ สังคม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการใช้
และนิ ย ามวาทกรรมโดยพิจารณาบริ บ ททางสัง คม การเมื อง และแนวคิ ดต่า งๆ ในสั งคมที่ ส่ง ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย ๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมัยใหม่ ในช่วงปี
พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยม ๐คนดี ๑ ในการเมืองไทยสมัยใหม่ ในช่ วงปี
พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562

ตัวแบบการวิเคราะห์
บริบททางการเมือง
๒ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง
๒ การชุมนุมประท้วง
๒ การรัฐประหาร
๒ การเลือกตั้ง

การใช้ วาทกรรม
๒ ลักษณะ/รู ปแบบการใช้
๒ ความหมายที่รับรู ้ร่วมกัน
ของผูค้ นในสังคม

ความเปลีย่ นแปลงของวาทกรรม
๒ ลักษณะ/รู ปแบบการใช้
๒ ความหมายที่รับรู ้ร่วมกันของ
วาทกรรมในกลุ่มผูใ้ ช้และผูค้ นใน
สังคม

สาเหตุ

ผล

ความเปลี่ยนแปลง

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. วาทกรรม คือ เรื่ องราวที่มากกว่าการพูด (Foucault อ้างถึงใน Rachel Adams, 2560) อาจกล่าวได้
ว่า คือ การสื่ อสาร ผ่านการพูด การเขียน รู ปภาพ ท่าทาง หรื อการแสดงออกรู ปแบบอื่นๆที่สามารถส่ งต่อสาร
ออกไป โดยสารเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ มีเจตนา
ของผูส้ ่ งและความรับรู ้ของผูร้ ับสาร อีกทั้งอํานาจกํากับอยู่ (วรพงศ์ ไชยพฤกษ์, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม สารที่
สื่ อสารนั้น อาจไม่ จาํ เป็ นต้องมี ความสอดคล้องกันในเนื้ อหา หรื อมี รากเหง้ามาจากอุ ดมการณ์ และชุ ด
ความคิดใด ๆ แต่สารดังกล่าวยังคงเป็ นผลผลิ ตของการสื่ อสารทางวาทกรรม มี การผลิ ตซํ้าทางวาทกรรม
ปรากฏเป็ นเรื่ องราวที่ป กคลุ ม สังคม (ธงชัย (2534: 23-24) อ้างถึ งใน สิ ทธิ ชัย, 2557, น.7) วาทกรรม มี
รู ปแบบที่หลากหลายทั้งในฐานะอุดมการณ์ และในฐานะที่เป็ นสถาบัน ซึ่ งล้วนแตกต่างกันตามบริ บทของ
การประกอบสร้าง การใช้ และการนําเสนอวาทกรรม
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วาทกรรมในฐานะที่เป็ นอุดมการณ์ (ideology) คือ วาทกรรมที่มีฐานะเป็ นตัวแทนของชุดความคิด
และเชื่ อมโยงระหว่างความเชื่ อและพฤติกรรมเข้าด้วยกัน โดยทําหน้าที่กาํ กับการผลิ ตการสื่ อสารรู ปแบบ
ต่างๆ ที่ ส่งผลต่อความรั บรู ้ ของผูค้ น วาทกรรมจะปฏิ บตั ิ การควบคู่ไปกับการมี กลไกกํากับความสัมพันธ์
(dispositive) ของผูใ้ ช้วาทกรรมที่สร้างความชอบธรรมให้กบั วาทกรรม แฝงไปด้วยวิถีปฏิ บตั ิต่อสิ่ งต่างๆ
และผลิ ตสร้ างสํานึ กการแยกแยะความเป็ นพวกเดี ยวกัน มีลกั ษณะการมองแบบคู่ตรงข้าม โดยมองกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตนในลักษณะของคู่แข่งหรื อเป็ นศัตรู ลักษณะของการใช้วาทกรรมจึงเป็ นการเน้นสิ่ งที่เป็ นบวก
เกี่ยวกับพวกเราหรื อกลุ่มตนเองผูน้ าํ เสนอวาทกรรม (us) และหลีกเลี่ยงสิ่ งที่เป็ นลบเกี่ยวกับพวกเรา ขณะที่
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตนหรื อพวกเขา (they) ให้เน้นสิ่ งที่เป็ นลบและหลีกเลี่ยงสิ่ งที่เป็ นบวก
วาทกรรมในฐานะที่เป็ นสถาบัน (discursive institution) คือ การพิจารณาสถาบันทางสังคมว่ามีการ
ก่อร่ างขึ้นมาจากโครงข่ายของวาทกรรม เพื่อให้เป็ นไปเพื่อการส่ งสาร และวาทกรรมนั้นมีที่มาจากการสรร
สร้ างร่ วมกันของผูแ้ สดง (actors) ในทางสังคมที่มีจุดร่ วมทางความคิด และการยอมรับนิยามความจริ งชุ ด
หนึ่ ง ร่ วมกัน โดยปฏิ บ ตั ิ ก ารดัง กล่ า วเป็ นการผลิ ต สร้ า งความจริ ง จากการใช้ก ลวิธี ท างภาษา กฎเกณฑ์
แนวทาง วิถีปฏิบตั ิที่คอยกํากับเกิดเป็ นสถาบันทางสังคมที่เป็ นรู ปร่ างขึ้นมาในลักษณะองค์กร องค์ประกอบ
ทั้งหลายกอปรเกิดสถาบันทางสังคมที่มีความเฉพาะทาง ในทัศนะของฟูโกต์เห็นว่า สถาบันเช่นนี้ เองที่ทาํ ให้
อํานาจกระทําต่อตัวของผูค้ นอย่างรุ นแรงแต่ผคู ้ นที่ถูกอํานาจกระทําไม่รู้ตวั กลับกลายเป็ นการฝึ กวินยั ให้มี
ความเชื่ อง เกิ ดการผลิ ตซํ้า และส่ งต่อผลผลิ ตของอํานาจที่ ตนถู กกระทํานั้นต่อไปโดยไม่รู้ตวั (Foucault,
1997 อ้างถึงใน สามชาย, 2561,น.46) การให้ความสําคัญต่อผูท้ ี่มีทกั ษะความรู ้ที่เจาะจงในสถาบัน เป็ นการ
ให้การยอมรับ และมอบอํานาจให้กบั คนบางกลุ่มให้มีอภิสิทธิ์ และอํานาจมากกว่าคนอื่น ๆ และส่ งเสริ มให้
เกิดการกดทับกลุ่มคนที่มีอาํ นาจน้อยกว่า อํานาจในสถาบันจึงมีความเข้มข้นและดําเนิ นการได้อย่างราบรื่ น
เพราะถูกผูกขาดไว้กบั ผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญและแยกขาดจากคนอื่นๆ มากกว่านั้น วาทกรรมเชิ งสถาบันยัง
ปรากฏให้เห็ นการเปลี่ ยนแปลง ปะทะ และประสาน ในภาคปฏิ บตั ิ การอันส่ ง ผลถึ งโครงสร้ างหลักของ
สถาบัน อีกทั้งยังเผยให้เห็นการเชื่ อมร้อยของโครงข่ายวาทกรรม วาทกรรมที่แทรกซึ มอยูใ่ นสังคมนั้นดํารง
อยูผ่ า่ นปฏิบตั ิการทางวาทกรรม คือ กระบวนการสรรสร้างความหมายจากการควบรวมกันของทรัพยากรต่าง
ๆในสังคม จากการผลิตสร้างตัวบท ไปสู่ การนําเสนอ และสุ ดท้ายคือการบริ โภควาทกรรมของผูค้ นในสังคม
เมื่อวาทกรรมถูกนําเสนอออกไป ยังก่ อให้เกิ ดปฏิ บตั ิการทางสังคมซึ่ งก่อให้เกิ ดข้อบังคับ ข้อปฏิ บตั ิ หรื อ
แนวคิดความเชื่อในสังคมอีกด้วย (สามชาย, 2561, น.45-52)
2. การวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ของนอร์ แมน แฟร์ คลัฟ มุ่งศึกษาความเป็ นไปของวาทกรรมที่
ก่อให้เกิดความเป็ นเจ้า (hegemony) ในสังคม ผ่านการศึกษาบริ บทแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวาทกรรม โดยเฉพาะ
ความผิดพลาดทางสังคมที่บ่อนทําลายความเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุษย์ อาทิ ความรุ นแรง และความอยุติธรรม เพื่อ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เป็ นประเด็นในการวิเคราะห์ และสํารวจอุปสรรคที่ทาํ ให้ความผิดพลาดที่หล่อเลี้ยงวาทกรรมไว้ไม่สามารถ
ถูกเข้าปะทะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และดํารงอยูใ่ นสังคมต่อไป (สามชาย, 2561, น.135-138)
3. วาทกรรมชาตินิยม คือ เครื่ องมือในการผลักดันและสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ โดย
มักมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ สถาบันกษัตริ ยแ์ ละวัฒนธรรมไทย
วาทกรรมชาติ นิยม ด้านเชื้ อชาติ คื อ การอธิ บายให้เห็ นถึ งความสําคัญของเชื้ อชาติ ที่ มีความสามัคคี เป็ น
ปึ กแผ่น มีความเฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้ดาํ รงสื บทอดกันมาอย่างยาวนาน
ด้านสถาบันกษัตริ ย ์ คือการให้ความสําคัญอย่างสู งสุ ดต่อสถาบันฯ เนื่ องด้วยมีความสําคัญต่อความเป็ นไป
ของชาติ เอกราชและเอกภาพจะเกิดขึ้นมิได้ อีกทั้งยังสร้างคุ ณประโยชน์อย่างมากแก่สังคมไทยตั้งแต่อดี ต
จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน เป็ นศู น ย์ร วมจิ ต ใจของคนในชาติ ซ่ ึ งก่ อ ร่ า งจากความจงรั ก ภัก ดี แ ละความศรั ท ธาของ
ประชาชน ส่ งผลให้สถานะของสถาบันกษัตริ ยจ์ ึงอยูใ่ นสถานะที่ถูกละเมิดมิได้ เทิดไว้ดว้ ยความเคารพจาก
คนในสังคม การผูกโยงเข้ากับความเป็ นเอกราชของชาติตามความต้องการของรัฐ เป็ นไปเพื่อเป็ นสัญญะของ
การห้ามไม่ให้ผใู ้ ดแตะต้องเรื่ องเอกภาพของชาติที่สื่อความหมายผ่านสถาบันกษัตริ ยอ์ ีกทางด้วย (สิ ทธิ ชยั ,
2557, น.58-78) อย่างไรก็ดี แนวคิ ดชาติ นิยมที่ นับถื อพระราชา หรื อ ๐ชาตินิยมแบบไทย ๆ๑ ผ่านการยก
สถานะของสถาบันกษัตริ ยใ์ ห้อยูใ่ นสถานะสู งส่ ง ไม่สามารถแตะต้องได้ (ธงชัย วินิจจะกูล อ้างถึงใน บีบีซี
ไทย, 2562) โดยแนวคิดดังกล่าวปฏิบตั ิการผ่านการสร้างประวัติศาสตร์ เรื่ องเล่าโดยรัฐ นําเสนอความสําคัญ
ของชาติ ศาสนา และกษัตริ ย ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กษัตริ ยใ์ นฐานะที่เป็ น ๐หัวใจของชาติ๑ ผูน้ าํ ที่สมบูรณ์ดว้ ย
คุณธรรมและจริ ยธรรม (ชัยพงษ์ สําเนียง, 2563)
ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย หมายถึง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ฯลฯการนําเสนอ
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นไปเพื่อแสดงออกถึ งความเป็ นเอกลักษณ์ และงดงาม โดยเป็ นวัฒนธรรมที่รู้จกั ปรับตัว ได้รับ
การยอมรับจากสากล ควรค่าแก่การรักษาไว้ อีกทั้งวัฒนธรรมไทยยังมีความเหนือกว่าวัฒนธรรมอื่นส่ งผลให้
เกิดความรู ้สึกชาตินิยม (สิ ทธิ ชยั , 2557, น.58-81)
นอกจากนั้น วาทกรรมชาตินิยม ยังถูกใช้โดยผูม้ ีอาํ นาจอย่างรัฐบาล ก่อให้เกิ ดแนวคิดในรู ปแบบ
๐รัฐบาลนิยม๑ คือ การนําเสนอว่ารัฐบาล คือ สถาบันที่กระทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ การกระทําใดๆ
ของรัฐบาลล้วนเป็ นสิ่ งที่ดีท้ งั ต่อความมัน่ คงของชาติ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ รัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐเป็ นผูท้ ี่ถือครองความชอบธรรมในการใช้วาทกรรมเหล่านี้ (พิมพาภรณ์, 2555, น.218)
4. แนวคิ ด ผู ้ป กครองที่ ดี ใ นการเมื อ งไทยกับ การอธิ บ ายสถานะของผูป้ กครองและความเป็ น
ประชาธิ ปไตย สํานักคิดประเพณี ใช้แนวคิดอเนกชนนิ กรสโมสรสมมติ มุ่งเน้นการอธิ บายสถานะอันชอบ
ธรรมของระบอบกษัตริ ย ์ผ่า นการอธิ บายการขึ้ นครองราชย์ข องพระมหากษัตริ ย ์ไ ทย เกิ ดขึ้ นโดยความ
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เห็นชอบจากชุ มชนการเมือง อันส่ งผลให้พระองค์อยูเ่ หนื อราษฎรเพียงผูเ้ ดียว ท่ามกลางราษฎรทุกคนที่เท่า
เที ย มกัน ไม่ มี การแบ่ง แยกชนชั้น นอกจากการแบ่ งกลุ่ มระหว่า งกลุ่ ม ที่ จงรั กภัก ดี และไม่ จงรั ก ภัก ดี ต่อ
พระมหากษัตริ ย ์ มากกว่านั้น ผูป้ กครองเกิ ดขึ้ นได้เพราะมีคนมากมายและแตกต่างกันทางฐานะ อาชี พมา
ประชุมร่ วมกัน และเกิดการสมมติผปู ้ กครองขึ้นผ่านอาณัติสัญญาณแสดงออกซึ่ งการยอมรับตามวัฒนธรรม
ประเพณี ผูป้ กครองจะสังเกตด้วยญาณทัศนะถึงการยอมรับนั้น สํานักประเพณี มีอิทธิ พลอย่างมากต่อกลุ่มคน
ชั้นกลางและผูท้ ี่มีการศึกษา โดยพวกเขายอมรับแนวคิดและการอธิ บายที่วา่ การปกครองของไทยมีแนวโน้ม
ที่ จะเป็ นประชาธิ ป ไตยจากการนํา ของพระมหากษัตริ ย ์อ ยู่ก่ อนแล้ว และการปกครองของไทยคงเป็ น
๐ประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์พร้อมด้วยผูป้ กครองที่ทรงคุณธรรม๑ (นคริ นทร์ , ม.ป.ป., น.216-237) อย่างไรก็
ตาม ผูป้ กครองในการเมืองไทยยังเกี่ยวข้องกับบุญและบารมี อํานาจทางศีลธรรม เป็ นการพึ่งพา ๐คนดี๑ ใน
การปกครอง คนดีที่แตกต่างจากนักการเมืองที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ (อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.106-110)

วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เอกสารผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั อาศัยวิธีการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 1 รู ปแบบ คือ การศึกษาเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. เอกสารชั้นต้น (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ยงั ไม่ผา่ นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยในงานวิจยั
นี้ขอ้ มูลลักษณะดังกล่าวได้มาจากเอกสารอย่าง ถ้อยแถลง หนังสื อพิมพ์ออนไลน์ อินเทอร์ เน็ต และสื่ อสังคม
ออนไลน์อย่า ง ทวิตเตอร์ (twitter) ได้แก่ เอกสารที่ มีข ้อความประเภทที่ แสดงออกซึ่ ง ทรรศนะของผูน้ ํา
รัฐบาล รัฐบาล สถาบันการเมือง หรื อ นักการเมืองที่ไม่ใช่รัฐบาล เกี่ยวกับคนดีในการเมืองไทยสมัยใหม่
โดยมีดงั ต่อไปนี้
(1) ข่าวสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอผูป้ กครองที่เป็ นคนดี
(2) ข้อความในสื่ อสังคมออนไลน์อย่าง ทวิตเตอร์ การเก็บข้อมูลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์อย่าง
ทวิตเตอร์ น้ นั ด้วยเพราะถื อเป็ นช่ องทางหนึ่ งที่มีผใู ้ ช้จาํ นวนมาก ทั้งบุคคลทัว่ ไปและนักการเมือง มีการใช้
ช่องทางดังกล่าวในการเผยแพร่ ความรู ้ แสดงความเห็ นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมต่างๆอย่าง
หลากหลาย (เดือนเพ็ญ จุย้ ประชา, ม.ป.ป.) รวมไปถึงเรื่ องราวของคนดีดว้ ย
2. เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์มาในระดับหนึ่ ง ทําให้ง่ายต่อการ
วิเ คราะห์ ก ารวิ จ ัย ให้ มี ค วามสมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้ น โดยในงานวิ จ ัย นี้ ข ้อ มู ล ลัก ษณะดัง กล่ า วได้ม าจากเอกสาร
บทความวิชาการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และหนังสื อ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แนวทางการวิเคราะห์ตามแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ (Critical
Discourse Analysis) ของ นอร์แมน แฟร์ คลัฟ (Norman Fairclough) (สามชาย, 2561,น.135-145) ซึ่ งเป็ นการ
วิเคราะห์วาทกรรมที่ให้ความสําคัญกับอํานาจทางสังคมสะท้อนผ่านการพูด ตัวบท และการแสดงออกเพื่อ
การสื่ อสารรู ปแบบต่าง ๆ ในบริ บททางสังคมและการเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์วาทกรรม 3
ด้าน คือ ตัวบท (text) ปฏิ บตั ิการทางวาทกรรม (discursive practice) และปฏิ บตั ิการทางสังคม (social
practice) โดยการวิเคราะห์จะอธิ บายถึง 3 ด้านดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน โดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ตวั บท(text) อันเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารทางคําพูด ที่ มาจากบุ คคลหรื อสถาบันทาง
การเมือง อย่างรัฐบาล สถาบันทางการเมือง และนักการเมืองที่ไม่ใช่ รัฐบาล ที่แสดงทรรศนะเกี่ ยวกับวาท
กรรมชาตินิยมว่า ๐คนดี๑ เพื่อพิจารณาว่าตัวบทเหล่านั้นผลิตหรื อสื่ อความหมายอย่างไรบ้าง
2. วิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม (discursive practice) หรื อกระบวนการผลิตสร้างวาทกรรม
ชาตินิยมว่าด้วย ๐คนดี๑ โดยศึกษาและวิเคราะห์บริ บทในห้วงเวลาการสร้างวาทกรรมมีความสัมพันธ์ต่อการ
สร้างความหมายอย่างไร ประกอบกับวิเคราะห์ผเู ้ สนอตัวบท ประเด็นที่ใช้นาํ เสนอ แนวทางการเผยแพร่ วาท
กรรม และกลุ่มคนที่ตอ้ งการสื่ อสาร มากไปว่านั้นคื อ การซึ มซับตัวบทที่ถูกนําเสนอของคนในสังคมเพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อหน้าที่ที่แท้จริ งของการสร้างวาทกรรม
3. วิเคราะห์ปฏิบตั ิการทางสังคม (social practice) วิเคราะห์อิทธิ พล บทบาทของวาทกรรมที่ ส่งผล
ต่อผูค้ นในสังคม ว่ามีลกั ษณะอย่างไร โดยใช้แนวคิดวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มีเนื้ อหาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนแรก คือ การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย
๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมัยใหม่ และส่ วนที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย ๐คนดี๑
ในการเมืองไทยสมัยใหม่
การใช้ วาทกรรมชาตินิยมว่าด้ วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่
1. ๐คนดี๑ กับความเป็ นชาติและศีลธรรม
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีที่เกี่ยวโยงกับความเป็ นชาติและศีลธรรมถูกระบุถึงคุณลักษณะและแนวทาง
ของผูป้ กครองและคนในสังคมในการเป็ นคนดี แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ ผูป้ กครอง ๐คนดี๑ และ ๐คนดี๑
ในสังคม
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1) ผูป้ กครอง ๐คนดี๑
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในลักษณะนี้ ใช้เพื่ออธิ บายถึ งคุ ณสมบัติของผูป้ กครอง ผ่านการ
อ้างอิงความสําคัญของคนดี ในการปกครองบ้านเมื อง ทั้งนี้ คุณสมบัติของผูป้ กครองคนดี คือ เป็ นผูน้ าํ ที่มี
คุณธรรม มีธรรมะ ศีลธรรมและไม่จาํ เป็ นต้องมาจากการเลื อกตั้ง ด้วยคุณสมบัติของผูป้ กครองคนดีเหล่านี้
จึงมีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้คนดีได้เข้าสู่ อาํ นาจการปกครอง และเมื่อ
ผูน้ าํ เป็ นคนดีจะนําไปสู่ ประชาธิปไตยที่ถูกต้องได้ในท้ายที่สุด
การปรากฏขึ้นของผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมเกิดขึ้นภายหลังจากมีการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534 โดยคณะ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยเหตุแห่งการรัฐประหารระบุวา่ เกี่ยวพันกับการฉ้อฉลที่ร้ายแรง
ของคณะผูบ้ ริ หารประเทศและข้าราชการระดับสู ง มีความพยายามบิดเบือนคดี ลม้ ล้างสถาบันกษัตริ ย ์ เกิ ด
เผด็จการรัฐสภา และพยายามนํากองทัพไปอยู่ภายใต้อิทธิ พลของนักการเมือง สิ่ งเหล่านี้ นาํ มาซึ่ งความไม่
สงบและระสํ่าระส่ าย (สํานักงานอัยการสู งสุ ด, 2534, น.1-5 อ้างถึงใน ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2561, น.
174-175) หลังจากเหตุการณ์ รัฐประหาร อดีตสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร กรุ งเทพมหานคร สังกัดพรรคพลัง
ธรรม นายอุดมศิลป์ ศรี แสงนวล ได้กล่าวถึ ง การมีรัฐบาลชัว่ คราวที่จาํ เป็ นต้องมีผนู ้ าํ ที่มีคุณธรรม เพื่อเรี ยก
ศรัทธาจากประชาชน (มือเก่า [นามแฝง], 2559) เหตุการณ์ทางการเมืองขณะนั้นทําให้ประชาชนเกิดความ
สิ้ นศรั ท ธาในการเมื องไทย และอาจหมายรวมถึ ง รั ฐบาลที่ ป กครองประเทศ นํา มาสู่ มุ ม มองว่า ผูน้ ํา ที่ มี
คุ ณธรรมของรัฐบาลชั่วคราวจะสามารถเรี ยกความศรัทธาของประชาชนกลับมาได้ และคุ ณสมบัติการมี
คุณธรรมสามารถกูว้ กิ ฤติศรัทธาทางการเมืองในสังคมไทยได้
ต่อมาได้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้องนายกคุณธรรมที่มาจากการเลือกตั้งภายหลังการรัฐประหาร
เพราะประชาชนมองว่ า รั ฐ บาลขาดความชอบธรรมทางการเมื อ ง มี ที่ ม าที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ แนวทาง
ประชาธิ ปไตย ประชาชนจึงเรี ยกร้องนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง และมีคุณธรรม การปรากฏขึ้นของ
ผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมในห้วงเวลานี้ ได้รับอิทธิ พลจากความเชื่ อทางศาสนา ซึ่ งพระภิกษุที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากคือ
๐พุทธทาสภิกขุ๑ จึงเป็ นไปได้ว่าคุ ณสมบัติน้ นั ได้รับอิทธิ พลมาจากพระภิกษุรูปดังกล่ าว (ชู วสั อ้างถึ งใน
ประชาไท, 2555) ยังผลให้เกิดการเรี ยกร้องผูน้ าํ ที่แม้วา่ มาจากการเลือกตั้งแล้วย่อมจําเป็ นที่จะต้องมีคุณธรรม
ควบคู่ดว้ ย อย่างไรก็ดี การเรี ยกร้องความมีคุณธรรมในตัวผูน้ าํ ยังได้รับอิทธิ พลมาจากแกนนําการเคลื่อนไหว
อย่าง นายจําลอง ศรี เมือง ซึ่ งมีภาพลักษณ์ของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม (ชัชฎา กําลังแพทย์, ม.ป.ป., น.4-5)
ทั้งนี้ การเรี ยกร้ องผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมยังสอดคล้องกับคติ เรื่ องผูป้ กครองที่ดีคุณลักษณะการมี คุณธรรมจึ งมี
ความจําเป็ น และกลายมาเป็ นคุณสมบัติที่ผชู ้ ุ มนุ มใช้การเรี ยกร้องนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังสะท้อนให้
เห็นว่าผูน้ าํ ที่มาจากการเลือกตั้งและมีคุณธรรมจะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งได้อย่างชอบธรรมทางการเมือง
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เมื่อกาลเวลานําพาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาสู่ สังคม คุ ณสมบัติที่ถูกนําเสนอต่อมาคือ ผูน้ าํ คนดีไม่
จําเป็ นต้องมาจากการเลื อกตั้ง ลักษณะของผูน้ าํ ดังกล่ าวปรากฎขึ้นในการเคลื่ อนไหวของประชาชนในปี
พ.ศ.2556 ในชื่อ ๐คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็ นประชาธิ ปไตยที่
สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ๑ (กปปส.) ภายใต้แนวคิด ๐ปฏิ รูปก่อนเลื อกตั้ง๑ ความตอน
หนึ่ งของการปราศรั ย ของแกนนํา ได้ระบุ ถึ ง การได้ม าซึ่ งนายกรั ฐมนตรี ว่า ๐…สภาประชาชนจะเป็ นผู้
คัดเลื อกคนดี ที่ไม่ ใช่ คนของพรรคการเมื องใดขึ้ นเป็ นนายกรั ฐมนตรี … ๑(สุ เทพ เทือกสุ บรรณ อ้างถึ งใน
ประชาไท, 2556) ทั้ง นี้ สภาประชาชนผูไ้ ด้รับ หน้า ที่ ใ ห้เลื อกคนดี ม าดํา รงตํา แหน่ ง ผูน้ ํา มี ที่ ม าจากการ
เลื อกสรรโดยกลุ่ ม กปปส. และมาจากสาขาวิชาชี พ ต่าง ๆ โดยระบุ ถึงความจําเป็ นของคนดี ในการดํารง
ตําแหน่งผูน้ าํ ทางการเมือง และมาจากสภาประชาชน เนื่ องจากรัฐสภาไม่สามารถทําให้การเมืองมีการปฏิรูป
เกิดขึ้นได้ จึงจําเป็ นต้องจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ (ฐิติกร สังข์แก้ว และอรรถสิ ทธิ์ พาน
แก้ว, ม.ป.ป.) กลุ่มการเคลื่ อนไหวของ กปปส. ขับเคลื่ อนมวลชนด้วยเงื่อนไขของการใช้โอกาสจากความ
กังวลเรื่ องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และรวบรวมขบวนการต่อต้านทักษิณขบวนอื่นๆเข้าด้วยกัน ผ่าน
การเคลื่ อ นไหวกดดัน เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลลาออก เปิ ดทางให้ มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศ ผ่า นการจัด ตั้ง สภา
ประชาชนและให้มีนายกรัฐมนตรี คนกลาง(อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.51-60)
การสร้ างมุมมองต่อคุณสมบัติของผูป้ กครองว่าต้องเป็ นคนดี เพราะคนดี ยอ่ มได้รับการคัดเลือกมา
ทําหน้าที่ ผนู ้ าํ คนดี จึงยังคงเป็ นอีกหนึ่ งคําที่ถูกนํามาสร้ างความหมายให้กบั ผูป้ กครองที่สมควรแก่การได้
อํานาจผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการปฏิรูป และบ่งชี้ วา่ การปฏิรูปทางการเมืองที่ได้รับ
การนําเสนอต้องการให้ได้นายกรัฐมนตรี ที่เป็ นคนดี และอีกคุ ณลักษณะหนึ่ ง คือคนดี ที่ได้รับเลื อกนั้นไม่
สังกัดพรรคการเมือง คุณสมบัติน้ ี สอดคล้องกับการไม่ตอ้ งการการปฏิ รูปการเมืองผ่านระบบรัฐสภา ที่ตอ้ ง
อาศัยนักการเมืองในกระบวนการซึ่ งล้วนสังกัดพรรคการเมือง
ภายหลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) จากนั้นได้มี
การร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ข้ ึน โดยคณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนู ญ (กรธ.) ในการร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับ
ใหม่ได้มีการปรับเปลี่ ยนบทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับการเลื อกตั้ง และคุ ณสมบัติของผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง โดย
บทบัญญัติมาตรา 272 ในหมวดบทเฉพาะกาล มีสาระสําคัญคือ หากไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จาก
รายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอไว้ได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด สามารถเสนอชื่ อนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้อยูใ่ นรายชื่ อที่
พรรคการเมืองเสนอมาได้ และบุคคลนั้นไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมาจากการเลื อกตั้งเช่ นกัน หรื อที่รู้จกั ในฐานะ
๐นายกรัฐมนตรี คนนอก๑ มาตราดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลต่อที่มาของนายกรัฐมนตรี และถูกวิจารณ์ถึง
การเปิ ดช่ องทางให้มี นายกรั ฐมนตรี ที่ไ ม่ได้ถูก นําเสนอชื่ ออย่างเป็ นทางการต่ อสาธารณชนเข้าสู่ อาํ นาจ
PSPARN 2022

535

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
(iLaw, 2559) ทั้งนี้ ภายหลังจากการมีการรัฐประหาร เกิ ดการจัดตั้งมูลนิ ธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ การมี อยู่ของมูลนิ ธิดงั กล่ าว เพื่อสานต่อแนวทางการปฏิ รูปที่กลุ่ มมวลชน กปปส.ต้องการ โดย
ประธานมูลนิ ธิฯ ได้แสดงความเห็ นต่อประเด็นดังกล่ าวว่า ๐…คนที่ ม าเป็ นผูน้ าํ มาอย่างไรนั้น ไม่สําคัญ
เท่ากับคนมีธรรมะ มีศีลธรรม ขอให้ได้คนดี ก็แล้วกัน เพราะไม่ได้อยูท่ ี่วิธีการมาแต่อยูท่ ี่คน๑ (สุ เทพ เทือก
สุ บรรณ อ้างถึงใน มติชน, 2559)
หากพิ จารณาการเลื อกตั้ง ที่ ไ ม่ ได้ถูก ระบุ ว่าเป็ นคุ ณสมบัติที่สํา คัญของผูป้ กครอง พบว่ามุ มมอง
ดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ แนวคิ ดมติ ม หาชน หรื อ ผูป้ กครองที่ ดี คื อผูป้ กครองมี ที่ ม าจากการความ
เห็นชอบจากชุมชนการเมืองโดยใช้ญาณทัศนะสังเกต ปราศจากวิธีการนับคะแนนแบบชาวตะวันตก หรื อใน
ที่น้ ี คือ การเลื อกตั้ง อี กทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิ ปไตยแบบไทย จากสํานักประเพณี โดยการ
เผยแพร่ ส่ งต่ อความรู ้ และความเข้าใจในประเด็นดัง กล่ า วกระทํา ผ่า นการใช้อาํ นาจของกลุ่ ม ผูน้ ํา เหล่ า
ข้าราชการและทหาร จึงมีพลวัตทางอํานาจในการใช้และนําเสนอต่อเนื่ องเรื่ อยมา มุ่งเน้นคุณค่าที่สําคัญ คือ
กษัตริ ยใ์ นฐานะผูน้ าํ หรื อ ผูน้ าํ คณะรัฐบาล ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านการเลือกตั้ง อีกทั้งการทําหน้าที่ของผูน้ าํ ต้อง
อาศัยข้าราชการชั้นสู งและผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพราะจะนํามาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้า มีเสถียรภาพและสงบสุ ขของ
ชาติบา้ นเมือง จุดประสงค์หรื อจุดมุ่งเน้นของการเผยแพร่ วาทกรรมสอดคล้องกับกลุ่มเผยแพร่ สารอย่างเหล่า
ข้าราชการและทหาร (นคริ นทร์ , ม.ป.ป., น.231-233) ความสอดคล้องดังกล่าวสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้กบั สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการมีอยูแ่ ละการใช้ของวาทกรรม จึงทําให้วาทกรรมยังคงอยู่ ถูกส่ งต่อในสังคม
เมื่อผูน้ าํ คนดีมีความสําคัญอย่างมากต่อการเมืองไทย จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องส่ งเสริ มคนดี
ให้ปกครองบ้านเมือง และจํากัดคนไม่ดีไม่ให้มีอาํ นาจ ข้อความดังกล่าวปรากฎขึ้นในพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยถูกนําเสนอครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512
ในพิธีเปิ ดงานชุมนุมลูกเสื อแห่ งชาติครั้งที่ 6 ระบุถึง บ้านเมืองหรื อสังคมไทยนั้นมีท้ งั คนดีและคนไม่ดี และ
ไม่มีใครสามารถทําให้ทุกคนเป็ นคนดีได้ ด้วยเหตุน้ ี หากจะทําให้บา้ นเมืองมีความปกติสุข ไม่ใช่ การทําให้
ทุกคนเป็ นคนดี แต่คือการส่ งเสริ มคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอาํ นาจ หรื อก่อ
ความเดือดร้อนวุน่ วาย (บีบีซีไทย, 2562) วาทกรรมดังกล่าวยังถูกนําใช้ในช่วงเวลาแห่ งการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งหนึ่ งในการชุ มนุ มประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
เมื่อปี พ.ศ. 2551 และในเวลาแห่ งการเปลี่ยนผ่านจากยุครัฐบาลคณะรัฐประหาร อย่างคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ไปสู่ ยคุ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2562 (BBC NEWS ไทย, 2562)
การชุ มนุ มประท้วงของกลุ่มพันธมิตรฯ ได้เสนอตัวแบบการเมืองใหม่ เพราะมองว่าการเมืองแบบ
เก่าไม่เกิ ดโอกาสให้คนดี และนําเสนอแนวทางการได้มาซึ่ งผูแ้ ทนทางการเมือง ผ่านการเสนอสู ตร 70:30
โดยร้อยละ 70 คือผูแ้ ทนทางการเมืองที่มาจากการสรรหา หรื อจากกลุ่มสาขาอาชี พ และอีกร้อยละ 30 มาจาก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การเลือกตั้ง ทว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกวิจารณ์วา่ ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย จึงปรับมาสู่ ตวั แบบสู ตร 50:50 และคง
ที่ ม าของผูแ้ ทนฯดัง เดิ ม การระบุ เพิ่ ม เติ ม ให้ผูแ้ ทนฯเป็ นตัวแทนจากแต่ ล ะสาขาอาชี พ เนื่ องจากระบบ
การเมื องแบบเก่ าและการได้ม าซึ่ ง ผูแ้ ทนโดยปกติ ที่เกิ ดขึ้ น เป็ นตัวแทนกลุ่ ม ทุ น ทําให้ผลประโยชน์ถู ก
ผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่ม ก่อให้เกิดการฉ้อฉลและไม่มีตวั แทนอาชี พที่จะสามารถช่ วยกระจายผลประโยชน์
ไปยังคนทุกกลุ่ม ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมุ่งลดตัวแทนกลุ่มทุนที่มาจากการเลือกตั้งลง และเพิ่มตัวแทนจากสาขา
อาชี พขึ้น (สนธิ ลิ้มทองกุล อ้างถึงใน ประชาไท, 2551) อีกทั้งยังได้มีการนําเสนอหลักการธง 4 ผืน โดยธง
ผืนหนึ่ งได้ระบุถึงคุณลักษณะของผูป้ กครองว่า ๐ส่ งเสริ มคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ป้ องกันมิให้คนไม่ดีมี
อํานาจ๑ การเป็ นคนดีไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะผูน้ าํ ทางการเมืองเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง
และอํานาจรัฐอื่น ๆ อีกด้วย (อุเชนทร์ เชียงแสน, ม.ป.ป.)
มุ ม มองดัง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ เ ชื่ อ มั่น ในการเลื อ กตั้ง ว่า จะสามารถนํา มาซึ่ งผูแ้ ทน
ประชาชนที่ไม่ใช่ตวั แทนของคนบางกลุ่มเข้ามา เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั คนกลุ่มนั้น หรื อกระบวนการ
เลื อกตั้งไม่สามารถนําผูแ้ ทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอื่นๆ เข้าสู่ อาํ นาจทางการปกครองได้ จึงต้องอาศัย
ช่องทางอื่นในการกระจายผลประโยชน์ไปยังกลุ่มอื่นๆ
นอกจากเป้ าหมายการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯ ข้างต้นแล้ว อีกเป้ าหมายหนึ่ งที่สําคัญในการ
เคลื่ อนไหวของมวลชนดังกล่ าว คื อการขจัดระบอบทักษิณ (นายทักษิณ ชิ นวัตร อดี ตนายกรัฐมนตรี ) ให้
หมดสิ้ นจากการเมืองไทย เนื่องด้วยระบอบทักษิณเป็ นตัวทําลายชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ อีกทั้งการ
นําประเด็นเรื่ องพระราชอํานาจมาเป็ นตัวขับเคลื่อนกลุ่มมวลชน (อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.48-51)
ต่ อมา คื อการเสนอหลัก การธง 4 ผืน ซึ่ ง หลัก การหนึ่ ง ระบุ ถึ ง ความต้องการส่ ง เสริ ม คนดี ใ ห้ ป กครอง
บ้านเมืองและป้ องกันมิให้คนไม่ดีมีอาํ นาจ สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเมืองมีความจําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งการคนดี
เข้ามาปกครอง อีกทั้งยังต้องป้ องกันมิให้คนไม่ดีเข้ามามีอาํ นาจอีกด้วย อย่างไรก็ดี การนําเสนอหลักการที่
สอดคล้องกับ พระบรมราโชวาทดังกล่ า ว แสดงออกถึ งการนํากลุ่ มการเคลื่ อนไหวของตนยึดโยงเข้ากับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ในลักษณะการผนวกรวมกลุ่มตนเข้ากับสถาบันฯ นอกจากนั้น ยังผูกโยงผ่านการ
นําเสนอกลุ่มตนในรู ปแบบอื่น อาทิ การระบุวา่ เรา(กลุ่มเคลื่อนไหว) จะสู ้เพื่อในหลวง
การยึดโยงกลุ่มของตนเองเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริ ยข์ องกลุ่มพันธมิตรฯ ยังแสดงออกผ่านการ
นําเสนอว่าระบอบทักษิณที่กลุ่มตนต่อต้านนั้น เป็ นตัวทําลายชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ (สนธิ อ้างถึง
ใน ประชาไท, 2551) การผนวกกลุ่ ม ตนเข้า กับ สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์เ ป็ นยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ของการ
เคลื่อนไหว เพราะความเชื่อทางการเมืองในเวลานั้น เกิดกลุ่มตรงข้ามซึ่ งเป็ นปรปั กษ์กบั สถาบันหลักของชาติ
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การผูกโยงกลุ่มการเคลื่อนไหวของตนเข้ากับสถาบันทางการเมือง และแสดงตนต่อต้านกลุ่มที่เป็ นปรปั กษ์
จึงเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการพยายามเข้ามามีบทบาทแก้ไขปั ญหาทางการเมืองดังกล่าว อีกทั้งเป็ นการนํา
แนวคิดแบบชาตินิยมมาใช้หล่อเลี้ยงการเคลื่อนไหว เพื่อให้มวลชนรู ้สึกถึงความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน ผ่านการมี
เป้ าหมายร่ วมกัน ในการปกป้ องสถาบันหลักของชาติที่อาจถูกทําลายโดยระบอบทักษิณและระบบการเมือง
ที่ไม่เปิ ดโอกาสให้แก่คนดี และเป็ นการใช้วาทกรรมชาตินิยม ด้านพระมหากษัตริ ย ์ ในการสะท้อนให้เห็น
ถึงความสําคัญของสถาบันฯ ที่ไม่ควรถูกละเมิดและเป็ นหน้าที่ของประชาชนที่ตอ้ งร่ วมมือกันรักษาไว้ (สิ ทธิ
ชัย, 2557, น.102) และใช้ประโยชน์ของความจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบันในการสร้างกลุ่มมวลชน
และเป้ าหมายร่ วมกันในการเคลื่อนไหว
การให้ค วามสํา คัญและส่ งเสริ ม ให้ผูน้ ําคนดี เข้า มามี อาํ นาจการปกครอง ไม่เพี ยงถู ก นํา เสนอว่า
ก่อให้เกิดประโยชน์ในข้างต้นเท่านั้น ทว่าได้รับการนําเสนอว่าสามารถนํามาซึ่ งประชาธิ ปไตยที่ถูกต้องได้
ภายหลังการเกิ ดรั ฐประหาร ได้มีการใช้รัฐธรรมนู ญฉบับชัว่ คราว พ.ศ.2557 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นับ เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของการร่ า งรั ฐธรรมนู ญฉบับ ใหม่ อนั เป็ นฉบับ ถาวร เพื่ อทํา ให้
ประเทศกลับเข้าสู่ วถิ ีแห่งประชาธิ ปไตย และมีการเลือกตั้งอีกครั้ง โดยระยะเวลาในการร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ หรื อรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2560 จากวันประกาศใช้ฉบับชัว่ คราว จนถึ งเสร็ จสิ้ นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.
2560 ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี 8 เดือน (iLaw, 2560) ทว่ายังคงไม่เปิ ดทางให้มีการเลือกตั้ง ส่ งผลให้รัฐบาลของ
คณะรัฐประหารยังคงดํารงตําแหน่ งสื บต่อไป จนนํามาสู่ การวิจารณ์ ว่ามีความพยายามประวิงเวลา เพื่อให้
คณะรัฐประหารอยูท่ าํ หน้าที่คณะรัฐบาลต่อไป (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2564) หัวหน้าคณะรัฐบาลได้แสดงทัศนะต่อ
เรื่ องดังกล่าว ผ่านตอนหนึ่งของคํากล่าวมอบโอวาทแก่ขา้ ราชการ โดยมีสาระสําคัญระบุถึง ความไม่ตอ้ งการ
สื บทอดอํานาจ แต่กงั วลว่าการเลือกตั้งอาจทําให้ได้คนไม่ดีเข้ามา ตัวของผูพ้ ดู ไม่ได้เป็ นศัตรู กบั ใคร หากใคร
ทําเพื่อบ้านเมืองก็พร้อมยอมรับ ซึ่ งการมีประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง ต้องได้คนดีเข้ามาบริ หารประเทศ และคนดี
คือ คนที่มีธรรมาภิบาล (ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ้างถึงใน คมชัดลึก, 2560)
การสร้างคําอธิ บายว่า ผูน้ าํ ที่เป็ นคนดี จะนําไปสู่ การมีประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าผูน้ าํ
คนดี เกี่ยวโยงกับการได้มาซึ่ งประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง อีกทั้งแสดงออกถึ งความกังวลว่าการเลื อกตั้งอาจนํา
คนไม่ดีกลับเข้ามาได้ โดยช่ วงเวลาดังกล่าวยังเป็ นช่ วงเวลาที่ สังคมไทยห่ างหายจากการเลื อกตั้งกว่าครึ่ ง
ทศวรรษ และแสดงออกถึงความต้องการคนดีที่ทาํ มาเพื่อบ้านเมืองเข้ามาทําหน้าที่อีกด้วย ทั้งนี้ ในอดีตหลัง
การรัฐประหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชาได้รับความเห็ นจากประชาชนผ่านผลสํารวจของสวนดุ สิตโพ
ลกว่าร้ อยละ 81 ซึ่ งรู ้ สึกสมหวังกับการได้พลเอกประยุทธ์ เป็ นนายกรั ฐมนตรี เพราะ ๐เป็ นคนดี เด็ดขาด
จริ งจัง๑ (BBC NEWS ไทย, 2561) สิ่ งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถือครองความเชื่ อมัน่ ของการเป็ นคนดีของพล
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เอกประยุ ท ธ์ จ ากรายงานผลสํ า รวจดัง กล่ า วที่ ไ ด้รั บ การเเผยแพร่ ไ ปยัง สั ง คม ด้ว ยเหตุ น้ ี การนํา เสนอ
ความสําคัญของคนดีโดยผูท้ ี่ได้รับภาพลักษณ์วา่ เป็ นคนดี มีความเกี่ยวโยงกับภาพลักษณ์ของผูน้ าํ เสนอ
ทัศนะของความต้องการคนดีมาบริ หารประเทศเพื่อให้เป็ นประชาธิ ปไตยที่ถูกต้องนั้นยังมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดที่สะท้อนจากวาทกรรมทางการเมืองว่าด้วยประชาธิ ปไตยแบบไทย ในแบบแผนของ ๐สํานักคิด
ประเพณี ๑ ซึ่ งเป็ นสํ า นั ก คิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระบบราชการและทหาร โดยมองว่ า การปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตย คือการมีผปู ้ กครองผูท้ รงคุ ณธรรม เหมาะสมด้วยคุ ณสมบัติส่วนตน (นคริ นทร์ , ม.ป.ป., น.
231) สะท้อนให้เห็ นว่า ประชาธิ ป ไตยในการเมื องไทย มี ส ถานะเป็ นเครื่ อ งมื อของกลุ่ ม คนในสั ง คม ที่
พยายามเป็ นเจ้าของ สร้างและดัดแปลงเพื่อใช้ต่อสู ้ทางการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของตน (เกษียร เตชะพีระ
อ้า งถึ งใน นคริ นทร์ , ม.ป.ป., น.255) เช่ นเดี ย วกับ การสร้ า งความหมายและใช้ค าํ ว่า คนดี เพื่ออธิ บ ายถึ ง
คุณสมบัติ และความเหมาะสมของการเป็ นผูน้ าํ ในห้วงเวลานั้น ๆ คําอธิ บายล้วนเป็ นไปเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผล
ประโยชน์แก่กลุ่มตนหรื อผูกโยงเข้ากับกลุ่มของตนเอง
การอธิ บายว่าคนดี คือคนที่มีธรรมาภิบาล คําว่า ธรรมาภิบาล มีความหมายเกี่ ยวข้องกับ ๐หลักใน
การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี ๑ รักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของส่ วนรวม (ลัดดา ผลวัฒนะ, 2557,
น.16-17) อย่างไรก็ตาม เมื่ อพิ จารณาความหมายของหลัก การธรรมาภิ บาลเพิ่ มเติ ม มี การมุ่ง เน้นหลัก
คุณธรรม (morality) คือการยึดมัน่ ในคุณธรรมความดี ความถูกต้องตามครรลองครองธรรมด้วย (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี, 2542) จึงจะเห็ นว่า ความหมายของ
คําว่าธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยังคงความเกี่ ยวเนื่ องกับคุ ณธรรมและความดี งาม จึ งมีความเป็ นไปได้ว่า
ความหมายของ ๐ธรรมาภิบาล๑ ที่ถูกอ้างถึงในโอวาทมุ่งเน้นคุณธรรมและความดีงามในการปกครองด้วย
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในรู ปแบบของผูป้ กครองคนดีน้ นั ถูกใช้ในรู ปแบบของการอธิ บาย
ถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็ นผูป้ กครอง โดยการเป็ นคนดี ปกครองบ้านเมืองนั้น หมายถึ ง การ
เป็ นคนคุ ณธรรม ในบางช่ วงเวลาผูป้ กครองคนดี นอกจากเป็ นผูม้ ี คุณธรรมแล้ว ยังจําเป็ นต้องมาจากการ
เลื อกตั้งด้วย เพื่อทําให้บา้ นเมืองมีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น การเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองนํามาซึ่ ง
คุณสมบัติของผูป้ กครองที่ต่างออกไป นัน่ คือ มีศีลธรรม มีธรรมะ มีธรรมาภิบาล ทําเพื่อชาติบา้ นเมือง และ
ไม่จาํ เป็ นต้องมาจากการเลือกตั้ง การได้มาซึ่ งอํานาจจากการเลือกตั้งจึงไม่ใช่คุณสมบัติสําคัญของผูป้ กครอง
และการมี ผูป้ กครองที่ เป็ นคนดี จะนํา มาซึ่ ง ประชาธิ ป ไตยที่ ถู ก ต้องได้อีก ด้วย ก ารสถาปนาและสร้ า ง
ความสําคัญให้กบั ความเป็ นคนดีของผูป้ กครองด้วยคุณสมบัติขา้ งต้น ยังถูกประกอบสร้างไปด้วยความเป็ น
ชาตินิยม นัน่ คือ การสร้างความรู ้สึกร่ วมของคนในชาติในการให้ความสําคัญผูป้ กครองคนดี เพราะการมีอยู่
ของผูป้ กครองคนดีน้ นั ล้วนเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
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2) ๐คนดี๑ ในสังคม
คนดี ในสังคม คือ วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีในลักษณะของการมีความหมายเกี่ยวข้องกับการ
เป็ นคนดี ที่ทาํ หน้าที่เพื่อปกป้ อง หรื อทําเพื่อบ้านเมืองในระดับของบุ คคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่ ผปู ้ กครอง ในการ
ระบุถึงคุ ณลักษณะและหน้าที่อนั พึงกระทําเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็ นคนดี วาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบุถึงคุณลักษณะที่เป็ นและควรจะเป็ นของคนดีที่สังคมต้องการ
การตอบแทนคุ ณแผ่นดิ นเป็ นคุ ณลัก ษณะหนึ่ ง ของการเป็ นคนดี แนวทางการตอบแทนคุ ณแผ่นดิ น จึ ง
สามารถหมายถึ ง แนวทางการเป็ นคนดี ดว้ ยเช่นกัน แนวทางดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการมีความจงรักภักดี ต่อ
ชาติ ศาสนา และกษัตริ ย ์ ยึดถือและปฏิบตั ิตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ดํารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทย ไม่ควรลอกเลียนของ
ฝรั่ง จนไม่เหลือความเป็ นไทย หากเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเป็ นเจ้านาย ต้องเป็ นตัวอย่างแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
และมี ความเมตตา คุ ณธรรม จริ ยธรรม หากเป็ นผูใ้ หญ่ตอ้ งรับผิดชอบให้เยาวชนเติบโตเป็ นคนดี ของชาติ
(เปรม ติณสู ลานนท์ อ้างถึงใน นักปรัชญาชายขอบ [นามแฝง], 2555) อีกทั้งบ้านเมืองยังต้องการคนดีจาํ นวน
มาก เพื่อร่ วมกันทําให้การโกงชาติอนั เป็ นภาระและหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องครุ่ นคิดหาวิธีทาํ ให้การ
โกงชาตินอ้ ยลง (เปรม ติณสู ลานนท์ อ้างถึงใน TNN, 2558)
การเป็ นคนดี ที่ ตอบแทนคุ ณแผ่นดิ น มี แนวทางปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การให้ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อ
สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริ ย ์ สะท้อนให้ถึงการผูกโยงความเป็ นคนดี เข้ากับ
ความเป็ นชาตินิยม โดยเฉพาะในรู ปแบบราชาชาตินิยม ผ่านการให้ความสําคัญกับสถาบันกษัตริ ยอ์ ย่างสู งสุ ด
และจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมอบความจงรักภักดีเพื่อเป็ นการทดแทนคุณแผ่นดิน เป็ นการผูกโยงการทดแทน
บุญคุ ณต่อแผ่นดิ นหรื อชาติ ไว้กบั สถาบันกษัตริ ย ์ โดยการทําให้สถาบันเป็ นส่ วนหนึ่ งของความเป็ นชาติ
ประกอบกับแนวทางในการทดแทนคุณแผ่นดินแนวทางหนึ่ง คือการยึดถือและปฏิบตั ิตามคําพูดหรื อคําสอน
ใด ๆ ที่ ม าจากสถาบันฯ สะท้อนให้เห็ นว่า นอกจากสถาบันกษัตริ ยจ์ ะมี ความสํา คัญในการได้รับความ
จงรักภักดีแล้ว ยังจําเป็ นต้องเชื่ อฟั งในสิ่ งที่สถาบันฯได้สื่อสารมาถึงผูค้ นในสังคม เกิดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่
จําเป็ นต้องให้การยอมรับนํามาปรับใช้ในชีวติ
การดํารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทย แนวทางนี้ สะท้อนให้เห็ นถึ งความเป็ นชาตินิยมทางวัฒนธรรม การ
อ้า งอิ ง ถึ ง การไม่ ค วรลอกเลี ย นหรื อ ตื่ น เต้น ไปกับ วัฒ นธรรมของพวกฝรั่ ง ๐ฝรั่ ง ๑ ตามความหมายใน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฯ หมายถึง ๐ชนชาติผิวขาว๑ หรื ออาจระบุเจาะจงได้วา่ หมายถึงชาวตะวันตก
(western) การระบุวา่ ไม่ควรลอกเลียน ด้วยเพราะวัฒนธรรมไทยอาจหายไปได้
การคงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทยและไม่ไขว้เขวกับวัฒนธรรมอื่ นจึ งเป็ นแนวทางในการทดแทนคุ ณแผ่นดิ นที่
สําคัญประการหนึ่ ง ทว่าสิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าการเป็ นคนดีที่ตอบแทนคุณแผ่นดินของคนในชาติไทย
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ทุกพื้นที่ไม่วา่ เชื้อชาติใด เกี่ยวข้องกับ ๐ความเป็ นชาติไทย๑เท่านั้น เนื่ องจากให้ความสําคัญกับความเป็ นไทย
ให้อยูเ่ หนือกว่าชนชาติอื่น ๆ ความเป็ นคนดี ทดแทนคุณดังกล่าว จึงผูกโยงเข้ากับรัฐไทยและความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นไทย สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดชาตินิยม ด้านวัฒนธรรม ที่ให้ความสําคัญและคุณค่าแก่สิ่งที่เป็ น
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทย โดยเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งของรัฐในการรวมคนในชาติ (สิ ทธิ ชยั , 2557, น.
103) อย่า งไรก็ ดี การอ้า งอิ ง ถึ ง การไม่ ค วรลอกเลี ย นฝรั่ ง หรื อชาวตะวันตก ถู ก นํา เสนอมาตั้ง แต่ ใ นอดี ต
โดยเฉพาะในการสรรสร้างคําอธิ บายทางความคิดให้กบั ๐ประชาธิ ปไตยแบบไทย ๆ๑ ปรากฏการอ้างอิงถึง
การไม่ ค วรลอกเลี ย นวัฒ นธรรมหรื อพิ ธี ก รรมแบบชาวตะวันตก อาทิ พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้ทรงตักเตือนคนรุ่ นใหม่เรื่ องการใช้ภาษาแบบใหม่ โดยสาระสําคัญระบุถึง การที่คนไทยไม่ค่อย
รักษาของเก่า และไม่มีของใหม่มาแทนที่ คนไทยมักพูดตามฝรั่งทั้งที่ไม่เข้าใจ อีกทั้งยังตั้งคําถามว่าเหตุใด
คนไทยไม่ รัก บ้านเมื องตนเอง ไปรั กนิ ยมชาติ อื่น ภาษาอื่ น หรื อแนวคิ ด ๐ประชาธิ ปไตยแบบไทย๑ ที่ มี
รากฐานมาจากสํานักคิดประเพณี เกี่ยวข้องกับการอธิ บายสถานะของกษัตริ ยแ์ ละผูน้ าํ ไทย โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
ผ่านการเลือกตั้งที่เป็ นพิธีกรรมของชาวตะวันตก (อ้างถึงใน นคริ นทร์ , ม.ป.ป., น.221-233) แสดงให้เห็นว่า
ความพยายามสร้างแนวคิดการรักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทยมีหลากหลาย ได้รับการนําเสนอมาอย่างยาวนาน
และเป็ นไปได้วา่ ยังส่ งอิทธิ พลต่อแนวคิดการรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทยอื่น ๆ ที่ถูกนําเสนอต่อมาอีกด้วย
การมีความเมตตา มีคุณธรรม และจริ ยธรรม โดยผูม้ ีอาํ นาจที่มีผใู้ ต้บงั คับบัญชา จําเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความเมตตา และรับเอาความทุกข์มาไว้กบั ตนเอง เป็ นการสร้างความหมายให้กบั ภาระหน้าที่ของผูม้ ีอาํ นาจ
ต้องมีเมตตาต่อผูอ้ ื่นที่อยูใ่ นสถานะที่ต่าํ กว่า ชี้ให้เห็นว่า ความเมตตาในกรณี ดงั กล่าว เป็ นสิ่ งที่ถูกมอบให้จาก
ผูท้ ี่อยู่ในสถานะสู งกว่าไปยังผูน้ ้อย หรื อผูท้ ี่สถานะแตกต่างกัน การระบุดงั กล่าว แสดงให้เห็ นถึ งลักษณะ
๐คนดี แบบฆราวาส๑ การเป็ นผูป้ กครองที่ เต็ม เปี่ ยมไปด้วยคุ ณธรรมของผูป้ กครอง ทว่า ไม่ ไ ด้ต้ งั อยู่บ น
หลักการเชิงศีลธรรมที่มองว่าคนเท่ากัน (สุ รพศ ทวีศกั ดิ์, 2559)
สุ ดท้ายคือ การโกงชาติ โดยมองว่า การโกงชาติเกิ ดขึ้นจากคนไม่ดี และการจะจัดการกับการโกง
ชาติให้ได้น้ นั จําเป็ นต้องการสร้างคนดีให้มาจัดการกับคนไม่ดี และทําให้การโกงชาติหมดไป
เรื่ องราวของ ๐การโกง๑ ในสั งคมไทยมี มาอย่างยาวนาน การอ้างอิ ง ถึ ง การโกงเกิ ดขึ้ นในหลาย
ช่วงเวลา และบ่อยครั้งถูกนําเสนอในรู ปแบบของการต่อต้านการโกง หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่ อ ๐วาทกรรมปราบ
โกง๑ ในทศวรรษ 2520 อันเป็ นช่วงเวลาที่กองทัพเริ่ มสื่ อสารเรื่ องราวของกลุ่มผลประโยชน์ในทางการเมือง
พรรคการเมืองของนายทุน ผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่ นที่เข้าทําหน้าที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทน โดยการสื่ อสารกระทํา
ผ่านทั้งโครงสร้ างหลักของกองทัพ และผ่านกลุ่มย่อย อย่างนักวิชาการสายทหารซึ่ งล้วนมีบทบาทในการ
สร้ า งสรรค์ค าํ และแนวคิ ดที่ เ กี่ ย วข้องกับ เรื่ องราวของการโกงในทางการเมื อ ง อาทิ ๐ธุ รกิ จการเมื อง๑,
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๐บุฟเฟต์คาบิเนต๑ ซึ่ งล้วนถือครองอิทธิ พลในทางสังคม ตัวบทเหล่านี้ไม่ได้ยดึ ครองพื้นที่ทางความคิดแก่คน
บางกลุ่ มเท่ านั้น แต่ยงั แทรกซึ มเข้าสู่ สั งคมอย่างรวดเร็ ว และปรากฏเป็ นคํา สําคัญที่ เกี่ ย วโยงกับการเปิ ด
โอกาสให้ทหารแทรกแซงการเมืองและปูทางไปสู่ การรัฐประหาร (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, 2559)
การโกง และการปราบโกงนั้น กลุ่มบุคคลที่ถูกอ้างอิงอย่างเจาะจง คือ นักการเมือง ในเหตุการณ์ทาง
การเมืองมักหยิบยกเรื่ องราวของนักการเมือง และ การโกงขึ้นมานําเสนอ ดังในกรณี การชุ มนุ มประท้วงของ
กลุ่มพันธมิตรฯ จากคําปราศรัยของนายประพันธ์ คูณมี ซึ่ งความตอนหนึ่งระบุถึงความต้องการคนดีปกครอง
บ้านเมื อง และการโกงของเหล่ านักการเมื อง โดยเฉพาะนายกรั ฐมนตรี ที่มาจากการเลื อกตั้ง สร้ างความ
เสี ยหายมากกว่านายกรัฐมนตรี ที่มาจากการปฏิวตั ิหรื อรัฐประหาร (ประชาไท, 2554) จะเห็นว่าการนําเสนอ
เรื่ องราวของคนดีอนั เป็ นคู่ตรงข้ามกับการโกงนั้น และเรื่ องราวการโกงหรื อการปราบโกงถูกนําเสนอผ่านผู ้
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพ และมักนํามาวิพากษ์วจิ ารณ์นกั การเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยแนวทางปฏิบตั ิของคนดีในข้างต้น ถูกทําให้กลายเป็ นเรื่ องเชิ งสถาบัน คือ
บริ บทของสถาบันจะรายล้อมไปด้วยแนวทางปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์ ซึ่ งทําหน้าที่ควบคุมการประพฤติ ดังที่พบ
เห็นจากการสร้างความหมายและความสําคัญให้กบั คนดี และสร้างแนวทางปฏิบตั ิในการเป็ นคนดี ผูน้ าํ เสนอ
สารดังกล่าว ทําหน้าที่เสมือนผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยทําหน้าที่เสมือนผูน้ าํ ทางศีลธรรมและความรู้จึงเป็ นการสร้าง
พื้นที่ให้กบั การถื อครองอํานาจในการสร้ างความคิด ความรู ้ ความเข้าใจ และวิถีปฏิบตั ิของผูค้ นในสังคม
ให้กบั สาร และการสื่ อสาร ผ่านการสร้ า งโลกทัศน์ให้เกิ ดการยอมรั บซึ่ งแนวคิ ดที่ ถูกมอบให้ (ชัยอนันต์
สมุทรวณิ ช, 2530) ซึ่ งอุดมไปด้วยความรู ้ ในเรื่ องราวของการเป็ นคนดี การทดแทนคุ ณแผ่นดิ น และมีการ
แบ่งสรรหน้าที่ถึงแนวทางปฏิบตั ิให้กบั ผูค้ นในสังคม ขณะเดียวกัน ผูถ้ ่ายทอดคุณสมบัติของการเป็ นคนดีได้
สถาปนาตนเองเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ในเรื่ องดังกล่าว มีตาํ แหน่ งหน้าที่ที่เหนื อกว่าผูอ้ ื่นซึ่ งส่ งผลให้วาทกรรมที่
ผลิ ตสร้ างทํางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังสร้ างอํานาจให้กบั คนบางกลุ่ ม สามารถใช้อาํ นาจกํากับ
หรื อกดขี่คนกลุ่มอื่นไว้ ส่ งผลให้มีผทู ้ ี่ตกอยู่ใต้อาํ นาจ ในสถาบันของวาทกรรมดังกล่าว จึงมีการผลิตสร้ าง
ทําซํ้าวาทกรรมเพื่อใช้ครอบงําผูค้ นอยู่ตลอด (สามชาย, 2561, น.47-48) ทั้งนี้ เป้ าหมายของวาทกรรมเชิ ง
สถาบันยังมุ่งที่จะทําให้ความรู ้ และสถาบันนั้นๆ มีความเฉพาะทาง จําเป็ นต้องมีผเู ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
การยกย่องว่ามีความรู ้ ความเข้าใจ และมีบทบาทต่อเรื่ องดังกล่าวอย่างชัดเจน (ชัยณรงค์ เครื อนวน, ม.ป.ป.)
นอกจากคุ ณสมบัติของการทดแทนคุ ณแผ่นดิ นอันเป็ นคุ ณสมบัติของการเป็ นคนดี แล้ว วิถีปฏิ บตั ิของการ
เป็ นคนดี ในสภาวการณ์ ที่การเมืองไทยประสบปั ญหาเผชิ ญภัยจากกลุ่มคนที่ขาดซึ่ งคุ ณงามความดี คือ การ
ต่ อ สู ้ ข องคนดี อัน เป็ นช่ ว งตอนหนึ่ งของคํา กล่ า วที่ ป รากฎขึ้ น ในการปราศรั ย ของแกนนํา การชุ ม นุ ม
เคลื่ อ นไหว ภายใต้ชื่ อ กลุ่ ม กปปส. ถ้อ ยคํา ปราศรั ย นํา เสนอต่ อ ผู ้ร่ ว มการชุ ม นุ ม และถ่ า ยทอดผ่ า น
สถานี โทรทัศน์ที่เกี่ ยวข้องอย่างบลู สกาย (blue sky) โดยนายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ ผูน้ าํ การชุ มนุ มเป็ นผู้
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สื่ อสาร (BBC NEWS ไทย, 2560) การระบุถึงการเคลื่ อนไหวดังกล่าวว่าเป็ นของกลุ่มคนดี เป็ นถ้อยคําที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการขึ้นปราศรัย(อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.100)
การต่อสู ้ ของคนดี ใช้ในการอธิ บายถึ งการเคลื่ อนไหวต่อต้านรั ฐบาลของกลุ่ ม กปปส. มี ลกั ษณะ
สําคัญคือ การสร้างอัตลักษณ์คนดีให้เกิดแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยยึดมัน่ ในความดีและ
ศีลธรรม การปฏิบตั ิการต่างๆ ของกลุ่ม กปปส. ที่มีหรื อไม่มีความรุ นแรง ถูกสร้างความชอบธรรมด้วยการ
ระบุวา่ ล้วนเป็ นการกระทําในนามของความดี เพื่อรักษาและคงคุณค่าของความดีไว้ และกลุ่มกปปส.มักให้
ความหมายต่อการกระทําของกลุ่มตนและกลุ่มตรงกันข้ามที่แตกต่างกันออกไป ความเป็ นคนดี ถูกผูกอัต
ลักษณ์ไว้ที่กลุ่มตนเองเท่านั้น ทว่ามองว่ากลุ่มตรงข้ามเป็ นคนไม่ดี เพื่อสร้างความเป็ นขั้วตรงข้ามให้เกิดขึ้น
(ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2560) ทั้งนี้ คําปราศรัยที่มุ่งเน้นการสร้ างอัตลักษณ์ ของการเป็ นคนดี อีกทั้งผลิตซํ้าวาท
กรรมคนดี ที่ออกมากระทําการเพื่อชาติในกลุ่มการเคลื่อนไหว มีฐานะเป็ นอุดมการณ์ คือการสร้างตัวแทน
ความคิด ทําให้ผคู ้ นเกิดจินตภาพและความรู ้สึกร่ วมกับตัวบทที่นาํ เสนอ (สามชาย, 2561, น.37-40) ในกรณี น้ ี
คือ การสร้ างอัตลักษณ์ คนดี นําเสนอกลุ่มตรงกันข้ามให้อยู่ในด้านลบ อาทิ การระบุว่ากลุ่ มตรงข้ามเป็ น
อมนุ ษย์ (ประจักษ์, 2560) ขณะที่มีความเชื่ อว่ากลุ่มตนเป็ นผูผ้ ดุ งศีลธรรมให้เกิดแก่สังคมและออกมาต่อสู ้
เพื่อบ้านเมือง ซึ่ งมีลกั ษณะการเน้นด้านที่เป็ นบวกให้เกิดแก่กลุ่มตน วาทกรรมดังกล่าวจึงเป็ นอุดมการณ์ ที่
เชื่ อมโยงความเชื่ อของการเป็ นคนดีเข้ากับการกระทํา การใช้ความรุ นแรงหรื อการกระทําใดๆของกลุ่มตน
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานเหตุผลของการธํารงไว้ซ่ ึ งความดีงาม การปราศรัยข้างต้น ยังเป็ นการแสดงภาพอุดมการณ์ที่
กํากับความคิดและแบบพฤติกรรมของผูร้ ่ วมชุมนุมอีกด้วย
การใช้วาทกรรมคนดีในรู ปแบบดังกล่านั้นมีลกั ษณะของการนําเสนอ ๐การเมืองเชิงศีลธรรม๑ เนื่อง
ด้วยมุ่ งเน้นและให้ความสํา คัญกับ ตัวบุ คคลที่ เป็ นคนดี เพื่อแสวงหาคนดี เข้า มาปกครอง อี ก ทั้งส่ ง ผลต่ อ
พัฒนาการองค์ประกอบหลักของประชาธิ ปไตย ได้แก่ กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุ ล ด้วยเพราะผูค้ นใน
สังคมเชื่อมัน่ ในความเป็ นคนดี จนส่ งผลให้เกิดช่องว่างอันนํามาซึ่ งโอกาสในการแทรกแซงจากอํานาจนอก
ระบอบประชาธิ ปไตย (อนุสรณ์ อุณโณ อ้างถึงใน De/code, 2564) นอกจากนั้น การนิ ยามความหมายของ
ความดี อย่า งเฉพาะ เจาะจงยังผลให้เกิ ดการเบี ย ดขับ และกี ดกันความหมายหรื อคํานิ ยามรู ปแบบอื่นๆ ที่
แตกต่าง เมื่อเกิ ดการจํากัดการนิ ยามความหมายของการกระทําตนเป็ นคนดี อาจนํามาซึ่ งการทําลายคุ ณค่า
ของความดีหรื อการเป็ นคนดีลงได้ (เกษม เพ็ญภินนั ท์, 2552)
การสร้ างค่านิ ยมเกี่ยวกับคนดีในสังคม ตัวอย่างเช่น การสร้ างค่านิ ยม 12 ประการของรัฐบาลคณะ
รัฐประหาร อันเกี่ ยวข้องกับความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสน์ และกษัตริ ย ์ การปฏิ บตั ิตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ นึ กถึงประโยชน์ของชาติเป็ นสําคัญ มีความกตัญํู
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กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ และเคารพผูใ้ หญ่ มีศีลธรรม มีความละอายต่อบาป มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน มีระเบียบวินยั
รักษาวัฒนธรรมไทย และเรี ยนรู้ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (สํานักงาน
กสทช., ม.ป.ป.) การออกคําประกาศค่านิยมดังกล่าว แสดงออกถึงการประกาศคุณงามความดีของผูป้ ระกาศ
เพื่อเป็ นการแสดงเจตจํานงว่าการยึดอํานาจจากการก่อรัฐประหาร เป็ นไปเพื่อสร้างคนดีให้เข้าสู่ อาํ นาจ และ
สังคม ตรงตามเจตจํานงการเรี ยกร้องของกลุ่มผูป้ ระท้วงก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารและคติการปกครองที่
องค์กรพุทธศาสนาไทยใช้เพื่อสนับสนุนผูใ้ ห้การอุปถัมภ์องค์กร (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2562)
2. ๐คนดี๑ กับความแตกต่างของความหมาย
การใช้แ ละนิ ย ามคนดี ที่ แตกต่ า งไปจากนิ ย ามและการใช้ที่ แ พร่ หลายและถู ก รั บ รู ้ โ ดยทัว่ ไป มี
ลักษณะที่หลากหลาย ทั้งความพยายามเสี ยดสี ความหมายเดิม ตลอดจนสร้างความหมายใหม่ในลักษณะของ
การลดความชอบธรรมของคํา ว่า ๐คนดี ๑ ในรู ป แบบเดิ ม ที่ มุ่ ง เน้น ความมี คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรมและเป็ น
คุณลักษณะที่ควรค่าแก่การเป็ นผูป้ กครอง และแนวทางที่บ่งชี้ถึงความเป็ นคนดีในสังคม
ความเป็ นคนดีที่เกี่ ยวข้องกับการเลื อกตั้งในลักาณะของการลดทอนความชอบธรรมลง ถูกหยิบยกขึ้นกล่าว
ในการปาฐกถาในงานครบรอบ 36 ปี ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุ มชน โดยประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ นายอานันท์ ปั นยารชุ น ระบุว่าการที่ชาวชนบทต้องการพื้นที่ในการต่อรองกับผูม้ ีอาํ นาจใน
ท้องถิ่ น เขาเหล่ า นั้นจึ ง รู ้ สึ ก ถึ ง ความเหลื่ อมลํ้า และความยากจนอย่า งมาก พวกเขาจึ ง ต้องการพื้ นที่ เพื่ อ
แสดงออกซึ่ งสิ ทธิ อันเป็ นสิ่ งที่ผมู ้ ีอาํ นาจหวงแหนอย่างมาก โดยเฉพาะการกระทําผ่านการเลือกตั้ง ด้วยเหตุ
นี้ การเลื อกตั้งในเมืองไทยจึงต้องเคารพสิ ทธิ และความเห็ นที่แตกต่าง ไม่คาดหวังว่าต้องเลื อกคนดี คนเก่ง
เพราะไม่ได้กาํ ลังเลื อกพระสังฆราช อีกทั้งยังนําเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวผ่านการเคารพซึ่ ง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง (แนวหน้า, 2553 อ้างถึงใน ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2558, น.50-51)
การอ้างอิงถึ งการเข้าถึ งสิ ทธิ การเลื อกตั้ง และอํานาจทางการเมื องของกลุ่ มคนจน โดยเฉพาะใน
ชนบท เนื่ องจากในสังคมมีความพยายามลดทอนความชอบธรรมในการเข้าถึ งหรื อการมีอยู่ของสิ ทธิ ของ
กลุ่มดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ทว่ามีจุดร่ วมอย่างหนึ่ งคือมองว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีความไม่ฉลาด อีก
ทั้งกลุ่มคนที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา ไม่มีความรู ้ และตกเป็ นเครื่ องมือของนักการเมืองที่ไม่ดี ขาด
ความเข้าใจในประชาธิ ปไตย ไม่สามารถใช้สิทธิ ทางการเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานของชน
ชั้นกลางในสังคมไทย สิ่ งเหล่านี้นาํ พาประเทศพบกับความวุน่ วายและเลวร้าย ทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่ยอมรับ
ผลการเลือกตั้งของคนเหล่านั้นซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ (ประจักษ์, 2558, น.20-51) ส่ งผลให้เกิดความเชื่ อว่าผูท้ ี่มี
การศึ ก ษา มี ค วามพร้ อ ม และรู ้ เ ท่ า ทันนัก การเมื องจะเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถเลื อกตั้ง คนดี เ ข้า มาทํา หน้า ที่ ก าร
ปกครอง
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สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นค่านิ ยมในสังคมที่ตอ้ งการเลือกคนดีและคนเก่งเข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อมี
อํานาจทางการเมือง การเปรี ยบเทียบว่าไม่ควรคิ ดว่าต้องเลื อกคนดี คนเก่ ง เนื่ องจากเราไม่ได้กาํ ลังเลื อก
พระสังฆราช แสดงให้เห็นว่า มุมมองต่อลักษณะของคนดีน้ นั ถูกผูกโยงเข้ากับความดีงามที่เกี่ยวพันกับความ
เชื่อทางศาสนา ดังที่พบเห็นจากแนวคิดผูป้ กครองที่ดีในการเมืองไทย การมีบุญสะสม มีความดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรม อันนํามาซึ่งอํานาจการปกครอง (วันพัฒน์ ยังมีวทิ ยา, 2560, น.206)
ทั้งนี้ คนดีที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งในข้างต้น เป็ นการพยายามลดทอนความสําคัญของการเลือกตั้ง
คนดีลง ผ่านการสร้างมุมมองต่อการเลือกตั้ง ว่าไม่จาํ เป็ นต้องยกการเลือกคนดี หรื อคนเก่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด
ทว่ามุมมองที่ จาํ เป็ นต่อการเลื อกตั้งในสังคมไทยที่เกิ ดการสร้ างคือการยอมรับให้กบั การเปิ ดพื้นที่ในการ
เคารพสิ ทธิ ของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมในการแสดงออกซึ่ งสิ ทธิ ของตน
การลดทอนความชอบธรรมของคําว่าคนดี ยังเกิดขึ้นในรู ปแบบของการนิ ยามความหมายที่มีเป็ นลบอีกด้วย
อย่า งการใช้ค าํ ว่า คนดี จ อมปลอม ซึ่ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น และอธิ บ ายว่า คื อ กลุ่ ม คนที่ ท าํ เรื่ อ งไม่ ดี แทรกแซง
กระบวนการทางกฎหมาย เพื่อใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียม โดยใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่กลุ่มตนและใช้
กําจัดกลุ่มตรงข้าม ขณะเดียวกัน คนดีจอมปลอมนี้ มกั จะคอยสร้างภาพสั่งสอนผูอ้ ื่นให้เป็ นคนดี เพราะเกรง
ว่าหากคนอื่นทําชัว่ แล้วจะมาแก่งแย่งผลประโยชน์จากกลุ่มตนไป (วิโรจน์ ลักขณาอดิสร, 2562)
คนดีในข้อความดังกล่าวถูกปรับเปลี่ยน เพื่อใช้เป็ นคําเสี ยดสี ต่อผูต้ ้ งั ตนหรื ออธิ บายตนเองว่าเป็ นคน
ดี และสั่งสอนผูอ้ ื่นว่าให้เป็ นคนดี ด้วยการอธิ บายว่าคนเหล่านี้ คือ คนดี จอมปลอม หรื อ ไม่ได้เป็ นคนดี ที่
แท้จริ ง การนิยามดังกล่าวมุ่งนิ ยามกลุ่มคนที่อา้ งตนว่าเป็ นคนดี ด้วยการสร้างคําเรี ยกใหม่ให้กบั คนเหล่านั้น
ว่าเป็ น ๐คนดีจอมปลอม๑ มากกว่าการวิจารณ์คาํ ว่า ๐คนดี๑ โดยตรง สะท้อนว่ายังคงไว้ซ่ ึ งความดี งาม ในคํา
ว่า ๐คนดี ๑ ทําให้ยงั คงเป็ นคําที่ สามารถนํามาใช้อธิ บายความดี งามในตัวตนของคนได้ แต่คาํ ดังกล่ าวถู ก
นําไปใช้โดยคนบางกลุ่มที่มุ่งทําสิ่ งที่เป็ นลบ การนิ ยามดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ของผูน้ าํ เสนอ
ในขณะนั้น โดยเกิ ดขึ้นในช่ วงเวลาที่พรรคอนาคตใหม่ (พรรคการเมืองสังกัดเดิ มของนายวิโรจน์ก่อนถู ก
วินิจฉัยยุบพรรคการเมือง) กําลังเผชิ ญกับการถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่ องของ
สัญญาการกูเ้ งินของพรรค โดยตรวจสอบว่าการจัดทําสัญญาการกูเ้ งินที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ (Thai PBS
NEWS, 2563) เหตุการณ์ ดงั กล่าว เป็ นเหตุ นาํ มาสู่ การที่ศาลรั ฐธรรมนู ญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ใน
ท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างต้นถูกแบ่งปั นในห้วงเวลาที่เหตุการณ์ดงั กล่าวกําลังดําเนิ นอยู่ จึงทําให้
สามารถพิ จารณาได้ว่า มี อิท ธิ พ ลต่ อการสร้ างการนิ ยามของคํา ว่า ๐คนดี จอมปลอม๑ จะพบว่าคนดี ที่ ถู ก
นําเสนอข้างต้น คือคนดีที่ถูกนําไปผูกโยงเข้ากับคนบางกลุ่มอย่างเจาะจงคุณลักษณะของคนกลุ่มนั้น
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มากไปกว่า นั้น การใช้ค าํ ว่า คนดี ข องคนบางกลุ่ ม ยัง ถู ก มองว่า ทํา ให้ ค วามหมายคนดี ถู ก ทํา ให้
เสี ยหายเนื่ องด้วยคนกลุ่มหนึ่ งได้สถาปนาตนว่าเป็ นคนดี ทว่ากลับนิ ยามผูค้ นที่ไม่ใช่กลุ่มของตนเองว่าเป็ น
คนไม่ดี ด้วยเหตุน้ ีคนดีจึงต้องยึดอํานาจการปกครอง เพราะในห้วงเวลานั้นบ้านเมืองอาจเต็มไปด้วยคนไม่ดี
ที่มีอาํ นาจการปกครอง เหล่าคนดีจึงต้องทําหน้าที่ยดึ อํานาจการปกครองมาเป็ นของตน (ปิ ยบุตร, 2562)
คําว่า คนดีถูกนําไปใช้โดยคนบางกลุ่ม ด้วยการใช้เพื่อให้ความหมายแก่ตนเองว่าเป็ นคนดี มากไป
กว่านั้น การให้นิยามตนเองว่าเป็ นคนดีแล้ว ยังผลักดันให้คนอื่น หรื อคนที่ไม่ใช่กลุ่มของตนว่าเป็ นคนไม่ดี
ด้วยแนวทางการสร้ างความตรงกันข้ามให้เกิดแก่กลุ่มตนและคนอื่น โดยใช้การมุ่งเน้นด้านบวกแก่กลุ่มตน
ขณะเดียวกัน มุ่งเน้นด้านลบแก่กลุ่มอื่น (สามชาย, 2561, น.37-38) คือ ความเป็ นคนดี และความเป็ นคนไม่ดี
ตามลําดับ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นกระบวนการสร้ างความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ผ่านวาทกรรม เพื่อให้ผคู้ นใน
สังคมมี ความเชื่ อ และยึดมัน่ ในความสําคัญของคนดี เหนื อสิ่ งอื่ นใด รวมไปถึ งเชื่ อมัน่ ในแนวทางปฏิ บตั ิ
(วิชญ์จาํ เริ ญ มณี แสง, 2559) หรื อคําพูดของกลุ่มคนที่เรี ยกตนเองว่าคนดีดว้ ย มากไปกว่านั้น กลุ่มคนดียงั ทํา
การยึดอํานาจการปกครองเพราะเชื่อว่าอํานาจการปกครอง หรื อบ้านเมืองกําลังตกอยูแ่ ก่คนไม่ดี เหล่าคนดีจึง
จําเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อชาติบา้ นเมืองในการยึดอํานาจเพื่อปกครอง การอ้างอิงถึงการยึดอํานาจในการ
ปกครองของกลุ่มคนดีน้ นั แสดงให้เห็นถึงการเสี ยดสี ผทู ้ ี่อา้ งตนว่าเป็ นคนดีมกั ใช้ช่องทางในการเข้าสู ้อาํ นาจ
อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านการกระทํารัฐประหารยึดอํานาจเข้ามาปกครอง การกระทําดังกล่าวนั้น ถื อ
เป็ นการกระทําที่เปิ ดช่องทางให้กบั อํานาจนอกระบบที่ขดั กับหลักการประชาธิ ปไตย อันไม่เป็ นที่รองรับของ
ชาติและสังคมโลกในการเข้ากุมอํานาจการปกครอง (นภาจรี จิวะนันทประวัติ, 2557, น.14)
นอกจากการสร้างความหมายที่เสี ยดสี และลดทอนความชอบธรรมของคําว่าคนดีแล้ว ความเป็ นคน
ดี ยงั ได้รับการนิ ยามความหมายขึ้ นใหม่ ทําให้ควรมีการช่ วงชิ งความหมายมาอธิ บายในรู ปแบบที่ มีความ
เกี่ ยวพันกับ หลักการประชาธิ ป ไตย ด้วยการอธิ บ ายว่า คนดี คื อ ๐คนที่ เคารพศักดิ์ ศรี เพื่อนมนุ ษ ย์ ความ
หลากหลาย เชื่ อในเรื่ องความเสมอภาค สิ ทธิ์ เสรี ภาพ๑ (ปิ ยบุตร, 2562) การนําเสนอภาพของการเป็ นคนดี
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิ ปไตยของสํานักคิดตะวันตกในประเทศไทย กล่าวคือ วิสุทธิ์
โพธิ แท่น อธิ บายว่าอุดมการณ์อนั เป็ นหลักการของประชาธิ ปไตย คือการมีส่วนร่ วมของประชาชน ยึดมัน่ ใน
หลักสิ ทธิเสรี ภาพ และเสมอภาค หรื ออีกในกรณี หนึ่งคือ ปรี ดี พนมยงค์ ได้ตีพิมพ์หนังสื อในชื่อ ๐คําอธิ บาย
กฎหมายปกครอง๑ โดยกล่าวถึง ๐หลักการที่เป็ นสากล๑ ว่า ๐มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีเสรี ภาพ เสมอภาคและ
ภราดรภาพ๑ ซึ่ งทั้งสองคนเห็ นตรงกันว่า สิ่ งดังกล่าวคือแนวคิ ดปกติข้ นั พื้นฐานที่ ลว้ นไม่ผูกพันกับธรรม
เนียมประเพณี อันตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของสํานักคิดประเพณี ที่อธิ บายสถานะของผูป้ กครองบนฐาน
คิดที่เกี่ ยวโยงกับธรรมเนี ยมและประเพณี ซึ่ งให้ความสําคัญกับความเหมาะสมของผูป้ กครองที่พร้ อมด้วย
บุญบารมี และไม่จาํ เป็ นต้องมาจากการเลือกตั้ง (นคริ นทร์ , ม.ป.ป., น.239-252) ดังนั้น จึงมีความเป็ นไปได้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
อย่างยิ่งว่าการสร้างการนิ ยามใหม่ให้กบั คําว่าคนดีดงั กล่าวได้รับอิทธิ พลและมีความสอดคล้องกับสํานักคิด
ตะวันตกอันมุ่งเน้นหลักการที่เป็ นสากลและความเป็ นปกติข้ นั พื้นฐาน
การเปลีย่ นแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้ วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีในการเมืองไทยผ่านการศึกษาในช่วง
ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562 โดยเจาะจงช่ วงเวลาที่เกิ ดเหตุการณ์ ทางการเมืองหรื อการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมื องขึ้น พบว่า การใช้หรื อให้ความหมายวาทกรรมชาติ นิยมว่าด้วยคนดี จะปรั บเปลี่ ยนไปตามเหตุ การณ์
ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นๆ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความชอบธรรมจากวาทกรรมรู ปแบบเดิมที่
ครองความเป็ นเจ้าอยูใ่ นสังคม
การใช้วาทกรรมคนดี ในฐานะของการอธิ บ ายผูป้ กครองช่ วงปี พ.ศ. 2534 ถึ ง พ.ศ. 2562 มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงในลักษณะของการเพิ่มเติมคุ ณลักษณะของผูน้ าํ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในความหมายและ
การใช้อนั เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการต่อสู ้เพื่อปรับเปลี่ ยนรู ปแบบของวาทกรรมเดิ ม
ในสังคม โดยเริ่ มแรกในปี พ.ศ. 2534 ใช้คาํ ว่าผูม้ ีคุณธรรม และนายกคุณธรรม และคําว่ามีคุณธรรมได้กลาย
มาเป็ นหนึ่ งในคุณสมบัติของคนดี ต่อมาในอีกหลายปี ให้หลัง ลักษณะของการใช้คาํ ว่า ๐คนดี ๑ เกิ ดการ
เพิ่มเติมความหมายให้กบั คําดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น คือ มีคุณธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่
จําเป็ นต้องมาจากการเลื อกตั้ง ตลอดจนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์และสร้าง
ความหมายใหม่ที่แตกต่างจากความหมายเดิม
คําว่าผูม้ ีคุณธรรมถูกใช้เมื่อเกิ ดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534 ส่ งผลให้เกิ ดการจัดตั้งรัฐบาลชัว่ คราว
ขึ้น การเรี ยกร้องผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมเป็ นไปเพื่อเรี ยกศรัทธาคืนจากประชาชน ต่อมาการชุ มนุ มประท้วงในปี
พ.ศ. 2535 เกิดการเรี ยกร้องนายกคุณธรรมที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะในช่วงเวลานั้นสังคมไทยปกครองโดย
รั ฐบาลที่ ม าจากการรั ฐประหาร ทําให้กลุ่ มผูช้ ุ มนุ ม เรี ย กร้ องมองว่า ขาดความชอบธรรมในทางการเมื อง
เพราะไม่ได้มีที่มาจากวิถีแห่ งประชาธิ ปไตย และต้องการรั ฐธรรมนู ญที่มีความเป็ นประชาธิ ปไตย ยุติการ
แทรกแซงทางการเมืองจากทหาร (ธํารงศักดิ์, 2561, น.35) ส่ งผลให้เกิดการเรี ยกร้องนายกรัฐมนตรี ที่มีที่มา
จากการเลือกตั้ง มากไปกว่านั้น การเรี ยกร้องผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมหรื อนายกคุณธรรมได้รับอิทธิ พลมาจากความ
เชื่ อทางศาสนาผ่านพระภิกษุชื่อดังที่ ได้เผยแผ่แนวคิ ดเกี่ ยวกับความสําคัญของธรรมะในศาสนาที่มีความ
เกี่ ยวเนื่ องกับการเมื องและผูป้ กครอง (สนิ ทสุ ดา เอกชัย, 2562) อี กทั้งความมี คุณธรรมในตัวผูน้ าํ ในการ
ชุมนุมประท้วงในปี พ.ศ. 2535 ยังถูกนําเสนอผ่านแกนนําในการเคลื่อนไหวอย่างนายจําลอง ศรี เมือง บุคคล
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ที่มีภาพลักษณ์เป็ นคนดี ปฏิบตั ิธรรมอย่างเคร่ งครัด แม้อยูใ่ นเพศฆราวาส (ชัชฎา, ม.ป.ป.,น.14) จึงเป็ นผลให้
ภาพลักษณ์การเป็ นคนดีมีคุณธรรมจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นและถูกเรี ยกร้องในห้วงเวลาดังกล่าว
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในรู ปแบบของการส่ งเสริ มคนดีให้ปกครองบ้านเมือง และจํากัดคน
ไม่ดีไม่ให้มีอาํ นาจนั้นได้รับอิทธิ พลมาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ อย่างไรก็ตาม การนํากลับมาใช้อีกครั้งในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯ เป็ นไปเพื่อนําเสนอ
หลักการธง 4 ผืนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผูน้ าํ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําที่เป็ นคนดี การนําเสนอ
หลักการธง 4 ผืน เป็ นส่ วนหนึ่ งของตัวแบบการเมืองใหม่ที่มองว่าการเมืองแบบเก่าไม่เกิ ดโอกาสแก่คนดี
ส่ ง ผลให้มีค วามพยายามในการลดจํา นวนผูแ้ ทนประชาชนที่ ม าจากการเลื อกตั้งลง และเพิ่ม ที่ นั่งให้ก ับ
ตัวแทนจากสาขาอาชี พ ที่ จะช่ วยกระจายผลประโยชน์ ไ ปยัง กลุ่ ม อื่ น ๆอันจะนํามาซึ่ งผลประโยชน์ของ
บ้านเมือง (สนธิ อ้างถึงใน ประชาไท, 2551) การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในรู ปแบบดังกล่าว จึ ง
เป็ นไปเพื่อการสนับสนุ นข้อเรี ยกร้ องและสร้างความชอบธรรมให้กบั ตัวแบบการเมืองและหลักการที่กลุ่ม
การเคลื่อนไหวเสนอ ประกอบกับบรรยากาศในการเคลื่ อนไหวขณะนั้นมีมุมมองต่อรัฐบาลของนายสมัคร
สุ นทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงสวัสดิ์วา่ ใช้อาํ นาจในทางมิชอบ เกิดการฉ้อฉล อีกทั้งยังเป็ นรัฐบาล
หุ่ นเชิ ดของนายทักษิ ณ ชิ นวัตร อดี ตนายกรัฐมนตรี ผูท้ ี่ ถูกกลุ่ มพันธมิตรฯมองว่าไม่ใช่ นักการเมื องที่ ดี
(human Rights Watch, ม.ป.ป.) การนําเสนอภาพลักษณ์ผปู้ กครองที่ดีในหลักการธง 4 ผืนจึงปรากฎขึ้น
เสมือนการชี้ให้เห็นทางเลือกใหม่และคุณสมบัติอนั พึงมีของผูป้ กครองในโมงยามที่สังคมไทยกําลังประสบ
ปั ญหาที่เกิดจากความไม่ดีงามของเหล่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ต่ อมา การเรี ย กร้ องผูน้ ํา คนดี ที่ ไ ม่ จาํ เป็ นต้องมาจากการเลื อกตั้ง โดยเป็ นการนํา เสนอผ่า นการ
ปราศรัยของแกนนําในการชุ มนุ มประท้วงของกลุ่ม กปปส. นําเสนอว่าสภาประชาชนที่มาจากแนวทางการ
ปฏิ รูปประเทศของกลุ่ มกปปส. จะเป็ นผูค้ ดั เลื อกนายกรั ฐมนตรี ค นดี ที่ ไม่ สังกัดพรรคการเมื องเข้าดํารง
ตําแหน่ง เพราะขาดความเชื่ อมัน่ ในกระบวนการรัฐสภาที่มีนกั การเมืองต้นตอปั ญหาทางการเมืองทําหน้าที่
อยู่ ด้วยเหตุน้ ี นายกรัฐมนตรี คนดี จึงถูกสร้างคําอธิ บายเพื่อสร้างตัวแทนของความดี ในรู ปของบุคคลที่เป็ น
ผูน้ าํ ในการสร้างความชอบธรรมให้กบั ข้อเรี ยกร้องของกลุ่ม (ฐิติกร และอรรถสิ ทธิ์ , ม.ป.ป.)
ทั้งนี้ คุ ณสมบัติของผูน้ าํ คนดี ที่ไม่จาํ เป็ นต้องมาจากการเลื อกตั้งยังได้รับการนําเสนออี กครั้งผ่าน
มุมมองของประธานมูลนิ ธิกปปส. ซึ่ งระบุวา่ ที่มาของผูน้ าํ ไม่สําคัญเท่ากับการเป็ นคนมีธรรมะและศีลธรรม
การอธิ บ ายว่า ที่ ม าในการได้ม าซึ่ ง ผูน้ าํ ทางการเมื องสํา คัญน้อยกว่า คุ ณสมบัติส่ วนตนนั้นเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในสังคมไทยห้วงเวลานั้นเกิดความกังวลต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งเปิ ดโอกาส
ให้กบั นายกรัฐมนตรี คนนอกซึ่ งมีความเป็ นไปได้วา่ ที่มานั้นไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน เนื่ องด้วยบทบัญญัติ
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ดัง กล่ า วเปิ ดโอกาสให้ ก ับ นายกรั ฐมนตรี ที่ ไ ม่ ไ ด้ม าจากการเลื อ กตั้ง และไม่ ต้อ งถู ก เสนอชี่ อ จากพรรค
การเมืองใด ๆ สามารถได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ (iLaw, 2559)
คําอธิ บายว่าที่มาไม่สําคัญเท่าการเป็ นคนดีหรื อมีธรรมะ จึงเป็ นไปเพื่อให้การใช้วาทกรรมดังกล่าว
รองรับกับเหตุการณ์ในขณะนั้น คือการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กบั ที่มาของนายกรัฐมนตรี คนนอก
ในบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติของผูป้ กครองมากขึ้น
รู ปแบบถัดมา คือ ผูน้ าํ คนดี ทาํ ให้ได้มาซึ่ งประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง ผ่านการอธิ บายว่าผูน้ าํ คนดี ที่มี
ธรรมาภิ บาลนั้น จะนํา มาซึ่ ง ประชาธิ ป ไตยที่ ถูก ต้อง และการเลื อกตั้งอาจทํา ให้ได้คนที่ ไ ม่ดีกลับเข้า มา
คําอธิ บายดังกล่าวเกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ผูน้ าํ เสนอวาทกรรมรู ปแบบนี้ คือหัวหน้า
คณะรั ฐประหารที่ ก ํา ลัง ถู ก ตั้ง คํา ถามถึ ง การอยู่ใ นอํา นาจมาอย่า งยาวนานภายหลัง จากการรั ฐ ประหาร
(กรุ งเทพธุ รกิ จ, 2564) และยังไม่เปิ ดทางให้มีการเลือกตั้ง อันเป็ นกระบวนการหนึ่ งซึ่ งจะเปลี่ยนผ่านสังคม
ไปสู่ ความเป็ นประชาธิ ปไตย ด้วยเหตุน้ ี คํากล่าวที่ว่าการมีผนู ้ าํ ที่เป็ นคนดี ทําให้ได้มาซึ่ งประชาธิ ปไตยที่
ถูกต้อง จึงถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิ บายว่าประชาธิ ปไตยที่ถูกต้องคือการได้ผนู ้ าํ ที่เป็ นคนดี อีกทั้งยังลดความชอบ
ธรรมของการเลือกตั้งลงผ่านการระบุวา่ การเลือกตั้งอาจนํามาซึ่ งคนไม่ดี ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่ตรงข้ามกับคน
ดี จึงเป็ นไปได้วา่ การเลือกตั้งที่ได้คนไม่ดีกลับมานั้นจะไม่นาํ ไปสู่ ประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง
การเปลี่ ยนแปลงในรู ปแบบของการลดความชอบธรรมของคําว่าคนดี ลง เห็ นได้จากการนําเสนอ
ทัศนะเกี่ ยวกับคนดี ในการเลื อกตั้งนั้น ไม่ควรคาดหวังเพียงว่าผูค้ นในสังคมจะต้องเลื อกคนดี หรื อคนเก่ ง
เพราะไม่ได้กาํ ลังเลื อกพระสังฆราช ทว่าสิ่ งที่สําคัญสําหรับการเลื อกตั้ง คือ การยอมรับซึ่ งความคิดเห็ นที่
แตกต่างของคนอื่น ๆ แม้ไม่ถูกต้องตามใจ (แนวหน้า, 2553 อ้างถึงใน ประจักษ์, 2558, น.50-51) อันเป็ นการ
ลดความสําคัญของการมุ่งเน้นการเลือกตั้งคนดีเข้ามาทําหน้าที่ แต่เปลี่ยนไปให้ความสําคัญกับการยอมรับซึ่ ง
ความหลากหลายทางความคิดและความเสมอภาคทางการเมืองของคนในสังคม ความเปลี่ยนแปลงเรื่ องราว
ของคนดี ในการเลื อกตั้งข้างต้นนั้น แสดงให้เห็ นถึ งบริ บทในสังคมช่ วงเวลาดังกล่าวที่ส่งผลต่อการก่อรู ป
ของวาทกรรม กล่าวคือ ในช่วงเวลานั้นมีการเกิดขึ้นของวาทกรรมทางการเมืองหลายรู ปแบบที่ถูกนํามาใช้
และสื่ อสารในกระบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมือง รวมไปถึ งผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อลดทอนความชอบธรรม
ของเสี ยงข้างมากของประชาชน ผ่านการนําเสนอปั ญหาความไม่พร้อม การขาดความรู ้ และความไม่มีสํานึ ก
ของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง โดยเฉพาะผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า และมีฐานะยากจน ทว่าเป็ นกลุ่มคนที่ถือครองเสี ยงข้างมาก
อันนํามาสู่ ปัญหาทางการเมือง (ประจักษ์, 2558, น.19-26)
ต่อมา คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงผ่านการพยายามสร้างความหมายใหม่ จากเดิมที่มีความหมาย
เกี่ยวพันกับศีลธรรม ธรรมะที่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนา หรื อ ความเป็ นชาตินิยมที่วา่ ด้วยเรื่ องราวของ
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การทดแทนคุ ณแผ่นดิ น ไปสู่ การให้ความหมายของคนดี คือ คนที่เคารพหรื อให้เกี ยรติศกั ดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุ ษ ย์ ความแตกต่ า ง สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของเพื่ อ นมนุ ษ ย์ (ปิ ยบุ ต ร, 2562) คื อ การ
เปลี่ ยนแปลงทั้งความหมายและการใช้ ผ่านการสร้ างความหมายและการใช้ที่ลดความชอบธรรมของความ
เป็ นคนดีและกลุ่มคนที่ใช้คาํ ว่าคนดี เป็ นการขยายความหมาย ลดการผูกขาดความหมายหรื อแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เพื่อให้คาํ ว่าคนดีถูกใช้ได้อย่างทัว่ ไปทว่าสอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตย
การนิ ย ามความหมายใหม่ข องวาทกรรมชาติ นิย มว่าด้วยคนดี รูปแบบดัง กล่ า ว เป็ นผลมาจากการนิ ย าม
ความหมายคนดี แบบเดิ มอยู่ใ นการกํา กับ ของฝ่ ายอนุ รักษ์นิย มไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่ งทําหน้าที่ใ นการ
ปลูกฝั งเรื่ องราวและความเชื่ อเรื่ องของคนดีตามบรรทัดฐานของศีลธรรมที่ผกู โยงเข้ากับความเชื่ อทางพุทธ
ศาสนาและอํามาตยาธิ ปไตย คือ การนิ ยามคนดีเข้ากับการแสดงบทบาทในการเรี ยกร้องให้นาํ เอาหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ในการปกครอง และการเป็ นคนดีที่นิยามความหมายให้ผกู โยงเข้ากับการสํานึ กและทดแทน
บุ ญ คุ ณแผ่นดิ น ตลอดจนมี ค วามจงรั ก ภัก ดี ใ นสถาบันหลัก ของชาติ และอาจเข้า มาดํา รงตํา แหน่ ง ทาง
การเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งหรื อการรัฐประหาร (สุ รพศ ทวีศกั ดิ์, 2562) ด้วยเหตุน้ ี การนิ ยามการเป็ นคนดี
รู ปแบบใหม่จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างออกไปและมุ่งเน้นคุณค่าที่เป็ นสากลมากยิง่ ขึ้น
โดยสรุ ป การเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการ
เพิ่มเติมคุณลักษณะความเป็ นคนดี ในรู ปแบบต่างๆ จากผูม้ ีคุณธรรม สู่ ผมู ้ ีศีลธรรม มีธรรมะ ไม่จาํ เป็ นต้อง
มาจากการเลือกตั้ง และมีธรรมาภิบาล ไปจนถึงการวิพากษ์วจิ ารณ์ความชอบธรรมของคํานิยามของคนดีและ
การก่ อร่ างความหมายใหม่ การเปลี่ ยนแปลงเหล่านี้ ลว้ นมีผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง บริ บท
สถานการณ์ในสังคม และแนวคิดต่างๆในสังคม

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับวาทชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในบริ บทการเมืองไทยสมัยใหม่ต้ งั แต่ ปี พ.ศ. 2534
ถึง พ.ศ. 2562 โดยทําการวิเคราะห์การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย ๐คนดี๑ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
วาทกรรมชาตินิยม ๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมัยใหม่ โดยเจาะจงไปที่สารที่เกี่ ยวข้องกับการอ้างอิงถึงคนดี
ของผูน้ าํ รัฐบาล ตัวแทนรัฐบาล ผูด้ าํ รงตําแหน่งในสถาบันการเมือง ผูแ้ ทนราษฎรฝ่ ายรัฐบาล ผูแ้ ทนราษฎร
ฝ่ ายค้าน และผูน้ าํ การชุ มนุ มที่ ถูกนําเสนอสู่ สาธารณะผ่านช่ องทางที่หลากหลาย และสื่ อสังคมออนไลน์
อย่างช่องทางทวิตเตอร์ (twitter) พบว่า รู ปแบบวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีในการเมืองสมัยใหม่ สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 รู ปแบบผ่านการพิจารณาการใช้และความหมาย คือ คนดีกบั ความเป็ นชาติและศีลธรรม
และคนดีกบั ความแตกต่างของความหมาย
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คนดี กบั ความเป็ นชาติและศีลธรรม คือวาทกรรมที่สะท้อนถึงความเกี่ยวโยงกับความเป็ นชาติและ
กรอบเชิ งศีลธรรม มักเกี่ยวข้องกับความสําคัญของคนดี ที่ส่งผลแก่ความเป็ นไปของชาติบา้ นเมือง ผ่านการ
อธิ บายถึงคุณลักษณะหรื อแนวทางปฏิบตั ิของการเป็ นผูป้ กครองและผูค้ นในสังคมที่เป็ นคนดี คุณลักษณะ
ของผูป้ กครองที่เป็ นคนดีถูกถ่ายทอดผ่านผูม้ ีบทบาททางการเมืองในสังคมไทย และมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง ช่วงเวลาเกิ ดการรัฐประหารและภายใต้การนําของคณะรัฐประหาร การ
ชุ มนุ มประท้วงต่อต้านคณะรัฐประหาร หรื อการชุ มนุ มต่อต้านรัฐบาลพลเรื อน ทั้งนี้ วาทกรรมชาตินิยมว่า
ด้วยคนดี ระบุถึงผูน้ าํ ที่มีคุณธรรม และควรได้รับการสนับสนุ นให้ปกครองบ้านเมือง ขณะที่คนไม่ดีจะต้อง
ถูกจํากัดไว้ไม่ให้มีอาํ นาจ การได้มาซึ่ งผูน้ าํ ที่ เป็ นคนดี มี ที่มาจากการเลื อกโดยคณะบุ คคลที่ ถูกจัดตั้งขึ้ น
ปรากฏอยู่ใ นข้อ เสนอของกลุ่ ม กปปส. หรื อ เช่ น เดี ย วกันกับ การเสนอแนวทางการเมื อ งใหม่ ข องกลุ่ ม
พันธมิตรฯ ที่ มุ่งเน้นการเพิ่มขึ้ นของผูแ้ ทนทางการเมื องที่ มาจากการสรรหาตามกลุ่ มอาชี พ อี กทั้งวิธีการ
ได้มานั้นอาจไม่ได้มีความจําเป็ นเท่ากับคุณสมบัติอย่างการเป็ นคนดี สุ ดท้ายในภาพรวมแล้ว คุณลักษณะของ
คนดี ที่ปรากฏเด่นชัดจากวาทกรรมเหล่านี้ ในฐานะผูป้ กครอง คือการมีคุณธรรม มีธรรมะ ศีลธรรม และมี
ธรรมาภิบาล มากไปกว่านั้น การมีผนู ้ าํ ที่เป็ นคนดียงั หมายถึงการเป็ นประชาธิ ปไตยที่ถูกต้องอีกด้วย
การสร้างนิยามให้กบั คุณลักษณะของคนดีของผูค้ นในสังคม ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ คือ การรู ้คุณ
และทดแทนคุณแผ่นดิน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ อนุ รักษ์ไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมไทย ประพฤติ
ตนตามพระราชดํารัส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และไม่คดโกงชาติ วาทกรรมว่าด้วยคนดีอนั สรรสร้างอัตลักษณ์
คนดี ของกลุ่มมวลมหาประชาชน กปปส. ผ่านการยึดมัน่ ความดี และศีลธรรมสําหรั บการเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองเพื่อการต่อสู ้เพื่อบ้านเมือง โดยเป็ นไปเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั การกระทําที่ได้รับนิ ยามว่า
คือการพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งความดีงาม แม้วา่ การกระทําเหล่านั้นจะนําไปสู่ ความรุ นแรง (ประจักษ์, 2560)
รู ปแบบสุ ดท้ายของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี คือ คนดีกบั ความหมายที่แตกต่าง แสดงออกผ่าน
การลดความชอบธรรมของการเลือกคนดีผา่ นการเลือกตั้ง ทว่ามุ่งเน้นการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันของ
คนในสังคม อีกทั้งการลดความชอบธรรมผ่านการสร้างนิยามในทางลบให้กบั กลุ่มที่นิยามตนเองว่าเป็ นคนดี
และความแตกต่างสุ ดท้าย คือ การสร้ างความหมายใหม่ให้เกิดแก่คนดี ในลักษณะของการนิ ยามคุ ณสมบัติ
การเป็ นคนดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลและความเป็ นประชาธิ ปไตย ความแตกต่างของความหมายของ
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี เกิ ดขึ้นจากการที่ความเป็ นคนดี และการเมืองเชิ งศีลธรรมถูกผูกขาดโดยคน
บางกลุ่ม ส่ งผลให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ และสร้างความหมายใหม่ที่มีการมุ่งเน้นหลักการสากล
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดี ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ในตอนต้น
เกิ ดการเพิ่ ม เติ ม ความหมายของคนดี คื อ มี ค วามหมายกว้า งมากขึ้ น ความมี คุ ณธรรมแปรเป็ นหนึ่ ง ใน
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คุ ณสมบัติของการเป็ นคนดี ต่อมาคือ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ การให้ความหมายจากเกี่ ยวพันกับศีลธรรม
อันมีความสําคัญมากไปสู่ การลดความชอบธรรมและสร้างความหมายใหม่ให้กบั คําว่าคนดีที่สอดคล้องกับ
หลักการสากล การเปลี่ ยนแปลงเหล่านี้ ลว้ นเป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง บริ บททางสังคม
และแนวคิดในสังคมที่ส่งผลต่อรู ปแบบการนิยามความหมายของคําว่าคนดี
ผลการศึ กษาวิจยั พบว่าการใช้และนิ ยามของวาทกรรมชาติ นิยมว่าด้วยคนดี มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ พิมพาภรณ์ บุญประเสริ ฐ (2555) ที่ได้วิจยั เรื่ อง วาทกรรมชาตินิยมของรั ฐบาลไทย ตั้งแต่
พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2550 โดยสอดคล้องเรื่ องการใช้วาทกรรมชาตินิยม เพื่ออธิ บายถึงความรักชาติ การทํา
ประโยชน์เพื่อชาติ เชิ ดชู ความเป็ นไทย และปกป้ องความสงบของชาติ อันแสดงให้เห็ นว่า วาทกรรม
ชาตินิยมประกอบไปด้วยวาทกรรมย่อยที่หลากหลาย ทว่าล้วนเกี่ยวพันกับแนวคิดชาตินิยมที่ให้ความสําคัญ
กับความเป็ นชาติเป็ นสําคัญ เช่นเดียวกับวาทกรรมว่าด้วยคนดี อีกทั้งจากงานวิจยั ดังกล่าว ยังสะท้อนว่าการ
ใช้วาทกรรมและแนวคิ ดชาติ นิ ย ม หลายครั้ งนํา ไปสู่ รัฐบาลนิ ย มที่ มุ่ ง สรรสร้ า งตัว บทต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า ง
ความชอบธรรมให้กบั รัฐบาลหรื อผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง โดยวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีปรากฏลักษณะ
ที่คล้ายกันคือ วาทกรรมว่าด้วยคนดี มกั ถูกใช้โดยผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง ผูด้ าํ รงตําแหน่ งผูน้ าํ รัฐบาล หรื อ
แกนนําการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง เพื่ อใช้ส ร้ างความชอบธรรมให้กบั การกระทําของกลุ่ ม ตน โดยให้
เหตุผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ความสงบ และสถาพรของชาติ
อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อภิชาต สถิตนิ รามัย และอนุ สรณ์ อุณโณ (2560) ได้วิจยั เรื่ อง
๐การเมืองคนดี ๑: ความคิด ปฏิบตั ิการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผูส้ นับสนุ น ๐ขบวนการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย๑ โดยมีความสอดคล้องในเรื่ องของแนวคิดการเมืองคนดี ที่ให้ความสําคัญกับกรอบศีลธรรม
และศาสนาในการระบุถึงคุณสมบัติของการเป็ นคนดีในบริ บทการเมืองไทย อีกทั้งนําเสนอการมีอาํ นาจทาง
การเมื องไม่จาํ เป็ นต้องพึ่งพาคนส่ วนใหญ่ในประเทศ อันเป็ นแนวคิดรู ปแบบหนึ่ งที่ปรากฎในวาทกรรม
ชาตินิยมว่าด้วยคนดี
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ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การสร้างพื้นที่ในสังคมให้การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยน ถกเถี ยง และพูดคุ ย
เกี่ยวกับวาทกรรมสาธารณะ ในประเด็นต่าง ๆ
2.ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งถัดไป
2.1 ศึ ก ษาการใช้และเปลี่ ย นแปลงของวาทกรรมชาติ นิย ม ในกลุ่ ม คนทัว่ ไป เพื่ อศึ ก ษามุ ม มอง การให้
ความหมาย การใช้วาทกรรมของผูค้ นทัว่ ไป อีกทั้งเพื่อศึกษาผลผลิตของการใช้วาทกรรมคนดีในการเมืองว่า
ส่ งผลอย่างไรต่อผูค้ นในสังคม
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บทคัดย่ อ
ปั จจุ บ นั ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยตัวแทน เป็ นระบอบที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ อย่า ง
กว้างขวาง การทําความเข้าใจลักษณะ ข้อจํากัด อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยตัวแทน รวมถึ งระบอบการปกครองแบบอื่นๆ นั้น จะทําได้ดีข้ ึนผ่านการศึกษาแนวคิดเรื่ อง
ความเป็ นพลเมื องของระบอบดัง กล่ า ว และการนํา เสนอความพลเมื องอย่า งที่ ค วรจะเป็ นนั้น เนื่ องจาก
แนวคิ ดเรื่ องความพลเมืองมีหน้าที่หรื อประโยชน์สองประการที่สําคัญ ดังนี้ ประการแรก ตามที่ Kenneth
Minogue ได้ช้ ีไว้ในหนังสื อ Politics: A Very Short Introduction. นั้น แนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมืองช่วยให้
เห็นบทบาท และหน้าที่ของประชาชนที่จะสนับสนุนรู ปแบบการปกครอง ประการที่สอง แนวคิดเรื่ องความ
เป็ นพลเมื องอธิ บายลัก ษณะของรั ฐ โดยชี้ ว่า รั ฐเป็ นสมาคมทางการเมื องของพลเมื อง ดัง นั้น การเข้าใจ
ความหมายของพลเมื องจะช่ ว ยให้เข้า ใจการสมาคมทางการเมื อง รวมถึ ง ประเด็ นต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องได้
พลเมืองจึงเป็ นรากฐานสําคัญของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตยปั จจุบนั ซึ่ งมีปัญหา อุปสรรคและความเสื่ อม
นานับปการนั้น นักวิชาการต่างๆ มองว่า การสร้างความเข้มแข็งให้กบั พลเมืองเป็ นแนวทางหนึ่ งในการช่วย
แก้ปั ญ หาความเสื่ อ มของระบอบนี้ บทความชิ้ น นี้ นํา เสนอ 5 หัวข้อ ดัง ต่ อ ไปนี้ ปั ญ หาของระบอบ
ประชาธิ ป ไตยแบบตัวแทน แนวคิ ดเรื่ องความเป็ นพลเมื องของเอเธนส์ โบราณ แนวคิดเรื่ องความเป็ น
พลเมืองในสมัยโรมันโบราณ การเปรี ยบเทียบแนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมืองของเอเธนส์และโรมันโบราณ
ความสําคัญของความเป็ นพลเมืองของเอเธนส์และโรมันโบราณต่อการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยตัวแทน

คาสาคัญ: ความเป็ นพลเมือง กรี ก โรมัน ประชาธิปไตยตัวแทน
558

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

Abstract
Nowadays representative democracy is widely accepted. Studying the ideas of regime citizenship
can help understanding the nature, limits, obstruction and development guidelines of the regime.This is
because that the ideas of citizenship have two important functions according to the explanation of Kenneth
Minogue in his book titled ‚Politics: A Very Short Introduction.First, the idea of citizenship focuses on
role and duty of the people that can support the government form. Second, the idea explain the state in
terms of the citizen association. Therefore, understanding the meaning of citizen clarifies political
associations including related issues. Citizen is an important base of the state.The present democratic
regimes face various problems and obstacles.Academicians thinks that citizenship strengthening is a way
among others to solve the problems.This research article aims to study the ideas of ancient Greek and
Roman citizenship and to compare those ideas, including to present the importance of those ideas towards
representative democracy.

Keywords: citizenship, Greek, Roman, Representative democracy
บทนา
บทความวิจยั เรื่ อง แนวคิดเรื่ อง ความเป็ นพลเมือง ของเอเธนส์ และโรมันโบราณและความสําคัญ
ต่อประชาธิ ปไตยแบบตัวแทน พัฒนามาจาก งานวิจยั เรื่ อง แนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมื องของนักคิดกรี ก
โบราณ ทุนวิจยั จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.โชติสา ขาวสนิท การนําเสนอ
บทความวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของการรับทุนวิจยั โดยบทความชิ้นนี้ สํารวจแนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมืองของ
กรี กโบราณ และได้เพิ่มเติมการศึกษาแนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมืองของโรมันโบราณ เพื่อนําเสนอมุมมอง
ในเชิ งเปรี ยบเทียบและชี้ แง่คิด บทเรี ยนสําหรับการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยแบบตัวแทนปั จจุบนั การ
วิเคราะห์ความเป็ นพลเมืองนั้นอาศัยกรอบคิดของอริ สโตเติลที่อธิ บายถึงความเป็ นพลเมืองโดยเชื่ อมโยงกับ
รั ฐธรรมนู ญของรั ฐ ว่า ลัก ษณะของรั ฐธรรมนู ญนั้น สะท้อนลักษณะของพลเมื องในรั ฐ โดยรั ฐเป็ นการ
รวมกันของพลเมือง ลักษณะแนวทางวิถีแห่ งการรวมตัวคือสิ่ งบ่งชี้ ถึงเอกลักษณ์ของพลเมือง รัฐธรรมนู ญ
เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองในด้านลักษณะแนวทางการปกครอง การครอบครอง
และจัดวางตําแหน่ งและอํานาจในรั ฐ รวมถึ งเป้ าหมายปลายทางของการรวมตัวทางการเมื อง(ส.ศิ วรั กษ์,
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2532) ทั้งนี้ แนวคิดเรื่ อง ความเป็ นพลเมือง ของอริ สโตเติลนั้น ปรากฏอยู่ในเล่มที่ 3 ของงาน การเมือง
(Politics) ในบทที่วา่ ทฤษฎีความเป็ นพลเมืองและรัฐธรรมนูญ ซึ่ งมีใจความสําคัญประการหนึ่ งคือ การทํา
ความเข้าใจ ธรรมชาติของพลเมือง ช่วยในการทําความเข้าใจแนวคิดเรื่ อง นคร และรัฐธรรมนูญ เนื่ องจาก
แนวคิดเหล่านี้สัมพันธ์กนั ในแง่ที่วา่ เมืองคือองคาพยพของพลเมือง(a body of citizens) และการสื บเสาะถึง
ธรรมชาติของนครจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญได้(Aristotle, 1998) ในทํานองเดี ยวกัน
การศึกษารัฐธรรมนูญ ซึ่ งรวมถึงรู ปแบบการจัดการปกครองก็จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมือง
ได้ชดั เจนขึ้น จากกรอบการวิเคราะห์ดงั กล่าวนี้ ผูว้ ิจยั จึงนําเสนอแนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมืองประกอบกับ
การอธิ บ ายสถาบันการปกครองในฐานะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐธรรมนู ญเพื่ อ ให้เ ห็ นบทบาทหน้า ที่ ข อง
พลเมื อ งได้ ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งจุ ด เด่ น ของความเป็ นพลเมื อ งแบบเอเธนส์ ใ นแง่ ข องความเป็ นพลเมื อ งอย่ า ง
กระตือรื อร้นเข้มแข็ง การใช้เหตุผลและการส่ งเสริ มการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน และการเปิ ดกว้างในทางด้าน
วัฒนธรรมของความเป็ นพลเมืองแบบโรมัน และหากเราพิจารณาถึ งการปรับเปลี่ยนความหมาย ขอบข่าย
และบทบาทหน้าที่ของพลเมืองกรี กและโรมันที่ ต่างไปในแต่ยุคแต่ละสมัยย่อมสะท้อนให้เห็ นถึงการนิ ยาม
ความเป็ นพลเมืองในฐานะของการวางสมดุ ลแห่ งอํานาจที่ปะทะประสานกันภายในรัฐให้อยู่ในรู ปแบบที่
ยอมรั บ ได้จากฝ่ ายต่ างๆ นั้นล้วนเป็ นแง่ คิด มุ ม มองที่ เราอาจนํา มาปรั บ ใช้เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาของระบอบ
ประชาธิ ปไตยแบบตัวแทนซึ่ งกําลังเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปั จจุบนั ระบอบประชาธิ ปไตยแบบ
ตัวแทนเผชิญกับปั ญหาหลากหลายประการ ดังเช่น ความไม่พอใจต่อรัฐบาลที่รับเลือกและความไม่ไว้วางใจ
ต่อนักการเมืองที่มีมากขึ้น ซึ่ งความไม่พอใจนี้ ส่วนหนึ่ งมาจาก ความผิดหวังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ ปั ญหาสังคม และผลักดันการปฏิรูปต่างๆ ที่จาํ เป็ น(ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2547) ปั ญหาความเสื่ อม
ของพรรคการเมือง พลเมืองมีความผูกพันกับพรรคการเมืองน้อยลง(ชัยวัฒน์ ถิ ระพันธุ์, 2547) ประชาชน
เฉื่ อยชาทางการเมื อง ไม่ ใส่ ใจกับ ชี วิตทางการเมื องมากนัก การขาดการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องอย่า งมี
คุณภาพ(สมเกียรติ วันทะนะ, หน้า 224 และ อเล็กซ์ วูลฟ์ , 2555, หน้า 29) และปั ญหาการครอบงําโดยเสี ยง
ส่ วนใหญ่ (อเล็กซ์ วูลฟ์ , 2555, หน้า 32)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบแนวคิดเรื่ องความเป็ นพลเมืองของเอเธนส์และโรมันโบราณ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดความเป็ นพลเมืองของอริ สโตเติลเป็ นกรอบในการวิจยั เอกสารในเชิ งประวัติศาสตร์ และ
สถาบันการเมืองการปกครองของกรี กและโรมันโบราณ โดยอริ สโตเติลได้อธิ บายแนวคิดเรื่ องความเป็ น
พลเมืองไว้ในหนังสื อ Politics เล่มที่ 3 ว่าพลเมืองเป็ นทั้งผูท้ ี่ปกครองและถูกปกครอง พลเมืองที่ดีตอ้ งมี
ความสามารถในการปกครองและถูกปกครอง นัน่ คือพลเมืองคือผูม้ ีส่วนในอํานาจบริ หารและตุลาการ

การทบทวนวรรณกรรม
Paul Barry Clarke (1994) ใน Citizenship วิเคราะห์ความเป็ นพลเมืองแบบกรี กว่าเป็ นสถานะ
อภิสิทธิ์ ที่เหล่าพลเมื องหวงแหน คนกรี กมองว่าการอาศัยในสังคมการเมื อง คื อวิถีการดํารงชี วิตในฐานะ
มนุ ษย์ ซึ่ งควรมี ส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่ วนสาธารณรั ฐโรมันมี ตวั แบบ
ความเป็ นพลเมืองสองแนวทางแยกตามการสังกัดชนชั้นในสังคม โดยที่คนชั้นสู งซึ่ งเป็ นพลเมืองส่ วนน้อยมี
โอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองนั้นมีลกั ษณะของความเป็ นพลเมืองแบบแข็งขันขณะที่ประชาชน
ทัว่ ไปถูกกีดกันการเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองแต่ได้รับการปกป้ องคุม้ ครองตามกฎหมาย
Richard Bellamy (2008) ใน Citizenship : a very short introduction ชี้ วา่ ในกรี กโบราณ ความเสมอภาคใน
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง เป็ นส่ วนสําคัญของความเป็ นพลเมือง ส่ วนความเป็ นพลเมืองแบบโรมันเน้น
ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย โดยทุกคนที่อยูภ่ ายใต้อาณาจักรโรมันได้รับสถานะความเป็ นพลเมืองของ
โรมันด้วยกันทั้ง หมด นวัตกรรมนี้ เกิ ดขึ้ น หลัง จากที่ โรมันแผ่ข ยายอาณาเขตไปไกลด้วยการยึดครอง
ดินแดนต่างๆ โรมันให้ความเป็ นพลเมืองกับประชากรของดิ นแดนเหล่านั้น ด้วยสถานะความเป็ นพลเมือง
แบบโรมันนี้ พวกเขาได้รับความคุ ม้ ครองจากกฎหมายโรมัน แต่พลเมืองเหล่านี้ ไม่มีส่วนในการปกครอง
ของโรมัน พวกเขาไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลงคะแนนเสี ยง ขณะเดี ยวกัน ดินแดนเหล่านี้ ยงั ได้รับอนุญาตให้คง
รู ปแบบการปกครองรวมถึงรู ปแบบความเป็ นพลเมืองแบบของตนเองไว้ได้

วิธีการวิจัย
การวิเคราะห์เอกสารด้วยวิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ความคิดทางการเมือง และ ทฤษฎีการเมือง
สํา หรั บ ตัวบทหลัก ที่ ใ ช้ใ นการกํา หนดกรอบความหมายของความเป็ นพลเมื อ งคื อ Jonathan Barnes.
editor.Aristotle’s Politics. The United States of America: Princeton University Press, 2016.
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความเป็ นพลเมืองของเอเธนส์ โบราณ ความเป็ นพลเมือง
ของโรมันโบราณ และการเปรี ย บเที ย บความเหมื อนความต่ า งระหว่า งพลเมื องเอเธนส์ และโรมันและ
ความสําคัญของแนวคิดความเป็ นพลเมืองเอเธนส์ และโรมันโบราณต่อประชาธิ ปไตย ตัวแทน โดยนําเสนอ
ให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณู ป การของความเป็ นพลเมื อ งดั ง กล่ า วว่ า ให้ แ ง่ คิ ด หรื อมุ ม มองที่ ส ามารถปรั บ ใช้ ก ั บ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้
ความเป็ นพลเมืองของเอเธนส์ เป็ นสถานะอันทรงอภิสิทธิ์ และเป็ นที่หวงแหน พลเมืองเน้นการมี
ส่ วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้ น โดยมีท้ งั สิ ทธิ และหน้าที่ จุดเน้นของความเป็ นพลเมืองอยู่ที่ความเสมอภาคใน
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และเสรี ภาพในการพูดและการแสดงออก และ ภราดรภาพ
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเอเธนส์โบราณมีพฒั นาการโดยบุคคลที่สาํ คัญ ได้แก่
โซลอน คลีสตีนีสและ เพริ คลีส เป็ นต้น โดยเหตุการณ์สาํ คัญเริ่ มขึ้นเมื่อนครรัฐเอเธนส์ เผชิ ญกับปั ญหาความ
ขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างชนชั้นสู งกับชนชั้นล่าง โซลอนได้รับเลือกให้เข้ามาแก้ปัญหานี้ การปฏิ รูปของโซ
ลอนนั้น ถือเอาทรัพย์เป็ นเกณฑ์ในการจัดแบ่งชนชั้น สิ ทธิ และหน้าที่ของคน จึงเป็ นการลดอํานาจของชน
ชั้นสู งเดิมที่ยดึ ถือวงศ์ตระกูล และเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีฐานะ หรื อสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะตนเองได้เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ชนชั้นสู งโดยเกณฑ์ของฐานะก็มีสิทธิ หน้าที่มากกว่าชนชั้น
ล่าง อีกทั้งโซลอนไม่ได้ปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น อํานาจส่ วนใหญ่จึงอยูก่ บั ชนชั้นสู งเดิมแต่ก็เปิ ดกว้างให้ผมู ้ ีฐานะ
เข้ามาร่ วมใช้อาํ นาจมากขึ้นด้วย บทบัญญัติหลายส่ วนเป็ นประชาธิ ปไตยอยูม่ าก เช่น การยกเลิกการขายเป็ น
ทาส และการไถ่ตวั ผูท้ ี่ถูกขายเป็ นทาส นอกจากนี้ โซลอนยังตั้งศาลประชาชนซึ่ งทําให้อาํ นาจ และความเป็ น
ธรรมกระจายตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งสิ่ งที่มีการฟ้ องร้อง ก็ขยายตัวออกไป สมัยก่อนผูเ้ สี ยหายให้ผแู ้ ทนฟ้ องไม่ได้
แต่ โซลอนบัญญัติใ ห้ผูเ้ สี ยหายให้ผูแ้ ทนฟ้ องแทนได้ รวมไปถึ ง การฟ้ องในฐานะปกป้ องผลประโยชน์
สาธารณะก็ได้ดว้ ย โซลอนแบ่งประเภทกฎหมายอย่างชัดเจน เช่ น กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และ
กฎหมายว่าด้วยกระบวนการวิธี จะเห็นได้วา่ การปฏิรูปของโซลอน ทําให้ชนชั้นล่างมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ก้าวสําคัญที่ ให้อาํ นาจไปสู่ พลเมื อง เชื่ อมโยงไปถึ งการที่ โซลอนออกกฎหมายว่า ชนชั้นล่ างสามารถฟ้ อง
แทนคนอื่นได้
สิ่ งนี้ กระตุน้ ให้พลเมืองเอเธนส์ มีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น ความเป็ นพลเมืองของ
เอเธนส์ คื อ การสร้ า งความเป็ นเจ้า ของประเทศ รั ก และหวงแหนในดิ นแดนของตนเอง และความเป็ น
พลเมื องที่มีความกระตื อรื อร้ นก็เป็ นปั จจัยสําคัญ เพราะว่าใครทําลายประโยชน์ส่วนรวม ถู กละเมิด หรื อ
เสี ย หาย เราสามารถฟ้ องแทนได้ห มด ศาลประชาชนที่ โซลอนสร้ างไว้ ทํา ให้พ ลเมื อ งมี จิ ตสํานึ ก ทาง
การเมือง และทําหน้าที่ทบทวนคดีความที่ตดั สิ นไปแล้วได้ จากที่กล่าวมานี้ นับได้วา่ สมัยของโซลอนเป็ น
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ประชาธิ ปไตยก้าวแรก นอกจากนี้ บุคคลสําคัญที่ได้ชื่อว่าเป็ น ‚บิดาแห่ งประชาธิ ปไตยเอเธนส์ ‛ ได้รวมคน
เอเธนส์ ด้วยวิ ธี ใ หม่ เพื่ อ สร้ า งความเป็ นเอกภาพและสิ ท ธิ ที่ เ ท่ า เที ย มกัน มากยิ่ ง ขึ้ น คื อ คลี ส ตี นี ส การ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครองของคลีสตีนิส ไม่ได้ยกเลิกสถาบันที่ทรงอํานาจ นัน่ คือ สภาอาเรโอพากัส
ซึ่ งเป็ นสภาขุนนางเดิ ม ที่ประกอบไปด้วยผูส้ ู งศักดิ์ และผูม้ งั่ มี ซ่ ึ งดํารงตําแหน่ งตลอดชี พ แต่สภานี้ หมด
ความสําคัญลงเรื่ อยๆ เช่ น อํานาจของสภานี้ ในการควบคุ มการบริ หารงานเมืองได้ตกมาอยู่ในอํานาจของ
สภาห้าร้ อย กล่าวคือ คลี สตีนีสจัดตั้งสภาห้าร้ อยขึ้นมา โดยเปิ ดโอกาสให้พลเมืองแต่ละเผ่าที่ จดั แบ่งตาม
พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครอง โดยสภาแห่ งนี้ ประกอบด้วยพลเมืองที่เป็ นผูช้ าย มีอาํ นาจในการ
อภิปรายถกเถียงเพื่อตรากฎหมาย การปฏิรูปนี้ ทําให้สภาพลเมืองกลายเป็ นศูนย์กลางทางอํานาจการเมืองการ
ปกครองมากยิ่งขึ้น ประชาธิ ปไตยในสมัยของคลี สตี นิสนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เพราะ สภาอาเรโอพากัสยังมี
อํานาจอยูบ่ า้ ง และสมาชิ ก ยังคงเป็ นชนชั้นที่มีทรัพย์สิน (คอสมอส, 2557.) อย่างไรก็ตาม ในสมัยของคลี
สตีนีส เงื่อนไขสําคัญของการเป็ นพลเมืองจึงไม่ได้อยูท่ ี่ สถานะทางชนชั้นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว แต่
อยู่ที่การเป็ นคนในพื้นที่ มีถิ่นฐานรากเหง้าอยู่ในเอเธนส์ อนั ทําให้ชาวเอเธนส์ มีความเท่าเทียม (isonomia)
กันในสถานะของความเป็ นพลเมืองหรื อเท่าเทียมกันตามกฎหมาย (ไชยันต์ ไชยพร, 2552) ขณะเดี ยวกัน
ความเสมอภาคกันในทางกฎหมายนี้ ก็มีความเสมอภาคในการพูดในที่ประชุ มสาธารณะ(isogoria) เช่น สภา
ด้วย ในเวลาต่อมา หลังจากเกิดสงครามกรี โค-เปอร์ เชี ย อํานาจของสภาอาเรโอพากัสหรื อสภาของเหล่าขุน
นางเก่าก็หมดลง (คอสมอส, 2557) ชัยชนะจากการสู ้รบกับเปอร์ เซี ยที่ชนชั้นล่างเข้าร่ วมสู ้รบด้วยนั้น ทําให้
พวกเขาเริ่ มมีความมัน่ ใจในตนเอง และภายใต้การนําของเพอริ คลี ส ประชาธิ ปไตยเอเธนส์ จึงได้รับการ
ปรับปรุ งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น(คอสมอส, 2557) โดยหลังจากจํากัดอํานาจของสภาขุนนางได้สําเร็ จแล้ว สถาบัน
ต่างๆ ในสมัยคลี สตี นีสก็ได้นาํ กลับมาใช้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (บุญศรี มี วงศ์อุโฆษ, 2549, หน้า 29.)
นอกจากนี้ ในสมัย ของเพอริ ค ลี ส นั้น ได้มี ก ารจัด ให้ มี ค่ า ตอบแทนแก่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ข องพลเมื อ งใน
ตําแหน่ งต่างๆ โดยค่าตอบแทนต่างๆ มีหลักพื้นฐานเพื่อให้เกิ ดความเสมอภาคของพลเมืองมากยิ่งขึ้น โดย
คนที่อยู่ไกล หรื อคนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิ จด้อยกว่า ก็จะมี เวลาในการอุทิศตนเพื่องานสาธารณะอันทรง
เกียรติน้ ีได้ดีข้ ึน (สมเกียรติ วันทะนะ, 2555, หน้า 95.)
พลเมืองนั้นเป็ นคนส่ วนน้อยของประชากรเอเธนส์ โดยมีอยูป่ ระมาณหนึ่ งในสาม ประชากรกลุ่ม
ที่มีจาํ นวนมากที่สุดคือทาส น้อยที่สุดคือพลเมืองมีอยูป่ ระมาณหนึ่ งในสาม ส่ วนคนต่างด้าวมีประมาณหนึ่ ง
ในหกของประชากรทั้งหมด (สุ ขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.)
พลเมือง เป็ นชนชั้นที่ สําคัญที่ สุด ฐานะของความเป็ นพลเมื องได้มาโดยกําเนิ ด พลเมื องมี ความ
ผูกพันกับนครรัฐอย่างมาก พวกเขามองว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐ และรัฐเป็ นส่ วนหนึ่ งของเขา และมอง
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เพื่อนพ้องพลเมืองอย่างผูกพันใกล้ชิดกันราวกับเครื อญาติหรื อครอบครัวเดียวกัน พลเมืองจะมีสิทธิ ที่สําคัญ
ได้แก่ การมีส่วนมีเสี ยงในการปกครองและกิจการของรัฐอย่างเท่าเทียม คนต่างด้าว คือ เสรี ชนที่บิดามารดา
ไม่ได้เป็ นชาวเอเธนส์ คนต่างด้าวส่ วนใหญ่คือพ่อค้า คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ ในการปกครอง ต้องเสี ยภาษีพิเศษ
และถูกกฎหมายควบคุมมากกว่าพลเมืองธรรมดา สําหรับชนชั้นที่มีจาํ นวนมากที่สุดคือ ทาส ซึ่ งมีหน้าที่รับ
ใช้ ทําให้นายมีเวลาว่างที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของรัฐ รัฐบัญญัติกฎหมายพิทกั ษ์ทาสไว้ดว้ ย เช่น การ
ห้ามนายทาสทําอันตรายทาสจนถึงแก่ชีวติ เป็ นต้น(สุ ขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.)
ในส่ ว นของสถาบันการปกครองเอเธนส์ โบราณนั้น องค์ก ารหลัก ในการปกครองของนครรั ฐ
เอเธนส์ ประกอบด้วย 4 องค์การดังต่อไปนี้(สุ ขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.)
1. สภาประชาชน หรื อ รัฐสภาเอ็คคลีเซีย (Assembly of Ecclesia) เป็ นที่ประชุมของพลเมือง อายุ 20
ปี ขึ้นไป สภาประชุ มปี ละอย่างน้อย 40 ครั้ง การประชุ มแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 6,000
คน ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดว่าจํานวนต้องไม่ต่าํ กว่า 1 ใน 4 ของพลเมืองทั้งหมด(สมเกียรติ วันทะนะ,
2555, หน้า 94. และ สุ ขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.) สมาชิกของสภามีสิทธิ ในการพูด การ
เสนอญัตติ และสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยง(บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2549, หน้า 29,) เพื่อพิจารณาปั ญหาเชิ ง
นโยบายส่ วนรวม เช่น การจัดงบประมาณ นโยบายต่างประเทศ การสงคราม กฎหมายต่างๆ (วิชยั ตันศิริ,
2548, หน้า 57.) ปลายศตวรรษที่ 5 ก่อนคริ สตกาล ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พลเมืองที่เข้าร่ วมประชุ ม
เพื่อให้เกิดเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพลเมืองที่อยูใ่ กล้กบั ที่อยูห่ ่ างไกลในการเข้ามาทํางานอันทรงเกียรติ
ให้กบั นครรัฐ(สมเกียรติ วันทะนะ, 2555, หน้า 95) สภาแห่ งนี้ มีความสําคัญในฐานะเป็ นสถาบันที่แสดง
เจตน์จาํ นงสู งสุ ดของประชาชน โดยมีอาํ นาจหน้าที่สูงกว่าสถาบันอื่น คือ การบัญญัติกฎหมาย การควบคุ ม
นโยบายต่างประเทศ และการควบคุ มฝ่ ายบริ หาร (สุ ขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.)สภา
พลเมืองทําหน้าที่วินิจฉัยพันธกิ จทางการเมือง โดยใช้มิติเอกฉันท์ หรื อ เสี ยงข้างมากในกรณี ที่เป็ นปั ญหา
ยุง่ ยาก หรื อเร่ งด่วน(David Held, 2008.)
2. สภาห้าร้ อย หรื อ คณะมนตรี ห้าร้ อย (Council of Five Hundred) สมาชิ กขององค์การนี้
ประกอบด้วย พลเมืองชายเอเธนส์ อายุ 30 ปี ขึ้นไป(บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, หน้า 30, 2549) จํานวน 500 คน มา
จากผูแ้ ทนจากการจับสลากจากทุกเผ่า(Phyle) รวม 10 เผ่า เผ่าละ 50 คน สมาชิ กแต่ละคนนั้นมี อายุ
ประจําการครั้งละ 1 ปี และห้ามดํารงตําแหน่ง 2 ปี ติดต่อกัน องค์การนี้ มีอาํ นาจหน้าที่ในการวางนโยบาย
เป็ นคณะกรรมการดําเนิ นงานของสภา การเตรี ยมวาระการประชุ มของสภา การออกกฤษฎี กาและกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายที่สภาบัญญัติข้ ึน การควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่บริ หาร
ทั้งหมด การจัดการด้านการคลังและการเก็บภาษี การควบคุมการเลือกตั้ง การเป็ นตัวแทนเจรจากับผูแ้ ทนรัฐ
อื่ นๆ บางครั้ ง อาจทํา หน้า ที่ เ ป็ นศาลสถิ ตยุติธ รรมกํา หนดความผิดและลงโทษเพื่ อให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านมี
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ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น (สุ ขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.) กล่าวโดยรวมแล้ว สภาแห่ งนี้ ทําหน้าที่
บริ หารจัดการและเสนอมติการตัดสิ นใจของสาธารณะ ซึ่ งสภาแห่ งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มี
ความคล่องตัวยิง่ กว่า นัน่ คือ สภาบริ หาร (Prytanie) หรื อ คณะกรรมการ 50 คน ซึ่ งสมาชิ กมาจากเผ่าหนึ่งใน
บรรดาทั้ง หมดสิ บ เผ่า จะหมุ นเวีย นเข้า มาทํา หน้า ที่ สภาบริ หารนี้ จ ะตัด สิ นใจกรณี ที่ ไ ม่ ต้อ งขึ้ น สู่ ส ภา
ประชาชน และมีหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองญัตติต่างๆ ก่อนเข้าสู่ การพิจารณาของสภาประชาชน โดยทํา
หน้าที่ ช้ ี แนะและเสนอความเห็ นต่อสภาพลเมื อง กลุ่ มผูแ้ ทน 50 คน จากแต่ละเผ่าได้ทาํ หน้าที่ เป็ นสภา
บริ หารโดยทํางานกันกลุ่ มละเดื อนเศษๆ ของแต่ละปี 10 กลุ่ม 500 คน ก็ครบหนึ่ งปี พอดี ประธานในที่
ประชุ มก็คดั เลือกกันโดยการจับฉลากเช่นกัน(วิชยั ตันศิริ, 2548, หน้า 5., David Held, 2008, บุญศรี มีวงศ์
อุโฆษ, 2549.) ช่วงกลางศตวรรษที่ 5 ก่อนคริ สตกาล ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเบี้ยประชุ ม สําหรับ
สมาชิ ก สภาบริ หารเพื่ อให้ โอกาสพลเมื องในการอุ ทิ ศ เวลาเพื่ องานนี้ ได้ว จับ สลาก และสามารถดํา รง
ตําแหน่ งได้เป็ นเวลา 1 ปี แต่จะดํารงตําแหน่ งหลายตําแหน่ งในขณะเดี ยวกันไม่ได้(บุญศรี มี วงศ์อุโฆษ,
2549, หน้า 30.)
3. ศาล เป็ นตัวแทนแสดงอํานาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ของประชาชน ประกอบด้วยชาวเอเธนส์ชายที่
มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป จํานวน 6,000 คน คัดเลือกมาจากการจับสลากทั้ง 10 เผ่า เผ่าละ 600 คน รวมเป็ น 6,000
คน ในการพิจารณาคดีแต่ละคดี จะมอบอํานาจในการเป็ นผูพ้ ิพากษาให้กบั สมาชิ กของศาลจํานวนหนึ่ ง ใน
กลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจากทุกเผ่าในจํานวนที่เท่ากัน และเพื่อให้การตัดสิ นเป็ นไปอย่างยุติธรรม จะ
ไม่แจ้งให้กลุ่มนี้ทราบล่วงหน้าว่าจะให้พิจารณาเรื่ องใด (สุ ขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.) ศาล
มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่ วนผูใ้ ดจะเข้าไปเป็ นลูกขุนของศาลใด ก็ข้ ึนอยูก่ บั การจับฉลาก(วิชยั ตันศิริ, 2548.)
ศาลทําหน้าที่พิพากษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คําตัดสิ นของศาลถือเป็ นสิ่ งที่เด็ดขาด สมาชิ กของศาลเป็ นทั้ง
ตุลาการและลูกขุน ไม่มีอยั การ โจทก์และจําเลยว่าความเองไม่มีทนาย ขบวนการตัดสิ นคดีเริ่ มต้นจากการ
ลงมติว่า คดีมีความผิดหรื อไม่ หากว่าไม่ผิด ก็ยกฟ้ อง แต่หากว่าผิด ก็หามติมากําหนดโทษ โดยเลื อกโทษ
อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ที่ คู่ ค ดี เสนอมา ศาลมี หน้า ที่ อื่นด้วยนอกเหนื อจากการพิ จารณาคดี เช่ น การควบคุ ม
เจ้าหน้าที่รัฐ การตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ศาลซึ่ งเลือกด้วยการจับสลาก และ การตรวจสอบบัญชี
การเงิ นต่า งๆ ซึ่ งมี เงิ นของรั ฐเกี่ ยวข้องอยู่ด้วย ศาลของเอเธนส์ มีขอ้ บกพร่ องคื อ ข้อกํา หนดว่า การเป็ น
สมาชิ ก ของศาลต้ อ งเป็ นไปด้ ว ยความสมัค รใจ และมี ค่ า ตอบแทนให้ เ ป็ นจํา นวนน้ อ ย ดัง นั้ น ผู ้มี
ความสามารถที่ตอ้ งรับผิดชอบในเรื่ องการทํามาหาเลี้ ยงชี พไม่ประสงค์จะมาทําหน้าที่น้ ี ผลที่ ตามมาคื อ
สมาชิกส่ วนใหญ่ของศาลประกอบด้วยคนชราและผูท้ ี่ไม่ได้มีความสามารถอย่างแท้จริ ง(สุ ขุม นวลสกุล และ
โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.)
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กล่าวโดยภาพรวมแล้ว ศาลลูกขุน มีภาระหน้าที่ อย่างกว้างขวาง นอกเหนื อจากการตัดสิ นคดี ความ ยังทํา
หน้าที่ที่เราอาจเรี ยว่า การนิ ติบญั ญัติและการบริ หารอีกด้วย เช่น การควบคุมตรวจสอบผูบ้ ริ หารอีกด้วย เช่น
การควบคุมตรวจสอบผูบ้ ริ หาร ศาลลูกขุนตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้าไปบริ หารเช่น ตรวจดูวา่ เขาผู ้
นั้น ได้ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ท างศาสนาหรื อไม่ มี หนี้ สินหรื อเปล่ า ได้รับใช้ป ระเทศด้า นการเป็ นทหารหรื อไม่
รวมทั้งตรวจสอบด้านการเงิน และการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร เมื่อ ครบวาระแล้ว ตรวจดูบญั ชี การเงินต่างๆ
เป็ นต้น (วิชยั ตันศิริ, 2548.)
4. คณะสิ บนายพล (Ten Generals) ซึ่ งเป็ น ตําแหน่งเสนาธิ การทหาร (strategen) 10 ตําแหน่ง ซึ่ งทํา
หน้าที่เป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการกองพล ต่างๆ จะได้รับการแต่งตั้งจากสภาประชาชน และสภาประชาชนสามารถ
แต่งตั้งบุคคลเดิมได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง เนื่ องจากต้องการให้ผทู ้ ี่มีความสามารถจริ งๆ ด้านนี้ เท่านั้นเข้า
มาดํารงตําแหน่ง (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, หน้า 30, 2549.)
แม้ว่าตําแหน่ งเสนาธิ การทหารนี้ จะเป็ นตําแหน่ งทางทหาร แต่ในทางปฏิ บตั ิ นายพลทั้งหลายมี
อิทธิ พลทางการเมืองมาก ตําแหน่งนี้ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและสามารถครองตําแหน่งได้อีกหากได้รับ
เลือกซํ้า กฎหมายกําหนดให้นายพลแต่ละคนมีอาํ นาจหน้าที่ทางการเมืองที่ทดั เทียมกันและแบ่งประเภทงาน
กันทํา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ จะมีนายพลคนหนึ่งผูเ้ ป็ นหัวหน้าอย่างไม่เป็ นทางการ ที่สามารถครอบงํา
และมี อิท ธิ พ ลเหนื อนายพลคนอื่ นๆ คณะสิ บนายพลมี หน้าที่ เน้นหนักไปทางนโยบายต่ างประเทศและ
การทหาร บางครั้งดูแลเรื่ องการคลัง และนโยบายภายในประเทศด้วย ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์แวดล้อม
และบุคลิ กของหัวหน้านายพล กลุ่ ม นายพลนี้ เปรี ยบได้ก ับคณะรั ฐมนตรี ในระบบการปกครองปั จจุ บ นั
หัวหน้านายพลเปรี ยบเป็ นนายกรัฐมนตรี หัวหน้านายพลอาจเรี ยกประชุ มและยื่นข้อเสนอต่อสภา(สุ ขุม นวล
สกุล และ โกศล โรจนพันธุ์ , 2528.) ตําแหน่ งนายพลทั้งสิ บเป็ นตําแหน่ งที่สําคัญที่สุดในการบริ หารคือ
ตําแหน่งนายพลทั้งสิ บ นายพลทั้งสิ บนี้ ไม่ได้มีอาํ นาจหน้าที่เฉพาะการทหารเท่านั้น แต่ยงั มีหน้าที่ดา้ นการ
ต่างประเทศ และมีอิทธิ พลต่อสภาห้าร้อย และสมัชชาพลเมือง ประธานของคณะนายพลทั้งสิ บ คือ ทําหน้าที่
คล้ายๆ นายกรัฐมนตรี นนั่ เอง และผูน้ าํ ที่สําคัญของกรี กเช่ น เทมีสโตคลีส และ เพอริ คลีส สามารถได้รับ
เลือกตั้งหลาย ๆ ปี ติดต่อกัน และเกิน 20 ปี ในกรณี ของเพอริ คลีส (วิชยั ตันศิริ, 2548, หน้า 59.)
ความเป็ นพลเมืองแบบโรมัน
สาธารณรัฐโรมันถูกก่อตั้งขึ้นในปี 509 ก่อนคริ สตกาล หลังจากกษัตริ ยท์ าร์ ควินที่สอง หรื อ ลู ซิ
อุสส ทาร์ควินิอุส ซุ แปร์ บุส ถูกขับไล่ออกจากกรุ งโรม โดยจูนิอุส บรู ตุส ผูน้ าํ ของกลุ่มผูม้ ีฐานะในสมัยนั้น
สาธารณรั ฐโรมันได้กาํ เนิ ดขึ้ นโดยถื อเป็ นสาธารณรั ฐแห่ งแรกของโลก เมื่ อสาธารณรั ฐโรมันเริ่ มต้นขึ้ น
ตําแหน่ งกษัตริ ยก์ ็ถูกยกเลิ กไป แต่ตาํ แหน่ งหัวหน้าพระ(vicar) ยังคงอยู่ สาธารณรัฐโรมันก็ยงั อยู่ภายใต้
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อํานาจของทหาร และกลุ่มผูม้ ีอิทธิ พลทางการเมือง(คือผูม้ ีฐานะ) ส่ งผลให้เกิดความไม่พอใจของประชาชน
ทัว่ ไป ความขัดแย้งของชนทั้งสองชั้นและการประนีประนอมระหว่างสองชนชั้น ทําให้อาํ นาจกระจายสู่ คน
ทัว่ ไปมากขึ้น ระบบสาธารณรัฐดําเนิ นต่อไปจนถึง 27 ปี ก่อนคริ สตกาล(ชญา ปิ ยะชาติ, หน้า 166 และ 170,
171)
พลเมืองในระบอบสาธารณรัฐโรมันมีพลเมืองอยูส่ องพวก ได้แก่ (ชญา ปิ ยะชาติ, หน้า 171)
พาร์ ทิเชี ยน เป็ นกลุ่มขุนนางซึ่ งมีที่ดินเป็ นของตนเอง มีฐานะมัน่ คงและรํ่ารวย ซึ่ งมีจาํ นวน 10 เปอร์ เซนต์
ของพลเมืองทั้งหมด
พลีเบียนส์ มีจาํ นวนประมาณ 90 เปอร์เซนต์ ประกอบอาชีพค้าขาย กรรมกรและชาวนาที่ยากจน
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ชาวโรมันรับเอารู ปแบบการปกครองในระบอบสาธารณรัฐมาใช้ คือ ความบีบบังคับที่
เคยได้รับเมื่อครั้งอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติอีทรัสกัน ในครั้งนั้น โรมอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริ ย ์ ซึ่ ง
เรี ยกว่า Rex กษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขสู งสุ ดในทางการทหาร การปกครองและการศาสนา มีอาํ นาจสู งสุ ดในการ
ตรากฎหมาย ตัดสิ นคดีพิพาทต่างๆ การปกครองต่างๆ เป็ นการปกครองโดยบุคคลเดียวที่ได้รับมอบอํานาจ
สิ ทธิ์ ขาด เมื่อเป็ นอิสระ โรมจึงสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นปกครอง(ชญา ปิ ยะชาติ, หน้า 172)
คําว่า สาธารณรั ฐ ในภาษาอังกฤษ คือ Republic มาจากคําละตินสองคํา คือ res + publica มี
ความหมายว่า ของประชาชน ซึ่ งแตกต่างจากระบอบกษัตริ ยท์ ี่อาํ นาจการปกครองอยูท่ ี่กษัตริ ย ์ อย่างไรก็ตาม
การปกครองสาธารณรัฐโรมันสมัยต้นๆ อํานาจการปกครองยังคงอยูก่ บั สภาซีเนท ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็ นคนส่ วนน้อย ต่อมาเมื่อมีการขยายสิ ทธิ พลเมืองโรมันกว้างขวางขึ้น ทําให้ประชาชนส่ วนใหญ่มีสิทธิ มี
เสี ยงในการปกครองมากขึ้น(ชญา ปิ ยะชาติ, หน้า 172)
สถาบันการปกครองของสาธารณรัฐโรมัน( เนื้ อหาส่ วนนี้ สรุ ปเรี ยบเรี ยงมาจาก เบอร์ นาร์ ด คริ ก, 2002. ชญา
ปิ ยะชาติ, 2556. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2549)
สาธารณรั ฐโรมันกําเนิ ดจากการล้มอํานาจของราชวงศ์เอทรั สกัน โดยกบฏของกลุ่มขุนนางที่ ยึด
อํานาจและจัดตั้งระบบสาธารณรัฐที่กรุ งโรม ด้วยหลังจากที่กลุ่มนี้ ลม้ อํานาจกษัตริ ยแ์ ล้ว ก็มีอาํ นาจมากขึ้น
และมีอิทธิ พลต่อการบริ หารสาธารณรัฐ ขุนนางได้จดั ตั้งระบบกงสุ ล ซึ่ งคือผูบ้ ริ หารสู งสุ ดจํานวน 2 คน ซึ่ ง
ต่างมีอาํ นาจเท่ากัน เพื่อให้คานอํานาจกันไว้ และให้มีการเลือกตั้งกงสุ ลทุกๆ ปี ซึ่ งทําให้หวั หน้าของตระกูล
ใหญ่ๆ ได้ผลัดกันมาบริ หารงาน ส่ วนใหญ่อาํ นาจหน้าที่เกี่ ยวกับนโยบายการทําสงคราม การแต่งตั้งแม่ทพั
การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารต่างๆ
กงสุ ลเป็ นเจ้าหน้าที่ มีวาระ 1 ปี ในระหว่างนั้นพวกเขาจะมีอาํ นาจของสภาซี เนท ซึ่ งสามารถใช้
กฎหมายสาธารณะจํา กัดสิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ น แต่ ไม่ มีข ้อจํา กัดอํานาจของตนเอง ซึ่ งอํา นาจลัก ษณะนี้ เรี ยกว่า
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
imperium หรื ออํานาจโดยรวมของรัฐ ที่มีผลบังคับใช้กบั ทั้งชุ มชน โดยเป็ นอํานาจบัญชาการสู งสุ ดทั้งทาง
ฝ่ ายทหารและพลเรื อน และอํานาจในการตัดสิ นใจในกิจการต่างประเทศด้วย กล่าวคือ อํานาจสู งสุ ดของรัฐ
นั้น มี ผลบัง คับใช้ก ับทั้ง ชุ ม ชนผ่านทางสภาสู ง และกงสุ ล อย่างไรก็ ตามสถาบันตรี บู นส์ มีอาํ นาจในการ
ตรวจสอบและถ่ วงดุ ลอํานาจสู งสุ ดเช่ นนี้ ได้ แต่โดยทัว่ ไปแล้วประชาชนทัว่ ไปจะมี libertas กล่ าวคื อ
พลเมื อ งจะได้รั บ การปกป้ องจากกฎหมายที่ เ ป็ นที่ รั บ รู ้ โ ดยทั่ว กัน และเป็ นระบบกฎหมายที่ ยุ ติ ธ รรม
พอสมควร
กงสุ ลเป็ นประมุขในทางการบริ หาร มีจาํ นวน 2 คน มีอาํ นาจเท่าเทียมกัน มีอาํ นาจเต็มที่ท้ งั ในยาม
สงครามและสันติ มี อาํ นาจสู งสุ ด ในด้านการทหาร นิ ติบญั ญัติ บริ หาร และตุลาการ เลื อกมาจากกลุ่ มคน
ชั้นสู งของสังคมของสังคมโรมันที่เรี ยกว่าพวกพาร์ ทีเชี ยน โดยสภาราษฎรเป็ นผูล้ งมติเลือกอยู่ในตําแหน่ ง
คราวละปี มีอาํ นาจยับยั้งซึ่ งกันและกันได้ ในยามสงครามหรื อยามฉุ กเฉิ น กงสุ ลอาจมอบอํานาจให้บุคคล
เดียวเรี ยกว่า ผูเ้ ผด็จการหรื อผูบ้ งั คับบัญชาการทัพ โดยคําแนะนําของสภาซี เนท ผูเ้ ผด็จการอยูใ่ นตําแหน่งไม่
เกิ น 6 เดื อน ในระหว่างอยู่ในตําแหน่ ง ผูเ้ ผด็จการมีอาํ นาจเด็ดขาดในทางการทหาร มีสิทธิ เรี ยกระดมพล
และลงโทษผูป้ ระพฤติผิดวินยั ได้เต็มที่ ในการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไป กงสุ ลบริ หารงาน ด้วยความช่ วยเหลื อ
ของสภาซี เนท กล่าวคือ กรณี ที่เป็ นภาวะฉุ กเฉิ นนั้น สภาซี เนทสามารถเสนอแนะให้แต่งตั้งกงสุ ลคนใดคน
หนึ่ง เป็ นผูเ้ ผด็จการ
แรกเริ่ ม เดิ ม ที น้ ัน สภาซี เ นท เป็ นที่ ป ระชุ ม ของผูน้ ํา แต่ ล ะตระกู ล ที่ ป ระชุ ม เหล่ า นี้ มี ห น้า ที่ ใ ห้
คําปรึ กษา แก่ผูป้ กครอง มาตั้งแต่สมัยที่ มีการอพยพเคลื่ อนย้ายถิ่ นฐานมาจนกระทัง่ มี การตั้งหลักปั กฐาน
องค์กรนี้มีภารกิจสําคัญในการกําหนดตัวผูท้ ี่จะขึ้นครองราชย์เป็ นกษัตริ ย ์ เมื่อกษัตริ ยเ์ สด็จสวรรคต ประมุข
ของแต่ละตระกูลเหล่านี้ คือผูใ้ ช้อาํ นาจรัฐต่อไป จนกว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่จะขึ้นครองราชย์ สมาชิ กสภา
ซี เนทเป็ นหัวหน้าตระกูลเก่าแก่ที่สืบเชื้ อสายจากเผ่าพงศ์ต่างๆ มาจากอดี ต ซึ่ งเป็ นตระกูลขุนนาง ซึ่ งเป็ น
เจ้าของที่ดินรอบๆ กรุ งโรม สภาซี เนทนั้น ประกอบด้วยสมาชิ ก 300 คน เรี ยกว่า เซเนเตอร์ หรื อสมาชิ กสภา
ซี เนท ดํารงตําแหน่ งตลอดชี พ สมาชิ กเหล่ านี้ เลื อกจากพวกพาร์ ทิเชี ยน โดยกงสุ ลเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง กงสุ ล ที่
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ครบตามวาระจะได้เป็ นสมาชิ กสภาซี เนทโดยอัตโนมัติ สภานี้ ควบคุ มเกี่ ยวกับการคลัง การ
ต่างประเทศ การประกาศสงคราม ทําหน้าที่ตดั สิ นคดี และมีสิทธิ ยบั ยั้งของสภาราษฎร ในสมัยต้นๆ ของ
ระบอบสาธารณรัฐ สภาซี เนทคุ มอํานาจการปกครอง ทั้งนี้ เพราะกงสุ ลมักขอความเห็ นและคําแนะนําจาก
สภาซี เนทซึ่ งนโยบายส่ วนใหญ่มกั ดําเนินไปเพื่อประโยชน์ของพาร์ ทิเชียนทั้งสิ้ น
เดิ มทีเดี ยว ตําแหน่ งกงสุ ลนี้ สงวนไว้สําหรับชนชั้นสู งเท่านั้น แต่นบั แต่ปีที่ 363 ก่อนคริ สตกาล
สมาชิ ก จากครอบครั วของชนชั้นตํ่าก็ สามารถดํา รงตําแหน่ ง กงสุ ลได้ การขยายอาณาจัก รโรมันออกไป
กว้างขวางนั้น ทําให้ภารกิจของกงสุ ลมีเพิ่มมากขึ้น จนต้องมีการกําหนดให้ผทู ้ ี่เคยดํารงตําแหน่ งกงสุ ล เมื่อ
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พ้นจากตําแหน่ งแล้วไปดํา รงตําแหน่ ง เป็ น Proconsul อีก เป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี เพื่อดูแลกองทัพ หรื อ
ปกครองจังหวัดต่างๆ แทนกงสุ ล
นอกจากตําแหน่งกงสุ ลและสภาขุนนางแล้ว รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐยังกําหนดให้มีระบบสภา
ผูแ้ ทนราษฎรแบบไตรภาค สภาที่สาํ คัญอันดับแรกคือ สภาของชนชั้นอัศวิน หรื อสภาเซ็นจูรี ซึ่ งประกอบไป
ด้วยผูท้ ี่มีฐานะดี สภานี้ มีอาํ นาจหน้าที่ในการเลื อกตั้งกงสุ ล และพิจารณากฎหมายตามที่กงสุ ลจะเสนอมา
สภาคิวเรี ย(สภาเผ่าดั้งเดิม) เป็ นสภาของเผ่าดั้งเดิมซึ่ งประกอบไปด้วย เผ่าติต้ ี เผ่ารัมเนส และเผ่าลูเซเรส สภา
นี้มีกาํ เนิดมาในสมัยกษัตริ ย ์ และในสมัยสาธารณรัฐ มีอาํ นาจหน้าที่รับทราบและเห็นชอบด้วยกับการแต่งตั้ง
ผูบ้ ริ หารในตําแหน่งต่างๆ และสภาราษฎร ประกอบขึ้นด้วยราษฎรโรมันทั้งพวกพาร์ ทิเชี ยนและพลีเบียนส์
เรี ยกว่า โคมิ ตาคิ วริ เอตา มี หน้าที่ แต่งตั้งกงสุ ลและเจ้าหน้าบริ หารอื่ นๆ ให้ความเห็ นยินยอมหรื อปฏิ เสธ
กฎหมายที่กงสุ ลและสภาซี เนทนําเสนอ ทําหน้าที่ตดั สิ นข้อพิพาทที่สําคัญๆ เป็ นที่น่าสังเกตว่า องค์กรทั้ง 3
เป็ นองค์กรที่ทรงไว้ซ่ ึ งอํานาจในการปกครอง แต่ละองค์กรต่างระแวดระวังและคานอํานาจซึ่ งกันและกันมิ
ให้ อ งค์ก รหนึ่ งองค์ ก รใดมี อ ํา นาจอย่า งมากมายสู ง สุ ด แต่ เ พี ย งฝ่ ายเดี ย ว ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ก ารทํา งาน
ประสานกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แม้วา่ กงสุ ลมีอาํ นาจเต็มที่ในด้านการทหาร และดูเหมือนว่ามีอาํ นาจที่จะบันดาลให้นโยบายต่างๆ ที่
วางไว้ดาํ เนินไปได้ตามความประสงค์ แต่ในทางปฏิบตั ิจริ งแล้ว การดําเนิ นนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับความ
สนับสนุ นจากทั้งสภาซี เนทและสภาราษฎร เช่ น กงสุ ลมีอาํ นาจเด็ดขาดในกองทัพ แต่กองทัพก็จาํ ต้องมี
เสบียงยุทธสัมภาระและยุทธปั จจัย ซึ่ งจะจัดหามาได้ก็โดยได้รับความยินยอมจากสภาซี เนท ดังนั้นหากสภา
ซี เนทไม่ให้การสนับสนุ น แผนการก็เป็ นไปไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อวาระสมัยของการบัญชาการทัพหมดลง
สภาซี เนทเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าจะให้ต่อหรื อให้พน้ วาระ
ส่ วนสภาราษฎร มีหน้าที่ ให้สัตยาบัน หรื อเพิกถอนเงื่ อนไขของสันติภาพและข้อตกลงในสัญญา
ต่างๆ และที่สําคัญที่สุดคือเมื่อวาระของกงสุ ลสิ้ นสุ ดลง กงสุ ลมีพนั ธะที่จะต้องชี้ แจงรายละเอียดต่างๆ ใน
ภารกิจที่ปฏิบตั ิต่อสภาราษฎร ดังนั้นกงสุ ลที่ฉลาดมักจะประนีประนอมกับทั้งสภาซี เนทและสภาราษฎร
ในเวลาเดียวกัน สภาซี เนทก็ตอ้ งให้ความเคารพต่อสภาราษฎร เพราะในกรณี ที่การกระทําผิดฝ่ าฝื นกฎหมาย
โทษ ถึง ตาย สภาซี เนทไม่มีอาํ นาจที่จะจัดดําเนิ นการไต่สวนใดใดเลย ถ้าไม่ได้รับการยืนยันจากสภาราษฎร
หรื อในกรณี ที่จะตัดสิ นลงโทษในเรื่ องใดก็ตาม ถ้า ทรี บูนส์ เพี ยงคนเดี ย วขัดขวางการตัดสิ นนั้นก็ไม่อาจ
กระทําได้ ด้วยเหตุน้ ีสภาซี เนทจึงต้องเคารพต่อเสี ยงของประชาชนด้วย
ขณะเดี ย วกัน ประชาชนก็ ต้องเคารพสมาชิ ก สภาซี เนท เพราะผูพ้ ิพ ากษาในคดี แพ่ง แต่ ง ตั้ง จาก
สมาชิ กสภาซี เนท ความเมตตาปรานี จากผูพ้ ิพากษาเหล่านี้ ย่อมีผลต่อประชาชนเมื่อเกิ ดคดี และโดยทัว่ ไป
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แล้วประชาชนก็มกั จะไม่ขดั ขวางโครงการต่างๆ ของกงสุ ล เพราะในสนามรบ ประชาชนทุกคนขึ้นตรงต่อ
อํานาจเด็ดขาดของกงสุ ล นอกจากองค์กรทั้งสามแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริ หารที่ปฏิบตั ิงานต่างๆ รองลงมาจาก
กงสุ ลในฐานะประมุขสู งสุ ดของการบริ หาร ได้แก่ เพรเตอร์ เซนเซอร์ เกสเตอร์ และอิไคล์
วิธีการปกครองดังกล่ าวไม่ เป็ นที่ พ อใจของพวกเพลเบี ยนส์ เพราะพวกพลี เบี ยนส์ ถูกกี ดกันจาก
ตําแหน่ งหน้าที่การงานในองค์กรที่ เป็ นหัวใจของการปกครอง คื อ กงสุ ล และสภาซี เนท ในปี 449 ก่อน
คริ สตกาล มีการร่ างกฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นเป็ นครั้งแรก เรี ยกว่า Law of the Twelve Tables ระบุ
ถึงสิ ทธิและหน้าที่ของพวกพาร์ทิเชียนและพลีเบียนส์
กฎหมายฉบับ นี้ ใ ห้สิ ท ธิ์ พลี เบี ย นส์ ออกกฎหมายร่ วมกับ พวกพาร์ ทิ เชี ย น โดยมี ส ภาของตนเอง
เรี ยกว่า ไทรเบิล ทําหน้าที่ออกกฎหมาย และแต่งตั้งผูแ้ ทนของตนเรี ยกว่า ทรี บูนส์ จํานวน 10 คน เป็ นประจํา
ทุกปี ทรี บูนส์ ท้ งั สิ บเป็ นผูน้ าํ ในสภาและเป็ นผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ของพวกพลีเบียนส์จากการเอารัดเอา
เปรี ยบของพวกพาร์ ทิเชียน เมื่อมีขอ้ ข้องใจใด พวกพลีเบียนส์ก็จะร่ างข้อข้องใจของตนออกมาในรู ปของมติ
เรี ยกร้องให้มีการแก้ไขเรี ยกว่า เพบลิไซท์ (ต่อมาใช้ในความหมายว่าประชามติ) ในระยะศตวรรษที่ 5 และ 4
ก่อนคริ สตกาล พวกพลี เบียนส์ ได้รับอนุ ญาตให้สมรสกับพวกพาร์ ทิเชี ยนและได้รับสิ ทธิ เข้านัง่ สภาซี เนท
และมีสิทธิ ในตําแหน่งกงสุ ล การปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ซึ่ งแต่เดิมเป็ นลักษณะการปกครองแบบที่
อํานาจการปกครองอยูใ่ นมือคนกลุ่มเล็กๆ ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมีรูปลักษณ์เป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น
การปกครองในรู ปแบบสาธารณรัฐของโรมเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางดิ นแดนของโรมในขณะนั้น คื อ
เป็ นรัฐเล็กๆ มีอาณาบริ เวณที่ไม่กว้างใหญ่นกั มีประชากรอยูไ่ ม่มาก สาธารณรัฐโรมันประสบผลสําเร็ จ ใน
ระยะ 500 ปี แรกก่อน คริ สตศักราช และได้ขยายอาณาเขตออกไปไกล
แต่ เมื่ อโรมแผ่ข ยายแสนยานุ ภาพจึ ง ได้นํา รู ป แบบการปกครองแบบใหม่ ม าใช้ คื อ รู ป แบบการ
ปกครองแบบจัก รวรรดิ มี พ ระจัก รวรรดิ เ ป็ นองค์พ ระประมุ ข สู ง สุ ด อํา นาจการปกครองจะมารวมอยู่ที่
พระองค์แต่ผเู ้ ดียว สภาซี เนท สภาราษฎร และสถาบันอื่นๆ คงอยู่แต่เพียงในนาม ความขัดแย้งที่รุนแรงได้
นํามาสู่ จุดจบของสาธารณรัฐโรมัน โดย100 ปี ก่อนคริ สตกาล ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นผูด้ ีและประชาชน
ธรรมดา ทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ในขณะที่กองทัพที่ใครๆ ต่างเข้าร่ วมได้ให้รางวัลพลทหารทุกคนด้วย
การให้ที่ดินทํากิ นและยศถาบรรดาศักดิ์ ทําให้เกิดการต่อสู ้แย่งชิ งอํานาจจนกลายเป็ นสงครามกลางเมืองใน
ที่สุด ทางด้านชัยชนะในสงครามกับดินแดนภายนอกก็เปิ ดทางให้แม่ทพั นายกองสร้างอํานาจและบารมีของ
ตน และยื้อแย่งอํานาจกัน จูเลียส ซี ซาร์ คือขุนพลที่สาํ คัญของโรมัน สภาซี เนทแห่งโรมหวัน่ เกรงอํานาจของ
จูเลียส ซี ซาร์ เป็ นอย่างมาก สภาซี เนทจึงคบคิดกับปอมเปย์ ออกบัญชาให้ซีซาร์ ยกทัพกลับ แต่ซีซาร์ ก็ไม่กลับ
และยังเดิ นทัพไปทําสงครามกับปอมเปย์จนได้รับชัยชนะ และได้ต้ งั ตนเป็ นผูน้ าํ เผด็จการในปี 44 ก่ อน
คริ สตกาล สองปี ต่อมาซี ซาร์ ได้ถูกรุ มสังหารในสภาซี เนท และทายาทของจูเลียส ซี ซาร์ คือ ออคเตเวียน ก้าว
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ แทนในนามจักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน สภาแนตประกาศยกย่องออคเตเวียน
ให้เป็ นออกุส ตุ ส ซึ่ งมี ความหมายว่าสู งสุ ด และถื อเป็ นการก้า วเข้าสู่ ส มัยแห่ งจักรวรรดิ โรมัน ในสมัย
จักรวรรดิโรมันนี้ บทบาทของชนชั้นล่างในการเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองก็เป็ นอันยุติลง
การเปรี ยบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างพลเมืองเอเธนส์ และโรมันและความสําคัญหรื อการ
ปรับใช้ต่อประชาธิ ปไตยตัวแทน(เนื้ อหาส่ วนนี้ สรุ ปเรี ยบเรี ยงมาจาก คอสมอส, 2557 และ ไชยันต์ ไชยพร,
2551, เบอร์ นาร์ ด คริ ก, 2557, พิพฒั น์ พสุ ธารชาติ, 2553. เคนเนธ มินอค บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2549 และ
สมเกียรติ วันทะนะ, 2555, เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2557)
ในด้านความเหมือนกันนั้น วิกฤติความขัดแย้งอย่างรุ นแรงไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันมีผลต่อการ
กําหนดนโยบายความเป็ นพลเมือง ส่ วนในด้านความแตกต่างคือวิธีการแก้ไขปั ญหาที่สะท้อนคุณค่าที่สังคม
ทั้งสองเชิดชูแตกต่างกันไป
กรณีของเอเธนส์
เดิมทีเดียวนั้น เอเธนส์ปกครองด้วยระบอบกษัตริ ย ์ ต่อมาประมาณ ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริ สตกาล การ
ปกครองเปลี่ ย นเป็ นระบอบอภิ ช นาธิ ปไตย โดยกลุ่ มขุนนางเป็ นใหญ่ ขุนนางนั้นมาจากตระกูล ผูด้ ี ไ ม่ กี่
ตระกูลที่ครอบครองที่ดินจํานวนมาก พวกอาร์ คอนเป็ นกลุ่มผูป้ กครอง และมีสภาอาเรโอพากัส เป็ น กลุ่มขุน
นางชั้นผูใ้ หญ่ที่วางนโยบายและพิพากษาคดีความต่างๆ อาร์ คอนเป็ นขุนนางที่ได้รับเลือกทุกปี จํานวน 9 คน
ผูท้ ี่เคยเป็ นอาร์ คอนนั้น เมื่อดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกสภาดังกล่าวได้
เหตุการณ์ดาํ เนินไปจนถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริ สตกาล พ่อค้าที่ร่ ํารวยได้เข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองใน
ระดับสู ง ในปลายศตวรรษดังกล่าว วิกฤติที่ดินและการเกษตรได้เกิดขึ้นและส่ งผลให้ช่องว่างระหว่างชน
ชั้นขยายตัวกว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิ มไปอีกมาก ประมาณ 600 ปี ก่ อนคริ สตกาล เกิ ดวิกฤติการณ์ ในระบบ
เพาะปลูกที่ลม้ เหลว แล้วลุกลามกลายเป็ นข้าวยากหมากแพง ชาวนากรี กโบราณซึ่ งจนกรอบ ไม่อาจคืนหนี้ ที่
หยิบยืมมาได้ ก็ถูกรี บทรัพย์สินที่ดินต้องกลายเป็ นทาส ทําให้จาํ นวนทาสในเอเธนส์ เพิ่มขึ้นเป็ นสองในห้า
ปั ญหานี้ลุกลามกลายเป็ นความขัดแย้งที่รุนแรง จนนําไปสู่ การปฏิรูปการเมืองการปกครองและขยายอํานาจสู่
ประชาชนมากขึ้น จนเป็ นประชาธิ ปไตยเอเธนส์โบราณ
ในช่วง 508 – 507 ปี ก่อนคริ สตกาล ไคลอีสทีนีส(Cleisthenes) บิดาแห่ งประชาธิ ปไตยของเอเธนส์
ได้ประกาศให้ทุกคนในเอเธนส์ ขณะนั้นเป็ นพลเมื องเอเธนส์ ซึ่ งเป็ นการสร้ างแรงสนับสนุ นระบอบการ
ปกครองใหม่ให้ดาํ รงอยูอ่ ย่างมัน่ คง ขอบเขตของการเมืองก็ได้ขยายฐานออกมาสู่ ผคู ้ นส่ วนใหญ่มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อระบอบประชาธิ ปไตยมัน่ คงแล้ว เอเธนส์ เข้มงวด กับการให้สถานะความเป็ นพลเมือง ซึ่ ง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ไชยันต์ ไชยพรวิเคราะห์สาเหตุว่ามาจาก การที่เอเธนส์ ตอ้ งการจํากัดผลประโยชน์ให้แต่เฉพาะคนที่เป็ น
พลเมืองเท่านั้น เพราะไม่สามารถที่จะรองรับพลเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
สาหรับกรณีของโรมัน
หลังจากที่คนโรมันขับไล่กษัตริ ยอ์ อกไปแล้ว กลุ่ มพาร์ ทิเชี ยนก็กลายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง
ส่ วนกลุ่มพลี เบียนส์ ซ่ ึ งเป็ นคนกลุ่มใหญ่ ถูกจํากัดสิ ทธิ์ ในอํานาจรัฐ แต่ยงั สามารถสะสมเงินทองได้ ฐานะ
ของพลี เบี ยนส์ น้ นั รํ่ารวยขึ้ น จึงมีการรณรงค์เรี ยกร้ องสิ ทธิ ในการปกครองในปี 494 ก่อนคริ สตกาล พลี
เบียนส์ ได้ร่วมกันอพยพออกจากกรุ งโรมไปยังเนิ นเขาศักดิ์ สิทธิ์ เพื่อสร้ างเมืองใหม่ข้ ึนมา พอกลุ่มขุนนาง
ทราบเรื่ องก็ตกใจเพราะต่างก็ตอ้ งอาศัยกําลังของคนกลุ่มนี้ เป็ นแรงงานและทหาร ในปี 300 ก่อนคริ สตกาล
จึงยินยอมให้มีตวั แทนคัดเลือกเข้ามานัง่ รักษาผลประโยชน์และสิ ทธิ ทางการเมืองเรี ยกว่าตรี บูนส์ (Tribunes)
เมื่อเข้ามานัง่ ในสภาเซเนต สามารถคัดค้านหรื อวีโต้กฎหมายที่ขดั ผลประโยชน์ให้กฎหมายนั้นตกไปได้ แต่
เดิมมีเพียง 2 คน ต่อมากําหนดเพิม่ เป็ นจํานวน 10 คน เป็ นตําแหน่งที่สําคัญในการออกกฎหมาย หากใครทํา
ร้ายตรี บูนส์ จะมีโทษถึงตาย พลีเบียนส์ ได้เรี ยกร้องให้มีการออกกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร โดยศึกษาจาก
กฎหมายโซลอนของกรี ก ปรับเป็ นกฎหมาย 12 โต๊ะ สําเร็ จและประกาศใช้เมื่อ 450 ปี ก่อนคริ สตกาล
แนวทางการประนี ป ระนอมและหาข้อตกลงร่ วมกันนี้ สะท้อ นลัก ษณะนิ สั ย ของคนโรมันว่า มี
ลักษณะเป็ นนักปฏิ บตั ิ ชอบใช้สามัญสํา นึ กมากกว่า หลัก การ ขณะเดี ยวกันก็พร้ อมที่ จะประนี ประนอม
ลดหย่อนแนวคิดและความต้องการของฝ่ ายตนเอง เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ มีหนทางหรื อทางออกเพื่อที่จะแก้ไข
ปั ญหาและนําไปปฏิบตั ิได้จริ งจังโดยมีเป้ าหมายสู งสุ ด คือ เสรี ภาพของสังคมและความคงอยูข่ องอาณาจักร
คุ ณสมบัติน้ ี เห็ นได้จากการที่ชนชั้นสู งจํานวนน้อยกับกับชนชั้นกลางจํานวนมากในสังคมโรมสามารถทํา
ข้อตกลงร่ วมกันโดยไม่เกิ ดความขัดแย้งรุ นแรง ความประนี ประนอมระหว่างคนในชาติทาํ ให้สังคมโรมัน
โดยรวมเกิดความสงบสุ ข
นอกจากนี้ การหาทางออกด้วยการตกลงร่ วมกันยังสะท้อนถึ งการให้ความสําคัญกับเพื่อนพ้อง
พลเมืองในฐานะครอบครัวเดียวกัน ประเด็นนี้ เคนเนธ มินอค วิเคราะห์วา่ วิธีการแก้ปัญหาของชาวโรมัน
น่ าสนใจและถื อว่าเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ อาจจะเป็ นมรดกให้กบั การเมื องรุ่ นหลังๆ ก็คือ การตกลงกันด้วยการทํา
สนธิ สัญญาที่อนุ ญาตให้คนธรรมดาดํารงตําแหน่ งได้ คื อเป็ นการรั กษาครอบครั วโรมันไว้ กล่าวคื อ เป็ น
วิธีการที่ ไม่ใช่ ให้ไปก่ อตั้งประเทศใหม่หรื อแบ่งแยกดิ นแดนออกไป แต่ยงั คงให้กลุ่ มคนเหล่ านั้นยังเป็ น
ประเทศเดียวกันอยู่ โดยการใช้สนธิ สัญญาเข้ามาแก้ไขปั ญหา ก่อตั้งตรี บูนส์ ข้ ึนมาทําหน้าที่เป็ น ผู้พิทักษ์ ของ
เพลเบียน
ตรี บูนส์ อาจเทียบได้วา่ เป็ นตําแหน่งผูต้ รวจการ ตรี บูนส์ทาํ หน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ มของพวก
ไพร่ โดยที่ประชุ มจะลงมติที่เรี ยกว่าเป็ น มติของประชาชน (Plebiscita) มติของประชาชนนี้ จะมีผลผูกพัน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ชาวโรมันทุกคน มิใช่เฉพาะพวกไพร่ ตําแหน่ งตรี บูนส์ น้ ี ประกอบไปด้วยสมาชิ ก 10 คน บุคคลเหล่านี้ มี
หน้าที่ สําคัญสามประการ อันได้แก่ ประการแรก การคุ ม้ ครองเหล่าไพร่ มิให้ถูกข้าราชการระดับสู งรังแก
ประการที่ส อง สิ ทธิ ในการคัดค้านการลงโทษหรื อการจับกุมคุ มขังพลเมือง ประการที่สาม อํานาจการ
คัดค้านการกระทําตามหน้าที่ของข้าราชการระดับสู ง และคัดค้านมติของสภาซี เนท ยกเว้นในยามสงครามที่
จะมีขอ้ ยกเว้นการใช้สิทธิคดั ค้านของตรี บูนส์
หากวิเคราะห์ท้ งั ความเหมือนและความต่างจะพบประเด็นที่ควรนํามาปรับใช้ได้กบั ประชาธิ ปไตย
ตัวแทนปัจจุบนั แม้เอเธนส์ กบั โรมันจะเหมื อนกันในแง่ที่วิกฤติ นาํ มาสู่ การเปลี่ ยนแปลงในรู ปที่พลเมื อง
ขยายไปสู่ คนชั้นล่าง โดยคนชั้นล่างเข้ามามีส่วนในอํานาจบริ หารและตุลาการมากขึ้น แต่จุดที่แตกต่างคือ
กรี ก เน้นการเปิ ดกว้า งให้ มี ส่ วนร่ วม โดยให้ค วามสํา คัญกับ การตัดสิ นใจด้วยมติ เอกฉันท์ และแม้จะมี
นวัตกรรมคือ การเลือกตั้งด้วยเสี ยงส่ วนใหญ่ แต่ใช้สําหรับการตัดสิ นใจยามเร่ งด่วน หรื อวิกฤติ ในยามปกติ
จะแสวงหาเสี ยงเอกฉันท์ และเน้นการปรึ กษาหารื อด้วยเหตุผลและหาทางออกร่ วมกัน ดังนั้นจึงเป็ นตัวแบบ
ที่เน้นเรื่ องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวม เน้นความเป็ นเอกภาพ เน้นการใช้เหตุใช้ผล และเปิ ดกว้างให้มี
การแสดงความคิดเห็ น และพร้ อมที่จะปรับเปลี่ ยนนโยบายใหม่ที่สังคมมองว่าดี กว่าโดยไม่ยึดติดกับการ
ตัดสิ นใจหรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาแบบเดิม ซึ่ งกรณี ตวั อย่างที่น่าสนใจคือ การที่ชาวเอเธนส์ ถกเถียงกันว่าจะ
ลงโทษ กบฎในมิทีลินี ซึ่ งก่อกบฎต่อต้านความเป็ นเจ้าของเอเธนส์ อย่างไร ในการโต้แย้งครั้งนี้ ผูน้ าํ ที่ได้รับ
ความนิยมชื่อคลีออน เสนอข้อสนับสนุน การตัดสิ นใจที่ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วว่า ให้ฆ่าผูช้ ายให้หมด แล้วจับ
ผูห้ ญิงกับเด็กไปเป็ นทาส และกล่าวว่าหากจะเป็ นจักรรวรรดิก็ตอ้ งโหด ปรากฎว่า แม้ตดั สิ นใจกันไปแล้ว ส่ ง
เรื อออกไปเพื่อแจ้งข่าวทหารที่มิทีลินีแล้ว ก็มีผทู ้ ี่เปิ ดประเด็นนี้ ต่อเสนอต่อสภาให้ทบทวนกันใหม่บอกว่า
ผ่อนผันจะดี กว่าไหม ด้วยการให้เหตุ ผ ลว่า ความเหี้ ยมโหดนั้นไม่ เป็ นผลดี เพราะจะทํา ให้ก ารก่ อกบฎ
ภายในรัฐภายใต้จกั รวรรดิเอเธนส์กลายเป็ นการต่อสู ้แลกชี วิตไปหมด เพราะถึงไม่สู้ก็ตายอยูด่ ี แต่สู้มีโอกาส
รอดนัน่ เอง พลเมืองเห็นด้วย และตัดสิ นใจใหม่ ส่ งคนไปแจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงได้สําเร็ จ นี่ คือตัวอย่างที่
ควรเรี ยนรู ้ วา่ กฎหมายและนโยบายเกิดได้จากพลเมืองที่เท่าเทียมกันที่ถกเถียงกันในที่สาธารณะ ดังนั้นคน
ธรรมดาก็มีพ้ืนที่ให้ได้แสดงความคิดเห็ นและถ้าเป็ นที่ยอมรับจากเพื่อนเมืองด้วยการก็มีสิทธิ ที่จะโดดเด่น
และได้รับการนําแนวคิดของผูน้ ้ นั ไปเป็ นนโยบายหรื อไปดําเนิ นการต่างๆ เวทีสาธารณะในลักษณะนี้ จึงเป็ น
แรงบันดาลใจที่ ควรสร้ างให้มีม ากขึ้ นหรื อมี คุ ณภาพขึ้ นเพื่อเสริ มให้ระบอบประชาธิ ปไตยแบบตัวแทน
ปั จจุ บ นั ดี ข้ ึ น ขณะที่ โ รมันจะฝากการไตร่ ตรองตัด สิ น ใจไว้ก ับ คนชั้นสู ง และผูท้ ี่ ด ํา รงตํา แหน่ ง แล้วให้
ประชาชนรับรอง ยอมรับ ดังนั้นสิ่ งที่เราเรี ยนรู ้จากโรมันคือ การให้ความสําคัญกับผูเ้ ชี่ ยวชาญขณะเดียวกัน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจของประชาชน การบริ หารปกครองบ้านเมืองจึงเป็ นเรื่ องของการจัดสมดุลทั้ง
สองฝ่ าย
จากมุ มมองเชิ ง เปรี ย บเที ย บ กรณี ของโรมันเด่ นในเรื่ องการเป็ นนัก ปฏิ บตั ิ และยอมรั บ ถึ ง ความ
ขัดแย้งระหว่างชนชั้นและเลื อกวิธีการตรวจสอบและคานอํานาจกัน มากกว่ามติ เอกฉันท์ซ่ ึ งไม่เหมาะกับ
สังคมที่มีผลประโยชน์แตกต่างมาก แนวทางของโรมันเป็ นตัวอย่างของรั ฐธรรมนู ญแบบผสมด้วยการให้
อํานาจแต่ละฝ่ ายมาคานกัน ขณะเดี ยวกันก็ให้แต่ละฝ่ ายคงลักษณะของตนเองไว้ ซึ่ งเหมาะสมกับการนํามา
ปรับใช้ในระบอบประชาธิ ปไตยในสังคมสมัยใหม่ที่มีผลประโยชน์แตกต่างกัน หรื อในกรณี ที่การแสวงหา
มติเอกฉันท์ทาํ ได้ยาก จุดร่ วมที่ชนชั้นสู งและประชาชนธรรมดาโรมันมี คือทั้งสองฝ่ ายมีความสําคัญเพราะ
ต้องร่ วมกันรบด้วย นี่ ก็คือสิ่ งที่คนชั้นสู งต้องยอมมอบสถานะความเป็ นพลเมืองให้กบั ชนชั้นล่างได้มีส่วน
ร่ วมในอํานาจบริ หารและตุ ลาการ ซิ เซโรได้วิเคราะห์สังคมโรมันไว้ให้เห็ นอย่างชัดเจนถึ งความสัมพันธ์
ระหว่า งชนชั้น สู ง และชนชั้น ล่ า งไว้ว่า อํา นาจวิ นิ จ ฉัย ชี้ ขาด ขั้น สุ ด ท้า ยอยู่ก ับ ประชาชนแห่ ง กรุ ง โรม
ประชาชนโดยรวมไม่อาจปกครองตนเองได้ แต่พวกเขาทําลายรัฐบาลลงได้ ชนชั้นสู งลงสมัครเป็ นตรี บูนส์
ตรี บูนส์ สามารถยับยั้งสภาสู งได้ แต่ประชาชนคือผูเ้ ลือก ดังนั้นตรี บูนส์ ตอ้ งสามารถโน้มน้าวประชาชนได้
ในแง่น้ ีเราจะเห็นอํานาจของประชาชนชั้นล่างได้อย่างดี สําหรับแนวทางของเอเธนส์ น้ นั เป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมด้วยการปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพื่อแสวงหาทางออกอันเป็ นที่ยอมรับ
พื้นที่การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของเอเธนส์เน้นที่ความเสมอภาค ซึ่ งคือลักษณะสําคัญของความ
เป็ นพลเมือง ที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองได้ ทั้งความเป็ นพลเมืองที่เสมอกัน ในทางกฎหมาย รวมถึ ง
ความเสมอภาคในการพูด ซึ่ งมีการปฏิ รูปสําคัญที่เกิ ดขึ้นโดยคลี สตีนีส เกณฑ์ของคลี เอสธิ เนส เป็ นเกณฑ์
ทางภูมิศาสตร์ นัน่ คือ พลเมืองของเอเธนส์ ต้องสังกัดแขวงใดแขวงหนึ่ ง หรื อสังกัดเผ่าใดเผ่าหนึ่ งใน 10 เผ่า
พลเมืองของเอเธนส์ ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนๆ ก็มีฐานะความเป็ นพลเมืองเสมอกัน ซึ่ งเรี ยกขานกันในสมัยนั้นว่า
isonomia หรื อความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน พลเมืองที่มีความเท่าเทียมหรื อเสมอภาคกันทาง
กฎหมายนี้ ก็มีความเสมอภาคในอันที่จะพูดในที่ประชุ มสาธารณะ เช่น รัฐสภา หรื อ สภาเอ็คคลีเซี ยอีกด้วย
ความเสมอภาคในการพู ด นี้ เรี ย กว่ า isogoria ความเสมอภาคเป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ของระบอบ
ประชาธิ ปไตย มาตรการปฏิรูปของคลีสตีนิส ทําให้องค์ประกอบข้อ นี้ เกิ ดขึ้นได้จริ งในรู ปของ ความเสมอ
ภาคทางกฎหมาย และความเสมอภาคในการพูดของพลเมือง นอกจากนี้ มีการลดทอนความเสี ยเปรี ยบของ
พลเมื องในการอุ ทิ ศตนเพื่ องานสาธารณะ ด้วยการให้ค่า ตอบแทนการทําหน้า ที่ ใ นสมัยเพอริ คลี ส การ
ประชุมรัฐสภาเอ็คคลีเชีย (ซึ่ งจัดwประชุมที่เนินเขาพีนิกซ์ Pnyx ทางตะวันตกของเมือง นั้น ไม่เกิดความเท่า
เที ย มกัน ระหว่า งพลเมื องที่ อยู่ใ นนครเอเธนส์ กับ พลเมื อ งที่ อ ยู่ที่ ม าราธอน ซึ่ งห่ า งออกไปถึ ง กว่า 40
กิโลเมตร ดังนั้นในปลายศตวรรษที่ 5 ก่อนคริ สตกาล จึงมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พลเมืองที่เข้าประชุ ม ใน
574

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แต่ละปี เผ่าทั้ง 10 เผ่าจะต้องเลื อกผูส้ มัคร โดยวิธีจบั ฉลากให้ได้ตวั แทนของเผ่าๆ ละ 50 คน เข้าไปเป็ น
สมาชิ กสภาบริ หารบูเล่ หรื อสภาห้าร้อย สมาชิ กมีวาระการทํางาน 1 ปี และในแต่ละปี นั้น สภาบูเล่ ประชุ ม
กันเกื อบทุ กวัน (โดยจะมี การหมุ นเวียนชุ ดละห้าสิ บคน ดํารงตําแหน่ งชุ ดละเดื อนกว่าๆ ) ดังนั้น สมาชิ ก
จะต้องเข้าไปพักอาศัยอยูใ่ นเมืองอย่างน้อย ในช่วงเดือนที่ถึงคิวการปฏิบตั ิงาน ตรงนี้ ก็ตอ้ งเป็ นภาระในการ
ออกค่าใช้จ่ายในการพักอาศัยระหว่างปฏิบตั ิงาน ทั้งเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างพลเมืองที่อาศัยอยูใ่ น
เมืองกับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในชนบท ส่ วนตุลาการในศาลประชาชนเมื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ก็ได้รับค่าตอบแทน
เป็ นค่าป่ วยการ เจ้าหน้าที่บริ หารงานและปฏิบตั ิงานของรัฐอีกกว่า 600 ตําแหน่ง นับตั้งแต่คณะนายพลทั้ง 10
อาร์ คอน หรื อสมาชิ กแห่ งสภาผูอ้ าวุโสดั้งเดิ ม ซึ่ งแม้ไม่ได้ปฏิ บตั ิ งานแบบเดิ ม แต่ปฏิ บตั ิ งานด้านงานพิธี
ต่างๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนไล่ เรี ยงลงไปจนถึ งผูท้ าํ ความสะอาดถนนก็ลว้ นได้ค่าตอบแทนด้วยกันทั้งหมด
นอกจากนี้ ความเสมอภาคยังเกิ ดขึ้นได้เป็ นรู ปธรรมจากการใช้การจับสลากเพื่อให้คนเข้าสู่ ตาํ แหน่ งงาน
สาธารณะ
ขณะที่ความเป็ นพลเมืองของโรมันนั้น จุดเน้นอยูท่ ี่ความเสมอภาคตามกฎหมายมากว่า ความเสมอ
ภาคทางการเมือง สําหรับกรณี ของโรมัน ความโดดเด่นอยูท่ ี่ โรมันยุคแรก ความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ความ
รั ก ชาติ บา้ นเมื อง การอุ ทิศ ตนเพื่ อสาธารณะ มี ค วามโดดเด่ นมาก สํา หรั บ ความเป็ นพลเมื องแบบโรมัน
ช่วงแรกนี้ ดังนั้น จึงมีความเหมือนพลเมืองเอเธนส์ ในด้านพลเมืองที่อุทิศตนเพื่อส่ วนรวม จุดที่แตกต่างคือ
โรมันมีความรักชาติบา้ นเมืองสู งมาก อันเนื่ องมาจากการร่ วมกันรบต่อต้านศัตรู จากภายนอก จนตอนหลัง
เปลี่ ย นมาเป็ นผูร้ ุ ก รานและผูพ้ ิ ชิ ต ดิ น แดนอื่ น ซึ่ ง ชนชั้นสู ง และชนชั้น ล่ า งร่ วมกัน รบเคี ย งบ่ า เคี ย งไหล่
สงครามทําให้สองชนชั้นนี้ พ่ ึงพิงกันและกัน โดยที่มาของความรู ้ สึกรักชาติบา้ นเมืองอย่างสู งของโรมันมา
จากฐานคิดของความเป็ นครอบครัวเดี ยวกัน การเคารพนับถื อครอบครัวและ บรรพบุรุษ และนั้นเป็ นที่มา
ของอํานาจของเหล่าผูน้ าํ ตระกูลต่างๆ ที่ปกป้ องบ้านเมืองมาและมีอาํ นาจอยูใ่ นสภาซี เนทของโรมัน ขณะที่
ความเป็ นพลเมืองเอเธนส์ ไม่ได้เคารพนับถือบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นแบบโรมันที่ยงั คงให้อาํ นาจการเมืองอยู่
มาก แต่มองว่าเวที การเมืองเปิ ดกว้างอย่างเสมอภาคกันมากกว่า ส่ วนโรมันนั้น มีคุณค่าที่ ต่างไประหว่าง
อภิชนกับประชาชนทัว่ ไป โดยอภิชนนั้น มี dignitas อันเป็ นคุณค่าที่ผเู ้ กิดในตระกูลสภาสู งเชิดชูมาก พวก
เขาเป็ นสุ ภาพชน ที่ อยู่อย่างเรี ยบง่ าย อุ ทิศตัวเพื่องานสาธารณะอย่างเสี ยสละ เสี ยสละเรื่ องส่ วนตน เป็ น
แบบอย่างให้ผอู ้ ื่น ส่ วนประชาชนจะเชิ ดชู libertas คือเสรี ภาพในการทําสิ่ งที่กฎหมายอนุ ญาตให้ทาํ ได้ เป็ น
อิสระจากการแทรกแซงตามอําเภอใจ จะเห็นได้วา่ ชนชั้นสู งนั้นจะต้องมีความเสี ยสละ อุทิศตนยิ่งกว่าคนชั้น
ล่าง จึงมีลกั ษณะความเป็ นพลเมืองตามอุดมคติแบบกรี กคือพลเมืองเข้มแข็งทําเพื่อส่ วนรวม ขณะเดียวกัน
ชนชั้นล่างใช้ชีวติ โดยทัว่ ไป โดยมีอิสรภาพพอสมควร และพร้อมที่จะเข้ามาร่ วมรบกับชนชั้นสู ง แต่ภาพของ
PSPARN 2022

575

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ชนชั้นสู งคื อแบบอย่างของผูเ้ สี ยสละที่ น่านับ ถื อ อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อโรมันขยายดิ นแดนออกไป ก็ไ ด้มี
นวัตกรรมของการมอบสถานะความเป็ นพลเมืองให้กบั ดิ นแดนที่ยึดครองและปรับใช้กฎหมายของโรมัน
ขณะเดียวกันก็อนุญาตสถานะและสิ ทธิ หน้าที่ของความเป็ นพลเมืองตามเดิมของดินแดนที่ตนไปยึดครองมา
ด้วย โดยเป็ นการอนุ ญาตให้มีสถานะความเป็ นพลเมืองแบบคู่ โดยให้สถานะความเป็ นพลเมืองของโรมันที่
เหนือกว่า ในแง่ของการให้การปกป้ องคุม้ ครองพลเมืองได้ท้ งั อาณาจักรโรมัน โดยจะไม่มีเจ้าหน้าที่ปกครอง
ใดไม่ใช่จะโรมันหรื อดิ นแดนอื่นที่จะลงโทษโดยไม่ไต่สวน หรื อจะลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายทารุ ณได้ ความ
โดดเด่นตรงนี้ เป็ นนวัตกรรมที่มีผลให้อาณาจักรโรมันขยายไปและดํารงอยู่ได้อย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม
ความเป็ นพลเมืองกลายมาเป็ น ความเป็ นพลเมืองตามกฎหมาย ได้รับการปกป้ องตามกฎหมาย แต่ความเป็ น
พลเมื องแบบเดิ มคื อความกระตื อรื อร้ นแข็ง ขัน การเข้า มามี ส่ ว นในอํานาจทางการเมื อง หรื อความเป็ น
พลเมืองทางการเมืองแบบเอเธนส์ โบราณ หรื อแบบโรมันโบราณก็ตีวงจํากัดแต่เฉพาะคนโรมันที่มีจาํ นวน
น้อยเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อเทียบเคียงกันแล้ว ความพลเมืองเอเธนส์ เป็ นเรื่ องทรงอภิ สิทธิ์ ขณะที่พลเมือง
โรมันเปิ ดกว้างกว่า
ความเป็ นพลเมืองแบบเอเธนส์ เป็ นสิ่ งที่หวงแหนกัน มีความสําคัญมาก มีคุณค่ามาก กระบวนการ
เข้าสู่ พลเมืองมีข้ นั ตอนมากและ สังคมเข้ามามีส่วนร่ วมมากในการรับรองสถานะความเป็ นพลเมือง(ผูส้ นใจ
โปรดอ่าน ไชยันต์ ไชยพร Premodern. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ way of book pre modern, 2551. หน้า 41 –
44.) แต่เป็ นสถานะที่ ใ ห้ท้ งั สิ ทธิ และหน้า ที่ ความทรงอภิ สิทธิ์ นี้ เป็ นความแตกต่ างที่ เที ย บกับ ผูท้ ี่ ไ ม่ใ ช่
พลเมือง อัตลักษณ์ของพลเมืองจะโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับประชากรผูท้ ี่ไม่ใช่พลเมือง เช่น ทาส คนต่างด้าว
หรื อผูห้ ญิงที่ถือว่าเป็ นพลเมืองที่ไม่สมบูรณ์
ส่ วนกรณี ของโรมันการได้มีสถานะความเป็ นพลเมืองโรมัน มาพร้อมอภิสิทธิ์ ที่จะได้รับการปกป้ อง
คุ ม้ ครองตามกฎหมายโรมันทัว่ ทั้งอาณาจักร ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนภายใต้การปกครองของโรมันจะได้รับ
ความคุม้ ครองจากกฎหมายโรมันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างคือ ขณะที่ความเป็ นพลเมืองของกรี ก
มีวงจํากัดคับแคบ แต่โรมันขยายความเป็ นพลเมืองไปครอบคลุมคนต่างวัฒนธรรม ต่างชาติ ต่างภาษา และ
กระบวนการมอบสถานะความเป็ นพลเมื องโรมันไม่ ได้ยุ่งยาก ไม่มีก ารตรวจสอบมากมายหลาย ไม่ใ ช่
พิธีกรรมที่ลงรายละเอียดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ สะท้อนถึ งการยอมรับความแตกต่างหลากหลายอันเป็ นสิ่ งที่
ประชาธิ ปไตยตัวแทนปั จจุบนั ควรเรี ยนรู ้เพื่อนํามาปรับใช้ในสังคมที่มีลกั ษณะพหุ นิยมมากนัน่ เอง
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
นโยบายความเป็ นพลเมื อ งต้อ งจัด สมดุ ล ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ของปั จ เจกบุ ค คล กับ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ในแง่น้ ี เอเธนส์ และโรมันเหมือนกัน แม้วา่ ช่วงแรกของโรมันจะเน้นความเสี ยสละก็
ตาม แต่ ใ นภายหลัง โรมัน ก็ บ ริ หารปกครองบ้า นเมื อ งด้ ว ยการวางสมดุ ล เช่ น นี้ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ร ะบอบ
ประชาธิ ปไตยปั จจุบนั ก็เรี ยนรู ้ ได้ เพราะในการปกครองประเทศ การบริ หารประเทศก็ตอ้ งคํานึ งถึ งสิ่ งนี้
เช่นกันโดยต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ แม้วา่ การคํานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมจะเป็ นสิ่ งน่าพึงปรารถนา
ขณะเดี ยวกันการกําหนดนโยบายก็ตอ้ งคํานึ งถึ งการมอบผลประโยชน์ให้กบั พลเมืองด้วย ในกรณี ที่สังคม
เผชิ ญกับความขัดแย้งจากภายนอก สํานึ กแห่ งความเสี ยสละจะมีความแข็งแกร่ ง อย่างไรก็ตาม หากปั ญหา
ยืดเยื้อไป การณ์ ก็กลับตรงกันข้า ม ดังกรณี ข องเพอริ คลี ส ช่ วงต้นๆของสงคราม ผูค้ นสนับ สนุ น แต่พ อ
สงครามยืดเยื้อ ผูค้ นเผชิ ญกับความยากลําบากต่างๆ ก็เกิดกระแสความไม่พอใจเพอริ คลีสอย่างสู ง ภาพแห่ ง
ความเสี ยสละ ผูค้ นเริ่ มมองว่าจะได้อะไรจากนครรัฐ มากกว่าจะมองว่าจะให้อะไรกับนครรัฐ ยิ่งในภาวะที่
พลเมืองเผชิ ญกับความทุกข์หรื อความยากลําบากเรื่ องต่างๆ อย่างมาก ประเด็นการเรี ยกร้ องความเสี ยสละ
นั้นไม่ได้รับการตอบรับจากพลเมืองเท่าไหร่ เช่นเดียวกับโรมัน ที่เมื่อเผชิ ญกับภัยจากภายนอกแล้ว ร่ วมกัน
ต่อสู ้อย่างสามัคคี แต่เมื่อโรมันแข็งแกร่ งยิ่งขึ้นหลังชัยชนะของสงครามพิวนิ คที่โรมันรบกับชาวคาร์ เธจ อัน
เนื่ องมาจากความขัดแย้งในเรื่ องการทําการค้าแถบทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน ความมัง่ คัง่ และความสําเร็ จทาง
ทหารกลับค่อยๆ บ่อนทําลายคุณความดีด้ งั เดิมของพลเมือง ประกอบกับการรับอิทธิ พลความฟุ่ มเฟื อยและ
ปั จเจกชนนิยมเข้ามา กัดกร่ อนคุณธรรมแบบเดิม ในการอุทิศตนเพื่อส่ วนรวมประโยชน์ ช่องว่างระหว่างคน
จนกับคนรวยก็ขยายกว้างไปเรื่ อยๆ แรงกดดันความไม่สงบในสังคมเริ่ มคุกคามเสถียรภาพของสังคมโรมัน
ดังที่ชญา ปิ ยะชาติได้อธิ บายเหตุการณ์ ดงั กล่าว อันแสดงถึ งการเสี ยสมดุ ลทางการเมือง ส่ งผลให้หลักการ
ความเป็ นพลเมืองแบบโรมันกระทบกระเทือนตามไปด้วย
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บทคัดย่ อ
บทความชิ้ นนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ออธิ บายความคิดทางการเมืองของอิสยาห์ เบอร์ ลิน: ว่าด้วยความ
แตกต่างระหว่างเสรี ภาพเชิ งลบกับเสรี ภาพเชิ งบาก การศึ กษาในครั้งนี้ ใช้การวิจยั เชิ งเอกสาร และวิธีการ
ศึกษาแบบปรัชญาการเมือง ผ่านการตีความวิเคราะห์ตวั บทอย่างละเอียด ผลการศึกษาพบว่า เสรี ภาพเชิงลบ
คือ ความไร้ซ่ ึ งข้อจํากัดใด ๆ จากสิ่ งกีดขวางหรื อการบังคับควบคุมจากภายนอก เช่น บุคคลอื่น ๆ สังคม และ
รัฐไม่เข้ามาแทรกแซงเรา เมื่อเราปรารถนาจะกระทําการใด ๆ ขณะที่ เสรี ภาพเชิงบวก คือ ความเป็ นไปได้ที่
จะกระทําหรื อการกระทําได้จริ งในลักษณะที่เราสามารถควบคุมชีวติ ของเราเองได้ ดังนั้น เสรี ภาพเชิงบวกจึง
เกี่ ยวข้องกับการมี ทรั พยากรและอํานาจในการดําเนิ นการเพื่อดําเนิ นชี วิตตามวิถีทางใดวิถีทางหนึ่ ง ซึ่ งมี
เป้ าหมายในการเอื้อประโยชน์หรื อสนับสนุนให้ปัจเจกบุคคลมีอิสรภาพผ่านมาตรการของรัฐและสังคม

คาสาคัญ: อิสยาห์ เบอร์ลิน, เสรี ภาพเชิงลบ, เสรี ภาพเชิงบวก

1

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง ‚ความคิดทางการเมื องของอิ สยาห์ เบอร์ ลิน : ว่าด้วยความแตกต่างระหว่าง
เสรี ภาพเชิงลบกับเสรี ภาพเชิงบวก๑ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากชมรมนักศึกษาเพื่อประชาธิ ปไตยและสิ ทธิ มนุษยชนแห่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปี 2564
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Abstract
This paper aims to explain Isaiah Berlin’s political thought: on the difference between negative
and positive liberty. This study applied documentary research and political philosophy method conducted
through textual analysis and interpretation. The results show that negative liberty is the absence of
external impediments or controls, such as other individuals, societies, and states not interfering with us
when we want to do something, whereas positive liberty is the possibility or reality of acting in such a way
as to take control of one's life. So positive liberty entails having the resources and power to act in such a
way as to live a certain way, which are intended to facilitate and promote the individual's freedoms
through measures taken by society and the state.

Keywords: Isaiah Berlin, Negative Liberty, Positive Liberty
บทนา
Isaiah Berlin (1909-1997) เกิดที่เมืองริ กา (Riga) ประเทศลัตเวีย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1909 เขา
เป็ นเกิดในครอบครัวพ่อค้าแม้คา้ ผูม้ งั่ คัง่ แต่แล้วครอบครัวของเขาก็ตอ้ งเผชิ ญกับอุปสรรคในการดําเนิ นชี วิต
ครั้งสําคัญเมื่อในปี ค.ศ. 1915 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่ งได้ทาํ ให้ครอบครัวของเขาต้องลี้ภยั ไปจากเมือง
ริ กาแห่ งลัตเวีย และได้ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศรั สเซี ย ต่อมาในประเทศรัสเซี ยเองก็ได้เกิ ดความไม่สงบขึ้ น
เช่ นกันในปี ค.ศ. 1917 ครอบครัวของเขาต้องเผชิ ญกับความวุ่นวายอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้การปกครองของ
สหภาพโซเวียต
ภายใต้การปกครองเชิ งปราบปรามผูเ้ ห็ นต่างของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1920 ครอบครัวของ
Berlin ได้ตดั สิ นใจลี้ภยั ไปอาศัยอยูท่ ี่เมืองลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ ซึ่ งเป็ นดินแดนที่มีเสรี ภาพ
และความอดทนอดกลั้นต่ อความคิ ดและการกระทําที่ แตกต่างกันหรื อขันติ ธรรม (tolerance) มากที่สุ ด
ดินแดนหนึ่งของโลก และได้ส่งผลอย่างลึกซึ้ งต่อการพัฒนาทางปั ญญาของ Berlin ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ
เมื่อเขาได้มีโอกาสเข้าสู่ แหล่งเรี ยนรู ้ช้ นั นําของอังกฤษอย่างมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ ด (University of Oxford)
ที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ ด เขาได้พยายามผูกมิ ตรกับปั ญญาชนผูม้ ี อิทธิ พลทางความคิดต่อสังคมอังกฤษ
หลายคน เช่น A.J. Ayer (1910-1989), Sigmund Freud (1856-1939), Ludwig Wittgenstein (1889-1951),
John Maynard Keynes (1883-1946) เป็ นอาทิ
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David Ben Gurion (1886-1973) นายกรัฐมนตรี คนแรกของอิสราเอล เคยเสนอตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลให้กบั Berlin แต่เขาปฏิ เสธ แต่สําหรับวงวิชาการในประเทศอิสราเอล
เขาเคยทํางานเป็ นกรรมการบริ หารให้กบั มหาวิทยาลัยฮิ บรู แห่ งเยรู ซาเลม (the Hebrew University of
Jerusalem) ด้าน John F. Kennedy (1917-1963) ประธานาธิ บดีของสหรัฐอเมริ กาคนที่ 35 ก็เคยปรึ กษาเขา
เกี่ยวกับการเมืองในสหภาพโซเวียต
Berlin เคยไปอาศัยอยู่ที่อื่น ๆ อยู่บา้ งในช่ วงเวลาสั้น ๆ เช่ น ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาเริ่ ม
ทํางานให้กบั หน่วยงานของอังกฤษที่ชื่อ British Information Services ซึ่ งทํางานในลักษณะหน่วยข่าวกรอง
ที่เมืองนิ วยอร์ ก (New York) ประเทศสหรัฐอเมริ กา และต่อมาเขาได้รับการแต่ต้ งั ให้เป็ นเลขานุ การเอกของ
สถานทูตอังกฤษที่เมืองวอชิงตัน ดี .ซี . (Washington D.C.) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเขามีบทบาทหน้าที่
สําคัญในการประสานงานระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นพันธมิตรหลักกันในเวลานั้น รายงานของ
เขาเกี่ยวกับการเมืองและความคิดเห็นของสาธารณชนชาวสหรัฐอเมริ กาเต็มไปด้วยข้อมูลเชิ งลึกที่ได้มาด้วย
ความสามารถอันยอดเยี่ยมของเขา รายงานของเขาได้รับ ความสนใจและถู กอ่านอย่า งกระตื อรื อร้ นโดย
บรรดาผูน้ าํ อังกฤษ โดยเฉพาะ Winston Churchill (1874-1965) ต่ อมาเขาถู ก แต่งตั้งให้ไ ปทําหน้าที่ ที่
สถานทูตอังกฤษในเมืองมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซี ย เขามีส่วนอย่างยิ่งในการทําให้ชาติตะวันตก
เข้าใจแนวคิดของสหภาพโซเวียตภายใต้ผนู ้ าํ อย่าง Joseph Stalin (1878-1953)
หลังจากนั้น Berlin ได้ยุติการทําหน้าที่นกั การทูต และตัดสิ นใจกลับไปทํางานในฐานะนักวิชาการ
เพื่ อสอน วิจยั และบริ การวิช าการที่ มหาวิทยาลัย อ็อกซ์ ฟอร์ ด ในปี ค.ศ. 1956 เขาได้แต่ งงานกับ Aline
Halban หรื อ née de Gunzbourg (1915-2014) หญิงชาวฝรั่งเศส และได้ใช้ชีวิตที่เหลือร่ วมกับเธอ ต่อมาในปี
ค.ศ. 1975 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูบ้ ริ หารของ British Academy ซึ่ งเป็ นสถาบันวิชาการระดับชาติเพื่อ
การวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอังกฤษ จนถึงปี ค.ศ. 1978
Berlin ยังคงทุ่มเทให้กบั การแสวงหาความรู ้และผลิตงานวิชาการอย่างต่อเนื่ องและไม่ยอ่ ท้อตลอด
ชีวติ ที่เหลือของเขา Berlin เสี ยชีวิตลงในปี ค.ศ. 1997 ที่อ็อกซ์ฟอร์ ด หลังจากที่เขาได้เจ็บป่ วยเพียงช่วงเวลา
สั้น ๆ ขณะที่เขาอายุได้ 88 ปี สําหรับความตาย Berlin เคยกล่าวไว้วา่ เขาไม่ได้รังเกียจความตาย แต่เขาคิดว่า
การตายเป็ นสิ่ งที่น่ารําคาญ เขาพยายามคัดค้านมัน เขาไม่อยากให้มนั เกิดขึ้น เขาอยากรู้อยากเห็ นอย่างมาก
เขาอยากมีชีวติ อยูต่ ลอดไป เขากล่าว (The Isaiah Berlin Association of Latvia, 2011: 1)
Berlin มี ชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมากจากการเรี ยกร้ องและปกป้ องเสรี ภาพผ่านงานเขี ยนของเขา โดย
เฉพาะงานเขียนที่ชื่อ Two Concepts of Liberty ซึ่ งเป็ นงานเขียนที่วา่ ด้วยปรัชญาเสรี ภาพที่โด่งดังที่สุดและมี
อิทธิ พลต่อวงวิชาการที่ สุดชิ้ นหนึ่ งในศตวรรษที่ 20 โดยได้ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1958 ซึ่ งถูก
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พัฒนามาจากงานกล่าวสุ นทรพจน์เมื่อครั้งที่ Berlin ได้รับการสถาปนาให้เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นทฤษฎีสังคม
และการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด ในปี ค.ศ. 1958 (Merriman and Winter, 2006: 351)
ใน Two Concepts of Liberty ของ Berlin ได้นาํ เสนอปรัชญาเสรี ภาพสองแบบ คือ (1) เสรี ภาพเชิง
ลบ (negative liberty) และ (2) เสรี ภาพเชิงบวก (positive liberty) ซึ่ งมีความแตกต่างกัน แข่งขันกัน ตลอด
ประวัติศาสตร์การเมืองของมนุษยชาติ มีอิทธิ พลต่อการเมืองโลกพอ ๆ กัน ทําให้ความเชื่อ การมองโลก และ
วิถีชีวิตของผูค้ นแต่ละแห่ ง แต่ละประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ความแตกต่างและการแข่งขันกันทํา
ให้ผคู ้ นต้องขัดแย้งกัน (Cherniss and Hardy, 2022)
ดังนั้น การทําความเข้าใจปรัชญาเสรี ภาพทั้งสองแบบจึงมีความสําคัญต่อมนุ ษยชาติ ในฐานะภูมิ
ปั ญญาทางการเมืองที่จะทําให้มนุษย์มีความเป็ นมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าหากมนุษย์สามารถนํามันมาเป็ น
แนวคิดและแนวปฏิ บตั ิ ได้อย่างถู กต้องและสมดุ ล การดํารงชี วิตอยู่อย่างสันติ ภาพของมนุ ษย์ย่อมมีความ
เป็ นไปได้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความคิดทางการเมืองของอิสยาห์ เบอร์ลิน ว่าด้วยความแตกต่างระหว่างเสรี ภาพเชิ งลบกับ
เสรี ภาพเชิงบาก

วิธีการการศึกษา
ผูศ้ ึ ก ษาใช้ระเบี ย บวิธี ก ารศึ ก ษาเชิ งคุ ณภาพ ด้วยการเน้นศึ ก ษาเอกสาร โดยเป็ นการศึ ก ษาแบบ
ปรัชญาการเมือง ผ่านการตี ความวิเคราะห์ ตวั บทอย่างละเอียด สําหรั บเอกสารตัวบทที่ เป็ นหน่ วยในการ
วิเคราะห์น้ นั ผูศ้ ึกษาเน้นที่จะใช้เอกสารชั้นต้น ซึ่ งเป็ นงานเขียนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งคืองานเขียนที่ชื่อ Two Concepts of Liberty (1958) ของ Berlin

ผลการศึกษา
เสรีภาพเชิงลบคืออะไร ?
Berlin ได้เสนอไว้ว่า มนุ ษ ย์เราจะมี เสรี ภาพเชิ ง ลบได้ก็ ต่อเมื่ อเราไม่ มี ม นุ ษ ย์ค นอื่ น ๆ เข้ามา
แทรกแซง บังคับ กีดกัน หรื อขัดขวางในสิ่ งที่เราต้องการจะกระทําตามที่ใจเราปรารถนา ซึ่ งคําว่ามนุ ษย์คน
อื่น ๆ ในที่น้ ี อาจจะอยูใ่ นรู ปของรัฐ สังคม หรื อปั จเจกบุคคล ดังนั้น พื้นที่ที่เรามีเสรี ภาพเชิ งลบ จึงเป็ นพื้นที่
ที่เราอยูใ่ นฐานะองค์ประธานหรื อในฐานะผูก้ ระทํา ซึ่ งไม่ใช่ผถู ้ ูกกระทํา
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ทั้งนี้ การขาดหรื อไร้ซ่ ึ งเสรี ภาพเชิงลบต้องมีสาเหตุมาจากการถูกแทรกแซง บังคับ กีดกัน หรื อขัดขวางโดย
มนุษย์คนอื่น ๆ เท่านั้น การถูกแทรกแซง บังคับ กีดกัน หรื อขัดขวางจากตนเองหรื อจากสิ่ งที่ไม่ใช่มนุ ษย์ นัน่
ไม่ถือว่าเป็ นสาเหตุแห่งการขาดหรื อไร้ซ่ ึ งเสรี ภาพเชิงลบ
โดยเฉพาะการกระทําใดก็ตามของเรา ที่ถา้ หากไม่มีมนุ ษย์คนอื่น ๆ เข้ามาแทรกแซง บังคับ กีดกัน
หรื อขัดขวาง เราย่อมจะสามารถกระทําให้บรรลุผลหรื อบรรลุเป้ าหมายได้ แต่เพราะมีมนุ ษย์คนอื่น ๆ เข้ามา
แทรกแซง บังคับ กีดกัน หรื อขัดขวาง จึงทําให้เราไม่สามารถกระทําให้บรรลุผลหรื อเป้ าหมายได้
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราเป็ นคนตาปกติดีมาตั้งแต่กาํ เนิ ด แต่กลับมีมนุ ษย์คนอื่น ๆ เข้ามาแทรกแซง บังคับ
กีดกัน หรื อขัดขวางเรา จนทําให้เราไม่สามารถถนอมตาของเราไว้ให้เป็ นปกติดีได้อย่างต่อเนื่ องและยาวนาน
ตามอายุขยั และจนเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เราไม่สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตาได้อย่างเป็ นปกติก่อนวัยอันควร
ลักษณะเช่ นนี้ เราย่อมสามารถที่จะอ้างได้อย่างชอบธรรมว่า เราขาดเสรี ภาพเชิ งลบที่จะถนอมตาของเราไว้
ให้เป็ นปกติดีได้อย่างต่อเนื่ องและยาวนานตามอายุขยั เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตาอย่างเป็ นปกติ
เป็ นอาทิ
แต่ในกรณี ที่ถา้ หากการกระทําใดก็ตามของเรา แม้ต่อให้ไม่มีมนุษย์คนอื่น ๆ เข้ามาแทรกแซง บังคับ
กีดกัน หรื อขัดขวางเรา เราก็ไม่มีทางที่จะสามารถกระทําให้มนั บรรลุผลหรื อบรรลุเป้ าหมายได้ ต่อให้เรามี
เสรี ภาพมากขนาดไหนก็ตาม ลักษณะเช่นนี้ เราไม่สามารถที่จะอ้างได้อย่างชอบธรรมว่าเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้
เราขาดหรื อไร้ซ่ ึงเสรี ภาพเชิงลบ
ยกตัว อย่า งเช่ น ถ้า หากเราเป็ นคนตาบอดมาตั้ง แต่ ก าํ เนิ ด ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ท าํ ให้ เราไม่ ส ามารถ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตาของเราได้อย่างเป็ นปกติ ลักษณะเช่นนี้ เราย่อมไม่สามารถที่จะอ้างได้วา่ เราขาดหรื อ
ไร้ ซ่ ึ งเสรี ภาพในการแสวงหาความรู้ ด้วยตาของเรา เพราะการตาบอดมาตั้งแต่ กาํ เนิ ดของเรา ไม่มี ความ
เกี่ยวข้องเชิงสาเหตุกบั มนุษย์คนอื่น ๆ เป็ นอาทิ (Berlin, 1969: 122)
กล่าวโดยสรุ ป เสรี ภาพเชิงลบ คือ ความไร้ซ่ ึ งข้อจํากัดใด ๆ จากสิ่ งกีดขวางหรื อการบังคับควบคุ ม
จากภายนอก นั่นคื อ เมื่อบุคคลอื่น ๆ สังคม และรั ฐไม่เข้ามาแทรกแซงเรา เสรี ภาพเชิ งลบจึงเกี่ ยวข้องกับ
พื้นที่ซ่ ึ งปั จเจกบุคคลมีอิสรภาพที่จะกระทําการใด ๆ โดยไม่ถูกบังคับจากผูอ้ ื่น
เสรีภาพเชิงบวกคืออะไร ?
Berlin ได้เสนอไว้วา่ มนุษย์เราจะมีเสรี ภาพเชิงบวกได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถมีความปรารถนาที่จะเป็ น
นายตัวเองได้ มีอาํ นาจเหนื อตัวเองได้ กระทําสิ่ งต่าง ๆ โดยขึ้ นอยู่กบั ตัวเองได้ รั บผิดชอบในสิ่ งที่ ตวั เอง
ตัดสิ นใจเลือกได้ เป็ นเครื่ องมือของตนเอง ไม่ตกเป็ นเครื่ องมือของผูอ้ ื่น บรรลุผลหรื อเป้ าหมายต่าง ๆ ตามที่
ใจปรารถนาได้ ใช้เหตุผลของตนเองเป็ นเครื่ องนําทางชีวิตได้ เข้าใจเหตุผลของตนเองได้ กําหนดเป้ าหมาย
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ของตนเองได้ ที่สําคัญต้องเป็ นเป้ าหมายที่สามารถทําให้สําเร็ จได้ในความเป็ นจริ ง และต้องเป็ นผูก้ ระทําใน
ฐานะองค์ประธาน ไม่ใช่ผถู ้ ูกกระทําเยีย่ งวัตถุ เยีย่ งสัตว์ หรื อเยีย่ งทาส (Berlin, 1969: 131)
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรารู ้วา่ เราไม่สามารถกระทําในสิ่ งที่ตอ้ งการให้สําเร็ จได้ในความเป็ นจริ งด้วย
ตัวเอง เราย่อมมีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้ องให้รัฐและสังคมเข้ามาช่ วยเหลือเพื่อทําให้เราสามารถกระทําในสิ่ งที่เรา
ต้องการให้สาํ เร็ จได้อย่างเป็ นจริ ง
เสรี ภ าพเชิ ง บวกจึ ง เป็ นเสรี ภ าพที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ ท ธิ เช่ น สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ก ารศึ ก ษาที่ ดี สิ ท ธิ ที่ จ ะมี
สาธารณสุ ขที่ดี เป็ นอาทิ โดยสิ ทธิ ที่เป็ นรู ปธรรมจะทําให้ปัจเจกบุคคลมีเสรี ภาพเชิ งบวกได้อย่างเป็ นจริ ง ซึ่ ง
จําเป็ นต้องอาศัยระบบ กลไก และมาตรการของรัฐและสังคม นัน่ ก็เพราะปั จเจกบุคคลเพียงลําพังไม่สามารถ
ที่จะกระทําให้สาํ เร็ จได้ (Berlin, 1969: 132)
กล่าวโดยสรุ ป เสรี ภาพเชิงบวก คือ ความเป็ นไปได้ที่จะกระทําหรื อการกระทําได้จริ งในลักษณะที่
เราสามารถควบคุมชี วิตของเราเองได้ และบรรลุ เป้ าหมายพื้นฐานของเราเองได้ ดังนั้น เสรี ภาพเชิ งบวกจึง
เกี่ ยวข้องกับการมี ทรัพยากรและอํานาจในการดําเนิ นการเพื่อดําเนิ นชี วิตตามวิถีทางใดวิถีทางหนึ่ ง หรื อ
บรรลุการตระหนักรู ้บางอย่างในตนเอง ซึ่ งมีเป้ าหมายในการเอื้อประโยชน์หรื อสนับสนุ นให้ปัจเจกบุคคลมี
อิสรภาพผ่านมาตรการของรัฐและสังคม
เสรีภาพเชิงลบกับเสรีภาพเชิงบวกแตกต่ างกันอย่างไร ?
ประการที่ 1 ทิศทางของเสรี ภาพเชิ งลบมีลกั ษณะเป็ นเสรี ภาพจาก (freedom from) โดยเฉพาะ
เสรี ภาพจากรัฐ สังคม หรื อปั จเจกบุคคลอื่น ๆ ส่ วนทิศทางของเสรี ภาพเชิ งบวกมีลกั ษณะเป็ นเสรี ภาพที่จะ
นําไปสู่ (freedom to) โดยเฉพาะเสรี ภาพที่จะบรรลุผลหรื อเป้ าหมายต่าง ๆ ตามที่ใจปรารถนาได้จริ ง
ประการที่ 2 เสรี ภาพเชิ งลบสอดคล้องกับสิ ทธิ เชิ งรับที่เน้นการปกป้ องคุ ม้ ครองเราเองจากการถูก
ผูอ้ ื่นละเมิด ส่ วนเสรี ภาพเชิงบวกสอดคล้องกับสิ ทธิ เชิงรุ กที่เน้นการทําให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ อื่น ๆ ได้จริ ง
ประการที่ 3 เสรี ภาพเชิ งลบจะตั้งคําถามกับรัฐและสังคมว่า อะไรคือสิ่ งที่รัฐและสังคมกระทําแล้ว
ขัดแย้งกับเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล ซึ่ งเป็ นการตั้งคําถามเพื่อหาสิ่ งที่จะปฏิ เสธมัน ส่ วนเสรี ภาพเชิ งบวกจะ
ตั้งคําถามกับรัฐและสังคมว่า รัฐและสังคมควรทําอะไรเพื่อให้ปัจเจกบุคคลมีเสรี ภาพ ซึ่ งเป็ นการตั้งคําถาม
เพื่อหาสิ่ งที่จะสนับสนุนมัน
ประการที่ 4 เสรี ภาพเชิ ง ลบเน้นการพึ่ งตนเองเป็ นหลัก ส่ วนเสรี ภาพเชิ ง บวกนั้น นอกจากการ
พึ่งตนเองแล้ว ยังต้องการพึ่งรัฐและสังคมด้วย

584

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ประการที่ 5 จุดแข็ง ของเสรี ภาพเชิ งลบคื อ มี หลักประกันว่า เสรี ภาพของปั จเจกบุ คคลจะไม่ ถู ก
แทรกแซงจากรัฐและสังคม ส่ วนจุดแข็งของเสรี ภาพเชิงบวกคือ มีรัฐและสังคมคอยช่วยเหลือให้เสรี ภาพของ
ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุเป้ าหมายได้จริ ง
ประการที่ 6 จุดอ่อนของเสรี ภาพเชิ งลบคื อ เสรี ภาพของปั จเจกบุคคลบางด้าน เช่ น การศึกษาที่ดี
สาธารณสุ ขที่ดี เป็ นอาทิ อาจบรรลุเป้ าหมายจริ งได้ย าก เนื่ องจากปั จเจกบุคคลเองไม่สามารถเข้าถึ งได้โดย
ลําพัง ส่ วนจุดอ่อนของเสรี ภาพเชิงบวกคือ อาจเปิ ดช่องทางให้เสรี ภาพของปั จเจกบุคคลถูกละเมิดจากรัฐและ
สังคมได้
ประการที่ 7 เสรี ภาพเชิ งลบจะมีความสอดคล้องกับแนวคิดเสรี นิยม (liberalism) เพราะต้องการให้
ปั จเจกบุคคลมีเสรี ภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องการให้รัฐและสังคมมีอาํ นาจที่จาํ กัด เช่ น รัฐและ
สังคมมีหน้าที่เพียงปกป้ องชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของปั จเจกบุคคลผูเ้ ป็ นสมาชิกของรัฐและสังคมตน
เท่านั้น ส่ วนเสรี ภาพเชิงบวกจะสอดคล้องกับแนวคิดสังคมนิยม (socialism) เพราะต้องการให้ปัจเจกบุคคลมี
ความเท่าเที ยมกันทั้งสังคม ต้องการให้ผลประโยชน์ส่วนรวมคื อสิ่ งเดี ยวกันกับผลประโยชน์ของปั จเจก
บุคคล
กล่าวโดยสรุ ป เสรี ภาพเชิ งลบกับเสรี ภาพเชิ งบวกมีความแตกต่างกันดังนี้ (1) ทิศทางของเสรี ภาพ
(2) ความสอดคล้องกับสิ ทธิ (3) การตั้งคําถามกับรัฐและสังคม (4) การพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพารัฐและ
สังคม (5) จุดแข็ง (6) จุดอ่อน (7) ความสอดคล้องกับแนวคิดเสรี นิยมและแนวคิดสังคมนิยม

อภิปรายผล
หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงนักคิด นักปรัชญาการเมืองก่อนหน้า Berlin ความคิดเรื่ องเสรี ภาพเชิ ง
ลบของ Berlin มีที่มาและมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่ องเสรี ภาพของนักคิด นักปรัชญาการเมืองอย่าง John
Locke (1632–1704), John Stuart Mill (1806-1873) เป็ นอาทิ ส่ วนความคิดเรื่ องเสรี ภาพเชิ งบวกของ Berlin
มีที่มาและมีความเชื่ อมโยงกับแนวคิดเรื่ องเสรี ภาพของนักคิด นักปรัชญาการเมื องอย่าง Georg Wilhelm
Friedrich Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883) เป็ นอาทิ (Merriman and Winter, 2006: 350-352)
อย่างไรก็ตาม สําหรับ Berlin เสรี ภาพเชิ งลบควรเป็ นเสรี ภาพที่มนุ ษย์ควรมีก่อนเสรี ภาพอื่นใด และ
การให้ความสําคัญกับเสรี ภาพเชิ งบวกมากเกินไปจนสุ ดโต่ง อาจเปิ ดช่องทางให้มีการทําลายเสรี ภาพเชิงลบ
ลง นอกจากนี้ Berlin ยังเตือนให้มนุ ษยชาติระมัดระวังการใช้เสรี ภาพเชิ งบวกว่า มนุษย์เราอาจเชื่อโดยสนิท
ใจว่าตนเป็ นนายตนเอง มีอาํ นาจเหนื อตัวเอง เพราะไม่ได้มีชีวิตและการตัดสิ นใจในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ ที่
ต้องขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ ื่น หรื อไม่ได้ตกเป็ นทาสของใคร มีความเป็ นไท แต่อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริ ง เราอาจมี
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ชีวติ และการตัดสิ นใจในการกระทําสิ่ งต่าง ๆ ที่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั อารมณ์ความรู ้สึกที่ไร้เหตุผลของตัวเราเอง เรา
อาจตกเป็ นทาสของธรรมชาติแห่ งตัวตนของเราเอง ซึ่ งการตกเป็ นทาสในลักษณะเช่นนี้ เป็ นการตกเป็ นทาส
ที่มนุ ษย์คนหนึ่ งนั้นยากที่จะควบคุ มมันได้ดว้ ยตัวเอง และยากที่จะปลดแอกจากมันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตกเป็ นทาสของอารมณ์ความรู ้ สึกที่มีต่อศีลธรรมที่เราเชื่ อถืออยู่ ซึ่ งมักจะอยูเ่ หนื อเหตุผลอื่นใด การตก
เป็ นทาสในลักษณะนี้ น้ นั อาจเกิ ดขึ้นได้ท้ งั โดยรู ้ ตวั และไม่รู้ตวั ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้ว มนุ ษย์มกั จะไม่รู้ตวั และ
สําหรับผูท้ ี่ไม่รู้ตวั ก็มกั จะคิดว่านัน่ คือตัวตนที่แท้จริ งของตนเอง และนัน่ จึงทําให้เราไม่สามารถที่จะรู ้และ
เข้าใจได้ว่า อะไรคือสิ่ งที่ครอบงําจิตวิญญาณของเราอยู่ และทําให้เราต้องมี ตวั ตนในแบบที่เราเป็ นอยู่น้ นั
(Berlin, 1969: 132)
อนึ่ง การใช้เสรี ภาพเชิ งบวกอย่างสุ ดโต่ง ก็อาจนําไปสู่ ปัญหาใหญ่ที่ Mill เรี ยกมันว่า ‚ทรราชเสี ยง
ข้างมาก๑ (the tyranny of the majority) ซึ่ งเป็ นสภาวะที่คนฝ่ ายเสี ยงข้างมากในสังคมกดขี่หรื อละเมิด
เสรี ภาพของคนฝ่ ายเสี ยงข้างน้อยในสังคม ซึ่ งการกดขี่หรื อละเมิดเสรี ภาพ มีอยู่ดว้ ยกัน 2 ประเภท คือ (1)
ทรราชเสี ยงข้างมากโดยกฎหมาย ซึ่ งมักจะกระทําผ่านสถาบันการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ (2) ทรราชเสี ยงข้าง
มากโดยสังคม หรื อทรราชเสี ยงข้างมากโดยมติความคิดเห็นและอารมณ์ความรู ้สึกที่แพร่ หลายของคนส่ วน
ใหญ่ในสังคม โดย Mill ได้ช้ ีให้เห็นว่า ทรราชเสี ยงข้างมากเป็ นทรราชประเภทที่มนุษยชาติหลีกเลี่ยงได้ยาก
กว่าทรราชประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะทรราชเสี ยงข้างมากโดยสังคม หรื อทรราชเสี ยงข้างมากโดยมติความ
คิดเห็นและอารมณ์ความรู ้สึกที่แพร่ หลายของคนส่ วนใหญ่ในสังคม ที่ Mill เห็นว่า เป็ นทรราชเสี ยงข้างมาก
ประเภทที่มนุษยชาติหลีกเลี่ยงได้ยากที่สุด โดยเฉพาะมนุษยชาติที่เป็ นคนฝ่ ายเสี ยงข้างน้อยในสังคม อย่างไร
ก็ตาม Mill เสนอว่า มี แนวทางการป้ องกันทรราชเสี ยงข้างมาก โดยปั จเจกบุคคล สังคม และรัฐ ต้องมี
หลักการสําคัญอันเป็ นแนวคิดและแนวปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่ งได้แก่ (1) หลักอรรถประโยชน์ (2) หลักเสรี ภาพ
ของปั จเจกบุคคล (3) หลักขันติธรรม (4) หลักความเป็ นภัยอันตรายแก่ ผูอ้ ื่ น (5) หลักการมี ส่วนร่ วม (6)
หลักการปกครองแบบมีตวั แทน และ (7) หลักการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่ น (ศักดิ์ สิทธิ์ ฆาร
เลิศ, 2021)
ในมิติเชิงประวัติศาสตร์การเมือง เสรี ภาพเชิงลบมีความเกี่ยวข้องและเป็ นคุณสมบัติที่สําคัญของการ
ก่อเกิ ดรั ฐธรรมนู ญของประเทศที่ พฒั นาแล้วทั้งหลาย เช่ น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา เป็ นอาทิ แต่ในมิ ติเชิ ง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ยังเป็ นที่ถกเถียงกันอยูว่ า่ เสรี ภาพเชิงลบอาจเปิ ดช่องทางให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
หรื อความเหลื่อมลํ้ากันได้ สหรัฐอเมริ กาจึงพยายามสร้างสมดุลโดยจัดวางให้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางมี
เนื้ อหาที่เน้นเสรี ภาพเชิ งลบ และค่อยเติมเต็มเสรี ภาพเชิ งบวกลงในเนื้ อหารัฐธรรมนู ญของรัฐบาลท้องถิ่ น
เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับสิ ทธิ และเสรี ภาพทางอาหาร การศึกษา ที่อยูอ่ าศัย สิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ สาธารณสุ ข
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และการแพทย์ ผูย้ ากไร้ ผูส้ ู งอายุ ความเจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ การว่างงาน ค่าครองชี พ เป็ นอาทิ (Zackin, 2016:
318-320)
นักคิด นักปรัชญาการเมืองแนวเสรี นิยมต่างสนับสนุ นทั้งเสรี ภาพเชิ งลบและเสรี ภาพเชิ งบวก บาง
คนอาจสนับสนุนเสรี ภาพเชิงลบมากกว่า บางคนอาจสนับสนุ นเสรี ภาพเชิ งบวกมากกว่า แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น พวก
เขาส่ วนใหญ่ต่างก็เชื่ อว่า เสรี ภาพคือสิ่ งที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของมนุ ษย์ (Darity, Jr.,
2008: 439-441)
ดังนั้น เราควรให้ความสําคัญกับเสรี ภาพทั้งสองแบบอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะถ้าหากมนุษย์เรา
ต้องการให้เสรี ภาพเกิ ดขึ้นได้จริ ง ๆ เพราะถ้าหากเสรี ภาพทั้งสองแบบต้องพึ่งพาอาศัยกัน เสรี ภาพทั้งสอง
แบบก็ควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน (Gombert, 2009: 96-100)
การมี เสรี ภ าพแบบใดแบบหนึ่ ง เพี ย งอย่า งเดี ย วจึ ง ไม่ ไ ด้หมายความว่า มนุ ษ ย์เ ราจะสามารถใช้
ประโยชน์จากมันได้ในทางปฏิบตั ิจริ ง และการได้รับความช่ วยเหลื อให้เรามี ทรัพยากรและอํานาจในการ
ดําเนินชีวติ ตามวิถีทางที่เราต้องการผ่านการแทรกแซงจากรัฐและสังคมจึงมีความจําเป็ นในแง่น้ ี (Goldfinger,
2011: 616) นักคิด นักปรัชญาการเมื องที่มีแนวคิดในลักษณะดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า นักเสรี นิยม
สมัยใหม่ (modern liberalism) เช่ น Thomas Paine (1737-1809), John Rawls (1921–2002) เป็ นอาทิ
(Goldfinger, 2011: 619-620)
อย่างไรก็ตาม การหาจุดสมดุลระหว่างเสรี ภาพเชิ งลบกับเสรี ภาพเชิ งบวกนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย และยัง
ต้องดําเนิ นต่อไป ดังที่ James Madison (1751-1836) ได้เคยกล่าวไว้วา่ ‚มันคือผลสะท้อนที่สะเทือนใจ ที่
เสรี ภาพน่าจะได้รับอันตรายพอ ๆ กัน ไม่วา่ รัฐบาลจะมีอาํ นาจมากเกินไปหรื อมีอาํ นาจน้อยเกินไป๑ (It is a
melancholy reflection that liberty should be equally exposed to danger whether Government have too
much or too little power.) (Hanson, 2003: 95)

ข้ อเสนอแนะ
1. มนุษยชาติควรให้ความสําคัญกับเสรี ภาพเชิ งลบและเชิ งบวกอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะถ้าหาก
เราต้องการให้เสรี ภาพมีคุณค่าและเป็ นไปได้จริ งสําหรับทุกคน
2. มนุษยชาติควรตระหนักว่าเสรี ภาพเชิงลบกับเชิงบวกคือสิ่ งที่สัมพันธ์กนั
3. รัฐ สังคม และปั จเจกบุคคลมีหน้าที่ตอ้ งทําให้คนในประเทศของตนทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพทั้ง
ในเชิงลบและเชิงบวก โดยเฉพาะสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
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4. ปั จเจกบุคคลทุกคนต้องช่วยกันปกป้ องระบอบประชาธิ ปไตย เพราะระบอบประชาธิ ปไตยจะช่วย
ให้ปัจเจกบุคคลทุกคนมีท้ งั เสรี ภาพเชิงลบและเสรี ภาพเชิงบวกได้อย่างเป็ นจริ ง
5. ปั จเจกบุคคลทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการจัดสรรปั นส่ วนทางสังคมและการเมืองอย่างแข็งขันและ
เป็ นอิสระ
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Abstract
Non-profit Catholic and Protestant-based organisations in Germany, namely Caritas and
Diakonie, experienced challenges in personnel recruitment. Thus, aims of study was to research about the
impact of religious values on the management of faith-based nonprofit-organisations. Data from one of the
important literatures on this theme was called Diversität und Identität: Konfessionsbindung und
Überzeugungspluralismus in caritativen und diakonischen Unternehmen. The analysis of the data was that
concern in religions was not gone, but the form changed. Non-Christian employees could also contribute
to church and affected the integration of people from other roots and beliefs. It was advisable that
Diakonie and Caritas must include aspects of intercultural openness and intercultural competence. In
summary, inclusion of non-Catholic and non-Protestant personnel could and must be a leading category of
the personal development of Caritas and Diakonie.

Keywords: Keywords: Brüsseler Kreis, Diakonie, Caritas
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Introduction
The first article of the Universal Declaration of Human Rights stated that ´´ all human beings are
born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brotherhood ´´ (United Nations, n.d.). Due to the Universal Declaration
of Human Rights, which was drafted by representatives from all regions of the world during the United
Nations General Assembly in 1948, the idea of human rights became a fundamental protected standard of
all human in a modern world (United Nations, n.d.). Interestingly, this human rights concept was identical
with the idea of universality of God´s mercy that no one would be excluded from human community
because of his special character. The universality of God´s mercy, which was a core of the Bible, stated
that the heal based on belief of Christ could also heal someone outside belief of Christ (vgl. 1 Kor 15,21f
and Rome 11,32 & Hass et al. 2015, p. 21). Nevertheless, faith-based non-profit organisations that were
dominant providers of social services in Germany such as Diakonie and Caritas set the confessional
binding of a formal church membership as a requirement to hire employees. This was because Diakonie
and Caritas tied their self-understanding with the Christian value. In fundamental document of
confessional organisation stated that they had specific form to help specific people, who believed in Jesus
(Hass & Starnitzke, 2015, p.46). The obligation of formal criteria to church membership of employees in
organisations contradicted to the twenty-eight article of the Universal Declaration of Human Rights,
which stated that ´´everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others
and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance´´
(United Nations, n.d.). Furthermore, this contrasted to the core of the Bible because belief of people could
not be forced as belief was a gift from God. The theme was about faith-based non-profit-organisations.
I would like to do research about the impact of religious values on the management of the
organisation. My focus was non-profit Catholic and Protestant-based organisations in Germany,
namely Caritas and Diakonie. Reasons that I chose this topic were the increasing problem of personal
recruitment, the increasing dissatisfaction of work force, the logical inconsistency of maintenance of
status quo and the unclear line leading to increasing number of special rules (Hass & Starnitzke, 2015,
p.17). The problem was that the special character of Diakonie and Caritas was defined through church
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binding, especially through the church membership of the employees. This definition led to problem in
eastern Germany, in big cities such as Berlin and Hamburg, where church membership was not enough
(Hass & Starnitzke, 2015, p.40). Moreover, challenges in organisation were explained. The first one was
the fixed binding of church tax difficulty: a lot of Catholics had economic problem. The second one was
specific moral decisions in the work force could hardly be communicable. The third one was in
organisational view: the relationship with the church, which handled activity one side, led to limitation of
development opportunity (Ebertz & Segler, 2016, p.12). Another big challenge would be integration in
society (Hass & Starnitzke, 2015, p.248).

Objective
Goal of this research was to find out how religious values impact the management of the faithbased organisation in Germany, namely Caritas and Diakonie. The problem began from selfunderstanding of Diakonie and Caritas. They had specific form to help specific people, who believed in
Jesus. It was stated in the fundamental document of confessional organisation (Hass & Starnitzke, 2015,
p.46). They recognised confessional binding as organisational identity. However, the confessional binding
as formal criteria was fully unsustainable.
One of the important literatures on this theme was called Diversität und Identität:
Konfessionsbindung und Überzeugungspluralismus in caritativen und diakonischen Unternehmen written
by Hass, Starnitzke and other authors (Hass et al., 2015). The book illustrated the result of exchange
between people in the Brüsseler Kreis (the Brussel circle). Hass and Starnitze (2015) stated that the
Brüsseler Kreis was a cooperation between thirteen non-profit organisations from Diakonie and Caritas,
faith-based organisations in Germany. These organisations provided help services in the areas of youth,
the handicap, the old, education, career and medical rehabilitation and health. Nevertheless, the
organisations experienced challenges of personal recruitment due to the demographic and social changes,
namely the pluralisation and the secularisation of society. The organisations defined and fixed themselves
with church confession as criteria to recruit some personnel. Hence, the Brüsseler Kreis would like to find
out how they could maintain the Christian identity, whereas actively organised changed process in
personal development (Kruse & Kiesel, 2015, p.7). Furthermore, the topic of confessional binding
convinced-plurality was diversely discussed (Kruse & Kiesel, 2015, p.7). The new word of convinced
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plurality was extremely diversely handled as in some organisations, not only the openness to other
religions was a challenge, but also the loss of confession and religion in the society. However, authors
conceived plurality as a chance than an identity threat. Diversity of age, gender and culture should be
perceived as a benefit for organisations (Hass & Starnitzke, 2015, p.9). The Brüsseler Kreis would like to
find out which convictions characterised their organisations and how they realised them in a changed
personal market? The results of this meeting were five theses, which were formulated from churches and
associations (Hass & Starnitzke, 2015, p.13-14). There was necessity to consider about the confession of
Diakonie because opportunities and challenges of personal winning have been changed. Identity core of
Christian organisation should be considered. The key word of diversity was developed in a broad
catalogue of measures to offer diversity´s development of people with different gender, cultural origins
and ages. Diversity was a starting point. Diversity of employees was a protected value in organisation and
society (Hass & Starnitzke, 2015, p.18). And the word of inclusion in special relevant theological
disciplines should be awared (Hass & Starnitzke, 2015, p.19). Additionally, the theses of Brüsseler Kreis
were mentioned. The first thesis was that confessional binding (Konfessionsbindung) led to the lack of
specialist because it contrasted to various secularisation tendencies of society. The second thesis was that
formal criteria of church membership of employees was not a challenge of personal management, but a
theological problem (Hass et al., 2015, p.21). Main conviction was that no one would be excluded from
human community because of his special character. This was a core of the Bible. The universality of
God´s mercy stated that the heal based on belief of Christ could also heal someone outside belief of Christ
(vgl. 1 Kor 15,21f and Rome 11,32 & Hass et al. 2015, p. 21). The third thesis was that goal perspective of
inclusion was a clear concept and consensus, which was a regulation of organisation´s employees. The
fourth thesis was that confessional binding was an identity-building. Secularity was not an orientation
option. Secularity would lead an organisation into a market participant. The Brüsseler Kreis stood up for
confessional-binding conviction plurality. This included the win of formal church member binding and
precondition for employment through content description of an inclusion orientation and through
orientation and spiritual offer based on Christian tradition (Hass et al. 2015, p.22). And the fifth thesis was
that the confessional-binding conviction plurality did not attach to the personal belief of single employee.
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It attached to the self-conception of organisation, which incorporated with the Christian belief system
(Hass et al. 2015, p.23).

Research method
Literature-based research method was applied due to plenty numbers of relevant and interesting
literatures. Unit of analysis was personnel from non-profit Catholic and Protestant-based organisations in
Germany, namely Caritas and Diakonie.

Research result
We found out that, concern in religions was not gone, but the form changed. Non-Christian
employees could also contribute to church and affected the integration of people from other roots and
beliefs. It was advisable that Diakonie and Caritas must include aspects of intercultural openness and
intercultural competence. In summary, inclusion of non-Catholic and non-Protestant personnel could and
must be a leading category of the personal development of Caritas and Diakonie.
Inclusion could and must be a leading category of the personal development of Caritas and
Diakonie - freely in a specific Christian, relatively theological contouring. This contouring could connect
through the human rights-based understanding of inclusion, but it put another qualitative priority. It took
measure in the Bible inspired, inclusive practice, which made the healing of God for everyone to be
experienced and presented in human living world. The logic of this inclusive practice followed Caritas and
Diakonie that would like to take this logic as the guideline of their professional activities (Lob-Hüdepohl,
2015, p.115). Readiness such as this logic basically complied with, made decision, whether employees in
Caritas and Diakonie could be active or not – and did not depend on whether they belonged a church
formally or not. To this extent was a conviction pluralism on the side of employees neither offered nor
prohibited. Decisively was the inclusive quality of professional activity, which did not counteract. In
specific activity-constellations could a specific conviction-binding professionally and was offered
personal politically, to cultivate this specific inclusive action-profile in their organisations in the best
meaning of word (Lob-Hüdepohl, 2015, p.115). The Jesus´s message was an inclusion programme. What
Jesus said and did was inclusion. Inclusion was clear and unconditional contribution to all people not only
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the weak, but also the strength. Both organisational leading and issues about financial crisis belonged to
inclusion programme. We must give up the way to see inclusion as only for the handicapped and people
who in need of help, but as healthy people, who needed doctor because Jesus turned over (Ulrich, 2015,
p.129). Possibly, the trace of inclusion came from the word of unity. Diversity was intended, God wanted
diversity and God loved difference. It was convinced that God loved us not unless difference, but because
of difference. And this was the key to diversity and unity: we were united that each of us understood as
unreplaceable original, as human with unreplaceable dignity (Ulrich, 2015, p.130). Additionally,
exclusivity was not the sign of strength, but the sign of weakness. Leaders must confront this urgently.
The training challenge of church and his Diakonie should be given a priority. This would be much more
opener and freer for many people. Living unity in diversity should be more discussed. This was also the
form of inclusion description (Ulrich, 2015, p.130). Besides, the theses from the Brüsseler Kreis, which
should be a common basis for Catholic and Protestant organisations, should begin with the Augsburger
knowledge. The twentieth article stated that: good work should and must exist, but not that we trusted to
serve grace, but the wants of God. The belief took always only grace and the giving of sin. And because
belief was given through holy soul, then would a heart be skillful to do good work. A heart without holy
soul was too weak. It existed in the violence of devil, who led poor human nature to many sins (Brumlik,
2015, p.200). Relating to the inclusion of non-Christian personnel, Muslim, Jews, and others could not
follow if they were sincere to their convictions. Because the theses of the Brüsseler Kreis were about the
inclusion of non-Christian personnel, the individual person was no more the point of norms of Augsburger
knowledge, but church organisations as a whole. Was it reasonable and possible that an employee
performed his service neither in the soul of Augsburger knowledge nor the Christian belief? The action of
Diakonie should be understood as the appearance-form of the good action of belief, which was opened for
people from all confessional binding. The reason was bible-theological development and the thought of
inclusion (Brumlik, 2015, p.200). Moreover, the basis of Augsburger knowledge led to the idea of human
rights. Hass and Starnitzke mentioned the Roman letter (Rome 7,7-25; Roman 11,32) ´´The real inclusion
means in the full theological sense that God all people, who cannot be different, as sin against self and
God, include in his universal mercy and this is because of the deepest sense of relationship of all
humankind. (…) also all Jews, who do not belief in God, are rescued in this way´´ (Roman 11,26,31 &
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Hass & Starnitzke, 2015). This justified what later was called as secular, universal inclusion-principle,
namely the human rights through God´s mercy for non-believers (Brumlik, 2015, p.201). The thought of
inclusion played an enormous roll in Christian tradition (Hass & Starnitzke, 2015, p.244). The openness
for other religions and their members was sensible in the sense of inclusion. The conviction plurality was
currently desirable under the inclusion perspective in Diakonie and Caritas (Hass & Starnitzke, 2015,
p.245). To this extent, the minimal requirement of personal belief maintenance of employees and the
confessional self-understanding of organisation did not allow to contradict. And organisation had a worry
that all employees handled in accordance with this self-understanding (Hass & Starnitzke, 2015, p.245246). In addition, from the organisational and church sides was the loyalty standard of Jörg Antoine and
Hans-Tjabert Conring carried out and interpreted. Antoine focused that the maintenance of this standard in
the consisting form was necessary to enable non-Christian applicants to rely on the background of the
General Act on Equal Treatment (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Conring had a viewpoint
that the loyalty standard of each organisation must be fulfilled with conceptional reasonable contents.
There were many possibilities inside the standard, to terrace the questions of church membership from
employees after responsible area for members of other confessions and religions. Ulrich Hammer stated
that the basic responsible of church membership of employees in Diakonie and Caritas was not supported
from state side, but it was a pure inner-church settlement (Hass & Starnitzke, 2015, p.246). The central
question of theses was that how far the self-understanding of organisation and the religious conviction of
employees differentiated to each other and referred to each other. Hammer described the theses of the
Brüsseler Kreis that it was about the change from a subjective belief requirement to an objective
behaviour expectation. Theses of the Brüsseler Kreis were not pure personal strategic pleas. The special
focus of inclusion was not only taken from the number of contributions but turned to the critic on the
theological clearance of the inclusion word (Hass & Starnitzke, 2015, p.247-248). Furthermore, process in
the future was mentioned. Several context conditions and different points to diversity were already
recognised and performed in the current development phrase. Centrally, Diakonie and Caritas analysed
brand core. This was more in the sense of theology because God was in the world of all actions of Caritas
and Diakonie. To this extent, there was an attempt to realise the Christian profile of Diakonie and Caritas.
Where did Christian belief and Christian value-orientation exist in organisations? (Hass & Starnitzke,
2015, p.248). The important process of profile strengthening was an explicit guideline work. From the
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perspective of Christian organisation, the guideline had the horizon of Christian clearance and the horizon
of meaning. The guideline was understood as the basis of collective action skill. Therefore, the guideline
was necessary for work. This led to the adjustment of the fundamental orientation of horizon of meaning
and the context challenge as the training of employees in this orientation. The attempt to reconstruct
inclusion as the brand core of Christian organisation confirmed that this word was well positioned in the
centre of guideline work. In theses of the Brüsseler Kreis showed that spirituality in Diakonie and Caritas
were currently highly valued and should be more strengthen in the future (Hass & Starnitzke, 2015,
p.250). The important work was the spread of horizon of meaning and the responsibility of guideline to
each employee (Hass & Starnitzke, 2015, p.251). Besides, the consequent organisational actions of
Diakonie and Caritas were mentioned. Diakonie and Caritas were a part of church. Consequently, the
location of the organisations was high plausibility under the roof of church self-determination. The article
140 GG of constitutional law guaranteed the design possibility of the churches, the big organisational
freedom of clear confessional orientation. It was valued that this connection stayed and was strengthen
because of the confessional identity of Diakonie and Caritas. We hope that these organisations would be
fixed in this connection and churches would actively support them (Hass & Starnitzke, 2015, p.252).

Concluding Remarks
The recommendation was that Diakonie and Caritas must include aspect of intercultural openness
because of demographic and theological reasons in the future. Firstly, the concept of love must be
focused. Secondly, the organisation had to commit to people from other religions and cultures (Hass &
Starnitzke, 2015, p.41). Intercultural competence belonged to profile of social service in Catholic
organisations in plural, religious and often diffused society. It was a work of the organisation to develop
sensibility to various convictions and beliefs, but also always a proof the soul fundament for the work as
church (Ebertz & Segler, 2016, p.12). The bishop of Würzburg, Dr. Friedhelm Hofmann (2016) stated that
non-Catholic employees could contribute to church and affected the integration of people from other roots
and beliefs (Ebertz & Segler, 2016, p.13).
Finally, people with other religions must feel welcome in Christian organisations, not only
tolerable. Importantly, special processes must not carry out as processes for new, non-Christian
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employees, but as one process for all employees and the importance of religion for the work of Caritas
should be organised. The aspects of inculturation and training process were crucial. Moreover, plural work
force brought the new chances of placing in social room and new cooperation and alliances. Through
these processes would Diakonie be the learning room for the dispute with questions of borderline and the
meaning of human life, in which Christian people could newly experience. Diakonie would be the practice
room for different religions and cultures in work force. There could be the learning field for all social
questions: how we could live together and work together. The balancing act to shape religious diversity
under a Christian roof was handled with diversity as the characteristic of the identity of Diakonie, not as
the loss (Hofmann, 2015, p.102).
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึ งความรู ้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และการมี ส่ ว นร่ วมทางการเมื อ งของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ จนสามารถนํา ไปสู่ แนวทางการ
เสริ มสร้ างให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจและเกิ ดการมีส่วนร่ วมที่มากขึ้นในอนาคต โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ มีตวั แปรต้นคือ ความรู ้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น และตัวแปรตาม คือการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมือง มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 396 คน ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากการ
สุ่ มแบบบังเอิญ จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน ผลการวิจยั
พบว่า ความรู ้ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลางถึงสู ง
คือตั้งแต่ 54% จนถึง 71.1% เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
นั้น เห็นได้วา่ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่ วม
ทางการเมืองในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (x =1.78) โดยการมีส่วนร่ วมทางการเมืองสู งที่สุด (x =1.96) ใน
เรื่ องการให้ความสําคัญและติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดําเนิ นงานและกิจกรรมทางการเมืองขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อยที่สุด ( x =1.56) ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมคิดและร่ วมลง
ชื่ อเสนอร่ างข้อบัญญัติหรื อแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปั ญหาในท้องถิ่น ซึ่ งจาก
สมมุติฐาน ที่วา่ ความรู ้ความเข้าใจจะสามารถส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างมีนยั สําคัญนั้น เมื่อ
ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างครบแล้ว เห็นได้วา่ ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้เป็ นปั จจัย
หลักที่จะส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองท้องถิ่น สอดคล้องจากการพิจารณา R-Square ที่พบว่าความรู ้
ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่นจะสามารถอธิ บายอัตราความคาดเคลื่อนของการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองได้ที่ร้อยละ 10.2 ซึ่ งเป็ นจํานวนที่นอ้ ย ดังนั้นแล้ว การที่จะส่ งเสริ มเพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม
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ทางการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระดับที่สูงขึ้นนั้น จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เราไม่สามารถเน้น
เพีย งแค่ ความรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ องการเมื องการปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่า งเดี ยว ควรมี การส่ ง เสริ มให้
ประชาชนรุ่ นใหม่เห็นถึงความสําคัญของการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ปลูกฝั งให้เห็นคุณค่าของการ
ปกครองท้องถิ่ นในพื้นที่ของตน จนเกิ ดจิตสํานึ กในการใช้สิทธิ ที่ตนเองมี สนับสนุ นให้การเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นเป็ นอะไรที่เข้าถึงได้ง่าย มีการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางไม่ใช่เป็ นเพียงความรู ้ความเข้าใจ
ที่ผิวเผิน จนสามารถนําไปสู่ ความต้องการที่จะมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่ นที่มาจากความรู ้
ความเข้าใจและมาจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริ ง

คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, การมีส่วนร่ วม, การปกครองส่ วนท้องถิ่น
Abstract
The purpose of this research was to study the knowledge, understanding of local government and
political participation of Chiangmai University students. Getting the conclusion, it can lead to how we can
encourage young people to learn more about local government, including political participation. we
mentioned knowledge and understanding as independent variable and political participation as dependent
variable with 396 samples from Chiangmai University students, data were collected via questionnaire
(accidental sampling) and analyzed using describing quantitative statistics and statistics to estimate
quantitative variables in quantitative research . The study’s results revealed that knowledge and
understanding of local government from the sample was moderate to high, ranging from 54% to 71.1%,
compared to finding the relationship with political participation. It can be seen that the political
participation of Chiang Mai University students, who are a sample group, has a low level of political
participation. (x = 1.78)The highest level of political participation (x = 1.96) is paying attention and
monitoring election results, overall results and political activities of local government organizations, and
the least political participation (x = 1.56) is participating in thinking and co-signing a draft ordinance or
expressing opinions to the local council to solve local problems. This research’s hypothesis says that
knowledge and understanding can significantly influence political participation, but based on the data
collected from the sample, it can be seen that knowledge and understanding of local government is not the
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main factor that affects local political participation. Consistent with the R-Square review, it was found that
knowledge and understanding of local government was able to explain the margin of political participation
at 10.2%, which is a small number. In order to increase local political participation to a higher level, we
must encourage the new generation to learn more about how important local politics is, make local politics
easily accessible, and lead them to learn more about the value of local government in their area until they
are aware of their rights. It should be widespread publicity, not only superficial knowledge, so it can lead
to the participation in local government that comes from understanding and realizing the real value

Keywords : Knowledge and understanding’s level, Participation, local government

บทนา
การปกครองในระดับท้องถิ่ น เป็ นพื้นฐานของการส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
แบบมี ส่วนร่ วม เพราะการได้มาซึ่ งผูแ้ ทนนั้นเป็ นการเลื อกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่ น นับเป็ น
สถาบันที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกผูแ้ ทนของท้องถิ่นตน อีกทั้งแต่
ละท้องถิ่ นมีความแตกต่างกัน จึงมีความจําเป็ น ที่ควรให้ผทู ้ ี่คุน้ เคยต่อท้องถิ่นนั้นๆเข้ามาแก้ไขปั ญหา เพื่อ
ความมีประสิ ทธิ ภาพ และช่ วยอํานวยความสะดวกในเรื่ องของบริ การต่างๆ ให้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน และสามารถดําเนินการได้รวดเร็ ว มากกว่าการรอการดําเนิ นการจากส่ วนกลาง กล่าวได้ว่า การ
ปกครองท้องถิ่ นเป็ นการปกครองโดยประชาชน ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูค้ นในท้องถิ่ นมากที่สุด จึง
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นสาเหตุที่วา่
ส่ วนกลางควรให้ความสําคัญในการช่วยส่ งเสริ มและผลักดันให้เกิด ความรู ้ความเข้าใจต่อการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพราะเมื่อประชาชนเกิดความรู ้และความเข้าใจโดยแท้จริ งแล้ว ก็จะนํามาสู่ การเห็ นถึ งความสําคัญ
ของการปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มากขึ้น
ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (2562, 48) กล่าวว่า ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั ไม่ทราบ ว่าสมาชิ กของการปกครอง
ท้องถิ่ นมีบทบาทหน้าที่อย่างไร แม้แต่ในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาในคณะต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสได้เรี ยนใน
หัวข้อนี้ ไม่มีวิชาที่สอนเพื่อให้ความรู ้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่ น เพราะระบบการศึกษา
ในสังคมไทยทําให้เกิดปริ ญญาชน ที่เป็ นเพียงช่างเทคนิ ค รู ้เฉพาะเรื่ องที่เรี ยนมาเท่านั้น ซึ่ งระบบการศึกษา
เช่นนี้ไม่อาจผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่เกิดการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ หรื อเอาใจใส่ ในกิจการบริ หารของ
ประเทศและท้องถิ่ น ทั้ง ที่ พ วกเขาจบออกไป ต่ า งก็ เป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รปกครองท้องถิ่ นรู ป แบบใด
602

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
รู ปแบบหนึ่ง มีส่วนได้และส่ วนเสี ย โดยตรง กับท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยและต้องเสี ยภาษีอากรให้ทุกปี เป็ น
ต้น
เห็ นได้ชัดว่าในปั จจุบนั นั้น ความตื่นตัวในเรื่ องการเมื องที่ มากขึ้น ทั้งจากการเรี ยกร้ องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในบางมาตรา การประท้วงให้ยุบรัฐบาลจากการบริ หารงานที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อการปฏิรูป
ในเรื่ องต่างๆซึ่ งประชาชนรุ่ นใหม่ มักให้ความสนใจและสนับสนุ นเป็ นอย่างดี แต่หากกล่าวถึ งการเมื อง
ท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นหรื อการเลื อกตั้งท้องถิ่ นจากครั้งที่ผ่านมาและที่จะมีข้ ึนในอนาคต ประชาชน
เหล่านี้ กลับไม่ได้ให้ความสนใจหรื อมีส่วนร่ วมเท่าที่ควรซึ่ งอาจเป็ นเพราะมองว่า การปกครองท้องถิ่ นเป็ น
เรื่ อ งระดับ ฐานรากห่ า งไกลจากตน อี ก ทั้ง ไม่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจที่ แ ท้จ ริ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การมองข้า ม
ความสําคัญของการปกครองท้องถิ่ นและไม่เกิ ดการมีส่วมร่ วมในที่สุด ซึ่ งผูว้ ิจยั อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนรุ่ น ใหม่ จึ ง มี ค วามเข้า ใจและเห็ น ถึ ง ปั ญ หาได้ชั ด เจน จึ ง ต้อ งการทํา การวิ จ ัย และศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับพฤติ กรรมการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมื องของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นกลุ่ มตัวอย่างของประชาชนรุ่ นใหม่ ที่มี
ความตื่ นตัวทางการเมื องมากขึ้ นว่า จะเป็ นไปในลัก ษณะใด เพื่อนําไปสู่ การเข้าใจปรากฏการณ์ และจะ
สามารถส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนเกิดการมีส่วนร่ วมที่มากขึ้นในการเมือง
การปกครองท้องถิ่ นซึ่ งเป็ นพื้นฐานหลักของระบอบประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อไปได้
ในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากศึกษา เป็ นแนวทางการเสริ มสร้างให้เกิดความรู ้ความเข้าใจต่อการเมืองการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจนนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองที่มากขึ้นในอนาคต

กรอบแนวคิดการวิจัย
กําหนดตัวแปรต้น คือความรู้ความเข้าใจ ตัวแปรตาม คือการมีส่วนร่ วมทางการเมือง มีสมมุติฐาน
การวิจยั ที่ว่า ความรู้ ความเข้าใจในการเมื องการปกครองส่ วนท้องถิ่ น จะสามารถส่ งผลต่อการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองได้ ซึ่ งได้แนวทางของกรอบแนวคิด จาก ผลการวิจยั ของ วิริสมาหลา เกิดอยู่ (ม.ป.ป) ที่พบว่า
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กลุ่มตัวอย่างไม่มีความกระตือรื อร้นทางการเมือง เพราะในสังคมไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู ้เรื่ องที่เกี่ยวกับ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากนัก รวมถึงผลการวิจยั ของ สุ ภาพร ราธิ เสน (2546) ที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ มีระดับความรู ้ ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างตํ่า และไม่เคยเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการ
เมือง และได้มีขอ้ เสนอแนะที่ ว่า สถาบันการศึ กษาท้องถิ่ นควรมี ก ารเพิ่ มเติ มเนื้ อหาสาระที่ เกี่ ยวข้องกับ
การเมือง เพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตสํานึ ก ให้สนใจข่าวสารบ้านเมือง รัฐบาลท้องถิ่นก็ควรเสนอข่าวการเมือง
ท้องถิ่ นที่มีประโยชน์แก่ ผฟู ้ ั ง เพื่อให้ประชาชนเกิ ดความรู ้ สึกอยากเข้ามามี ส่วนร่ วม ซึ่ งจากผลการวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง แสดงให้เห็ นว่า ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการเมื องการปกครองท้องถิ่ น จะสามารถส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในทางการเมืองได้

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีวา่ ด้วยการปกครองท้องถิ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ทฤษฎีว่าด้ วยการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้อ งถิ่ น เป็ นรู ป แบบการปกครองที่ มี ค วามใกล้ชิ ด ต่ อ ประชาชนมากที่ สุ ด การ
ดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี ผ ลโดยตรงต่อชี วิตของประชาชนในท้องที่ น้ นั ๆ โดยการ
เกิ ดขึ้ นของการปกครองท้องถิ่ น มี เหตุ ผลสําคัญ คื อ ต้องการให้ประชาชนทุก คนได้รับความสุ ข ความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวติ ที่เพิ่มมากขึ้น มีความมัน่ คงในด้านต่างๆ จากการมีส่วนร่ วมของตนเองโดยการ
ออกเสี ยงเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่ งผูแ้ ทนตนเอง ทั้งฝ่ ายนิ ติบญั ญัติและฝ่ ายบริ หารที่มีคุณภาพตามที่ประชาชน
ในท้องถิ่ นได้ลงคะแนนเสี ยงเลื อกมาเองโดยตรง เพราะการหวังพึ่ งหรื อรอรั ฐบาลจากส่ วนกลางเข้ามา
ช่วยเหลือหรื อดําเนิ นการด้วยตนเองนั้นอาจมีความล่าช้า รัฐบาลกลางมีความยากลําบากที่จะเข้าถึงได้ในทุก
ท้อ งที่ แ ละเพื่ อ เป็ นการลดภาระแก่ รั ฐ บาลจึ ง ต้อ งมี ก ารกระจายอํา นาจการปกครอง อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการ
สอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตยที่เป็ นหัวใจหลักของการปกครองประเทศ คือ การที่ประชาชนจะต้องมี
ส่ วนร่ วมในการปกครองตน
ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทย
ดร.ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, 37) ได้กล่าวถึงการปกครองท้องถิ่ นของไทย ว่ามีปัญหาในด้านต่างๆ
ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของประชาชน ความเป็ นอิสระในการปกครองตน การคลัง โครงสร้างและนโยบาย
ด้านการเมือง . . . การที่ทอ้ งถิ่ นมักจะมุ่งในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม มากกว่าที่จะมุ่งพัฒนา
ทางด้านการเมื อง ทั้ง ๆ ที่ ในท้องถิ่ นจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทางด้า นการเมื องเช่ นเดี ยวกัน เพื่อให้มี
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รู ปแบบและกิจกรรมที่ทาํ ให้ประชาชนได้เห็นได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจ โดยไม่ไขว้เขวต่อการปกครองตนเองใน
ระบบประชาธิปไตย และเกิดพฤติกรรมและแบบอย่างของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในท้องถิ่นต่อไป
ไททัศน์ มาลา (2554) ได้กล่าวถึง ปั ญหาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาชนที่วา่ ประชาชนมีส่วนร่ วมแต่เพียงในรู ปแบบ เช่น การมีส่วนร่ วมจากการถูกระดมจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กล่าวคือเป็ นการเข้ามามีส่วนร่ วมแบบขอไปที เข้ามามีส่วนร่ วมด้วยความเกรงใจ เข้า
มามี ส่วนร่ วมโดยไม่ได้เข้าใจในแนวทางปฏิ บตั ิ เห็ นได้ชัดว่าปั ญหาอยู่ที่ประชาชนยังไม่เข้าใจ และขาด
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมที่ทาํ ให้ประชาชนเกิดความเป็ นพลเมืองทั้งจากมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เกื้อหนุ นต่อ
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ในบางกรณี กฎหมายได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ที่ยงุ่ ยาก ยากสําหรับประชาชน
ในระดับท้องถิ่ นจะดําเนิ นการได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นปั ญหาจากการที่ มีองค์กรชุ มชนที่ทาํ งานส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนที่มีจาํ นวนมากในเชิงปริ มาณแต่มกั จะขาดคุณภาพ
จากข้อความที่ยกมาข้างต้นนั้น ผูว้ ิจยั มองว่า ปั ญหาของการปกครองท้องถิ่ นไทย ที่สามารถเริ่ มแก้
ได้ที่ตวั ประชาชน คือ การเสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจที่เกี่ ยวกับการปกครองท้องถิ่ นให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้ น รวมไปถึ งการสร้ างความตระหนักให้แก่ ประชาชนรุ่ นใหม่ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที่ ว่าการ
ปกครองท้องถิ่ น หรื อการเมืองท้องถิ่ น นั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ที่สามารถส่ งผลโดยตรงต่อเราได้มาก
ที่สุด และการที่การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ จะมีประสิ ทธิภาพในการบริ หาร ได้มาซึ่งผูน้ าํ ที่ดี
จนสามารถตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้น้ นั ก็มีส่วนขึ้นอยูก่ บั การที่เรา
ให้ความสําคัญ เช่ นเดี ยวกับการให้สําคัญต่อการเมื องระดับชาติ ไปจนถึ งการมี ส่วนร่ วมทางในการเมื อง
ท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
แนวคิดเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง (political participation) มีความหมายโดยรวม คือ การที่ประชาชนเข้า
มามี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง ร่ ว มตัด สิ น ใจ หรื อ ร่ ว มกระบวนการใดกระบวนหนึ่ ง ทางการเมื อ งในการจัด สรร
ทรัพยากร เพราะเห็นถึงความสําคัญ หรื อตระหนักได้ถึงผลของการเผิกเฉยต่อเรื่ องนั้นๆ อีกทั้ง การมีส่วน
ร่ วม ยัง ก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันที่ ตอ้ งมี ส่วนรั บ ผิดชอบและผลที่ ได้จากการดําเนิ นงานที่
ประชาชนมีส่วนร่ วมก็สามารถที่จะตอบสนองต่อปั ญหาของคนหมู่มากได้
อัมริ นทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ (2556, น.19, อ้างถึงใน อมรชัย ปิ่ นเจริ ญ, 2560, 141) กล่าวว่า ประชาชนที่
เป็ นกลุ่มคนชั้นกลางขึ้นไปมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเมืองดี แต่กลับปฏิเสธที่จะเข้าร่ วมทางการเมือง
ในรู ปแบบที่เป็ นทางการหรื อการใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง เพราะขาดความเชื่ อมัน่ ต่อพฤติกรรมของนักการเมืองหรื อ
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พรรคการเมืองที่สังกัดอยู่ รวมถึ งชี วิตในโลกเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยมทําให้คนกลุ่ มนี้ มีความเร่ งรี บในการ
ดํารงชีวติ เพื่อแสวงหาความมัน่ คง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และชี วิตส่ วนตัว ขาดจิตที่เป็ นสาธารณะ
จนไม่สนใจที่ จะมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง กลับกันกลุ่ มคนระดับล่ างที่ มีฐานะยากจน ขาดการศึ กษา ขาด
โอกาสในการประกอบอาชี พ ยิ่ ง ทํา ให้ ม องไม่ เ ห็ น และไม่ เ ข้า ใจว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งจะมี
ความสําคัญกว่าการหาเลี้ยงชีพของตนได้อย่างไร ขาดปั จจัยจูงใจการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ปราศจากความ
ตระหนักและความเข้าใจในคุณค่าจึงปฏิเสธที่จะมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ทบทวนวรรณกรรม
อมรชัย ปิ่ นเจริ ญ (2560) ทําการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชนไม่ทราบว่า
ตนเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองได้ เพราะเข้าใจว่าเป็ นเรื่ องของผูน้ าํ เท่านั้น และประชาชนบางกลุ่มที่มีความ
สนใจที่จะเข้าร่ วม กลับไม่ทราบว่าจะเข้ามาในรู ปแบบใดเพราะผูน้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบลไม่ได้มีการ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่ วม จึงเกิ ดช่ องว่างระหว่างประชาชนกับผูน้ าํ หรื อ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิ บตั ิงานใน
องค์กร ทําให้การแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาไม่ตอบสนองกับประชาชนโดยตรง ดังนั้นแล้วจึงควรมีการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในทุกๆด้าน แต่การที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในทางการเมือง
ได้น้ ัน ประชาชนจะต้องมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจถึ ง สาเหตุ และความสํา คัญ ที่ ต้องเข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการทางการเมือง ซึ่ งเป็ นหน้าที่และภารกิ จสําคัญขององค์กร ที่ควรสร้างความตระหนักและทําให้
ประชาชนเห็นถึงคุณค่า ถึงการเมืองแบบมีส่วนร่ วม
ภูริ ท ัศ น์ ชาติ น้ าํ เพชร (2564) ได้ท าํ การศึ ก ษาและวิจยั เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยภาพรวมส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองในการใช้สิทธิ เลือกตั้ง ลงประชามติ ตามที่กฎหมาย กําหนดไว้เท่านั้น แม้ว่า
ประชาชนส่ วนหนึ่ งสามารถใช้ช่องทางผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็ นทางการเมืองการ
ดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมื อง เช่ นการนัดประท้วงเชิ งสัญลักษณ์ การติ ดตามการบริ หารงานรัฐบาล การ
ตรวจสอบเป็ นต้น แต่ก็ยงั ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในระดับกําหนด
นโยบายการร่ วมตัดสิ นใจ การติ ดตามตรวจสอบ ไม่ได้เข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรั พยากรเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริ ง ประชาชนตระหนักรั บ รู ้ ข ้อมูล ที่ เกี่ ยวข้องกับการเมื องแต่ ไ ม่ไ ด้มี
บทบาทในการเป็ นตัวแสดงทางการเมือง
จากการศึกษาของ ตรี วิทย์ ณ ป้ อมเพ็ชร (2548, 35) เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่ นตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 พบว่า การปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ จะ
สามารถประสบความสําเร็ จเช่นเดียวกับอารยประเทศ เช่นฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมันและสหรัฐอเมริ กา ต้องมี
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ประชาชนเป็ นตัวแปรสําคัญถึงความสําเร็ จในการปกครอง และคุณภาพของประชาชนก็สามารถเป็ นตัวชี้ วดั
ถึ งความเจริ ญก้าวหน้าของบ้านเมื องจึงสรุ ปได้ว่า ‘การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นปั จจัยชี้ ขาดของการ
พัฒนาทั้งมวล’
วิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 35,988 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มี 2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิ งปริ มาณ จํานวน 396 คน
จากการใช้สูตรของ Yamane ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 0.05 ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) มีกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 จํานวน 4 คน จากการสุ่ ม
คณะที่กาํ ลังศึกษา
การสร้างเครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (In-depth
interview) ซึ่ งมีความน่าเชื่อถืออยูท่ ี่ .782 ผ่านการวิเคราะห์ดว้ ย Cronbach’s Alpha
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทํา การแจกแบบสอบถามในกลุ่ ม ลู ก ช้า ง มช. ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ในเฟสบุ๊ค ที่ มี จาํ นวนสมาชิ ก เป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 62.9 หมื่นคนโดยประมาณ
2. สัมภาษณ์ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4 จํานวน 4 คน จากการสุ่ มคณะที่กาํ ลังศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง สถิติ SPSS
2. วิเคราะห์คาํ ให้การสัมภาษณ์ของ Key informants ด้วยการใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การทบทวนวรรณกรรม

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า ในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 4 คนทราบว่า องค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่นจะสามารถแบ่งได้เป็ น องค์การบริ หาร
PSPARN 2022

607
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและกรุ งเทพมหานคร ทราบดี ว่าการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นสามารถให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ปั ญ หาและความต้อ งการของคนในพื้ น ที่ ไ ด้ แต่ ไ ม่ ท ราบกระบวนการว่า จะต้องไปติ ดต่ อ ที่ ใ ครหรื อ มี
วิธี ดาํ เนิ นการอย่า งไร เมื่ อถามถึ ง การเก็ บ ภาษี ของการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูใ้ ห้ข้อมูล สําคัญ ทราบว่า
ท้องถิ่นมีอาํ นาจในการเก็บภาษีส่วนใดบ้างและแต่ยงั ไม่ทราบว่ามีการจัดสรรเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร
ทราบว่าทะเบียนบ้านของตนเองนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบใด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญบางส่ วนทราบว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ
4 ปี และทราบว่า การเลื อกตั้ง ท้องถิ่ นไม่ เปิ ดให้มี ก ารใช้สิท ธิ เลื อกตั้ง ล่ วงหน้าหรื อการเลื อกตั้ง นอกเขต
จังหวัด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญไม่มีความเข้าใจว่านายก อบจ. มีความแตกต่างกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด แต่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญทราบดี ว่า การปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นรากฐานของความเป็ นประชาธิ ป ไตย และสามารถส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อชี วิตของประชาชนในพื้นที่ แต่ไม่มีความเชื่ อมัน่ ว่าการปกครองส่ วนท้องถิ่นจะสามารถ
ส่ งผลในภาพรวมได้มากนัก มองว่าตนมีความรู ้ความเข้าใจในข้อมูลที่นอ้ ย สถาบันการศึกษาไม่ได้เน้นใน
เรื่ องการเมื องการปกครองท้องถิ่ นเท่า ที่ ควร รวมไปถึ งการนํา เสนอข่ าวส่ วนใหญ่ก็มกั จะเน้นระดับชาติ
มากกว่า จึงมองว่าการปกครองท้องถิ่ นเป็ นเรื่ องไกลตัว และไม่ค่อยให้ความสําคัญในการติดตามข่าว และ
มักจะไม่มีส่วนร่ วมทางการเมืองในด้านต่างๆ แม้กระทัง่ การไปใช้สิทธ์
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
สามารถสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล ได้ดังนี้ ในประเด็นคําถามเรื่ องความรู้ ความเข้าใจเรื่ องของ
การเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นตัวแปรต้นของการวิจยั ในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71.1 ทราบว่าองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด(อบจ.) องค์การบริ หารส่ วนตําบล(อบต.) เทศบาลเมืองพัทยา และกรุ งเทพมหานคร(กทม.) กลุ่ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ห รื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.9 ทราบว่า การปกครองท้อ งถิ่ น เป็ นรากฐานของความเป็ น
ประชาธิ ปไตยที่จะส่ งผลต่อการเมืองระดับชาติได้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิดเป็ นร้ อยละ65.2 ทราบว่า
การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนวทางการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ให้
ตอบสนองต่ อปั ญหาและความต้องการ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 59.5 ไม่ท ราบว่า การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีอาํ นาจในการเก็บภาษีแบบใดบ้าง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 64.2
ทราบว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วนั เลือกตั้ง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.0 ทราบว่า ทะเบียนบ้านของพวกเขาอยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบใด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 61.4 ทราบว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นไม่เปิ ดให้มีการใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าหรื อการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด กลุ่มตัวอย่างส่ วน
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ใหญ่หรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.9 ทราบว่า พวกเขาจะเสี ยสิ ทธิ หรื อถูกจํากัดสิ ทธิ ในด้านใดบ้างหากไม่ไปใช้สิทธิ
เลื อกตั้ง กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 68.7 ทราบว่า การปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ผลกระทบ
โดยตรงต่อชี วิตของประชาชนในพื้นที่ และ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิดเป็ นร้อยละ 59.2 ทราบว่า นายก
อบจ. แตกต่างกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดอย่างไร
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ซึ่ งเป็ นตัวแปรตาม สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างมี ส่วนร่ วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย x =1.78 โดยมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองสู งที่สุด (x =1.96) ในเรื่ องการให้ความสําคัญและคอยติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดําเนินงาน
และกิ จกรรมทางการเมื องขององค์ก ารปกครองส่ วนท้องถิ่ น และมี ส่วนร่ วมทางการเมื องน้อยที่ สุด ( x
=1.56) ในเรื่ องการมีส่วนร่ วมคิดและร่ วมลงชื่อเสนอร่ างข้อบัญญัติหรื อแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภา
ท้องถิ่ นเพื่ อแก้ไ ขปั ญหาในท้องถิ่ น ขยายความโดยละเอีย ดคื อ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่แทบจะไม่ เคยให้
ความสํา คัญและคอยติ ดตามผลการเลื อกตั้ง ผลการดําเนิ นงาน และกิ จกรรมทางการเมื องขององค์ก าร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.96 และแทบจะไม่เคยใช้สิทธิ์ เลือกตั้งผูแ้ ทนในระดับท้องถิ่นโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.95 นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เคยแจ้งสาเหตุการไม่ได้ไปเลื อกตั้ง ไม่เคย
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นทางการเมืองการปกครองท้องถิ่ นกับบุคคลรอบข้าง และไม่เคยมีส่วนร่ วมคิดและ
ร่ วมลงชื่ อเสนอร่ างข้อบัญญัติ หรื อ แสดงความคิดเห็ นเสนอแนะต่อสภาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปั ญหาในท้องถิ่น
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.72 1.72 และ 1.56 ตามลําดับ
เมื่ อถามถึ งสาเหตุ ที่ ทาํ ให้ผูค้ นส่ วนมากมักให้ความสนใจต่อการเมื องท้องถิ่ นน้อยกว่า การเมื อง
ระดับชาติ กลุ่มตัวอย่างมักจะตอบไปในทิศทางเดียวกันแบ่งได้ 3 สาเหตุหลักๆ คือ เชื่ อว่าการเมืองระดับชาติ
ส่ งผลมากกว่าการเมืองระดับท้องถิ่น โดยคิดเป็ นร้อยละ 9.0 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสนใจ
และไม่ศรัทธาในการเมืองท้องถิ่ นและไม่เชื่ อว่าจะก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้ และ รู ้ สึกว่า ตนมีความรู้
ความเข้าใจน้อย มีขอ้ มูลน้อยและไม่ค่อยได้มีการประชาสัมพันธ์ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 6.5 และร้อยละ 5.7
ส่ วน 78.8% ที่เหลือนั้น ไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้
เมื่อทําการสอบถามถึงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงต่อการเมือง
ปั จจุ บนั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 17.4 เชื่ อว่าการให้ความร่ วมมื อและการมี ส่วนร่ วมใน
การเมืองท้องถิ่ นจะสามารถส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง ร้อยละ 7.2 ไม่เชื่ อว่าการมีส่วนร่ วม ในการเมือง
ท้องถิ่นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองในปั จจุบนั ได้ ร้อยละ 3.7 เชื่ อว่าจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงได้
แต่อาจจะยากและต้องใช้เวลา และร้อยละ 1.2 ไม่ทราบเพราะไม่มีความรู ้ดา้ นนี้ ส่ วน 70.5% ที่เหลือนั้น ไม่
ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นในประเด็นนี้ และเมื่ อสอบถามถึ ง ความคิ ดเห็ นต่ อความสําคัญของการปกครอง
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ท้องถิ่นต่อความเป็ นประชาธิ ปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างหรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.1 เห็นถึง ความสําคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นต่อความเป็ นประชาธิ ปไตยในชาติ ร้อยละ 5.0 เห็ นด้วยว่า การเมือง ท้องถิ่นมีความสําคัญ
ต่อความเป็ นประชาธิ ปไตยแต่คิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก และร้อยละ 1.5 ไม่เชื่ อว่าการ
ปกครองท้องถิ่นมีความสําคัญต่อความเป็ นประชาธิปไตยในชาติ ส่ วน 67.4% ที่เหลือนั้น ไม่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มาน สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้ Simple Linear
Regression ได้ดงั นี้ พบว่า เมื่อพิจารณาค่า Sig. of F หรื อค่านัยสําคัญทางสถิติ พบว่าความรู้ความเข้าใจ ใน
การเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
ความมัน่ ใจที่ร้อยละ 95 เนื่องจากมีค่า P-value อยูท่ ี่ .000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา R-Square
แล้วยังพบว่าความรู ้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถอธิ บายอัตราความ คลาดเคลื่อนของ
ระดับการมีความส่ วนร่ วมทางการเมืองได้ที่ร้อยละ 10.2 เมื่อพิจารณาค่า Unstandardized Coefficients แล้ว
ยังสามารถเขียนสมการ Simple Linear Regression ได้ดงั นี้ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง = 3.604 + 1.449
(ความรู ้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น)
จากสมการข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อความรู ้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่ งผลให้การมีส่วนร่ วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น 1.449 หน่วย ซึ่ งสามารถอนุ มานได้วา่ ความรู้
ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองใน ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
เมื่ อทําการวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ มี ความรู ้ พ้ืนฐานในเรื่ องการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่ น แต่ความรู ้ ความเข้าใจที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญมี ไม่สามารถก่ อให้เกิ ดการตระหนักและเห็ น
คุณค่าในการเมืองการปกครองท้องถิ่นได้มากนัก วิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูล เชื่ อว่าการเมือง
ในระดับชาติจะส่ งผลมากกว่าระดับท้องถิ่นจึงไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ศรัทธา ทั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ มอง
ว่าสถาบันการศึกษาหรื อแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นการเมืองการปกครองท้องถิ่นมากนัก
จึงไม่เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องและจําเป็ น สุ ดท้ายเเล้วจึงนําไปสู่ การเมินเฉยที่จะมีส่วนร่ วมทางการ
เมื องในท้องถิ่ น ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามในประเด็นเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจใน
การเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น เห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่ องของการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น ถื อได้วา่ อยูใ่ นระดับกลางไปจนถึ งสู ง คือเริ่ มตั้งแต่ 54% ขึ้นไป
จนถึง 71.1% แต่เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองนั้น เห็นได้
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ว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการมีส่วนร่ วมทางการในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (x =1.78) โดยมีส่วนร่ วมทางการเมือง
สู งที่สุด (x =1.96) ในเรื่ องการให้ความสําคัญและคอยติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดําเนิ นงานและกิจกรรม
ทางการเมืองขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อยที่สุด ( x =1.56) ในเรื่ องการ
มีส่วนร่ วมคิดและร่ วมลงชื่ อเสนอร่ างข้อบัญญัติหรื อแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปั ญหาในท้องถิ่น ซึ่ งจากสมมุติฐาน ที่วา่ ความรู ้ความเข้าใจจะสามารถส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
อย่างมีนยั สําคัญนั้น เมื่อได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างครบแล้ว เห็นได้ว่าปั จจัยเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
การเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่ได้เป็ นปั จจัยหลักที่จะส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง สอดคล้อง
จากการพิจารณา R-Square ที่พบว่าความรู ้ ความเข้าใจในการเมื องการปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะสามารถ
อธิ บายอัตราความคาดเคลื่อนของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้ที่ร้อยละ 10.2 ซึ่งเป็ นจํานวนที่นอ้ ย และการ
ที่จะส่ งเสริ ม เพื่อให้การมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระดับที่สูงขึ้นนั้น จากผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า เราไม่สามารถเน้นเพียงแค่ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่นเพียง
อย่างเดียว ควรมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนรุ่ นใหม่ เห็นถึงความสําคัญของการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ปลู กฝั งให้เห็ นคุ ณค่ าของการปกครองท้องถิ่ นในพื้นที่ ของตน จนเกิ ดจิตสํานึ กในการใช้สิทธิ ที่ตนเองมี
ส่ งเสริ มให้การเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นอะไรที่ เข้าถึ งได้ง่าย มีการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง
ไม่ใช่เป็ นเพียงความรู ้ความเข้าใจที่ผวิ เผิน จนสามารถนําไปสู่ ความต้องการที่จะมีส่วนร่ วมทางการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นที่มาจากความรู ้ความเข้าใจและมาจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริ ง

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. หน่วยงานท้องถิ่นควรให้ความสําคัญในเรื่ องกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนในทุกช่วงอายุ
ได้เกิดการเรี ยนรู ้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ระบบการศึกษา ควรพัฒนาหลักสู ตรที่ ก่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นแก่ผูเ้ รี ยนให้มากยิ่งขึ้ น จนสามารถที่จะนําไปสู่ การตระหนักถึ งคุ ณค่าและความจําเป็ นในการให้
ความสําคัญต่อการปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. ส่ วนกลาง จําเป็ นต้องมีการพัฒนากฎหมายไม่ให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในทางปฎิบตั ิ ทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เบื้องต้น เรื่ อง การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวของเยาวชนจังหวัดเชี ยงใหม่
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหมายเชิงสัญญะที่เกิดจากการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ปรากฏในการเคลื่ อนไหวของเยาวชนจังหวัดเชี ยงใหม่ ในช่ วงปี
พ.ศ. 2563 - 2564 การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผ่านการวิเคราะห์เชิ งเอกสาร และการวิเคราะห์
โดยการตี ค วาม โดยใช้ก รอบแนวคิ ด สั ญวิท ยาและแนวคิ ด เรื่ อ งอุ ด มการณ์ ป ระกอบการวิเ คราะห์ ผล
การศึ กษาพบว่า การเคลื่ อนไหวของเยาวชนจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แสดงผ่านสัญลักษณ์ รูปแบบต่าง ๆ เช่ น
สัญลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย ์ สถาบันการเมือง การกระทําของรัฐ เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทางความคิด นําเสนอ
อุดมการณ์ ที่ว่าด้วย ‚ประชาธิ ปไตย” ชุ ดใหม่ให้กบั สังคม มาตอบโต้กบั อุดมการณ์ อนุ รักษ์นิยมของรัฐ
เช่น การปฏิรูปสถาบันกษัตริ ย ์ วิพากษ์วิจารณ์การทํางานรัฐ รวมไปถึงการเรี ยกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ฯลฯ ผ่านการสร้างความทรงจําร่ วม การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่ม และการเปิ ดพื้นที่ให้เกิดการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ปัญหาทางการเมืองไทย

คาสาคัญ: สัญญะ, สัญลักษณ์ทางการเมือง, การแสดงออกทางการเมือง
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Abstract
The purpose of the research is to analyze the symbolic expressions and the political ideologies of
the movements of the youth in Chiang Mai during 2020 – 2021. The study is qualitative research, using
the evidence’s analysis and interpretation by the semiotic and ideological concepts. The research reveals
that the political movements of the youth in Chiang Mai used signs such as the symbols of the monarchy,
political institutions, and the state’s actions. The signs aim to expand space for expressing political
opinions, to present a new ‚Democracy‛ for countered the state’s ideologies (conservative)such as
demanding the monarchy reform, criticizing the government, and demanding political reform by making
the collective memories, the group’s identities, and the space for criticizing the political problems of
Thailand

Keywords: Sign, Political symbol, Political Expression
บทนา
นับตั้ง แต่ศาลรั ฐธรรมนู ญ มี คาํ สั่ งวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) รวมถึ งเพิกถอนสิ ทธิ
สมัครรับเลื อกตั้งของคณะกรรมการบริ หารพรรค เป็ นเวลา 10 ปี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (BBC
News ไทย, 2563)1 เหตุการณ์ดงั กล่าว นับว่าเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร์ การเมืองของไทย กลุ่ม
เยาวชนนักศึกษาในหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศได้ออกมาเคลื่ อนไหว เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อคําตัดสิ นของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (BBC News ไทย, 2563)2 โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนนักศึกษาที่เกิดขึ้น
ในครั้งนี้ ถือว่าเป็ นการเคลื่อนไหวระลอกใหญ่ของนักศึกษาครั้งแรกในรอบ 40 ปี (BBC News ไทย, 2563)3
นับตั้งแต่การชุ มนุ มในปี พ.ศ. 2519 ปรากฏการณ์แฟลชม็อบ (Flash Mob) หรื อการชุ มนุ มแบบไม่ยืดเยื้อ
เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ไม่เพียงแค่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครเท่านั้น แต่ยงั แพร่ กระจายไปทัว่ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย นําโดยกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาจากหลายสถานศึกษา ได้รวมตัวนัดหมายการชุมนุม อาศัยการ
ประกาศเชิญชวนด้วยการติ ดแฮชแท็กในสังคมออนไลน์อย่าง Twitter, Facebook กันอย่างแพร่ หลายโดยที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เกิ ดการจัดการชุ มนุ มประท้วง ปราศรัย และแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ต่อต้านรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรี ยกร้องประชาธิปไตย และร้องขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่ อง
(หทัยกาญจน์ ตรี สุวรรณ, 2563)
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๐การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ๑ เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือที่ขบวนการเคลื่อนไหวได้นาํ มาใช้อย่างแพร่ หลายใน
การชุ มนุ มต่อต้านรัฐและสื่ อสารกับสังคม ในอดี ตการเคลื่ อนไหวของเยาวชนนักศึกษามักถูกจํากัดโดยรัฐ
การควบคุ มที่เข้มงวดดังกล่าว ทําให้กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวทาง
สังคม (กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ และคณะ, 2562) จําเป็ นต้อง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถหลบเลี่ ยงการ
ควบคุมจากภาครัฐ อย่างการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้แสดงออกถึงการต่อต้านอํานาจรัฐได้อย่างไม่
ผิดกฎหมาย (ประชา อภิวฒั น์, 2553)
ความน่าสนใจของการเคลื่อนไหวในห้วงเวลานี้ ที่แตกต่างออกไปจากการชุ มนุ มในหลายครั้งที่ผา่ น
มา คือ เกิดการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์รูปแบบสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มาเป็ นลูกเล่นและสร้างสี สันให้กบั
ผูร้ ับสาร แต่เป็ นการแสดงจุดยืนในการต่อต้านรัฐบาล ซึ่ งในบางครั้งรู ปแบบการเคลื่อนไหวที่ปรากฏ ไม่ได้
มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับการเมืองด้วยซํ้าไป ยกตัวอย่างในอดี ต (iLAW Freedom, 2561) ได้มีกิจกรรมกิ น
แซนด์วิช ต้า นรั ฐ ประหาร (2557) กิ จ กรรมดู น าฬิ ก ารํ า ลึ ก หนึ่ ง ปี การรั ฐ ประหาร (2558) สวมหน้า กาก
๐ยุทธน๊อคคิโอ๑ (2561) ซดมาม่า 'ซ้อมอดอยาก รอเลือกตั้ง' (2561) หรื อในการประท้วงที่เกิ ดขึ้นในช่ วงปี
2563 - 2564 เช่ น การผูกริ บบิ้นสี ขาว ถื อกระดาษเปล่า สวมชุ ดไดโนเสาร์ สาดสี น้ าํ เงิ น หรื อใช้เป็ ดยางสี
เหลือง (สุ ทธิ พฒั น์ กนิ ษฐกุล, 2563) รวมไปถึงการผลิตชุดข้อความ อันมีที่มาจาก ทํานองเพลง คําติดปาก
หรื อการแต่งข้อความขึ้นใหม่ ให้ตลกขบขัน ที่เรี ยกว่า ‚มีม๑ ทางการเมือง เพื่อใช้ในการแสดงออกอีกด้วย
(กณรจญา ตัญจพัฒน์กุล, 2563) อาทิ ‚ผนงรจตกม๑ ‚กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ๑ หรื อแฮชแท็ก #ถ้าการเมือง
ดี .... #ปลดแอก #จะไม่ทนtoo #ปล่อยเพื่อนเรา
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคือส่ วนหนึ่งของการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ในกิจกรรมทางการเมืองของ
คนรุ่ นใหม่ในห้วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามการแสดงออกทางการเมืองนั้น ไม่ได้มีเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น โดยเฉพาะการชุ มนุ มเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่เกิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ได้เกิดขึ้นทัว่ ภูมิภาคของ
ประเทศไทย พื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่เองเป็ นหนึ่ งในนั้น เพราะจังหวัดเชี ยงใหม่ นับเป็ นจังหวัดใหญ่ที่สุดใน
ภาคเหนื อ จํา นวนประชากรมาก อี ก ทั้ง ยัง มี ม หาวิท ยาลัย หลายแห่ งในพื้ นที่ ส่ ง ผลให้มี ก ลุ่ ม คนรุ่ นใหม่
นัก เรี ย น-นัก ศึ ก ษา วัย รุ่ น -วัย ทํา งาน ทั้ง จากต่ า งพื้ น ที่ แ ละในพื้ น ที่ ร วมตัว กัน อยู่ เป็ นผลให้ข บวนการ
เคลื่ อ นไหวทางการเมื องได้เกิ ดขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และส่ ว นมากเป็ นการนํา โดยแกนนํา ที่ เ ป็ นนัก เรี ย นนักศึกษาในจังหวัดเชี ยงใหม่ อาทิ กลุ่มพรรควิฬาร์ ประชาคมมอชอ ร่ วมกับแกนนําภาคประชาชนบางส่ วน
จากการเก็บข้อมูลการชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ผ่าน CIVIL MOVEMENT 2020 และ
MOB Data Thailand แสดงให้เห็ นถึ งการเกิ ดขึ้ นของการชุ มนุ มในจังหวัดเชี ยงใหม่ มากถึ ง 70 ครั้ ง
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(โดยประมาณ) ซึ่ งมีประเด็นทางการเมืองสอดคล้อง หรื อเรี ยกได้ว่าจัดกิ จกรรมคู่ขนานไปกับประเด็นที่
เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่า การศึกษารู ปแบบการแสดงออกทางการเมือง และความหมายสัญญะ
ทางการเมืองของการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ที่สะท้อนออกมาในการชุ มนุ มของเยาวชนนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่น้ นั มีความน่าสนใจ เพราะจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้มีการจัดการชุ มนุ มเพื่อต่อต้านรัฐบาลอยูห่ ลายครั้ง
ในบางครั้งพบเห็นการเลือกใช้การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ในหลากหลายรู ปแบบ อีกประการหนึ่ งจากการ
สํารวจงานศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ พบว่ายังมีจาํ นวนน้อย ดังนั้น
การศึกษาสัญญะซึ่ งแฝงอยูก่ ารแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น จึงเปรี ยบเสมือนศึกษาความหมาย และการ
นําเสนอสัญญะ รวมไปถึ งอุ ดมการณ์ ทางการเมืองที่แฝงอยู่ และสื่ อให้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ผลิตอุดมการณ์ทางการเมืองรู ปแบบใด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะ และความหมายเชิ งสัญญะที่เกิดจากการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ที่ปรากฏใน
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ที่กลุ่มเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นาํ เสนอ

ทบทวนวรรณ (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดเรื่องสั ญวิทยาในการเมืองเชิงสั ญลักษณ์
สัญวิทยา (Semiology) มีรากศัพท์มาจากคําว่า semio หรื อในภาษากรี กคือคําว่า seme / semion
แปลว่า ‚ความหมาย๑ ดังนั้น สัญวิทยา จึงหมายถึง ศาสตร์ ที่ศึกษาระบบสัญญะและความหมาย (science of
sign / meaning) (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หิ นวิมาน, 2560: 392) เพื่อให้ทราบว่า ‚สัญญะ๑ นั้น
มีค วามหมายอะไรบรรจุ อยู่ และความหมายนั้นถู ก สร้ า งขึ้ นมาได้อย่างไร และมีโครงสร้ างอะไรที่ คอย
ควบคุมกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะเหล่านั้นอยู่
เฟอร์ ดินานด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinan de Saussure 1857 - 1913) (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หิ น
วิมาน, 2560: 411-415) สนใจสัญญะ ในฐานะความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง มอง ภาษาในฐานะระบบสัญญะ
อย่างหนึ่ ง และมองว่าสรรพสิ่ งล้วนแสดงความหมายออกมาได้ ซึ่ งพื้นที่ ในการบรรจุ ความหมายเหล่ า นี้
เรี ยกว่า ตัวบท (Text) ซึ่ งเดอ โซซูร์ ได้จาํ แนก องค์ประกอบของสัญญะ (composition of sign) ออกเป็ นสอง
ส่ วนย่อย คือ
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1. รู ปสัญญะ (signifier) ที่อาจเป็ นได้ท้ งั วัตถุ ภาพ แสง สี เสี ยง
2. ความหมายสัญญะ (signified) คือ หมายถึง ความคิดที่หมายถึงสิ่ งนั้น ๆ
และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน นักปรัชญาสังคมชาวอเมริ กา ชาร์ ลส์ แซนเดอรส์ เพิร์ซ (Charles Sanders
Peirce 1839 – 1944) ก็ได้ศึกษาเรื่ องสัญญะ เช่นเดี ยวกัน โดยทรรศนะของเพิร์ซ มองว่า ทุกสิ่ งทุกอย่าง
เป็ นสั ญญะ ตราบใดที่ มี ก ารให้ค วามหมาย และสัญญะ จะเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายมากไปกว่า ตัวมันเอง
(กาญจนา แก้วเทพ, 2542 : 84)
จุดร่ วมสําคัญระหว่างแนวคิดของ เดอ โซซูร์ และ เพิร์ซ คือการมองว่า สัญญะ ไม่ได้มีเพียงแค่ เรื่ อง
ของ ภาษา แต่ยงั หมายความรวมถึ ง ลักษณะรู ปธรรมและนามธรรมต่าง ที่คอยทําหน้าที่ในการ สื่ อ / สร้าง
ความหมายในชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ เช่ น กิ ริย าท่ าทาง ข้าวของเครื่ องใช้ อาหารการกิ น ฯลฯ ดังนั้น
‚สัญญะ๑ จึงหมายถึง สรรพสิ่ งต่าง ๆ ที่ดาํ รงอยูใ่ นสังคม และความหมายของสัญญะเหล่านี้ จะถูกตีความ
แตกต่างกันไปด้วยกฎเกณฑ์ วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ มนุ ษย์จะรู้ จกั และเข้าใจสัญญะได้ ต้องเกิ ดจาก
เรี ยนรู ้ทางสังคมเท่านั้น ดังที่โรล็องด์ บาร์ ตส์ (Roland Barthes) (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2555: 90) กล่าว
ว่า ‚ทันทีที่มีสังคมเกิดขึ้น การใช้วตั ถุสิ่งของต่าง ๆ ในสังคมในตัวก็ถูกทําให้กลายสภาพเป็ นสัญญะไป”
ชาร์ ลส์ เพิร์ซ (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หิ นวิมาน, 2560: 417) สนใจความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปสัญญะกับแนวคิดที่สัญญะนั้นได้อา้ งอิง และได้จาํ แนกประเภทของสัญญะ (typology of sign) ออกเป็ น 3
ลักษณะ คือ (1) สัญญะที่เป็ นภาพจําลอง (Icon) (2) สัญญะที่เป็ นดัชนี (Index) (3) สัญญะที่เป็ นสัญลักษณ์
(Symbol)
อย่างไรก็ตาม สัญญะ (Sign) ทั้ง 3 ประเภทนี้ อาจไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด สัญญะหนึ่ งอาจ
เป็ นได้ท้ งั ภาพจํา ลอง ดัช นี และสัญลัก ษณ์ เช่ น ภาพอนุ ส าวรี ย ์ป ระชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นภาพจํา ลองของ
อนุสาวรี ยจ์ ริ ง เชื่อมโยงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มา
เป็ นระบบรัฐธรรมนูญ และกลายเป็ นสัญลักษณ์ของประชาธิ ปไตย เป็ นต้น ซึ่ งการจําแนกประเภทสัญญะ
เช่นนี้ จะนํามาซึ่งความเข้าใจในความซับซ้อนของการเข้า-ถอดรหัสของสัญญะ ในเวลาต่อมา
โรล็องด์ บาร์ธส์ (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หินวิมาน, 2560: 425)ได้พฒั นาแนวคิดเรื่ องสัญญะ
และการสร้ างความหมายต่อจาก เดอ โซซู ร์ กล่าวคื อกระบวนการสร้ างความหมายในการสื่ อสาร จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับ
(1) การสื่ อสารความหมายในชั้นต้น (first order) หรื อ ความหมายโดยตรง (denotation) คือ
ความหมายตามตัวของภาษา (literal meaning) ที่สามารถค้นหาได้จากพจนานุกรมทัว่ ไป
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(2) การสื่ อสารความหมายลําดับที่สอง (second order) หรื อ ความหมายโดยนัย คือความหมายที่ถูก
ตีความ และถูกใส่ ความหมายในเชิงวัฒนธรรมเอาไว้
โดยบาร์ ธส์ ได้ให้ความสนใจไปยังความหมายในขั้นที่สอง (secondary signification) โดยกล่าวว่า
ความหมายในขั้นนี้ มักเป็ นพื้นที่ที่ถูกซุ กซ่อนอุดมการณ์บางอย่างทางสังคมเอาไว้
แนวคิดเรื่องอุดมการณ์
หลุ ยส์ อัลธู แซร์ (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หิ นวิมาน, 2560: 218) ให้คาํ นิ ยาม อุดมการณ์
(ideology) ว่าเป็ น ‚กรอบวิธีคิด๑ (conceptual framework) ที่คอยกํากับความคิดของมนุ ษย์ไว้ ไม่ใช่ ตวั
แนวคิด (concept) หรื อความคิด (idea) แต่อย่างใด ในทรรศนะของอัลธูแซร์ มนุ ษย์ไม่สามารถสร้างความคิด
ได้อย่างอิสระ แต่ความคิดของมนุษย์ยอ่ มถูกกํากับโดยโครงสร้างของอุดมการณ์ชุดต่าง ๆ อุดมการณ์จึงเป็ น
ภาพแทนของความสัมพันธ์ปัจเจกบุคคลในระดับจินตนาการ ที่มีต่อการดํารงอยูใ่ นโลกความจริ ง หาใช่ภาพ
สะท้อนของโลกจริ ง โดยอัลธูแซร์ได้จาํ แนกประเภทของอุดมการณ์ไว้ 3 ชุดด้วยกัน ได้แก่
1. อุดมการณ์หลัก (dominant ideology) หรื อกรอบความคิดกระแสหลักของสังคม อัลธู แซร์ มองว่า
คืออุดมการณ์ที่ชนชั้นปกครองผลิต และผลิตซํ้าขึ้น เพื่อให้ครอบงําความคิดของคนในสังคมเอาไว้ เพื่อการ
ดํารงอยูข่ องชนชั้นปกครอง
2. อุมดมการณ์ทางเลือก (alternative ideology) เป็ นกรอบความคิดที่รอมชอมกับอุดมการณ์หลักบน
เงื่อนไขบางอย่าง (on condition)
3. อุดมการณ์ตรงข้าม / ต่อต้าน (oppositional / counter-ideology) เป็ นอุดมการณ์ ที่ต่อต้าน หรื อ
ปฏิเสธกรอบวิธีคิดของอุดมการณ์หลัก และมักเรี ยกร้องให้มวลชนเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการต่อต้านด้วย ผ่าน
การนําเสนอจินตภาพของสังคมแบบใหม่ (new social imagination)
การทํางานของอุดมการณ์ท้ งั สาม ได้เชื่อมโยงในลักษณะหากไม่ส่งเสริ มก็ขดั แย้งกัน สอดคล้องตาม
ทรรศนะของอัลธูแซร์ (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หิ นวิมาน, 2560: 220) ที่วา่ ไม่มีอุดมการณ์ ชุดใดจะ
ครองพื้นที่ความคิดของคนในสังคมได้ตลอดไปอุดมการณ์ต่าง ๆ ย่อมมีการโต้ตอบกันตลอดเวลาเพื่อช่วงชิ ง
พื้นที่ให้ตนเองเป็ นอุดมการณ์หลักของสังคม อัลธู แซร์ ช้ ี วา่ ท้ายที่สุดแล้วอุดมการณ์ท้ งั หมดจะทํางานเพื่อมุ่ง
สู่ อุดมการณ์ ชุดเดี ยว หรื อทํางา นอย่างประสานสอดคล้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและความเข้าใจให้กบั คน
ในสังคมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เรี ยกว่า ‚การกําหนดทิศทางอุดมการณ์ร่วมกัน๑ (over determination)
กล่ าวโดยสรุ ป จากการทบทวนแนวคิดสัญวิทยา และแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง ผูศ้ ึกษาได้
นํามาใช้ในการวิเคราะห์การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ที่เกิ ดขึ้ น เพื่อจําแนกรู ปแบบการแสดงออก อธิ บาย
ความหมายผ่านการตีความรู ปสัญญะ ว่าเป็ นความหมายประเภทใด และสื่ อสารความหมายของอุมการณ์ทาง
การเมืองเรื่ องอะไร
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยผูเ้ ขี ยนได้กาํ หนด
ขอบเขตการศึกษา เป็ นการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ที่จดั กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ หรื อจัดขึ้น
ภายใต้การนําของเยาวชนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และมีการแสดงออกเชิงสัญญะอย่างเห็นได้ชดั ใน
กิ จกรรม ที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 ทั้งหมด 20 การชุ มนุ ม โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
analysis) ของกิ จกรรมการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ผ่านรู ปภาพและเนื้ อหาจากเว็บไซต์ข่าว ที่พูดถึงการ
แสดงออกทางการเมืองในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ เช่น ประชาไท, มติชนออนไลน์, BBC News ไทย, Chiang
Mai News , CIVIL MOVEMENT 2020 และ MOB Data Thailand รวมไปถึงสื่ อสังคมออนไลน์ของแกนนํา
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ เช่น พรรควิฬาร์ , ประชาคมมอชอ เป็ นต้น
ทั้งนี้ เนื่ องจากเหตุการณ์การชุ มนุ มที่เกิ ดขึ้น เป็ นเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นและจบไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว
ดังนั้นจึงไม่สามารถลงพื้นที่เข้าสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมได้ จําเป็ นต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่บนั ทึก
เหตุการณ์ ไว้ แต่แหล่งข้อมูล มี ลกั ษณะกระจัดกระจายในแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่ งผูศ้ ึกษาสามารถ
รวบรวมข้อมูลบางส่ วน เป็ นผลให้มีขอ้ มูลบางส่ วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ผศู ้ ึกษาได้
สื บค้นนั้น ผูศ้ ึกษาคาดว่าการเลือกศึกษาทั้งหมด 20 การชุมนุมที่สืบค้นได้ ก็มีจาํ นวนมากเพียงพอที่จะนํามา
วิเคราะห์ตวั แปร เพื่อตอบคําถามของงานศึกษาครั้งนี้ได้

ผลการวิจัย
1. รู ปแบบสัญญะการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ สามารถแบ่งได้ 5 รู ปแบบ ดังนี้
1.1 การแสดงออกที่เป็ นสัญญะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต ซึ่ งมักปรากฏในรู ปแบบของ
การจัดกิจกรรมในวันครบรอบ เหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต เช่น
- 24 มิถุนายน การอ่านประกาศคณะราษฎร 2475 ซึ่ งได้เกิ ดขึ้นในทุ กปี คือในวันที่ 24 มิถุนายน
2563 และ 2564 วันเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ มา
เป็ นการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ นําโดยแกนนํานักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, กิจกรรมจุดเทียนรําลึก
วันครบรอบ 14 ตุลา (14 ต.ค. 2563), กิจกรรมจุดเทียนวางเป็ นเลข 610 (6 ต.ค. 2563), จัดนิทรรศการรําลึก (6
ต.ค. 2564) และแสดง Performant Art เกี่ยวกับเหตการณ์ 6 ตุลา นัยหนึ่งเพื่อเป็ นการระลึกถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1.2. การแสดงออกที่เป็ นสัญญะเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง โดยนัยยะของแนวคิดทางการเมืองนี้
อาจจะ เช่น
-หมุดคณะราษฎร 2563 เป็ นสร้างหมุดเลียนแบบหมุดของคณะราษฎร 2475 ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน
วันที่ 20 กันยายน 2563 โดยกลุ่มคณะราษฎร 2563 ได้นาํ มาเป็ นสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาล เป็ นหมุด
ทองเหลื องที่ มีขอ้ ความว่า "20 กันยายน 2563 SEP 20, 2020 เวลายํ่ารุ่ ง ณ ที่ น้ ี ผองราษฎรได้แสดง
เจตนารมณ์ ประเทศนี้ เป็ นของราษฎร ไม่ใช่ สมบัติของกษัตริ ยต์ ามที่ เขาหลอกลวง" รวมทั้งมี สัญลักษณ์
‚สามนิ้ว๑ ซึ่ งภายหลังการฝังหมุดคณะราษฎรที่กรุ งเทพมหานคร ทางแกนนําจังหวัดเชี ยงใหม่ ก็ได้นาํ หมุด
คณะราษฎรดังกล่าวมาเป็ นสัญลักษณ์ และแสดงออกถึงอุดมการณ์ ทางการเมืองเช่ นกัน อาทิ การจัดพิธีฝัง
หมุดฯ โดยได้สร้างหมุดเลียนแบบขึ้นจากแผ่นพลาสติก (25 ก.ย. 2563), การใช้เครื่ องเลเซอร์ โปรเจกเตอร์
ฉายภาพหมุดคณะราษฎร 2563 ตามสถานที่สําคัญต่าง ๆ ทัว่ จังหวัดเชี ยงใหม่ (22 ต.ค. 2563) รวมไปถึงการ
ใช้ภาพหมุดปรากฏในเสื้ อผ้า และธง อีกด้วย
-รู ปภาพคาร์ ล มาร์ กซ์ นักคิดแนวสังคมนิ ยม ที่ต่อต้านแนวคิดทุนนิ ยม ปรากฏขึ้นในการเดินขบวน
รุ กไล่เผด็จการ (5 ธ.ค. 2563) ซึ่ งเป็ นการเดินขบวนปราศรัยของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และถูก
นําไปวางทับป้ ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.3 การแสดงออกที่เป็ นสัญญะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย ์ โดยเป็ นการหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงโดยตรง แต่
ใช้สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย อาทิ
- ธ ง ช า ติ ที่ ไ ม่ มี สี นํ้ า เ งิ น ป ร า ก ฏ ขึ้ น ใ น ผ่ า น ก า ร แ ส ด ง ง า น ผ ล ศิ ล ป ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 มี.ค. 2564) และในกิจกรรมวันชาติไทย 2564 (24 มิ.ย. 2564) เป็ นลักษณะของการ
ใช้ธ งชาติ ที่ ตดั สี น้ าํ เงิ นออก นัย ยะหนึ่ ง สี น้ าํ เงิ นที่ ปรากฏในธงนั้น หมายถึ งสี ของสถาบันกษัตริ ย ์ ตาม
ความหมายของธงไตรรงค์
- ‚มาตรา 112‛ ปรากฏการแสดงเชิ งสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระดาษทิชชู่หมายเรี ยกคดี ม. 112
ซึ่ งเป็ นการใช้กระดาษชําระที่พิมพ์ลายหมายเรี ยกรับทราบข้อกล่าวหา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
112 โดยกลุ่มผูป้ ระท้วงได้นาํ ไปติดตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ เพื่อแสดงให้ประชาชนทัว่ ไปได้
เห็น (20 ม.ค. 2564), การใช้มีดกรี ดออกเป็ นเลข 112 เพื่อประท้วงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ก่อน
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา ความผิดตามม. 112 ที่สถานีตาํ รวจ (11 พ.ค. 2564)
1.4. การแสดงออกที่เป็ นสัญญะเชิงพิธีกรรม โดยมักปรากฏในรู ปของพิธีกรรม ความเชื่ อต่าง ๆ ทั้ง
ความเชื่อแบบไทย และล้านนา ปะปนกัน นัยหนึ่งเพื่อแสดงถึงความคับแค้นใจ โกรธเกรี้ ยว และต้องการส่ ง
สารทางพิธีกรรมไปยังกลุ่มคนที่ไม่พอใจเพื่อขอให้ได้รับสิ่ งเลวร้าย เช่น พิธีเผาพริ กเผาเกลือ ในกิจกรรมฝัง
หมุดคณะราฏร (25 ก.ย. 2563), การตัดหัวหุ่ นนักโทษที่ มีรูปนายกรั ฐมนตรี ติดอยู่ ในม็อบยุทธการไล่
620
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ประยุทธ์ (14 มี.ค. 2564), พิธีกรรมจุดเทียนสาปแช่ง (1 พ.ค. 2564) , พิธีสาปแช่งตามประเพณี ลา้ นนา (25
พ.ค. 2564), พิธีศพนายกรัฐมนตรี (7 ส.ค. 2564) เป็ นต้น
1.5. การแสดงออกที่ เป็ นสัญญะเกี่ ยวกับการกระทําของรัฐ ซึ่ งมักเกี่ ยวข้องกับเหตุ การณ์ การทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น หรื อบอกเล่าถึงการกระทําของรัฐที่ผา่ นมา เพื่อต้องการแสดงความเสี ยดสี ไม่
พอใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
- การจุดเทียนไว้อาลัย เป็ นลักษณะของการจุดเทียนเนื่ องในโอกาสต่าง ซึ่ งเป็ นที่รับรู ้กนั ตามสากล
ว่าหมายถึ งการแสดงความ ‚ไว้อาลัย‛ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด เช่ น กิ จกรรมจุดเทียนรู ปตาชัง่ เอียงภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญมีคาํ ตัดสิ นยุบพรรคอนาคตใหม่ (21 ก.พ. 2563), กิ จกรรมจุดเทียนเป็ นรู ปตาชัง่ เอียง หลังการ
เสี ยชีวติ ของ นายคณากร เพียรชนะ ผูพ้ ิพากษา (8 มี.ค. 2563) เป็ นต้น
- ทุบศาลพระภูมิ ในม็อบยุทธการไล่ ประยุทธ์ (14 มี .ค. 2564) เป็ นการแสดงออกโดยให้คนทุ บ
ทําลาย ศาลพระภูมิสีน้ าํ เงิน การใช้ศาลพระภูมิ หรื อ ‚ศาล‛ ซึ่ งเป็ นคําพ้องเสี ยง เป็ นตัวแทนของสถาบันตุลา
การ เพื่อแสดงความอยุติธรรมที่ศาลไม่ยนิ ยอมปล่อยตัวแกนนํากลุ่มราษฎรที่ถูกจับกุม
- การมอบอาหารสุ นัขให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และรัฐธรรมนู ญใต้รองเท้าคอมแบท โดยกลุ่มแกนนํา
ขบวนการเคลื่ อนไหวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้นาํ มาจัดแสดงไว้ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 หน้าสถานี
ตํารวจภูธรเชี ยงใหม่ เนื่ องจากถูกหมายเรี ยกจากเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่า ยุยงปลุกปั่ น อัน
เป็ นผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ซึ่ งทางผูถ้ ูกตั้งข้อกล่าวหามองว่าเป็ นการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่
เป็ นธรรมต่อประชาชน
- ศพห่ อผ้า ขาวจํา ลอง เป็ นลัก ษณะผ้า ห่ อศพที่ มี เลื อดเปรอะเปื้ อน พร้ อมกับ ป้ ายคํา ว่า ‚รั ฐบาล
ฆาตกร๑ ปรากฏขึ้นในม็อบ The Renegades (12 ก.ย. 2564) และกิจกรรมยืนหยุดขัง ในวันเดียวกัน รวมไป
ถึงนิ ทรรศการรําลึ ก 6 ตุลา (6 ต.ค. 2564) สามารถเชื่ อมโยงได้หลายประเด็นโดยในบริ บททางการเมือง
ขณะนั้น ประกอบด้วย กรณี การสู ญหายของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง หรื อบุคคลที่อยูต่ รงข้ามกับอํานาจ
รัฐ บางส่ วนยังไม่ทราบชะตากรรม ในขณะที่บางส่ วนถูกพบเป็ นศพ โดยเชื่ อว่าถูกสังหารจากรัฐบาล และ
กรณี การบริ หารจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพจนผูค้ นเสี ยชี วิต รวมไปถึงผูค้ น
ที่เสี ยชีวติ จากเหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่ งทุกศพเกิดจากการกระทําโดยรัฐ
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ ของกลุ่มเคลื่อนไหว ปรากฏลักษณะ
หลายรู ปแบบ ทั้งเป็ นในรู ปแบบพิธีกรรม การใช้สัญลักษณ์ กิจกรรมแสดงออก โดยไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว
ว่าจะต้องใช้เพียงรู ปแบบเดี ยวเท่านั้นโดยเหตุ ผลสําคัญในการเลื อกใช้การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ เป็ น
เพราะเนื่องจากการแสดงออกรู ปแบบนี้ สามารถเข้าถึงง่าย จัดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถแทรกสอดไป
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ในชีวติ ประจําวันของผูค้ น เป็ นเพียงวัตถุหรื อการกระทําใด ๆ ที่ผา่ นการนํามาสร้างความหมายใหม่ แต่งเติม
อุดมการณ์ แนวคิดทางการเมืองลงไป
2. ประเด็นทางการเมืองที่สะท้อนผ่านการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ พบว่าเกิ ดการเลื อกสรรของผู ้
แสดงออกทางการเมื อง ว่าอยากนําเสนอเรื่ องราวแบบไหนให้สังคมรั บรู ้ โดยไม่ไ ด้มีขอ้ จํากัดตายตัวว่า
จะต้องเชื่ อมโยงกับเหตุ การณ์ ปัจจุ บนั เสมอไป แต่เป็ นเรื่ องราวทางการเมื องที่ เคยเกิ ดขึ้ น ปั ญหาสังคมที่
มองเห็น รวมไปถึงนําเสนอแนวคิดทางการเมืองของตนเองโดยสามารถจําแนกมาได้ท้ งั สิ้ น 4 ประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี้
2.1 ประเด็น การนํา เสนออุ ดมการณ์ ที่ ต้องการเรี ย กร้ องสิ่ ง ใหม่ และต้องการเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมือง ซึ่ งอุดมการณ์หลักที่กลุ่มม็อบนําเสนอทุกครั้ง คือ การต่อต้านเผด็จการ สะท้อนผ่านการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์อย่าง การชูสามนิ้ว อันเป็ นสัญญะที่แสดงถึงการสนับสนุนประชาธิ ปไตย ที่ปรากฏในแทบทุก
เหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม นอกจากนี้ ย งั มี ป ระเด็ นอื่ นแยกย่อย เช่ น อุ ดมการณ์ ด้านประชาธิ ปไตย เช่ น พิธี ก รรม
เกี่ยวกับหมุดคณะราษฎร กิจกรรมรําลึกวันสําคัญของการต่อสู ้เพื่อประชาธิ ปไตย อย่าง 24 มิถุนา 6 ตุลา และ
14 ตุลา ล้วนสะท้อนเจตนารมณ์ การต่อสู ้เพื่อประชาธิ ปไตยให้ดาํ รงอยู่ รวมไปถึ งการเริ่ มต้นใหม่ทางการ
เมือง อุดมการณ์อื่น ๆ เช่น รู ปภาพคาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งเป็ นแนวคิดแบบสังคมนิยม
2.2 ประเด็นโจมตีการทํางานของรัฐบาล เสี ยดสี สังคม โดยเป็ นสอดคล้องไปกับบริ บทสังคมที่พบ
เจอ หรื อเรี ยกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เช่น ศพจําลอง ที่สะท้อนถึงความรุ นแรงโดยรัฐ ผ้าห่ อ
ศพเป็ นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง คนตาย, การให้อาหารสุ นขั แก่ตาํ รวจ รองเท้าคอมแบทเหยียบรัฐธรรมนูญ เปรี ยบ
เปรยว่า ตํารวจเป็ นเหมือนสุ นขั ที่ทาํ งานตามคําสั่ง และเมื่อทําตามคําสั่งอย่างดี ก็ย่อมได้รางวัลเป็ นอาหาร
และสั ญลัก ษณ์ อย่า งรองเท้า คอมแบท คื อ ภาพแทนของทหาร และรั ฐธรรมนู ญ คื อกฎหมาย ดัง นั้น จึ ง
หมายความว่าแม้แต่กฎหมายสู งสุ ดของประเทศเฉกเช่นรัฐธรรมนูญ ยังต้องอยูภ่ ายใต้อาํ นาจทหาร , หรื อการ
ใช้ทิชชู่ ม. 112 นัยยะของการใช้กระดาษทิ ชชู่ น้ ี สื่ อได้ถึงการเสี ยดสี กฎหมายมาตรา 112 ที่ บงั คับใช้กบั
ประชาชนอย่างเกลื่ อนกลาดของรัฐไทย ในการจัดการผูช้ ุ มนุ มทางการเมืองเหมือนกระดาษทิชชู่ ที่มีความ
เป็ นกระดาษใช้แล้วทิ้ง ใช้โดยไม่ตอ้ งคิดอะไร
2.3 ประเด็นเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ที่แต่จะเป็ นการหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงโดยตรง แต่ใช้
สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย เช่น สี น้ าํ เงิน คําพูดเลี่ยง เป็ นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้สถาบันเกิด
การเปลี่ยนแปลง
2.4 ประเด็นการแสดงความรู้สึกภายในใจ ส่ วนมากไม่พบนัยยะทางการเมืองใด ๆ นอกเหนื อจาก
การระบายความคิดที่อยูภ่ ายในใจ เช่น การจุดเทียนไว้อาลัยรําลึก นัยความหมายจึงเป็ นการแสดงออกเพื่อ ไว้
อาลัยต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ การทุบทําลาย ขว้างปาสิ่ งของ
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เช่ น ทุบศาล ตัดคอหุ่ นนายก หรื อการกระทําพิธีสาปแช่ ง เปรี ยบเสมือนสัญญะที่ระบายความรู้สึกคับ แค้น
ข้องใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรื อบุคคลอันเป็ นต้นเหตุ
การศึกษาพบว่า สัญญะที่กลุ่มผูแ้ สดงออกมองเห็ นร่ วมกันว่า ว่าปั ญหาสําคัญของการเมืองไทยคือ
ระบบ ‚โครงสร้าง๑ บางอย่างที่ไม่เป็ นธรรม และกดทับสังคมเอาไว้ กลุ่มผูแ้ สดงออกมองว่าตัวของรัฐบาล
โดยเฉพาะชุ ดปั จจุบนั เป็ นกลไกหนึ่ งที่คอยดํารงโครงสร้ างนั้นไว้ เป็ นผลให้การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์
ส่ วนใหญ่จึงแฝงสัญญะ ที่พดู ถึงความ ‚ไม่ปกติ๑ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ล้อเลียนเหตุการณ์ทางการเมือง
เสี ยดสี สถาบันทางการเมือง รวมไปถึงการท้าทายและต่อต้านอํานาจของรัฐ โดยเลือกใช้การแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณ์มาแฝงสัญญะให้พดู ถึงซํ้าแล้วซํ้าอีก เพื่อให้คนในสังคมได้รับการตอกยํ้าจุดยืนทางการเมือง และ
รับรู ้เรื่ องราวร่ วมกัน
3. บริ บททางการเมืองไทย พ.ศ. 2563 – 2564 โดยการชุ มนุ มที่เกิ ดขึ้ นมีวตั ถุ ประสงค์หลักคื อ
ต้องการจะสื่ อสารกับสังคม เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้อง รวมไปถึงให้สังคมรับรู ้ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และท้าทายกับอํานาจรัฐที่เข้ามาคุกคามการแสดงออก ความหมายผ่านสัญญะที่นาํ เสนอจะสอดคล้องบริ บท
ทางการเมื องในระดับประเทศที่ เกิ ดขึ้ นในขณะนั้น โดยศึ กษาสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 4 ระลอกหลัก ๆ
ได้แก่
ระลอกแรก : กรณี ยุบพรรคอนาคตใหม่ เริ่ มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่ งผลให้เกิดการการ
แสดงออก ที่มีเนื้ อหาสําคัญคือการแสดงความไม่พอใจต่อคําตัดสิ นของศาลรัฐธรรม และความยุติธรรมใน
สังคมไทย
ระลอกที่สอง : เสนอข้อเรี ยกร้องเชิ งอุดมการณ์ นับตั้งแต่กลางปี 2563 เป็ นต้นมา การชุ มนุ มได้มี
ระดับความเข้มข้นมากที่สุด ทั้งในเรื่ องของประเด็นเรี ยกร้องที่มีความท้าทายต่อระบบการเมือง และความถี่
ในการชุ ม นุ ม เกิ ดขึ้ นตามมาเป็ นระยะ ๆ ในพื้ นที่ จงั หวัดเชี ย งใหม่ คู่ ข นานไปกับ ในกรุ ง เทพมหานคร
ส่ ว นมากเป็ นการชุ ม นุ ม แบบแฟลชม็ อ บ ผลัด เปลี่ ย นแกนนํา มี ก ารจัด ปราศรั ย จัด ศิ ล ปะการแสดง
Performance Art และการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ โดยมีขอ้ เรี ยกร้องหลักคือการขับไล่รัฐบาล และปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ เพื่อ ‚ปลดแอก๑ ตนออกจากโครงสร้ างอันไม่เป็ นธรรมเหล่านี้ และขยายกรอบข้อเรี ยกร้อง
ไปสู่ สิ่งสําคัญที่ถูกมองว่าเป็ นโครงสร้ างหลักของระบบสังคมไทย นัน่ ก็คือ ‚การปฏิรูปสถาบันกษัตริ ย ์”
ในเวลาต่อมา
ระลอกที่สาม : การปะทะกับอํานาจรัฐ ในช่วงต้นปี 2564 การปราบปรามกลุ่มผูช้ ุ มนุ ม (โดยเฉพาะ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร) ก็ได้ยกระดับมาเป็ นกระบวนการปราบปรามด้วยความรุ นแรงนักกิจกรรมการเมือง
และนักศึกษาผูน้ าํ จัดแฟลชม็อบได้ถูกรัฐ ใช้ ‚กฎหมาย๑ เป็ นเครื่ องมือในการปราบปรามอย่างเข้มข้น ใน
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พื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ไม่พบกระบวนการปราบปรามด้วยความรุ นแรงจากรัฐแต่อย่างใด ทว่านักกิ จกรรม
หลายคน ก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตามตัว และดําเนิ นคดี ส่ งผลให้ขอ้ เรี ยกร้ องหลักที่โดดเด่นในการชุ มนุ ม
มักจะเป็ นการเรี ยกร้ องให้คืนสิ ทธิ ในการปล่อยชั่วคราวหรื อสิ ทธิ ในการประกันตัวแกนนํา แสดงออกถึ ง
ความไม่พอใจกฎหมายที่ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพรวมไปถึงให้กาํ ลังใจผูถ้ ูกดําเนินคดีทางการเมือง
ระลอกที่สี่ : การเคลื่อนไหวช่วง ‚ขาลง๑ ช่วงท้ายปี 2564 ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบการชุมนุมในปี 2564
กับปี 2563 ที่ ผ่านมา จะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่ามีแนวโน้มลดขนาดลง ทั้งในแง่ของขนาดและความถี่ โดย
ยัง คงประกอบไปด้ ว ยข้อ เรี ยกร้ อ งหลัก สํ า คัญ คื อ ข้ อ เรี ยกร้ อ งเดิ ม อย่ า ง การปฏิ รู ปทางการเมื อ ง
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งลาออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ เรี ยกร้องให้รัฐบาลจัดการสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประเด็นเพิ่มเติมเช่ น การขอให้ปล่อยตัวนักกิ จกรรมการเมืองที่ถูกคุ มขัง
รวมถึงขอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
เมื่ อนํารู ปแบบการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ มาเปรี ยบเที ยบกับบริ บททางการเมื อง จะเห็ นว่าการ
ชุ มนุ มที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชี ยงใหม่มีประเด็นทางการเมืองที่ไม่ได้แบ่งแยกเป็ นเหตุการณ์ เฉพาะในพื้นที่แต่
อย่างใด หากเป็ นประเด็นร่ วมกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงประเด็น
รู ป แบบสั ญ ญะ และประเด็ น ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า ระลอกของการชุ ม นุ ม ไม่ ไ ด้ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรื อรู ปแบบในการแสดงออกไปอย่างสิ้ นเชิง อีกทั้งยิง่ เวลาผ่านไป การเคลื่อนไหวที่เป็ น
การชุ ม นุ ม ขนาดใหญ่ ไ ด้ล ดขนาดการชุ ม นุ ม ลง เป็ นการรวมกลุ่ ม ขนาดเล็ ก แต่ ย งั คงการแสดงออกเชิ ง
สัญลักษณ์ไว้เฉกเช่นเดิม ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมจากรัฐบาล และเนื้ อหาข้อเรี ยกเดิมยัง
คงไว้ และเพิ่มประเด็นข้อเรี ยกร้องใหม่ข้ ึนมาตามสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น
4. ความหมายเชิ งสัญญะที่ เกิ ดจากการแสดงออกเชิ งสั ญลักษณ์ ที่ป รากฏในการเคลื่ อนไหวของ
เยาวชนของเยาวชนจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าได้มีการเลือกสัญลักษณ์ที่แฝงสัญญะ ชี้ ให้เห็นปั ญหาของระบบ
‚โครงสร้าง๑ ในสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านการจัดการความหมายของสัญญะ 3 รู ปแบบ ได้แก่
4.1 ใช้ค วามหมายเดิ ม โดยมากมัก จะหยิบยกรู ปสั ญ ญะที่ เ มื่ อเห็ น หรื อได้ยิ นก็ ส ามารถเข้า ใจ
ความหมายได้ทนั ที แสดงตรงตัวตามความหมายหรื อการใช้สัญญะ ที่คนทัว่ ไปเข้าใจความหมายอยูก่ ่อนแล้ว
เป็ นการสื่ อสัญญะอย่างตรงตัว เช่ น การจุดเทียนไว้อาลัยกับการกระทําต่าง ๆ การวางศพห่ อผ้าขาวจําลอง
พร้อมป้ ายรัฐบาลฆาตกร ที่สื่อถึงความโหดร้ายของรัฐ
4.2 แก้ไขความหมาย คือการปรับเปลี่ยนชุ ดความหมายบางส่ วน ให้คนเข้าใจความหมายเปลี่ยนไป
แต่ความหมายเดิ มอาจยังคงอยู่ เช่ น การแก้ไขความหมายใหม่ของกฎหมาย ม.112 ให้หมดความศักดิ์ สิทธิ์
ตอบโต้ความหมาย ม.112 ของรัฐที่มุ่งให้คนเข้าใจว่ากฎหมายเป็ นสิ่ งที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ น่ากลัว น่ าเกรงขาม ด้วย
การ หรื อการทุบทําลายศาล ที่แสดงถึงความความพยายามในการลดความหมายที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของสถาบันตุลา
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การ หรื อแม้แต่การเอาสี น้ าํ เงิ น ออกไปจากธงชาติ เพื่อสื่ อถึ งความไม่จาํ เป็ นของสถาบันสี น้ ี หรื อการให้
ลดทอนความเป็ นมนุ ษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างการมอบอาหารสุ นขั ลดทอนคุ ณค่าของตํารวจว่าเป็ นเพียง
สุ นขั รับใช้
4.3 สร้ า งความหมายใหม่ หมายถึ ง การนํา ชุ ดความหมายเดิ มที่ เ ข้า ใจอยู่ก่ อนหน้า นั้น มาปรั บ
เปลี่ ย นเป็ นความหมายรู ป แบบใหม่ โดยอาจจะไม่ จ าํ เป็ นต้อ งอิ ง ไปกับ ความหมายเดิ ม เช่ น การสร้ า ง
ความหมายให้กบั หมุดคณะราษฎร ให้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของประชาธิ ปไตย เพราะแต่เดิมหมุดคณะราษฎร
เป็ นตัวแทนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่กลุ่มม็อบได้หยิบยกขึ้นมาเป็ นตัวแทนของประชาธิ ปไตย
ด้วยการจําลองหมุดแบบใหม่ อย่างหมุดคณะราษฎร 2563
5. สัญญะได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อทําหน้าที่ในการสร้างความชอบธรรมให้กบั การกระทําของฝ่ าย
กลุ่มเคลื่อนไหว โดยใช้การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์เป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนข้อเรี ยกร้อง รวมถึงเป็ น
เครื่ องมือลดทอนคุ ณค่าอุดมการณ์ หลัก ก็คือคําสําคัญของ ‚โครงสร้ าง๑ ที่ครอบงําสังคมลง ซึ่ งสามารถ
อธิบายได้ 3 ประการดังนี้
5.1 สร้างอัตลักษณ์ร่วม หรื อการสร้างความรู้สึก ‚เป็ นพวกเดียวกัน๑ เช่นการใช้ ‚สามนิ้ว๑ จากเดิมที่
เป็ นเพียงสัญลักษณ์จากในภาพยนตร์ ก็ได้ปรับมาเป็ นสัญญะต่อต้านเผด็จการ และยังบ่งบอกให้เห็นว่า กลุ่ม
คนที่เข้ามาร่ วมใช้สัญลักษณ์น้ ี มีความเห็นทางการเมืองแบบเดียวกัน หรื อมีความต้องการเดียวกัน
5.2 ขยายพื้นที่ทางสังคมในการวิจารณ์รัฐ หรื อที่เรี ยกว่าการ ‚ดันเพดาน๑ เห็นได้จากการแสดงออก
เชิ งสัญลักษณ์ที่เป็ น ประเด็นอย่างการโจมตีการทํางานของรัฐบาล ประเด็นการเสี ยดสี สังคม และประเด็น
เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริ ย ์ ทําให้มองเห็นว่าการวิจารณ์ไม่ใช่เรื่ องที่ตอ้ งแอบซ่อน และพูดถึงได้มากขึ้น
5.3 สถาปนาความทรงจําร่ วม ด้วยการหยิบเหตุการณ์ ที่เคยเกิ ดขึ้ น เข้ามาเชื่ อมต่อเข้าด้วยกันเป็ น
ความทรงจําร่ วม ของกลุ่มคนที่ต่อสู ้เพื่อประชาธิ ปไตย เช่น การจัดงานวันที่ 24 มิถุนายนหรื อ 6 ตุลาคมหรื อ
กระทัง่ การชูภาพของนักกิจกรรม และการจุดเทียนรําลึก

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการศึกษาดังกล่าว ได้ปรากฏประเด็นน่าสนใจของรู ปแบบการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ในการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับการอภิปรายได้ 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก ลักษณะและความหมายเชิ งสัญญะที่เกิ ดจากการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ที่ปรากฏใน
การเคลื่อนไหวของเยาวชนของเยาวชนจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้มีการใช้สัญญะเกี่ยวกับเหตุการณ์ ทางการเมือง
ในอดี ต แนวคิ ดทางการเมื อง สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ การกระทําของรั ฐ รวมไปถึ งการแสดงออกเชิ ง
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พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่ในการสื่ อความหมายทางความคิด สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
ที่กลุ่มเคลื่อนไหวต้องการนําเสนอ เช่น เรื่ องของแนวคิดทางการเมือง รวมไปถึงการตอกยํ้าความไม่พอใจใน
การทํางานของรัฐบาลปั จจุบนั ที่แสดงออกผ่านการแสดงสัญญะเชิ งพิธีกรรมทางความเชื่ อต่าง ๆ ซึ่ งสัญญะ
ที่แฝงมักจะเป็ นแสดงถึ งความคับแค้น ไม่พอใจ โกรธแค้นรัฐบาล รวมถึ งการเสี ยดสี ถึ งการทํางานของ
รัฐบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็ นธรรม จากเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหลายที่เกิ ดขึ้น เช่ น ศพ
จําลอง, รัฐธรรมนูญใต้รองเท้าทหาร หรื อการให้อาหารสุ นขั ที่เปรี ยบเปรยการทําหน้าที่ของตํารวจ เพื่อสร้าง
ภาพว่ารัฐนั้น ไม่สามารถสร้างความเสมอภาคกันให้แก่ประชาชนได้แม้กระทัง่ ในเรื่ องกฎหมาย และให้คน
เริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วม ส่ งเสี ยงเรี ยกร้อง พูดถึงความต้องการของตนแบบ ‚ดันเพดาน๑ ในแง่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริ ย ์ แม้จะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงแต่ก็แสดงออกโดยมีสัญญะกล่าวถึง
เช่ น ทิ ช ชู่ ล ายหมายเรี ย ก 112 ซึ่ ง เป็ นกฎหมายเกี่ ยวข้องกับ สถาบันกษัตริ ย ์ หรื อสี น้ าํ เงิ นในธงชาติ ซึ่ งมี
ความหมายของตามธงไตรรงค์วา่ คือสถาบันกษัตริ ย ์ เป็ นต้น ทั้งที่ก่อนหน้านั้นประเด็นเหล่านี้ แทบไม่ได้รับ
การพูดถึงในสังคมหมู่มาก
ประการที่สอง จากลักษณะและความหมายเชิงสัญญะที่กล่าวไป เมื่อนําไปผูกโยงกับอุดมการณ์ทาง
การเมื อง กล่ า วได้ว่า อุ ดมการณ์ ท างการเมื องที่ ก ลุ่ ม เคลื่ อนไหวนั้น ได้นํา เสนอ อยู่บ นพื้ นฐานของการ
มองเห็ นความไม่เป็ นธรรมในอุดมการณ์ หลัก ที่วา่ ด้วยความเป็ นอนุ รักษนิ ยม มองว่า ‚ที่เป็ นอยูน่ ้ ี ดีอยูแ่ ล้ว๑
ซึ่ งอุดมการณ์หลักที่วา่ แม้ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง แต่ก็ได้สะท้อนผ่านสัญญะ ที่กลุ่มเคลื่อนไหวได้แสดงออก
จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มที่ สํ า คัญ จึ ง อยู่ที่ ก ารต่ อต้า นรั ฐ บาล (ชุ ด ปั จ จุ บ ัน ) ภายใต้ค าํ นิ ย าม "เผด็ จการจงพิ น าศ
ประชาธิปไตยจงเจริ ญ" การขับเคลื่อนไปสู่ ความเป็ น ‚ประชาธิปไตย๑ ที่กลุ่มเคลื่อนไหวมองหา จึงได้มีการ
ใช้การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่ อนข้อเรี ยกร้ อง รวมถึ งเป็ นเครื่ องมือลดทอน
คุณค่าอุดมการณ์หลักที่ครอบงําสังคมลง ด้วยการสร้างการรับรู ้ให้กบั สังคม สร้างแนวร่ วม เผยแพร่ ความคิด
และบัน่ ทอนความชอบธรรมของระบบเดิ มลง ให้คนเริ่ มเข้ามามี ส่วนร่ วม ส่ งเสี ยงเรี ยกร้ อง พูดถึ งความ
ต้องการของตนแบบ ‚ดันเพดาน๑ ในแง่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น ซึ่ งกลไกหนึ่งในการธํารงอุดมการณ์ทางการเมือง
ให้ยงั คงอยู่ต่อในสัง คม ให้คนเข้าใจ และยอมรับ นอกจากการถ่ ายทอดอย่างเป็ นรู ป ธรรมแล้ว คือสร้ าง
ความชอบธรรมให้กบั อุดมการณ์ที่กลุ่มม็อบนําเสนอ คือการผลิตซํ้าอย่างต่อเนื่ อง ผ่านการตอกยํ้าเหตุการณ์
การเลือกใช้การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ซ้ าํ ๆ โดยยังคงข้อเรี ยกร้องเดิม และให้ความหมายกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
เพื่อให้กลายเป็ นที่ยอมรับของคนกลุ่มใหญ่ และยอมรับอุดมการณ์ ที่ว่านี้ โดยปริ ยาย เพราะเป้ าหมายสําคัญ
ท้ายที่สุดของการแสดงออกนี้ คือการช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดและสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ให้กบั สังคม
ด้วยเหตุน้ ี จากข้อสรุ ปของงานศึกษา ผูเ้ ขียนเห็นว่า สัญญะที่ปรากฏในการแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ของกลุ่ม
เยาวชน ใช้สัญญะทําหน้าที่ในการสื่ อความหมายทางความคิด ผูกกับบริ บททางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละ
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ครั้ ง โดยส่ งสัญญะไปต่อกรกับขั้วอํานาจ และใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อทําหน้าที่ในการสร้ างความชอบธรรม
ให้กบั อุดมการณ์ อย่างไรก็ตาม การเลื อกใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น จําเป็ นต้องอาศัยการรับรู้ และความเข้าใจ
ร่ วมกันของคนในสังคม เพื่อที่จะให้เกิ ดความเข้าใจความหมายที่สอดคล้องเชื่ อมโยงกัน หรื อที่เรี ยกว่าจุด
ร่ วมทางวัฒนธรรมเดียวกัน จึงจะสามารถตีความความหมายของสัญญะได้ตรงกับสิ่ งที่ผสู ้ ร้างสัญญะคิด และ
สามารถเข้าใจถึงอุดมการณ์ที่นาํ เสนอ

ข้ อเสนอแนะ
1. การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์สามารถตีความได้หลากหลายมุมมอง ตามแต่ประสบการณ์ เฉพาะ
ตนของผูร้ ับสาร ดังนั้นในบทวิเคราะห์ของผูศ้ ึกษา การตีความหมายที่เกิดขึ้นจึงเป็ นเพียงแค่การเสนอความ
เป็ นไปได้ของความหมายรู ปแบบหนึ่งเท่านั้น
2. การศึกษานี้ มุ่งเน้นไปที่การแสดงออกเชิ งสัญลักษณ์ของฝ่ ายต่อต้านรัฐบาลเป็ นหลัก ในอนาคต
หากมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของฝ่ ายเห็ นด้วยกับรั ฐบาล อาจจะทําให้เกิ ดการเปรี ยบเทียบความเหมือน
และความต่างของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และบริ บทสังคมที่กว้างมากขึ้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็ นประชาชนที่ไม่ออก มาใช้
สิ ทธิ ในการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรี นครเชี ยงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยการวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิจยั
คุณภาพ ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด ทําการสัมภาษณ์ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
ในเทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน 20 คน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การจัดหมวดหมู่และการ
วิเคราะห์เนื้อหาด้วยแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่ วมทางการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
ผลการศึ กษาพบว่า 1.ผูใ้ ห้ข ้อมู ลส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย (ร้ อยละ 65.00) 2. มี อายุระหว่าง 36-45 ปี
(ร้อยละ 35.00) 3. มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 55.00) 4. ระดับการศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่ 36-45 ปี (คิด
ร้อยละ 35.00) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมดเป็ นผูร้ ู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับหน้าที่และสิ ทธิ ในการเลื อกตั้ง โดยสาเหตุ
หลักในการไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเนื่องจากไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความคิดเห็นว่าประเด็นด้าน
กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการไม่ไปใช้สิทธิ คือ 1.การซื้ อเสี ยงเลือกตั้ง 2.คนไม่
สนใจการเมือง ในสาเหตุรองลงคือ สถานการณ์โควิดช่วงเวลานั้น

คาสาคัญ : การเลือกตั้งท้องถิ่น/ พฤติกรรมการเลือกตั้ง
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Abstract
The purpose of this research was to study the reasons why public choose not to vote. in Thesaban
Nakhon Chiang Mai vote in the municipal election, 28 March 2021. This research uses qualitative
research methodology to collect the data by open-ended interview questions. The key informants are 20
voters didn't who didn’t go to vote. Obtained data were analyzed by descriptive statistic, categorization,
and content analysis.
The study shows that: 1. most of the key informants were male (65.00%) and marital status
(55.00%) 2. most of age were between 36-45 years old (35.00%). 3.Education level Most informants 3645 years (35.00%). They all received informants have knowledge of the laws regarding duties and rights
to vote. The main of reasons do not exercise the right to vote was 1. They are not local people in there. by
the informant There was an opinion that as for the cause, issues of interest groups and political parties
were part of the non-exercise as follow; 1. Vote-buying 2. Apoliticism (having no interest or involvement
in political affairs) In the secondary reason was the situation of COVID-19 in Chiang Mai, at that time.

Keywords: Municipal election/ Voter behavior/
บทนา
การเลื อกตั้งท้องถิ่ นได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อ พ.ศ.2540 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญ
2540 ที่ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจลงสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างจริ งจัง เช่ น มาตรา 285 ที่ให้นายกท้องถิ่นมา
จากรู ปแบบการจัดสรรไม่ได้ออกต่อไปเช่ นเดียวกับคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนายกหรื อประธาน
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น กําหนดชัดเจนต้องมาจากรู ปแบบการเลื อกตั้งจากการลงคะแนนเสี ยงประชาชน หรื ออีก
แนวทางมาจากลงคะแนนเสี ยงข้างมากของสภาโดยตรงที่ ตอ้ งมาจากการเลื อกตั้ง มีการกําหนดวาระการ
ดํา รงตํา แหน่ งต่ า ง ๆ เอาไว้คราวละ 4 ปี และยังกํา หนดให้ค ณะผูบ้ ริ หารหรื อนายกเทศมนตรี หรื อคณะ
ผูบ้ ริ หารจะดํารงตําแหน่ งเป็ นข้าราชการประจําหรื อมี ตาํ แหน่ งในหน่ วยงานอื่ น พร้ อมกันไม่ได้อีกต่อไป
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540)
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แต่เมื่อพิจารณาการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่จะพบรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. การเลือกตั้ง

สถิติผ้ มู าใช้ สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชี ยงใหม่
ผูม้ ีสิทธิไปลงคะแนน
ผูไ้ ปใช้สิทธิลงคะแนน

ร้อยละ

1 ก.พ. 2547
109,686 คน
56,728
51.72
24 มิ.ย. 2550
109,311
65,213
59.66
4 ต.ค. 2552
106,366
64,871
60.99
4 พ.ย. 2556
103,203
64,001
62.01
28 มี.ค. 2564
97,004
58,126
59.92
ที่มา: ที่ มา:สํานักงานการเลื อกตั้ง จังหวัดเชี ยงใหม่ .(2021). สถิ ติการเลื อกตั้งท้องถิ่ นในเขตอําเภอเมื อง
เชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2541-2564 และแหล่งข่าวจากประชาไท
จากตารางข้างต้นเป็ นที่น่าสนใจว่าจากการมีรัฐประหารที่ผา่ นมานั้น การมีส่วนร่ วมทางการเมืองใน
การไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งในระดับทัว่ ไปเพิ่ม ๆ ขึ้นเรื่ อย และหลังรัฐประหารโดย คสช. กลับลดลงทั้งที่ การ
เลื อกนายกท้องถิ่ นเป็ นการเลื อกตั้ง โดยตรงที่ ใ กล้ชิดกับ ประชาชนที่ สุด และเข้าใจถึ งปั ญหาในเขตการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น
การเลือกตั้งในระดับเทศบาลนคร จากกการรายข่าวสํานักงานบีบีซี นับเป็ นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้ง
แรกนับตั้งแต่มีการรัฐประหารใน พ.ศ.2557 และพร้อมกันทุก 30 แห่ งทัว่ ประเทศ จากการเลือกตั้งที่ผา่ นมา
ของเขตอําเภอเมืองในจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นเขตที่มีตระกูลผูม้ ีอิทธิ พลการเลือกตั้งมากมาย ตั้งแต่ระดับชาติ
อย่าง ทักษิณชินวัตร หรื อในนามที่รู้จกั กันในชื่ อคนเสื้ อแดง และพรรคการเมืองอื่น ๆ อย่าง ประชารัฐ และ
อนาคตใหม่ ที่คนรุ่ นใหม่ค่อยสนับสนุ น และพรรคการเมื องเดิ มอย่าง ตระกูล บูรณุ ปกรณ์ ที่มีอิทธิ พลใน
ท้องถิ่ น ทําให้เกิ ดปรากฏการที่ พรรคการเมื องท้องถิ่ นได้ป ระกาศว่าอยู่ฝ่ายไหน เพื่อใช้เป็ นการหาเสี ย ง
เลือกตั้งที่ผา่ นมา(หทัยกาญจน์ ตรี สุวรรณ, 2564)
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ลาดับ

ช่ วงเวลาดารงตาแหน่ ง

รายชื่อนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

1.
2.

พ.ศ.2541 - พ.ศ.2542
พ.ศ.2543 - พ.ศ.2550

ปกรณ์ บูรณุ ปกรณ์
บุญเลิศ บูรณุ ปกรณ์ ดํารงตําแหน่ง สมัยแรกจาก
พ.ศ.2543 และสมัยที่ 2 จาก พ.ศ.2550

3.

พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552

เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

4.

พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556

ทัศนัย บูรณุปกกรณ์ 2 สมัย สมัยแรกจากการเลือกตั้ง พ.ศ.
2552 สมัยสองจากการเลือกตั้ง พ.ศ.2556
5
พ.ศ. 2564
อัศนัย บูรณุปกรณ์
ที่มา:สํานักงานการเลื อกตั้ง จังหวัดเชี ยงใหม่.(2021). สถิ ติการเลื อกตั้งท้องถิ่ นในเขตอําเภอเมืองเชี ยงใหม่
ระหว่าง พ.ศ. 2541-2564
จากตารางข้างต้นการแข่งขันทางการเมืองในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่มีกลุ่มการเมืองเก่าในตระกูล
บูรณุ ปกรณ์ เริ่ มตั้งแต่ พ.ศ 2541 จากการเลื อกตั้งเทศบาลนครเชี ยงใหม่ที่ผ่านมา ทําให้ นาย อัศนัย บูรณุ
ปกรณ์ ตระกูลการเมืองเก่า ได้รับการเลื อกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรี อีกครั้งจากหลังการหยุดการเลื อกตั้งไป
นานถึง 8 ปี ทําให้มีคนรุ่ นใหม่ จาก พ.ศ.2556 ที่มีอายุครบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองระดับชาติอื่น ๆ ก็
ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งเทศบาลนครครั้งนี้
ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาในประเด็นที่ 1. เพราะอะไรหลังการรัฐประหารจากการมีส่วนทางการเมือง
ของประชาชนในท้องถิ่นเทศนครเชี ยงใหม่ที่เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ได้กลับลดลงหลังจากการรัฐประหารใน พ.ศ.
2547 ในการเลื อกตั้ง 28 มี .ค 2564 ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวนี้ ผวู ้ ิจยั จึ งมุ่งเป้ าประสงค์การวิจยั เชิ งพื้นที่ ในเขต
อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ ที่เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ดั้งนั้นความสําคัญของผลการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ จะแสดงให้
ทราบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อ การมาใช้สิทธิการเลือกตั้งลดลงครั้งนี้คืออะไร และเป็ นการศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ ไ ม่ ออก มาใช้สิ ท ธิ ใ นการเลื อกตั้ง นายกเทศมนตรี นคร
เชียงใหม่
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ในการทําความเข้าใจต่อพฤติกรรมคิดเห็นของประชาชนในการที่ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ได้กาํ หนด
ตัวแปรต้น คือ 1.ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ เป็ นต้น และ 2.ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม
ของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในประเด็นด้าน 1. กฎหมาย 2. พรรคการเมือง 3. กลุ่มผลประโยชน์ และ4. เหตุผลส่ วน
บุคคล
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สัมภาษณ์
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา

เหตุผลของการไม่ ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง
-ด้านกฎหมาย
-ด้านพรรคการเมือง
-ด้านกลุ่มผลประโยชน์
-เหตุผลส่ วนบุคคล

ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ท าํ การค้นคว้า และทบทวนเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งในประเด็ น ของสาเหตุ
พฤติกรรมของผูท้ ี่มีสิทธิ ที่ไม่ออก มาใช้สิทธิ เลือกตั้งดั้งต่อไปนี้
แนวคิดการปกครองท้องถิ่น
โกวิทย์ พวงงาม (2559) กล่าวไว้ว่า การปกครองชุ มชนท้องถิ่ นหนึ่ ง ที่อาจมีบริ บทแตกต่างกันใน
ด้านความเจริ ญ ประชากร ขนาดพื้นที่ และการปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องมีอาํ นาจอิสระ(Autonomy) ในการ
ดําเนิดหน้าที่ตามความเหมาะสมตามกฎหมาย
ธเนศวร์ เจริ ญเมื อง(2551) กล่าวไว้ว่า ‚การปกครองท้องถิ่ นคือ ระบบการบริ หารและการกิ จการ
สาธารณะ และทรัพยากรต่างๆ ของท้องที่ภายในรัฐหนึ่ ง‛ โดยภายใต้รัฐ มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีโครงสร้าง
หน้าที่อาํ นาจ ที่รับรองจากกฎหมาย
อาจกล่าวได้วา่ สําหรับประเทศไทยแนวคิดการปกครองส่ วนท้องถิ่นและแนวคิดการกระจายอํานาจ
(Decentralization) ตามรัฐธรรมนู ญให้อาํ นาจหน้าที่ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีรูปแบบบริ หารของ
สภาตัว แทนท้อ งถิ่ น ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ง ของประชาชน ให้ ท ํา หน้ า ที่ แ ทนประชาชน ในการพัฒ นา
บํารุ งรักษา ศิลปะ จารี ต ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น(วุฒิสาร ตันไชย, 2557) ในส่ วนประเด็นการการเลือกตั้ง
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คือการที่ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของอํานาจในการปกครองได้มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านผูแ้ ทนจาก
การเลือกตั้งหรื อพรรคการเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อาํ นาจอธิ ปไตยแทนตนเอง(วุฒิสาร ตันไชย, 2541)
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับกลุ่มผลประโยชน์
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า แนวคิดที่ใช้อธิ บายกลุ่มผลประโยชน์น้ นั มีอยูห่ ลายแนวคิด
ขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของผูศ้ ึกษา เช่นแนวคิดพหุ นิยม สถาบัน เป็ นต้น โดยการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม
ผลประโยชน์ในประเทศไทยนั้นมีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มทั้งทางตรงและทางอ้อมสังคมไทย นิ ยมใน
รู ปแบบอุปถัมภ์(ณัชชาภัทร, 2562) พรรคการเมืองหรื อกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
กลุ่มผลประโยชน์ กบั ประเด็นการเลือกตั้ง
กลุ่มผลประโยชน์มีส่วนร่ วมในการเลื อกตั้งในรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย บางกลุ่มให้เงิ นกับผูส้ มัคร
เพียงคนเดี ยว มีส่วนสนับสนุ นผูส้ มัครระดับชาติ และระดับท้องถิ่ น รวมถึ งกลุ่มและพรรคการเมืองอื่น ๆ
รับสมัครและฝึ กอบรมผูส้ มัคร พยายามเปลี่ยนแนวคิดทางอุดมการณ์ภายใน บางกลุ่มพยายามเพิ่มจํานวนผูม้ ี
สิ ทธิ เลื อกตั้งในกลุ่มเลื อกตั้งที่เป็ นเป้ าหมายโดยการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง การสํารวจพื้นที่ใกล้เคียง
โดยการประชาสัมพันธ์ในช่ องทางต่าง ๆ ไปยังผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งที่คาดหวัง ซึ่ งบางครั้งก็สนับสนุ น ผูส้ มัคร
อย่างชัดเจน และในกรณี อื่น ๆ ก็ทาํ เช่นนั้นโดย บางกลุ่มเน้นเฉพาะกิ จกรรมเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่ ง บาง
กลุ่มกระทําทั้งหมด(George C. Edwards III, 2010, 552-564)
แนวคิดพรรคการเมือง
จากการทบทวน วรรณกรรมเกี่ ย วที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ถู ก นํา มาใช้ก ารอธิ บ าย
พฤติกรรมของพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญกับการเลือกตั้งนั้น ขึ้นอยู่กบั รู ปแบบกฎหมายการเลื อกตั้ง
ของรัฐธรรมนูญดังนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560 ได้วางแนวทางในการแข่งขันการเข้าสู่ อาํ นาจทางการเมือง
ไว้ดงั นี้ ‚โครงสร้างระบอบประชาธิ ปไตยแบบระบบรัฐสภา‛ ซึ่ งประกอบด้วย สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จํานวน 500 ที่ นงั่ จากการเลื อกตั้งแบ่งเขต 350 คน โดยวิธีการที่ให้ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้งจะใช้สิทธิ
ลงคะแนนบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ผูช้ นะในการลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดก็จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการ
เลื อกตั้งทันที และอีก 150 คน มาจากรายชื่ อพรรคการเมือง(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา, 2560)ใน
บทความวิชาการของ วีระพงค์ เชาวลิ ต(2561) ได้ศึกษาบทบาทพรรคการเมื องไทยกับการเลื อกตั้งหลัง
รัฐธรรมนูญ 2560 มีความคิดเห็นว่า หลักการเลือกตั้งแบบจัดสรรปั นส่ วนผสม เป็ นระบบการเลือกตั้งที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อระบบการเลื อกตั้ง เนื่ องจากเหตุผลสําคัญที่ทุกพรรคการเมืองจะให้ความสําคัญกับการไป
คัดสรรเฉพาะตัวบุคคล โดยเป็ นการลดความสําคัญของนโยบายของพรรคการเมืองลงไป เพราะทุกคะแนน
เสี ยงถูกเชื่อมโยงในแบบเขตเลือกตั้ง ซึ่ งมีผลต่อคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ
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ในลักษณะที่โดดเด่นของพรรคการเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการศึกษารวมรวมไว้โดย อรรถ
สิ ทธิ พานแก้ว(2561) พบว่าลักษณะโดดเด่นของพรรการเมืองไทย คือ การมีกลุ่ม มีมุง้ ภายในแต่ละพรรค
การเมื อ ง ซึ่ งส่ ง ผลอย่า งมากต่ อ ระบบความสั ม พัน ธ์ แ ละการจัด การภายในของ ส.ส.ของพรรค และ
กระบวนการตัดสิ นใจของพรรคการเมื องยังคงอยู่ใ นรู ป แบบการรวมศู นย์ที่ ผูบ้ ริ หาร และได้อ้า งถึ ง ใน
การศึกษาของ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ(2550) และ สติธร ธนาโซติ (2555) ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ประมวลสรุ ปลักษณะ
สําคัญดังต่อไปนี้ 1. พรรคการเมืองในระดับชาติ ได้มีการแทรกแซงเข้าไปมีบทบาทในการเลือกตั้งในระดับ
ต่าง ๆ ในการให้สังกัดบุ คคล เพื่อเป็ นการตอบสนองรู ปแบบการเลื อกตั้งในรั ฐธรรมนู ญ 2560 2. พรรค
การเมืองยังคงใช้รูปแบบอุปถัมภ์และการตัดสิ นใจแบบบนลงล่าง

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบเชิ งคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูไ้ ม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์ผมู ้ ีสิทธิ ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้งออกเป็ น 4
หน่วยการเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1. แขวงนครพิงค์ 2. แขวงกาวิละ 3. แขวงเม็งราย 4. แขวงศรี วชิ ยั
ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key Informants) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูไ้ ม่ไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งนายกเทศบาล
นครเชี ยงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยการสุ่ มแบบวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จากเขตการ
เลือกตั้ง 4 เขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ โดยคัดสรรหาผูไ้ ม่ไปใช้สิทธิ การเลือกตั้งที่ผา่ นมา 2 ช่องทาง 1.จาก
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในรู ปแบบ Google form ทางกลุ่มคนเชี ยงใหม่ต่าง ๆ และติดต่อสอบถาม
จากผูน้ าํ ชุมชนทั้ง 4 เขตการเลือกตั้งจาก 97 ชุมชน ให้ครบทั้ง 4 เขตการเลือกตั้งละ 5 คน รวมทั้งสิ้ น 20 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น โดยการศึ กษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสร้างกรอบแนวคําถามปลายเปิ ดโดยเน้นที่วตั ถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการโดย
มีรายละเอียดดังนี้
การสํารวจวรรณกรรมและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องจากเอกสาร งานวิจยั เพื่อนํามาประมวลรวมกันสร้ าง
ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกและกําหนดข้อคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) สําหรับ กลุ่มตัวอย่างมีดงั นี้ มีดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปสําหรับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
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2. คําถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับการไม่ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้งตามด้านต่าง ๆ คือ 1. ด้านกฎหมาย 2. ด้าน
พรรคการเมือง 3. ด้านกลุ่มผลประโยชน์ 4. ด้านเหตุผลส่ วนบุคคลอื่นๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข ้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ รวบรวมจากการวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์
เจาะลึก จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยหลักการ
เชิงพรรณนาและ วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูม้ ีสิทธิ ที่ไม่ประสงค์การ
เลือกตั้งจําแนกตาม เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละด้านข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
13
65.0
หญิง
7
35.0
อายุ
18-24 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
มากกว่า 45 ปี
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7
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ปัจจัยส่ วนบุคคล

จานวน

ร้ อยละ

สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า-หม้าย-แยกกันอยู่

8
11
1

40.0
55.0
5.0

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

6
3
3
7
1

30.0
15.0
15.0
35.0
5.0

ระดับการศึกษา

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิจัยพบว่า
เพศ พบว่าผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นชายจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.0 และเพศหญิง
จํานวน 7 คนคิดเป็ นร้อยละ 35.0
อายุ พบว่าผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ 1824 ปี และอายุมากกว่า 45 ปี ช่วงอายุละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.0 และน้อยสุ ดคือ 18-24 ปี คิดเป็ นร้อยละ
15.0
สถานภาพ พบว่าผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสภานภาพ สมรส จํานวน 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 55.0
ในส่ วนสภานภาพโสด มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 และสุ ดท้าย คือ หย่า หม้าย แยกกันอยู่ มีหนึ่งคน
คิดเป็ นร้อยละ 5
ระดับการศึกษา พบว่าผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 และ มัธยมศึกษา จํานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 เช่นเดียวกับ ปวส .ปวส. จํานวน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 15.0 และน้อยสุ ด คือการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวนอยูท่ ี่ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ต่อทั้งหมด
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2. ความคิ ดเห็ นของผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งที่ ประสงค์ไ ม่ไปใช้สิทธิ ต่อการเลื อกตั้ง ต่อด้านต่าง ๆ ด้าน
กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น
จากการสั มภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่ากฎหมายการเลื อกตั้งเป็ นสาเหตุ ใ นการไม่ ไปใช้สิท ธิ
เลือกตั้ง พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้ มูลไปในทิศทางเดียวกัน ว่า เป็ นเรื่ องที่ทราบดีในด้านการออกไปใช้สิทธิ
ตามหน้าที่พลเมืองของตนในการเลือกตั้งตามกฎหมายกําหนด ไว้วา่ การจะไปใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งนั้น
เป็ นสิ ทธิ ของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ หรื อไม่ไปใช้สิทธิ หรื อไม่ก็ได้ตามประสงค์ของแต่ละบุคคล และ
ทราบดี หากไม่ไปใช้สิทธิ ในการเลื อกตั้งท้องถิ่ นในระดับเทศบาลนคร และเป็ นการเสี ยสิ ทธิ ทางการเมือง
ท้องถิ่นเท่านนั้น ที่กฎหมายกําหนดไว้ซ่ ึ งไม่ส่งผลกระทบกับตนเองเนื่ องจากไม่สนใจลงสมัครทางการเมือง
ในระยะเวลา 4 ปี
ด้ านพรรคการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น
จากการจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่าพรรคการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น
เป็ นสาเหตุ ใ นการไม่ ไ ปใช้สิ ท ธิ เลื อกตั้ง หรื อไม่ ในประเด็ นนี้ ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ไ ด้แสดงความคิ ดเห็ นแบ่ ง
ออกเป็ นสองส่ วน ว่าเป็ นสาเหตุหนึ่ งในการไม่ไปใช้สิทธิ 1) ให้ความคิดเห็นว่า บุคคลที่ลงรับสมัครนายก
เทศบาลนครที่ เป็ นที่ นิยมได้รับการเลื อกตั้งในอดี ตหรื อปั จจุ บนั ก็จะมี อยู่ไม่กี่ ตระกูลการเมืองท้องถิ่ นที่
แข่งขันกันมานาน หากตนออกไปใช้สิทธิ การเลือกตั้งนายกที่ไม่ได้มาจากตระกูลเหล่านั้น ไม่สามารถทําให้
มีการเปลี่ยนแปลง 2.พรรคการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ต่อการไม่
ไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง
ด้ านกลุ่มผลประโยชน์
จากการจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ว่าในประเด็นนี้ ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
ส่ วนใหญ่ไปในทางทิศทางเดียวกันว่า กลุ่มผลประโยชน์เป็ นสาเหตุหนึ่ งในการไม่ไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง
เช่น การชื้อเสี ยงเป็ นต้น
ด้ านเหตุผลส่ วนบุคคล
จากการจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล สามารถวิเคราะห์ ในประเด็นนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ไ ด้
แสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุผลหลักคือ 1.ไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ เช่น1.1. เป็ นนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นเขต
อุดมศึกษาของเขตเลื อกตั้งเทศบาลนครเชี ยงใหม่ เนืองจากทางสภาบันศึกษาบังคับให้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้า
ทะเบี ยนบ้านของมหาวิทยาลัยที่ ตนกําลังเล่ าเรี ยนอยู่ในด้านสิ ทธิ ประโยชน์ทางกฎหมายต่าง ๆ หรื อการ
รักษาพยาบาล เป็ นต้น 1.2. เป็ นบุคคลนอกพื้นที่ที่ยา้ ยมาอยูใ่ นเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ 2. เบื่อหน่ายกับการ
เลือกตั้งและไม่สนใจการเมือง 3.เป็ นสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อโคโรนาไวรัส โควิด19 ดังกล่าวทํา
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ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งในสาเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ เนื่ องจากการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้ อ
และเกรงว่ามีผคู ้ นมาก

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของประชาชนที่ ไม่ออก มาใช้สิทธิ ในการ
เลื อกตั้งนายกเทศมนตรี นครเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ที่ไม่มาใช้สิทธิ ในเขตการ
เลื อกตั้งเทศบาลนครเชี ยงใหม่น้ นั มาจากบุ คคลที่ ไม่มีภูมิลาํ เนาท้องถิ่ นในเขตการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ทําให้ไม่สนใจการเลื อกตั้งท้องถิ่ นที่ ไม่เป็ นท้องถิ่ นกําเนิ ดของตน ซึ่ งทางมองใน
แนวคิ ดการปกครองท้องถิ่ นตามที่ นักวิชาการอย่าง วุฒิสาร ตันไชย(2541) พบว่า การเลื อกตั้ง คือการที่
ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของอํานาจในการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีส่วนร่ วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านผูแ้ ทนจาก
การเลื อกตั้งหรื อพรรคการเมื องที่ ตนเลื อกให้ไปใช้อาํ นาจอธิ ปไตยแทนตนเอง หากมองในทางกลับกัน
ประชาชนที่มาจากพื้นที่ทอ้ งถิ่นอื่น ๆ ก็จะไม่ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่าประชาชนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ที่ไม่มาใช้สิทธิ น้ นั มาจากบุคคลนอกพื้นที่เขตเลือกตั้งเชี ยงใหม่ ในขณะที่
ประเด็นด้าน กฎหมายการเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่า กฎหมายให้สิทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลในการเลือกตั้งว่าจะ
ออกไปใช้สิทธิ ตามหน้าที่ พลเมืองหรื อไม่ก็ข้ ึ นอยู่กบั บุคคลนั้น ในด้านกลุ่มผลประโยชน์แสดงให้เห็ นว่า
กลุ่ มผลประโยชน์ มีส่วนเกี่ ยวข้องในการทําให้ผูม้ ี สิ ทธิ ไม่ออกมาใช้สิ ทธิ ในการเลื อกตั้งทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยการชื้ อเสี ยงซึ่ งไปในทิศทางแนวคิดของ George C. Edwards III(2010)และ (ณัชชาภัทร, 2562)
ทางด้านพรรคการเมืองก็เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง
จากผลการศึ ก ษาในภาพรวมแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนที่ ไ ม่ อ อกไปใช้ สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ง
นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 มีสาเหตุมาจากหลายด้าน ในสาเหตุหลักของผูไ้ ม่มา
ใช่สิทธิ การเลือกตั้งเนื่องมาจากส่ วนใหญ่มาจากไม่ใช่บุคคลในท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. เพื่อเป็ นการศึกษาสาเหตุที่ส่งผลทําให้ประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งควรศึกษาใน
การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อข้อมูลที่ชดั เจนมากขึ้นและมีความเที่ยงตรง
2. ควรพิจารณาปั ญหาสิ ทธิ ประโยชน์ในเรื่ องการย้ายทะเบียนที่อยู่ เนื่ องจากผูท้ ี่ไม่ออกมาใช้สิทธิ
ส่ วนใหญ่เหล่านั้นไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ภูมิลาํ เนาท้องถิ่นตนเองจึงไม่ ออกมาใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง
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เปรียบเทียบการจัดการศึกษาในวัด : กรณีศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดสวนดอก
A Comparative Study of Educational Management in Temples :
Case Studies of Wat Chedi Luang Worawihan and Wat suandok
พระครู สังฆรักษ์กนั ตพงศ์ กนฺ ตวํโส (ศานติคีรี)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Sntikhiri)
Master of Political Science in Politics and Government
E-mail: kantapong_s@cmu.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัด:กรณี ศึกษาวัดเจดียห์ ลวง
วรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยได้ทาํ การศึ กษาผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ นักเรี ย น นักศึกษา
จํานวน 14 ท่าน จากสถานศึกษาที่ต้ งั อยู่ภายใน วัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ประกอบไปด้วยสํานักศาสนศึกษาวัดเจดียห์ ลวง,โรงเรี ยนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์,โรงเรี ยนสามัคคี
วิทยาทาน, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาและวัดสวนดอก ประกอบไปด้วยสํานักศา
สนศึกษาวัดสวนดอก, โรงเรี ยนบาลีสาธิ ตศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชี ยงใหม่ดว้ ยการสัมภาษณ์ เชิ งลึกแล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า การจัดการศึกษาผ่านวัดเจดี ย ์
หลวงวรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวง มีความเห็นเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนใหญ่เห็นด้วยในการแยก
การจัด การศึ ก ษา การบริ หารจัด การศึ ก ษาไม่ ไ ด้ เ ป็ นเอกภาพเพราะไม่ ไ ด้รั บ นโยบายโดยตรงจาก
กระทรวงศึกษาธิ การทั้งหมด อํานาจในการตัดสิ นใจทุกๆ หน่วยงานขึ้นต่อการรวมศูนย์อาํ นาจส่ วนกลาง มี
ผูบ้ งั คับบัญชาหลายหน่วย แต่ละหน่วยงานต่างแยกการบริ หารจัดการศึกษา มีเป้ าหมายทิศทางการทํางาน
ไม่เหมือนกัน แต่สถาบันการศึกษาทั้งหมดล้วนแล้วอยูภ่ ายใต้พ้นื ที่ของวัด

คาสาคัญ: การจัดการศึกษา,วัด,การศึกษาเปรี ยบเทียบ
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Abstract
The purpose of this research was to compare the educational management in temples: a case study
of Wat Chedi Luang Worawihan and Wat Suan Dok, Phra Aram Luang by studying administrators,
teachers, students, 14 people from educational institutions located within Wat Chedi Luang Worawihan
and Wat Suan Dok The royal monastery consists of the Chedi Luang Temple School of Religious Studies,
Metta Sueksa School. Under the royal patronage, Samakkhi Wittayathan School, Mahamakut Wittayalai
University Lanna Campus and Wat Suan Dok It consists of the Office of Religious Studies at Wat Suan
Dok, Bali Satit Suksa School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Chiang Mai Campus with indepth interviews and the data was analyzed. Educational management through Wat Chedi Luang
Worawihan and Wat Suan Dok, Phra Aram Luang were of two opinions: most of them agreed on the
separation of educational management. The administration of education is not united because it does not
receive all direct policies from the Ministry of Education. Every decision-making power The agency
depends on the centralization of the central authority. There are several commanding units. Each
department has a separate administration of education. There are different goals and directions of work.
But all educational institutions are under the temple grounds.

Keywords: Educational management, Temple, A Contrastive Study
บทนา
สถาบันทางพระพุทธศานาเป็ นสถาบันที่มีบทบาทสําคัญสถาบันหนึ่งในการ ให้ความช่วยเหลือต่อ
สังคมไทยตลอดมา ทําหน้าที่ในการวางรากฐานความเจริ ญให้แก่สังคม โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อม
เกลาจิ ต ใจนิ สั ย ของคนไทยและมี ส่ ว นช่ ว ยในการแก้ ปั ญ หาทางสั ง คมตั้ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน
ความสําคัญดังกล่าวก็ยงั อยูก่ บั พระภิกษุสงฆ์และวัดมีหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการเสมอมา
สถาบันแห่ งนี้ จึงอํานวยประโยชน์เกื้ อกูลต่อการปกครองและการบริ หารของไทยอยู่ตลอดมา การบริ หาร
กิจการคณะสงฆ์ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับแต่เป็ นการเปลี่ ยนแปลงแบบช้าๆ
เช่น การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ การสาธารณูปการ
และ พ.ร.บ คณะสงฆ์
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การศึกษาในอดี ตจะมี วดั เป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนรู้ จะมี พระ-เณรทําหน้าที่ เป็ นครู สอน
หนังสื อและสอนหลักธรรมในเวลาเดียวกัน จนกระทัง่ สมัยรัตนโกสิ นทร์ จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรี ยนสําหรับ
ประชาชนทัว่ ไปตามวัดต่างๆ แต่ปัจจุ บนั พระภิกษุสงฆ์-สามเณรในพระพุทธศาสนาต้องเผชิ ญกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและคุณภาพชีวิต จําจําเป็ นต้อง
ปรับตัวให้สอดคล้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อยูเ่ สมอ
พระไพศาล วิสาโล (2546, หน้า 304) ได้พดู ถึงการศึกษาของสงฆ์ในอดีตว่าวัดไม่เคยแยกบทบาท
ทั้งสองออกจากกัน แม้จะมีความพยายามนับแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็ นต้นมาแต่ก็ไม่เคยทําได้สําเร็ จ เพราะ
ชาวบ้านเป็ นอันมากก็ยงั คงส่ งลูกหลานมาบวชเรี ยนในวัด วัดเองก็ปรารถนาที่จะอบรมบ่มเพาะเยาวชนและ
เสาะหาผูส้ ื บต่อพระศาสนาและฝึ กอบรมลูกหลานเพื่อพร้อมกลับไปใช้ชีวิตคฤหัสถ์ตามประเพณี บวชเรี ยนที่
มีมาแต่ด้ งั เดิ ม อย่างไรก็ตามความจริ งข้อนี้ ถูกมองข้ามมาโดยตลอดไม่ว่าจากคณะสงฆ์หรื อรั ฐ ความ
ขัดแย้งระหว่างพระผูน้ ้อยที่ตอ้ งการเรี ยนวิชาทางโลก กับพระผูใ้ หญ่ที่พยายามควบคุ มบังคับให้พระผูน้ ้อย
ศึ ก ษาแต่ ป ริ ย ตั ิ ธ รรม ซึ่ ง โยงไปสู่ ปั ญหาการศึ ก ษาปริ ย ตั ิ ธ รรมที่ ตกตํ่า ลงเพราะผูเ้ รี ย นขาดแรงจูงใจ ใน
ขณะเดียวกันพระเณรจํานวนไม่นอ้ ยก็ถูกผลักไสให้ตอ้ งไปเรี ยนวิชาทางโลกเอาเองในสถานที่ไกลหู ไกลตา
เจ้าอาวาสและมีสภาพที่อาจไม่เอื้อต่อเพศบรรพชิต หาไม่ก็อยูว่ ดั อย่างไม่เต็มใจเพียงเพื่อรอวันสึ กดังได้กล่าว
มาแล้ว ที่กล่าวมาจึงเห็ นว่ามีความขัดแย้งหลายประการดํารงอยู่ในวัดต่างๆของสังคมไทย วัดเจดียห์ ลวง
วรวิหาร เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองแห่ งล้านนาทั้งในอดีตและปั จจุบนั เป็ นศูนย์รวมนักปราชญ์ ตลอดจนถึงเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ปั จจุบนั นี้ เป็ นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ธรรมยุตใน
ภาคเหนือ เปิ ดโอกาสให้กบั พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกนิกายรวมถึงฆราวาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรี ยนอบรมบ่ม
นิสัยความรู ้ควบคู่กบั คุณธรรม โดยมีสถานศึกษาภายในวัดที่บ่มเพาะความรู ้คู่คุณธรรมดังต่อไปนี้
1. สํานักศาสนศึกษาวัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร 2. โรงเรี ยนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3. โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เปิ ดเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1- 6 เรี ยนเฉพาะพระภิกษุ-สามเณรที่บวชเรี ยน
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิ ดเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ,โท,เอก มีท้ งั ภาค
ปกติและภาคพิเศษ เปิ ดเรี ยนให้พระภิกษุ-สามเณร และฆราวาสศึกษาได้เรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา
วัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็ นอีกวัดหนึ่งที่สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างราวพุทธศตวรรษ
ที่ 20 ในรัชกาลพระญากือนาธรรมิกราช (พ.ศ.1898-1928) ปกครองล้านนา วัดสวนดอกถือเป็ นศูนย์กลางที่
สําคัญของการศึกษาเล่าเรี ยนพระพุทธศาสนา ทั้งภาษาบาลีและศิลปะวิทยาการต่างๆ มีการสร้างตํานานทาง
ศาสนาอย่างตํานานมูลศาสนา ก็ปรากฏเรื่ องราวเกี่ยวกับวัดสวนดอกอยูห่ ลายแห่ ง แสดงถึงความสําคัญใน
การเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาอย่างแท้จริ ง วัดสวนดอกเป็ นศูนย์กลางวิทยาการทั้งหลายเสมอมาตั้งแต่เริ่ ม
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สร้ า งวัด กระทั่ง ปั จ จุ บ ัน นับ ได้ว่ า เป็ นแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการขนาดใหญ่ ท างด้า นวิ ช าการทาง
พระพุ ท ธศาสนา มี ก ารจัด ตั้ง สถาบัน หลายสถาบัน ภายในวัด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่,โรงเรี ยนบาลี สาธิ ต
ศึกษา,โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรมแผนกนักธรรมและแผนกบาลี มูลนิ ธิการศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง (มผข.) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน (กิจกรรมการสนทนา
ภาษาอังกฤษ เพื่อพระพุทธศาสนา Monk Chat office) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ปั จจุบนั นี้ วดั สวนดอก ได้เป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาของคณะสงฆ์มหานิ กายในภาคเหนื อ เปิ ด
โอกาสให้พระสงฆ์สามเณรทุกคณะนิ กายรวมถึงฆราวาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรี ยน โดยมีสถาบันการศึกษาที่
สําคัญภายในวัดสวนดอกดังต่อไปนี้ 1. สํานักศาสนศึกษาวัดสวนดอก 2. โรงเรี ยนบาลีสาธิ ต 3. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ผูว้ ิจยั เลือกวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวงนี้ เป็ นกรณี ศึกษา ด้วยเหตุผล
หลายประการดังนี้คือ
ประการที่ 1 วัดเจดียห์ ลวงวรวิหารมี สถาบันการศึกษาที่ต้ งั อยูภ่ ายในวัดถึ ง 4 สถาบันการศึกษาซึ่ ง
แตกต่างจากวัดอื่นในประเทศไทยและถือได้ว่าเป็ นวัดแห่ งแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศไทยและ
ภาคเหนื อ และวัดสวนดอก มี สถาบันการศึ กษาที่ ต้ งั อยู่ภายในวัดถึ ง 3 สถาบัน ซึ่ งได้เป็ นศูนย์กลางทาง
ทางการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ม หานิ ก ายในภาคเหนื อ จึ ง มี พ ระภิ ก ษุ -สามเณร อุ บ าสก- อุ บ าสิ กา
พุทธศาสนิกชนทัว่ ไปที่ได้เข้ามาศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมมาอย่างยาวนาน
ประการที่ 2 วัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวงเป็ นพระอารามหลวงเก่าแก่คู่
กับนครเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางการศึ ก ษา การปกครอง การเผยแผ่ข องคณะสงฆ์ธ รรมยุตและคณะสงฆ์
มหานิกายในล้านนา มีชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยวที่คนไทยและต่างประเทศรู ้ จกั มาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเชียงใหม่สะดวกแก่การคมนาคม จึงทําให้เป็ นการดึงดูดพระภิกษุ -สามเณร เยาวชน ฆราวาสจาก
ภูมิภาคต่างๆเข้ามาศึกษายังวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอกทั้งในอดีตและปั จจุบนั
จากความสําคัญและเหตุผลดังกล่าวผูศ้ ึกษาเห็นว่า การจัดการศึกษาเปรี ยบเทียบในวัด: กรณี ศึกษาวัด
เจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวงมี ความสําคัญต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงได้
ทําการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
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คาถามการวิจัย
1. วัดเจดี ย ์หลวงวรวิหารและวัดสวนดอกมี โครงสร้ าง มี ระบบการบริ หารจัดการศึ กษาอย่า งไร
เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
2. ระบบการบริ หารจัดการการศึกษาของวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอกมีจุดแข็ง จุดอ่อน
อย่างไร ตลอดจนถึ ง มี การปรั บตัวอย่างไรในด้า นการศึ กษาเมื่ อเผชิ ญกับเหตุ การณ์ หรื อกระแสสั งคมทั้ง
ภายในและนอก
3. วิเคราะห์ลกั ษณะการจัดระบบการศึกษาของทั้ง 2 วัดและผลกระทบที่มีต่อสังคมเมืองเชี ยงใหม่,
ล้านนาและสังคมไทย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและกระบวนการจัดการศึกษาผ่านวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก
2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางแก้ไขกระบวนการจัดการศึกษาผ่านวัด
3. เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทบาทและผลกระทบของการจัดการศึกษาวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและ
วัดสวนดอก ต่อเมืองเชียงใหม่,ล้านนา,และสังคมไทย

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
เปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัด: กรณี ศึกษาวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก ผูศ้ ึกษาได้นาํ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรวมศูนย์อาํ นาจแบบแยกส่ วน (Fragmented Centralism) ของอเนก เหล่าธรรม
ทัศน์และธเนศว์ เจริ ญเมือง (2551) กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังต่อไปนี้
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรื่ องเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัด : กรณี ศึกษาวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก
พระอารามหลวงเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร
ตํารา รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งสามารถนําเสนอเป็ นประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
ความหมายของการจัดการ
คําว่า ‚การจัดการ๑
มาจากภาษาอังกฤษ ว่า Management พจนานุ กรมภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยแคมบริ ดให้คาํ นิ ยามไว้วา่ ‚Management is the control and organization of something
(Cambridge International Dictionary of English, (Cambridge University, 1995), p. 859) หมายถึง การ
ควบคุมและการจัดระเบียบของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งมีแนวคิดแบบตะวันตกที่ยึดถือเอามนุษย์เป็ นจุดศูนย์กลางของ
สรรพสิ่ ง เชื่ อสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นมาเป็ นเพียงส่ วนประกอบ เพื่อสร้ างความสมบูรณ์ ให้กบั มนุ ษย์เท่านั้น มี
อํานาจในการจัดการกับสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ ที่จะกําหนดให้เป็ นไปในทิศทางตามความพึง
เกษม จันทร์ แก้ว (2542, หน้า 463 ) กล่าวถึง การจัดการ ( Management ) หมายถึง การทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีลกั ษณะและรู ปแบบที่ไม่ทาํ ให้เกิดผลเสี ย
สรุ ปแล้ว การจัดการ หมายถึง การดําเนิ นงานไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า โดยให้บุคคล
ภายในองค์กรได้ร่วมมือ ร่ วมแรงกันปฏิบตั ิงานตามกระบวนการจัดการอันประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม เพื่อให้งานที่ปฏิบตั ิอยูไ่ ด้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ยืดหยุน่
ไปตามสถานการณ์

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหา เปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัด :กรณี ศึกษาวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัด
สวนดอก พระอารามหลวง
ขอบเขตด้านประชากร บุคลากรครู อาจารย์เจ้าที่ นักเรี ยน-นักศึกษาสถานศึกษาที่อยูใ่ น
วัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ขอบเขตด้านพื้นที่ วัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้านเวลา เดือนสิ งหาคม 2563 – ตุลาคม 2564
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การจัดการเชิงพุทธ คือ ทํางานช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อซึ่ งกันและกันได้อย่างมีน้ าํ ใจซึ่ งกันและกัน
การบริ หาร คือ การทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ที่ต่อองค์การ
การบริ หารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางานของคน ให้เกิดความสําเร็ จในการศึกษา
การศึกษานักธรรม คือ ผูศ้ ึกษานักธรรมที่เป็ นพระภิกษุ-สามเณร เรี ยนตามหลักสู ตรของคณะสงฆ์
ไทยตามหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้
สํานักเรี ยน หมายความว่า สถานศึกษาที่วดั จัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี
สนามหลวง และแผนกธรรมสนามหลวง คือ สํานักเรี ยนวัด และสํานักเรี ยนคณะเขต ในกรุ งเทพมหานคร
และสํานักเรี ยนคณะจังหวัด ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกําหนด
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
กระบวนการจัดการศึกษาผ่านวัด หมายถึง วิธีการดําเนินงานการศึกษาผ่านวัดเจดียห์ ลวง

วิธีการวิจัย
การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัด: กรณี ศึกษาวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอกครั้ง
นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ น ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน ของสํานักศาสนศึกษาวัด
เจดียห์ ลวง โรงเรี ยนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาในวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและสํานักศาสนศึกษาวัดสวนดอก โรงเรี ยนบาลีสาธิ ต
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่ของวัดสวนดอก พระอารามหลวง
เชียงใหม่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ คือ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน ในวัดเจดียห์ ลวงและวัดสวนดอก
จํานวน 14 รู ป/คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก จุด
แข็ง จุดอ่อนและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาผ่านวัด
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การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยการสัมภาษณ์ ส่วนบุ คคลกับผูบ้ ริ หาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน
จํานวน 14 รู ป/คน ให้ได้แสดงความคิดเห็นและทัศนะได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ งจะทําให้สามารถได้รับข้อมูล
ด้านลึกเชิงคุณภาพประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
แสดงกระบวนการจัดการศึกษาผ่านวัด จากนั้นจึงเรี ยบเรี ยงและนําเสนอในรู ปแบบของการพรรณนาเชิ ง
วิเคราะห์

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ความเห็ นมีหลักหลายบางคนเห็ นด้วยบางคนไม่เห็ นด้วย
บางคนเห็นด้วยให้รวมกันหมดเลย บางคนเห็นว่าแยกการจัดการศึกษาดีแล้ว การจัดการศึกษาในวัดเจดีย ์
หลวงวรวิหารและวัดสวนดอกมี การแบ่งแยกออกเป็ นส่ วนๆ การบริ หารจัดการไม่ได้เป็ นเอกภาพเพราะ
ไม่ได้ข้ ึนตรงต่อกระทรวงศึกษาธิ การทั้งหมด อํานาจในการตัดสิ นใจทุกๆ หน่วยขึ้นต่อการรวมศูนย์อาํ นาจ
ส่ วนกลาง มี ผูบ้ งั บัญชาหลายคน ต่ า งคนต่ า งบริ หาร แต่ ละสถานบันมี เป้ าหมายคนละอย่า ง ทิ ศทาง
การศึกษาไปคนละอย่าง แต่วา่ สถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นทั้ง 2 วัดล้วนแล้วอยูภ่ ายใต้พ้ืนที่อนั เดียวกันคือวัด
เจดียห์ ลวงวรวิหารและของวัดสวนดอก

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบการจัดการศึกษาในวัดในวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและวัดสวนดอก
มี ก ารแบ่ ง แยกออกเป็ นส่ วนๆ การบริ หารจั ด การไม่ ไ ด้ เ ป็ นเอกภาพเพราะไม่ ไ ด้ ข้ ึ นตรงต่ อ
กระทรวงศึกษาธิ การทั้งหมด แต่เป็ นการรวมศูนย์อาํ นาจส่ วนกลาง ต่างคนต่างบริ หาร แต่ละสถานบันมี
เป้ าหมายคนละอย่าง แต่วา่ สถาบันนี้ลว้ นแล้วอยูภ่ ายใต้พ้นื ที่อนั เดียวกันคือในวัด
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บทบาทและความสัมพันธ์ เชิงอานาจของภาคีเครือข่ ายใน
“โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ” ในพืน้ ที่อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชียงใหม่
The role and power relation of Network Partners in the project
“the 52,000 check dams dedicated to the king”
in Maechaem District, Chiangmai Province.
ธัญพร แสนคําวัง (Tanyaporn Sankamwang)
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: Tanyaporn_s@cmu.ac.th

บทคัดย่ อ
งานศึกษาการวิจยั เรื่ อง ‚บทบาทและความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีเครื อข่ายในโครงการ 52,000
ฝายถวายพ่อ ในพื้นที่อาํ เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่๑ วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาบทบาทของแต่ละภาคี
เครื อข่ายในการขับเคลื่ อนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิ งอํานาจในการขับ
เคลื่อนที่โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ และ 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีเครื อข่ายแต่
ละภาคีเครื อข่ายในการขับเคลื่ อนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯอยูใ่ นความสัมพันธ์เชิ งอํานาจรู ปแบบใด
และส่ งผลต่อกันอย่างไร โดยงานศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผลการวิจยั พบว่า บทบาทและความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีเครื อข่ายในโครงการ 52,000 ฝาย
ถวายพ่อ ในพื้นที่อาํ เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ บางภาคี ฯนั้นมี บทบาทเดี ยวคือ ‚บทบาทของผูน้ าํ ไป
ปฏิบตั ิระดับหมู่บา้ น๑ แต่บางภาคีฯนั้นมีหลายบทบาทคือ ‚บทบาทของ ผูข้ บั เคลื่อนนโยบายระดับอําเภอ๑
และ ‚บทบาทของผูผ้ ลักดันหรื อสนับสนุ นนโยบาย๑ ซึ่ งบทบาทของภาคี ฯขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพมากก็
ส่ ง ผลให้ก ารขับ เคลื่ อนมี พ ลัง ส่ ว นภาคี ฯขนาดเล็ ก อื่ น ๆเปรี ย บเสมื อนฟั น เฟื องเล็ ก ๆในการขับ เคลื่ อ น
ดําเนินงานตามบทบาทที่ตนได้รับและมีศกั ยภาพสนับสนุนการทํางาน อาทิ เงิน การฝึ กอบรม หรื อแรงงาน
เป็ นต้น ด้านความสัมพันธ์เชิงอํานาจของภาคีเครื อข่ายในโครงการฯจะพบลักษณะความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ 3
รู ป แบบ หนึ่ ง ‚ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง แนวราบ๑ และยกระดับ ลัก ษณะที ม เครื อ ข่ า ยในรู ป แบบ
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‚ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ ที่ส่งผลกัน๑ และลักษณะที่สาม คือ ๐ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจแบบแนวดิ่ ง๑
ส่ งผลให้การดําเนิ นนโยบายผ่านการคิดโครงการฯ ที่มีเส้นทางการบังคับบัญชา การมอบหมายหน้าที่ การ
รวมอํานาจและการกระจายอํานาจ ขนาดของการจัดการ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ ทาํ ให้โครงการนี้ ฯประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย

คาสาคัญ: ภาคีเครื อข่าย,ฝายชะลอนํ้า,บทบาท,ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
Abstract
A research studies The role and power relation of Network Partners in project ‚the 52,000 check
dams dedicated to the king‛ in Mae chaem District, Chiangmai Province. The purpose of this research are
to study the role of each Network partners driving the project that have an affect on the power relation.
Secondly, to study the form of power relation in each Network partners driving the project. Lastly, to
study the form of power relation and the effectiveness in each Network partners driving the project. This
research study is qualitative by data collection from documents and interview.
The result shown there is only single role in some network partners that is the role of leadership
of the village while some network partners have multiple roles said the role of leadership to drive the
policy of the district and the role of leadership to push on or support the policy. The role of the large
network partners has on affect on driving the project affectively. In addition, the small size of network
partners are compared as a potential factor to support performing such as budget supporting, training, and
manpower. In the part of the power relation of network partners in this project found three forms of power
relation said that Horizontal power relation power relation that affect to each other, and Vertical power
relation. These Factor, duties delegation, decentralization and consolidation, including operation officers
and consultants are an important factors that lead to succeed.

Keywords: Network partners, Check Dams, Role, Power Relation
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บทนา
ภายใต้แนวนโยบายพลังงานของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานที่เน้น
‚นโยบายและทิศทางอนาคตพลังงานไทย๑ ผ่าน ‚แผนพีดีพีหรื อแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ า๑ ที่เน้นให้
พลังงานนั้นมีตน้ ทุนตํ่า มีความเสถียรภาพ เป็ นความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศและได้ใช้ศกั ยภาพของ
ชุ มชนมาเป็ นประโยชน์ต่อการที่ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จพลังงาน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) คือหน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จภายใต้กาํ กับดูแลของกระทรวงพลังงานจึงขานรับนโยบายของกระทรวง
พลังงาน จึงน้อมนําแนวทางการพัฒนาชี วิตความอยูท่ ี่ยงั่ ยืนให้แก่สังคมและชุ มชน ผ่านการน้อมนําศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มาเป็ นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าในบริ เวณผ่านนโยบาย ‚เขื่อน 7 พระ
นาม 3 โรงไฟฟ้ า๑ ซึ่ งเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ซึ่ งเป็ นพื้นที่นาํ ร่ องแห่ งแรก ดังนั้น กฟผ. จึงจัดทํา ‚โครงการ
อนุ รักษ์ป่าต้นนํ้าเขื่อนภูมิพล๑ เขื่อนภูมิพลเป็ นเขื่อนคอนกรี ตรู ปโค้งขนาดใหญ่ของประเทศที่รองรับนํ้าได้
สู งสุ ด 13,462 ลู กบาศก์เมตร ตั้งอยู่ลุ่มนํ้าปิ ง บริ เวณเขาแก้ว อ.สามเงา จ.ตาก ทําหน้าที่ กกั เก็บนํ้าเพื่อการ
ชลประทานและผลิ ต ไฟฟ้ าให้ก ับ ประเทศไทย เขื่ อนภู มิ พ ลมี ต้นนํ้า ที่ สํา คัญอยู่ใ น 3 อําเภอของจังหวัด
เชียงใหม่คือ อ.ดอยเต่า อ.อมก๋ อยและอ.แม่แจ่ม ซึ่ งพบว่าพื้นที่ป่าต้นนํ้าของเขื่อนภูมิพลถูกทําลายจากการบุก
รุ กทําลายป่ าเพื่อทําการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกิดเป็ นภูเขาหัวโล้น และเกิดปั ญหาการชะล้างพังทลายของ
หน้าดินอย่างรุ นแรง ทําให้ดินตะกอนไหลไปทับถมในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลส่ งผลให้กกั เก็บนํ้าได้นอ้ ยลง
และเกิดผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ าของเขื่อนภูมิพลซึ่ งกลายเป็ นปั ญหาระดับประเทศ
กฟผ.เห็นความสําคัญของอ.แม่แจ่มในฐานะพื้นที่ป่าต้นนํ้าของเขื่อนภูมิพล อ.แม่แจ่มจึงเหมาะสม
เป็ นพื้นที่นาํ ร่ อง ‚โครงการอนุ รักษ์ป่าต้นนํ้าเขื่อนภูมิพล๑ เนื่ องจากการที่มีหน่ วยงานราชการที่เข็มแข็ง
โดยเฉพาะนายอํา เภอแม่ แ จ่ ม ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ พ ร้ อ มจะสนับ สนุ น และขับ เคลื่ อ นโครงการฯ และภาค
ประชาชนที่ตระหนักถึงปั ญหา กฟผ.จึงร่ วมกับ 7 ภาคีเครื อข่าย จัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการฝึ กอบรมผูน้ าํ การ
ขับเคลื่ อนตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั ยืน อ.แม่แจ่ม จ.เชี ยงใหม่
จํานวน 114 คน จาก 7 ตําบล 104 หมู่บา้ น ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2563 ณ
ศูนย์การเรี ยนรู้ เชิ งปฏิ บตั ิการฯ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุ ประสงค์การ
ฝึ กอบรมเพื่อสร้างผูน้ าํ ท้องถิ่นต้นแบบแห่ งการมีจิตสํานึ กเป็ นจิตอาสามุ่งทําความดีดว้ ยหัวใจเพื่อประโยชน์
สุ ขของชุ มชนตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีองค์ความรู้ในการสร้ างฝายชะลอนํ้า รวมถึงมีองค์
ความรู้ ใ นการจัดการดิ น นํ้า ป่ า ตามแนวทางศาสตร์ พระราชา อําเภอแม่ แจ่ มจึ ง น้อมนํา แนวทางศาสตร์
พระราชาในการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ และถื อเป็ นจุดเริ่ มต้นในการผูน้ าํ ชุ มชนจะต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจ
ตามแนวทางศาสตร์ พระราชา จึงจะสามารถนําประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่างๆ
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ในพื้นที่ได้ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และภารกิจของ กฟผ.
ในการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน
การที่ผนู ้ าํ ชุ มชนได้เข้ารับการฝึ กอบรมดังกล่าว อําเภอแม่แจ่มจึงขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาสําคัญ
ในพื้นที่ โดยผูน้ าํ ชุ มชนที่ผา่ นการฝึ กอบรมสามารถบูรณาการความร่ วมมือจากประชาชนในพื้นที่หมู่บา้ น
ตําบล และหน่วยงานทุกภาคส่ วนในพื้นที่ นําองค์ความรู ้จากการฝึ กอบรมมาสร้างฝายชะลอนํ้า โดยใช้วสั ดุ
จากธรรมชาติ ไม่พ่ ึงพางบประมาณจากภาครั ฐหมู่บา้ นละ 500 ฝาย จํานวน 104 หมู่บา้ น รวมจํานวนฝาย
ทั้งหมด 52,000 ฝาย ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นโครงการสร้ างฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริ ในนาม ‚โครงการ
52,000 ฝาย ถวายพ่อ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่๑ ซึ่ งดําเนินการในห้วงเดือน สิ งหาคม - พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
ผลจากการดําเนิน สามารถแสดงถึงความสําคัญของด้านพื้นที่ผ่านการขับเคลื่ อนโครงการฯ แสดง
ถึงบทบาทของหน่วยงานที่แสดงหน้าที่หรื อความรับผิดชอบในด้านต่างๆของโครงการฯสามารถสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจผ่านการขับเคลื่อนโครงการ และความสัมพันธ์เชิงอํานาจสะท้อนให้เห็นผลงานเชิง
ประจักษ์ในสังคม อาทิ กฟผ.ได้รับรางวัลการดําเนิ นงานเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมดีเด่นจากการมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจ จากโครงการอนุ รักษ์ป่าต้นนํ้า
เขื่อนภูมิพล ผลจากการดําเนิ นโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ ทําให้พ้ืนที่แม่แจ่มกลายเป็ นพื้นที่ นําร่ อง
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านโครงการ ‚รักษ์น้ าํ ฟื้ นป่ า ฉลอง 130 ปี แห่ งการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย๑ และห้วงการเกิดพายุโซนร้อนโพดุลในปี พ.ศ.2562 ฝายสามารถดักตะกอนจากนํ้าป่ า
ไหลหลากเฉลี่ยฝายละประมาณ 1 ตัน คิดเป็ นปริ มาณดินตะกอนที่ดกั เก็บได้กว่า 52,000 ตัน และยังช่วยดัก
เก็บตะกอนดินทรายที่จะไหลลงอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลได้ถึงเกือบ 7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยให้การผลิต
กระแสไฟฟ้ าของเขื่อนภูมิพลสามารถดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งการสร้ างฝายชะลอนํ้า
ตามแนวพระราชดําริ ที่ใช้วสั ดุจากธรรมชาติและไม่พ่ งึ พางบประมาณจากภาครัฐ หากคิดเป็ นค่าแรงงานและ
วัสดุในการสร้างฝายเฉลี่ยฝายละ 3,000 บาท จะใช้งบประมาณทั้งสิ้ น 156,000,000 ล้านบาท จึงสะท้อนให้
เห็นถึง ‚การสร้ างเครื อข่ายผ่านบทบาทและความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ๑ อาศัยความเข้มแข็งของหน่ วยงาน
ภาครัฐ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ ผูน้ าํ ชุ มชน ชาวบ้าน และหน่ วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่คอยให้การ
สนับสนุนให้การสร้างฝายชะลอนํ้าจํานวน 52,000 ฝาย ของอําเภอแม่แจ่มประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจเกี่ ยวกับบทบาทของแต่ละหน่ วยงานที่ เข้ามาขับเคลื่ อนโครงการ
52,000 ฝายถวายพ่อฯ และบทบาทนั้นส่ งผลให้แต่ละหน่ วยงานมี ความสัมพันธ์ เชิ งอํานาจในรู ปแบบใด
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังสนใจถึงการสร้างเครื อข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ สะท้อนถึง
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อํา นาจของแต่ ล ะหน่ ว ยงานอยู่ ใ นรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อํา นาจรู ป แบบใด และ
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ความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันอย่างไร โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วม และแนวคิดเครื อข่าย ในการศึกษางานวิจยั
ครั้งนี้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของแต่ละภาคีเครื อข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯที่
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการขับเคลื่อนที่โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อํา นาจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยแต่ ล ะภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการ
ขับเคลื่อนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯอยูใ่ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจรู ปแบบใด และส่ งผลต่อกันอย่างไร

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. แนวคิดการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นการแสดงถึงศักยภาพของประชาชน และการพึ่งตนเองของชุมชน
ในส่ ว นของแนวคิ ด ชุ ม ชนและการสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนเป็ นปรากฎการณ์ ข องกระแสการ
เปลี่ยนไปของโลกในศตวรรษที่ 21และสังคมไทย ซึ่ งการปกครองของรับได้เปิ ดโอกาสให้กลุ่มต่างๆและ
ท้องถิ่นได้แสดงบทบาทมากขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่ งเป้ าหมายการกระจายอํานาจการปกครอง
จากรวมศูนย์สู่การปกครองแบบกําหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง พร้อมทั้งเป็ นแนวการจัดการและแก้ไข
ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของประชาชนในท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่นและได้ส่งเสริ มให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแลทรัพยากรเพื่อคุณภาพชีวติ ของตนเอง
ภู มิ ธ รรม เวชยชัย (2527:24) อธิ บ ายความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนคื อ การที่
ประชาชนหรื อชุมชนต้องการพัฒนาความสามารถของตนในการจัดการ การควบคุมการใช้ และการกระจาย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุ มชนให้เกิ ดประโยชน์ต่อคนในชุ มชนมากที่สุด อีกทั้งชุ มชนยังต้องเป็ นคนออกแบบ
คนกํา หนด ในด้านการรั บรู้ การรั กษาภูมิปัญญาของชุ มชน และเสนอแนวทางที่ จะให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
ชุมชนที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
ดังนั้น แนวคิดการมีส่วนร่ วมที่ผวู ้ ิจยั จะใช้ศึกษานั้นจะใช้วิเคราะห์ในส่ วนที่แต่ละหน่ วยงาน อาทิ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ วยงานรั ฐ วิส าหกิ จ หน่ ว ยงานภาคประชาสั ง คม มี บ ทบาทผ่า นหน้า ที่ ห รื อความ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ และบทบาทของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความสม
พันธ์เชิ งอํานาจในรู ปแบบใดและส่ งผลต่อกันอย่างไร อีกทั้งการมีส่วนร่ วมระดับใดที่จะสามารถยกระดับ
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หน่ วยงานให้มีลกั ษณะเด่ นหรื อเป็ นตัวหลักขับเคลื่ อนในโครงการฯนี้ ซึ่ งจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิ ง
อํานาจของแต่ละภาคีเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี
2. แนวคิดเครือข่ าย
สร้างเครื อข่าย หมายถึง การทํางานในรู ปแบบร่ วมกันระหว่างองค์กรในลักษณะการพึ่งพาอาศัยกัน
ก่อให้เกิดรู ปแบบการทํางานที่แลกเปลี่ยนข้อมูล แต่มีเป้ าหมายร่ วมกัน ซึ่ งการทํางานร่ วมกันนั้นที่องค์กรแต่
ละองค์กรมีฐานะเท่ากันและสมาชิกของแต่ละองค์กรยังมีอิสระซึ่ งกันละกัน
ดังนั้น ความสําคัญของการสร้างเครื อข่ายทางสังคมคือ การบรรลุเป้ าหมายของบุคคลหรื อองค์เดียว
นั้นไม่สามารถทําได้โดยลําพัง แต่ตอ้ งอาศัยการร่ วมกันทํางานเป็ นกลุ่มเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายร่ วมกันซึ่ ง
องค์ประกอบของเครื อข่ายทางสังคม ประกอบด้วย หนึ่ง สมาชิก สอง จุดมุ่งหมาย สาม การมีจิตสํานึกด้าน
หน้าที่ที่ได้รับ สี่ การแลกเปลี่ยนและการเข้ามามีส่วนร่ วม และห้า ความสัมพันธ์และการสื่ อสาร (พระมหาสุ
ทิตย์ อาภากโร, 2547:48-49)
แนวคิดเครื อข่ายสะท้อนถึงการทํางานที่เป็ นการสร้างเครื อข่ายการขับเคลื่อนโครงการ 52,000 ฝาย
ถวายพ่อฯ ที่ แต่ละหน่ วยงานต่างดึ งศักยภาพที่ ตนมี อยู่ ความถนัด ความรู้ และมีทรัพ ยากรที่ ตนมี อยู่เข้า
มาร่ ว มขับ เคลื่ อ นโครงการฯ จึ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ จ ากการสร้ า งเครื อ ข่ า ย สะท้อ นเป็ น
‚ความสัมพันธ์ เชิ งอํานาจในลักษณะเครื อข่าย๑ ที่ การทํางานในรู ปแบบเครื อข่ายของแต่ละหน่ วยงาน
สะท้อนให้เห็ นถึ ง ความสั มพันธ์ เชิ ง อํานาจที่ แฝงอยู่ใ นนั้น และความสัมพันธ์ เชิ ง อํา นาจของแต่ ล ะภาคี
เครื อข่ายอยูใ่ นรู ปแบบใด และส่ งผลต่อกันอย่างไร

กรอบแนวคิด
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วิธีการวิจัย
1. แหล่ งข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา ผ่านแนวคิดทฤษฎี
การมีส่วนร่ วมและทฤษฎี ภาคเครื อข่าย รวมถึงงานวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้งวางแผนเพื่อให้การศึกษา
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
2.1.การสัมภาษณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ สั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง ที่ ผูว้ ิจ ัย ได้เ ตรี ย มแบบแผนการ
สัมภาษณ์ที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาไว้แล้วและการสัมภาษณ์ จะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ ที่เกิ ด โดย
แบ่งกลุ่มผูถ้ ูกสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 กลุ่มประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ นายอําเภอแม่แจ่ม, ปลัดอําเภอ
แม่แจ่ม, กํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น, อปท. ต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารกฟผ. และ หน่วยงานภาค
ประชาสังคม ได้แก่ ภาคีเครื อข่าย เช่น มูลนิธิกสิ กรรมธรรมชาติ ,มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ าํ , สภาคริ สตจักรแห่ ง
ประเทศไทย, ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ, และภาคีเครื อข่ายๆอื่น เป็ นต้น
3.วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาเอกสาร ศึกษาค้นคว้า รู ปแบบรวบรวมข้อมูลเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยั เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวติดในการศึกษาออกแบบและกําหนดวิธีวจิ ยั
การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็ นการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเก็บรวมรวม
จากจากกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่ งใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลวิจยั จากการสัมภาษณ์

ผลการศึกษา
ผลศึกษาพบว่า บทบาทและความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีเครื อข่ายใน ‚โครงการ 52,000 ฝาย
ถวายพ่อ ในพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชี ยงใหม่๑ สามารถแบ่งบทบาทของภาคีฯออกเป็ น 3 บทบาทหลักคือ ‚ผูท้ ี่
ขับเคลื่อนนโยบายระดับอําเภอ๑ ‚ผูท้ ี่นาํ นโยบายไปปฏิบตั ิระดับหมู่บา้ น๑ และ ‚ผูท้ ี่สนับสนุนหรื อผลักดัน
นโยบาย๑ โดยผูท้ ี่ขบั เคลื่อนนโยบายฯขับเคลื่อนผ่านสายบังคับบัญชาที่ถือว่าเป็ นการขับเคลื่ อนทางตรงที่
โครงสร้างทางระบบราชการกําหนดคือ ‚ข้อสั่งการของนายอําเภอแม่แจ่ม๑ ที่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ าํ ใน
ภาคส่ วนอื่ นๆ อาทิ นายกองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นร่ วมกับนายอําเภอแม่แจ่มมี ขอ้ ตกลงที่มีเป้ าหมาย
ร่ วมกันคื อแต่ล ะหมู่ บ ้า นร่ วมกันสร้ า งฝายชะลอนํ้า หมู่ บ ้า นละ 500 ฝาย ทั้ง 104 หมู่ บ ้า น ในอ.แม่ แจ่ ม
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จ.เชี ยงใหม่ อีกทั้ง บทบาทของผูท้ ี่ขบั เคลื่ อนนโยบายฯทางอ้อมคือการทําให้ ‚ผูน้ าํ ในพื้นที่อาํ เภอแม่แจ่ม
เข้าใจและตระหนักถึงปั ญหาในพื้นที่๑ และต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา โดยเริ่ มจากการเข้า
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการฝึ กอบรมฯ ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้เชิ งปฏิบตั ิการเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระบรมธาตุดอยผา
ส้ม อ.สะเมิง จ.เชี ยงใหม่ ‚บทบาทผูท้ ี่นาํ นโยบายไปปฏิบตั ิระดับหมู่บา้ น๑ ผูว้ ิจยั พบว่า กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และผูน้ าํ ในพื้นที่คือบุคคลยอมรับและรับข้อสั่งการจากนายอําเภอแม่แจ่มผ่านข้อตกลงที่มีร่วมกันและนําข้อ
สั่งการนั้นไปปฏิ บตั ิในแต่ละหมู่บา้ นก่อให้เกิ ดหมู่บา้ นละ 500 ฝาย ทั้ง 104 หมู่บา้ น รวม 52,000 ฝาย ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั พบว่าบทบาทนี้ มีส่วนสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะกลุ่มผูน้ าํ เหล่านี้ เป็ น ‚กําลังหลักในการขับเคลื่อนใน
ระดับหมู่บา้ นและเป็ นผูน้ าํ ที่สามารถจะชักจูงภาคีฯภายในหมู่บา้ นของตนมามีส่วนร่ วมในการสร้ างฝายฯ
ภายในหมู่บา้ น๑ โดยภาคีฯภายในชุ มชนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างฝายฯ อาทิ วัดหรื อโบสถ์
สถานศึกษา หน่วยจัดการต้นนํ้า หน่วยป้ องกันและพัฒนาป่ าไม้ โครงการหลวงและรพ.สต.ในพื้นที่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ศักยภาพของผูน้ าํ หรื อในแต่ละชุมชนก็มีส่วนสําคัญในการสร้างฝายชะลอนํ้าที่สามารถชักจูงภาคี
ฯภายนอกชุมชนเข้ามาสนับสนุนการสร้างฝายฯของตน อาทิ ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2514 บริ จาคปูนซี เมนต์
ให้แก่บา้ นบนนา ต.ช่ างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม ในการสร้างฝายชะลอนํ้าขนาดใหญ่ก้ นั ลําห้วยแม่ก๋ ึง เป็ นต้น ดังนั้น
ศักยภาพของผูน้ าํ ชุ มชนถื อว่าเป็ นบทบาทสําคัญที่ ทาํ ให้การสร้ างฝายชะลอนํ้าตามโครงการฯนั้นประสบ
ความสําเร็ จเห็นได้จาก การได้รับรางวัล จากกฟผ.ที่สนับสนุนรางวัล 3 หมู่บา้ นแรกที่สร้างฝายครบ 500 ฝาย
เป็ น 3 หมู่บา้ นแรก โดยจะได้รับรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท คือ หมู่บา้ นห้วยขี้เปอะ ต.แม่ศึก รางวัลรอง
ชนะเลิศ 30,000 บาท หมู่บา้ นแม่ซา ต.แม่นาจรและรางวัลรองชนะเลิศลําดับที่สอง 20,000 บาท คือ หมู่บา้ น
นาฮ่องใต้ ต.แม่ศึก จึงสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพผูน้ าํ ชุ มชนนั้นมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการสร้างฝาย
ภายในหมู่บา้ นให้ตามเป้ าหมายและได้รับรางวัลจากภาคีฯเป็ นการสร้ างกําลังใจและแรงใจให้กบั ผูน้ าํ และ
ชาวบ้า นในการสร้ า งฝายฯตามโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ และบทบาทผูท้ ี่ ส นับสนุ นหรื อผลัก ดัน
นโยบายนั้นเป็ น ‚ลักษณะทีมเครื อข่าย๑ ที่แต่ละภาคีเครื อข่ายทํางานร่ วมกันที่ความสัมพันธ์ทางเครื อข่ายที่
เป็ นโอกาสให้เกิ ดความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรเพื่อแลกเปลี่ ยน และการสร้ างความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันที่ มี
เป้ าหมายร่ วมกัน และการทํางานร่ วมกันในฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่ งแต่ละองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่ตนมี
หรื อศักยภาพที่ตนถนัดในการทํางานร่ วมกันกับภาคีเครื อข่ายอื่นๆ อาทิ กฟผ.สนับสนุนการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการแก่ผนู ้ าํ ชุมชนของอ.แม่แจ่มฯ สภาคริ สตจักรฯ เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างฝายของแต่ละหมู่บา้ น
มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ าํ สนับสนุนเครื่ องดื่มและอาหารในการสร้างฝายชะลอนํ้าฯ พระสงฆ์เข้ามาช่วยในการ
สร้างฝายฯ สถานศึกษานํานักเรี ยนมาสร้างฝายฯเพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าและความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ เป็ นต้น
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ด้านความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีฯในโครงการ 52,000 ฝายฯ ผูว้ ิจยั พบว่าความสัมพันธ์ เชิ ง
อํานาจฯสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้ ‚ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจแนวดิ่ง๑ คือ ลักษณะเส้นสายการ
บังคับบัญชาของระบบราชการและระบบรัฐวิสาหกิจ อาทิ กฟผ. กําหนดนโยบายให้ตอบรับกับนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน เป็ นต้น ‚ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจแนวราบ๑ คื อความสัมพันธ์ระหว่างภาคีฯที่ทาํ งาน
ร่ วมกันมีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายเดียวกัน ซึ่ งแต่ละองค์กรส่ งเสริ ม สนับสนุน ระหว่างกันในความสัมพันธ์ที่
เกื้ อหนุ น ภายใต้ท รัพ ยากรและศักยภาพที่ ตนมีใ ห้ก ารสนับสนุ น ส่ ง เสริ ม การทํา งานร่ วมกันของแต่ล ะ
องค์ก รในโครงการฯดัง กล่ า ว ทํา ให้ ค วามสั ม พัน ธ์ ล ัก ษณะนี้ พัฒ นาระดับ สู ง ขึ้ น จนกลายเป็ นรู ป แบบ
‚ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจที่ส่งผลกัน๑ คือ ความสัมพันธ์ของภาคีเครื อข่ายที่ร่วมกันทํางาน ภายใต้เป้ าหมาย
เดียวกันร่ วมกันขับเคลื่อนแล้วประสบความสําเร็ จ ส่ งผลให้เกิดผลงานเป็ นที่ประจักษ์สามารถต่อยอดผลงาน
หรื อยกระดับผลงานให้กา้ วไปอีกขั้น อาทิ ภาคีที่ขบั เคลื่อนโครงการฯนี้ประสบความสําเร็ จจากการสร้างฝาย
ให้สาํ เร็ จ 52,000 ฝาย ในปี พ.ศ.2562 ต่อมา ในปี พ.ศ.2564 สามารถต่อยอดโครงการฯขยายเป็ น ระยะที่ 2 คือ
การสร้างฝายชะลอนํ้าอีก 52,000 ฝาย โดยผูส้ นับสนุนจากการ กฟผ. เปลี่ยนเป็ น ชมรมนิ สิตน้องใหม่จุฬาฯ
2514 และสามารถสร้าง ‚พื้นที่แห่งการสร้างทีมภาคีเครื อข่ายในพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชี ยงใหม่ ‛ ภายใต้แนวคิด
การคื นชี วิตให้แจ่ ม หรื อ กฟผ.ได้รับรางวัลการดํา เนิ นงานเพื่อสังคมและสิ่ ง แวดล้อมดี เด่ นจากการมอบ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจจากโครงการอนุ รักษ์ป่า
ต้นนํ้าเขื่อนภูมิพล เป็ นต้น
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั พบว่าบทบาทและความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีเครื อข่ายในโครงการ 52,000 ฝายฯ
ซึ่ งบางภาคี ฯนั้นมีบทบาทเดี ยวคือ ‚บทบาทของผูน้ าํ ไปปฏิ บตั ิระดับหมู่บา้ น๑ แต่บางภาคี ฯนั้นมีหลาย
บทบาทคือ ‚บทบาทของผูข้ บั เคลื่อนนโยบายระดับอําเภอ๑ และ ‚บทบาทของผูส้ นับสนุ นหรื อผลักดัน
นโยบาย๑ ซึ่ งบทบาทของภาคีฯขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพมากก็ส่งผลให้การขับเคลื่อนมีพลัง ส่ วนภาคีฯขนาด
เล็กอื่นๆเปรี ยบเสมือนฟันเฟื องเล็กๆในการขับเคลื่อนตามบทบาทที่ตนได้รับและมีศกั ยภาพสนับสนุ นการ
ทํางาน และความสัมพันธ์เชิงอํานาจของภาคีฯในโครงการฯนี้ จะอยู่ใน ‚ลักษณะแนวราบ๑ และยกระดับ
ภาคี เครื อข่ายในลักษณะ ‚ความสัมพันธ์ เชิ งอํานาจที่ ส่งผลกัน๑ ที่ โครงการฯนี้ ประสบความสําเร็ จและ
สามารถต่ อ ยอดโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ ฯ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2564 และภาคี ฯ ที่ เ ข้ามาขับเคลื่ อ น
โครงการฯได้รับรางวัลระดับประเทศ และภาคีฯสามารถสร้างทีมเครื อข่ายในพื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชี ยงใหม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงอํานาจแบบแนวดิ่งก็ส่งผลให้การดําเนินนโยบายผ่านการคิดโครงการฯ
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โดยมี เส้ นสายการบัง คับ บัญ ชา การมอบหมายหน้าที่ ขนาดของการจัด การ ถื อ เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ท าํ ให้
โครงการนี้ฯประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้พ บประเด็ นที่ น่า สนใจจึ ง ได้นํา มาอภิ ป รายผล คื อ บทบาทของภาคี
เครื อข่ายในโครงการสร้าง 52,000 ฝายฯ พบว่าบทบาทของภาคีฯมี 3 บทบาท คือ บทบาทของผูข้ บั เคลื่อน
นโยบายระดับอําเภอ บทบาทของผูน้ าํ ไปปฏิ บตั ิ ระดับ หมู่ บา้ น และบทบาทของผูส้ นับสนุ นหรื อผักดัน
นโยบาย ที่บทบาทของแต่ละภาคีฯมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการฯผ่านหน้าที่หรื อความรับผิดชอบใน
การขับเคลื่ อนโครงการ 52,000 ฝายฯ โดยเฉพาะบทบาทของผูน้ าํ ไปปฏิ บตั ิ ระดับหมู่บา้ น ได้แก่ กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ าํ ในพื้นที่คือบุคคลที่รับข้อสั่งการจากนายอําเภอแม่แจ่มผ่านข้อตกลงที่มีร่วมกันและนํา
ข้อสั่งการนั้นไปปฏิบตั ิในแต่ละหมู่บา้ นก่อให้เกิดหมู่บา้ นละ 500 ฝาย ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าบทบาทนี้ มีส่วนสําคัญ
เพราะกลุ่มผูน้ าํ เหล่านี้เป็ น ‚กําลังหลักในการขับเคลื่อนในระดับหมู่บา้ นและเป็ นผูน้ าํ ที่สามารถจะชักจูงภาคี
เครื อข่ายภายในหมู่บา้ นเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างฝายชะลอนํ้า๑ ซึ่ งสอดคล้องกับที่ ภูมิธรรม เวชยชัย
(2527:24) ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ด้านบทบาทของผูข้ บั เคลื่อนนโยบายระดับอําเภอและบทบาทของผูผ้ ลักดันหรื อสนับสนุนนโยบาย
นั้น สอดคล้องกับแนวคิดเครื อข่ายที่วา่ การสร้างเครื อข่ายระหว่างภาคีเครื อข่ายที่ทาํ งานพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
มากกว่าที่จะแข่งขัน และการร่ วมกันทํางานมีฐานะเท่าเทียมกันเครื อข่าย ภาคีแต่ละภาคีทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
แต่ความเป็ นอิสระของสมาชิกแต่ละองค์กรยังคงมีอยู่ สอดคล้องกับที่พระมหาสุ ทิตย์ อาภากโร,2547:48-49
ให้ ค วามสํ า คัญ ของการสร้ า งเครื อข่ า ยทางสั ง คมไว้ ดั ง นั้ น บทบาทของภาคี เ ครื อข่ า ยจึ ง ส่ ง ผลให้
‚ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจในลักษณะภาคีเครื อข่าย๑ ประกอบด้วย หนึ่งคือ ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจแนวดิ่ง
ปรากฎในรู ปแบบลักษณะสายการบังคับบัญชาของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ สองคือ ความสัมพันธ์เชิง
อํา นาจแนวราบ ความสั ม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะนี้ คื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ก รที่ ท าํ งานร่ ว มกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายเดียวกัน ซึ่ งแต่ละองค์กรส่ งเสริ ม สนับสนุน ผลักดัน ระหว่างกัน ในความสัมพันธ์ที่
เกื้ อหนุ น ภายใต้ทรัพยากรหรื อศักยภาพที่ตนมีให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม การทํางานร่ วมกันในโครงการฯ
ดังกล่าว จนทําให้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้พฒั นาระดับสู งขึ้นจนกลายเป็ นรู ปแบบที่สามคือ ความสัมพันธ์
เชิงอํานาจที่ส่งผลกัน คือ ความสัมพันธ์ของภาคีเครื อข่ายที่ร่วมกันทํางาน ภายใต้เป้ าหมายเดียวกัน ร่ วมกัน
ขับเคลื่อนโครงการฯแล้วประสบความสําเร็ จ ส่ งผลให้เกิดผลงานเป็ นที่ประจักษ์สามารถต่อยอดผลงานหรื อ
ยกระดับผลงานให้กา้ วไปอีกขั้น ดังนั้น บทบาทและความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของภาคีเครื อข่ายในโครงการ
52,000 ฝายฯ บทบาทของแต่ละภาคีฯผ่านหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้ทรัพยากรที่ตนมี ซึ่ งแต่ละภาคีฯมี
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เป้ าหมายเดี ยวกัน ส่ งผลให้เกิ ดบทบาทที่แต่ละภาคีฯนั้นสามารถแสดงได้ในหลายบทบาททั้งบทบาทผูน้ าํ
การขับ เคลื่ อนระดับ อํา เภอหรื อบทบาทผูท้ ี่ ใ ห้ก ารสนับสนุ นหรื อผลัก ดัน หรื อภาคี ฯอาจจะได้รับเพี ย ง
บทบาทเดี ยวแต่บทบาทนั้นกลับมีความสําคัญอย่างมาก ส่ งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชิ งอํานาจระหว่างภาคี
เครื อข่ายและความสัมพันธ์เชิงอํานาจส่ งผลระหว่างกันเหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. การที่ภาคีเครื อข่ายเข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดโครงการ 52,000 ฝายฯ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นการทํางานที่มี
ลักษณะเชิ งบูรณาการของแต่ละภาคีฯ ที่ทาํ งานภายใต้ขอ้ จํากัดของพื้นที่ที่มีความหลากหลายสู ง มีขอ้ จํากัด
ต่างๆ และการนําข้อได้เปรี ยบหรื อจุดแข็งของพื้นที่อาํ เภอแม่แจ่ม มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการทํางานใน
พื้นที่คือ ความเข้มแข็งของผูน้ าํ ทั้งผูน้ าํ ท้องที่ และผูน้ าํ ท้องถิ่ น เปิ ดโอกาสให้ผนู้ าํ ชุ มชน ชาวบ้าน เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการขับเคลื่อนฯ โดยโครงการฯนี้สามารถเป็ นต้นแบบการสร้างเครื อข่ายการทํางาน ‚ลักษณะทีม
เครื อข่าย๑ ในพื้นที่อาํ เภอแม่แจ่มภายใต้ ‚แนวคิดการคืนชีวติ ให้แจ่ม๑
2. เร่ งประชาสั มพันธ์ สร้ างความรั บรู ้ สร้ างความเข้าใจ เกี่ ยวกับประโยชน์ของฝายชะลอนํ้า ให้
ชาวบ้านได้รับรู้ เพื่อให้เล็งเห็นประโยชน์ของฝายชะลอนํ้า เพื่อที่จะได้เกิดการต่อยอดการทําฝายชะลอนํ้าใน
ทุกๆปี เพื่อฟื้ นฟูป่าต้นนํ้าและฟื้ นฟูระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
3. อําเภอแม่แจ่มคือพื้นที่แห่ งวาทกรรม ภายใต้พ้ืนที่แห่ งปั ญหาโดยเฉพาะเรื่ อง ฝุ่ นควันและไฟป่ า
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ทุกภาคีเครื อข่ายหรื อหน่วยงานพยายามเข้ามาขับเคลื่อน ดําเนิ นโครงการต่างๆ จน
กลายเป็ นพื้นที่นาํ ร่ องของหน่วยงานต่างๆ จนกลายเป็ นพื้นที่ตน้ แบบภายใต้แนวคิด ‚แม่แจ่มโมเดล๑

PSPARN 2022

661

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

รายการอ้างอิง
กชพรรณธ์ อ่อนสุ วรรณ./(2555)./ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกบั ภาวะผูน้ าํ ของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น/
(การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)./เชียงใหม่./
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สื บค้นจาก CMU e-Theses
ทานตะวัน อินทร์จนั ทร์ ./(2546)./การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน/(การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)./เชียงใหม่./
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สื บค้นจาก CMU e-Theses
วิริญญา มังคลาด./(2560)./การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ บ้านแม่
กําปอง จังหวัดเชียงใหม่/(การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)./เชียงใหม่./
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สื บค้นจาก CMU e-Theses
อัจฉรา ปุราคม./(2548)./การพัฒนาเครื อข่ายทางสังคมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ:กรณี ศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก. (วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบณั ฑิตสาขาพัฒนาสังคม)./พิษณุโลก./มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สื บค้นจาก http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2561). เขื่อนภูมิพล. วันที่คน้ ข้อมูล 3 มกราคม 2565 เข้าถึงได้จาก
https://www.egat.co.th/index.php?option=com
ดวงเดือน เฟื่ องเจริ ญ. (2564). พลิกฟื้ นผืนป่ าต้นนํ้าเขื่อนภูมิพล คืนสมดุลที่ยงั่ ยืนสู่ ธรรมชาติยงั ประโยชน์สู่
ชุมชน. วันที่คน้ ข้อมูล 3 มกราคม 2565 เข้าถึงได้จาก
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com

662

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

การบูรณาการการปฏิบัตงิ านภายใต้ คณะกรรมการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน และ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ อาเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร ในการป้ องกันและควบคุมการ
แพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Integrating the operation under Emergency operation centre and incidence
Command system (EOC), SamNgam District, Phichit province on prevention
controlling the Coronavirus Disease 2019 Epidemic
สรัญธรณ์ บุตรชัย (Sarundhorn Butchai)
นักศึกษาหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
E –mail sarundhornn@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มุ่งหมายศึกษาการบูรณาการการปฏิบตั ิงานภายใต้คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นและ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคลัสเตอร์ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองโสน และคลัสเตอร์ หมู่ที่ 13 ตําบลสามง่าม เพื่อ
ทราบถึ งกระบวนการบูรณาการ ความเหมือนและความต่าง ปั ญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะการพัฒนา
กระบวนการบูรณาการการปฏิ บตั ิง านของคณะกรรมการฯ โดยใช้วิธี วิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยวิธีการค้นคว้า
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมการและสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแบบไม่มีโครงสร้ างจากผูเ้ กี่ ยวข้อง จํานวน 15
คน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานภายใต้คณะกรรมการฯ ในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งสองคลัสเตอร์ มีข้ นั ตอนกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน โดยเน้นการบูร
ณาการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน แต่ท้ งั สองคลัสเตอร์ มีบริ บท
พื้ น ที่ แ ละลัก ษณะการแพร่ ร ะบาดที่ แ ตกต่ า งกัน จึ ง ส่ ง ผลให้ ม าตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของ
คณะกรรมการฯ ต่างกันกันไปด้วย เช่น มาตรการปิ ดหมู่บา้ นชัว่ คราว เป็ นต้น ส่ วนมาตรการป้ องกันการแพร่
ระบาดค่อนข้างมีลกั ษณะคล้ายกัน อีกทั้งยังพบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการฯ
คือ ความหวาดกลัวตื่นตระหนกและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรคระบาดของประชาชน โครงสร้าง
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ภายในของคณะกรรมการฯ ที่มีความทับซ้อนกัน และขาดแคลนงบประมาณ รวมไปถึงระเบียบขั้นตอนการ
เบิกจ่ายที่มีความซับซ้อน จากผลการศึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาการบูรณาการของคณะกรรมการฯ
คือ 1.ควรปรับ ลดโครงสร้ างภายในของคณะกรรมการฯ 2.ปรั บ ปรุ งระเบี ยบข้อกฎหมายในการเบิ กจ่า ย
งบประมาณ 3.เพิม่ งบประมาณในการป้ องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ

คาสาคัญ: การบริ หารจัดการโรคระบาด, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Abstract
The research was used to study the integration under the Emergency operation center and
incidence Command system (EOC), operations in the prevention and control of the coronavirus disease
2019 epidemic of Nongsano sub-district and Samngam sub-district. To demonstrate the similarities and
differences of the integration and know the problems and obstacles as well as suggest guidelines for the
development of the integrated operational process of EOC, by using qualitative research included
documentary research, participation observation, and in-depth interviews with 15 samples. The results of
the study revealed that Operations under EOC To prevent and control the spread of coronavirus disease
2019 in both clusters. There are similar process steps. The integration and coordination of information
exchange between internal departments, because the two clusters have different geographic contexts and
epidemic characteristics, as result, measures to control the epidemic of the EOC are different too. The
epidemic prevention measures are similar. In addition, problems and obstacles were encountered in EOC's
operations. Namely the fear, panic, and lack of knowledge and understanding about the epidemic of the
people. Shortage of specialist internal structure of the EOC with overlapping and lack of budget including
complicated disbursement procedures. Therefore, from the results of the study, there are recommendations
for improving the management of the EOC, including 1) The internal structure of the EOC should be
reduced. 2) Improve the rules and regulations of the budget disbursement. 3) increase budget for
prevention controlling the Coronavirus Disease 2019 Epidemic

Keywords: Epidemic Management, Coronavirus Disease 2019 Epidemic

664

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

บทนา
ปั จจุบนั ที่ทวั่ โลกกําลังเผชิ ญปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ งถือเป็ นการระบาด
ใหญ่ (pandemic) ที่ มีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วในทุ กภูมิภาคทัว่ โลก โดยพบการระบาดครั้ งแรกใน
ประเทศจีน เมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วในทุกทวีป
สําหรับประเทศไทย พบผูป้ ่ วยรายแรก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 และแพร่ ระบาดขยายในประเทศ
เป็ นวงกว้างอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดเชื้ อจํานวน 3,226,697 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) (กรม
ควบคุ มโรค, 2565) ดังนั้นเพื่อเฝ้ าระวังและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สฯ รัฐบาลจึงได้
ประกาศมาตรการ คําสั่ง และข้อระเบี ยบต่างๆ ในการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
ดังกล่าว เช่น ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชกําหนด การบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ว่าด้วยการใช้มาตรการสําหรั บพื้นที่ควบคุ มสู งสุ ดและเข้มงวด ได้แก่ การ
ห้ามออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความ
เสี่ ยงต่อการแพร่ โรค เป็ นต้น
มาตรการดังกล่าวที่รัฐบาลกําหนดต่างมีลกั ษณะที่เป็ นข้อสั่งการ และการเฝ้ าระวังป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อฯ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกระทรวงที่ มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ ยวกับการบําบัดทุ กข์
บํารุ งสุ ข การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545 จึ ง ได้ จ ัด ตั้ง ศู น ย์ บ ริ หารสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนิ นตามข้อสั่งการจากศูนย์บริ หารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.) และอํา นวยการ และประสานผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด และผู ้ว่ า ราชการ
กรุ งเทพมหานครในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ น
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสฯ ข้อ
สั่งการของศูนย์บริ หารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
และการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิ นได้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ อําเภอในฐานะที่เป็ นหน่ วยราชการส่ วน
ภูมิภาค ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทของแต่ละพื้นที่ เป็ นอย่างดี มีอาํ นาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในการส่ งเสริ ม สนับสนุน และจัดให้มี
การบริ การร่ วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริ การร่ วม
อําเภอสามง่าม จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น และระบบบัญชาการเหตุการณ์ อําเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยในการปฏิบตั ิหน้าที่จะประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ได้แก่
อําเภอ โรงพยาบาล สาธารณสุ ข ตํารวจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการฯ ดังนี้
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1. ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุ ก ารณ์ ระดับ อํา เภอ 2. ที มเฝ้ าระวังและประเมิ นสถานการณ์ 3.ทีมยุทธศาสตร์ 4. ที ม
ปฏิบตั ิการ 5. ทีมสื่ อสารความเสี่ ยง 6. การเงินและงบประมาณ 7. กฎหมาย 8. ทีมทรัพยากรและส่ งกําลัง
บํารุ ง 9. ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุก ารณ์ ระดับตําบล ซึ่ งมี นายอําเภอสามง่ ามเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุ การณ์ ฯ ในการ
ควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่ และประสานงานในแต่ละฝ่ าย ผ่านการประชุ มหารื อ เพื่อให้เกิ ดการทางานแบบ
บูรณาการหน่วยงานราชการทุกภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องในการร่ วมกันป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงนํานโยบายของรัฐมาปรับใช้ กําหนดมาตรการต่าง ๆให้เหมาะสมกับ
บริ บทของพื้นที่
อําเภอสสามง่าม พบผูต้ ิดเชื้ อไวรัสฯ ครั้งแรกในช่ วงการระบาดระลอกใหม่ และมีผตู ้ ิดเชื้ อไวรัสฯ
เพิ่มสู ง ขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง จนกลายเป็ นอําเภอที่ มี ยอดผูต้ ิ ดเชื้ อมากที่ สุดในจังหวัดพิจิตร โดยในช่ วงเดื อน
มีนาคม 2563 จนถึง เดือนสิ งหาคม 2564 มีผตู ้ ิดเชื้อไวรัสฯ ทั้งหมด จํานวน 145 ราย และพบการแพร่ ระบาด
แบบคลัสเตอร์ ครั้งแรกในจังหวัดพิจิตร คือ คลัสเตอร์ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองโสน มีผตู ้ ิดเชื้ อไวรัส จํานวน 17
ราย คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ หมู่ที่ 13 ตําบลสามง่าม ผูต้ ิดเชื้อไวรัส จํานวน 6 ราย ในระยะเวลาต่อมา ซึ่ งการ
แพร่ ระบาดแบบคลัสเตอร์ จะเป็ นการแพร่ ระบาดในวงกว้างมี ท้ งั ผูต้ ิ ดเชื้ อไวรั สฯ ผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู ง และผู้
สัมผัสเสี่ ยงตํ่าหลายราย ประกอบกับทั้งสองคลัสเตอร์ มีบริ บทพื้นที่
ที่และลักษณะการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน ดังนั้นคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น
ฯ จึ งต้องมี แนวทางเฉพาะของแต่ละคลัสเตอร์ ในการควบคุ มและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
พร้ อมกับสร้ างกลไกลหรื อกระบวนการกําหนดกรอบการบังคับใช้ให้สมดุ ลระหว่างนโยบายของรัฐบาล
ราชการส่ วนภูมิภาคท้องถิ่น และชุมชน เช่น กําหนดมาตรการเข้า – ออก ภายในหมู่บา้ น จัดตั้งสถานที่กกั ตัว
ของชุ มชน การดูแลกลุ่มเสี่ ยงภายในชุ มน เป็ นต้น ซึ่ งการปฏิ บตั ิงานแบบบูรณาการของหน่ วยงานทุกภาค
ส่ วนถือเป็ นกลไกลสําคัญในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสฯ ที่นาํ มาสู่ การ
ปรับใช้นโยบายของรัฐได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเช่นกัน
ด้วยเหตุเหล่านี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาการบูรณาการการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
แต่ละภาคส่ วนในการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ะระบาดโรคติดเชื้ อไวรัส ภายใต้คณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ ของทั้งสองคลัสเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายและความแตกต่างของการบูรณาการฯ
และทราบถึงปั ญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการบูรณาการการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ สาเหตุ ที่ผศู ้ ึ กษาวิจยั เลื อกพื้นที่ อาํ เภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ใน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เพราะในช่ วงการระบาดระลอกใหม่อาํ เภอสามง่ามมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้ อฯ มากที่สุดใน
จังหวัดพิจิตร และพบการแพร่ ระบาดแบบคลัสเตอร์ เป็ นครั้งแรกของจังหวัดพิจิตรเช่นกัน จนถูกกําหนดให้
เป็ นพื้นที่ควบคุ มสู ง คือมีมาตรการจํากัดการเคลื่อนย้ายคน ตลอดจนปิ ดหมู่บา้ นบางหมู่ชวั่ คราว ด้วยเหตุน้ ี
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คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ จึงเปรี ยบเสมือนกลไกสําคัญในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่อ ประกอบกับผูศ้ ึกษาวิจยั ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นพื้นที่ซ่ ึ งสามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจยั ได้อย่าง
ครอบคลุม เพื่อนําไปสู่ การตอบคําถามการวิจยั

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบูรณาการการปฏิบตั ิงานภายใต้คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ ในการป้ องกัน
และควบคุ มการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งสองคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ หมู่ที่ 4
ตําบลหนองโสน และ คลัสเตอร์ หมู่ที่ 13 ตําบลสามง่าม
2. เพื่อทราบถึงความเหมือน และความต่าง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการบูรณาการการฏิบตั ิงาน
ภายใต้คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
นา 2019 ของทั้งสองคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองโสน และ คลัสเตอร์ หมู่ที่ 13 ตําบลสาม
ง่าม

แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็ นภัยพิบตั ิที่ทวั่ โลกกําลังเผชิ ญอยู่ การอุบตั ิ
ของโรคระบาดนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างรวดเร็ วทั้งต่อชี วิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ดังนั้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค จึงจําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการ
ภัยพิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความสู ญเสี ยจากการเกิดภัยพิบตั ิ
ทวิดา กมลเวชช (2552, หน้า 340-392) ให้ความหมายของการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิและภาวะ
ฉุกเฉิน ว่าหมายถึง การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ นอันเกิดจากสิ่ งที่เป็ นภัยทั้งธรรมชาติและมิใช่ธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย วาตภัย เป็ นต้น เมื่ อเกิ ดภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุ กเฉิ น รัฐจะต้องจัดระเบียบโครงสร้ างและระบบการ
บริ หารจัดการภัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเตรี ยมพร้อม การตอบสนองและการ
ฟื้ นฟูสภาวการณ์ ภยั พิบตั ิ โดยการบริ หารจัดการภัยพิ บตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย 1 ) การบริ หาร
จัดการระหว่างหน่วยงาน 2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน 3) ความสามารถฟื้ นคืนจากภัย
4) ความสามารถในการปรับตัว 5) การสร้งองค์ความรู ้แบบบูรณาการในการจัดการเกี่ยวกับภัย 6) สร้างการ
มีส่วนร่ วมในระดับต่างๆ
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แนวคิดการจัดการเครือข่ าย
การที่จะบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาและบรรเทาสาธารณภัยให้ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องอาศัย
ความน่วมมือจากภาครัฐหลายหน่วยงาน มิใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ ง เช่นเดียวกับการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อฯ ซึ่งคือสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ที่จะต้องใช้การบูรณาการจัดการในลักษณะที่เป็ นเครื อข่าย
และมีองค์ความรู้เฉพาะด้านหลากหลายสาขา เพราะเมื่อเกิดโรคระบาดหรื อสาธารณภัย ย่อมส่ งผลกระทบ
ในวงกว้าง
ไม่ว่าจะเป็ นเศรษฐกิ จ สังคม สาธารณสุ ข ดังนั้นจึงต้องมีบริ หารจัดการในลักษณะที่เป็ นเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดการเตรี ยมความพร้อมและแก้ไขปั ญหาอย่างรอบด้าน โดยอาศัยทรัพย์กรของหน่วยงานต่างๆ ใน
การแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
บีวีร์ (Bevir) (2552, น 121) การจัดการเครื อข่าย เป็ นแนวคิดการบริ หารจัดการแบบใหม่ (New
Governance) ที่ปรับเปลี่ ยนรู ปแบบของความสัมพันธ์ของตัวแสดง โดยนําเอาองค์กที่มีความเชี่ ยวชาญ
แตกต่างกัน มาร่ วมปฏิบตั ิงาน เพื่อบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน โดยที่แต่ละองค์กรไม่ได้สูญเสี ยความเป็ นอิสระ
ในการจัด การองค์ก รของตนเอง ดัง นั้น การจัด การเครื อข่ า ย จึ ง มี ค วามสําคัญในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในทิศทางของการสร้างความร่ วมมือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ตลอดจนนํานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึ ก ษาวิจยั การบู รณาการการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ ก เฉิ น และระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ระบาดโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ศึกษาและดําเนินการวิจยั ภายใต้เป็ นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์น้ ี
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยได้วิจ ัย ค้น คว้า เอกสาร การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบไม่ มี
โครงสร้าง และวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
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ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องโดยคัดเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจง ทั้งหมดจํานวน 15 คน ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จากคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ และผูน้ าํ ชุมชนที่มีบทบาทใน
การป้ องกัน และควบคุ ม การแพร่ ระบาดโรคติ ด เชื้ อ ฯ เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง กระบวนการทํา งาน ปั ญ หาและ
อุปสรรคของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ได้แก่
1) ผูแ้ ทนจากอําเภอสามง่าม
จํานวน 4 คน
2) ผูแ้ ทนจากสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอสามง่าม
จํานวน 3 คน
3) ผูแ้ ทนจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองโสน และเทศบาลตําบลสามง่าม จํานวน 2 คน
4) ผูแ้ ทนจากสถานีตาํ รวจภูธรตําบลสามง่ามและหนองโสน
จํานวน 2 คน
5) ผูน้ าํ ชุมชน
จํานวน 4 คน
เครื่องมือวิจัยทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ร่วมปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งคําตอบงานวิจยั และการอภิปรายผลอันตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือ
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ แล้วกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากคําถามและ
วัตถุ ป ระสงค์ง านวิจยั พร้ อมได้ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อวิจยั ด้วยวิธี ตรวจสอบแบบสามเส้ าเพื่ อ
พิจารณาความครบถ้วน ความมีคุณภาพของข้อมูล
การเก็บรวมรวบข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจําแนกตามประเภทของข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีสัมภาษณ์ในเชิ งลึกแบบไม่มีโครงสร้าง และวิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้ อฯ
ในฐานะหนึ่ งในคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ ซึ่ งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จะทําให้ได้รับ
ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อใช้วิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นถึงการบูรณาการการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ
2) ข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง บทบาท และหน้าที่ของ
ของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ ก เฉิ นฯ ในการป้ องกันและควบคุ ม การแพร่ ระบาดโรคติ ดเชื้ อฯ ตาม
กฎหมาย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยใช้เครื่ องมื อในการวิจยั คือ การศึกษาเอกสาร วิธี
สัมภาษณ์ในเชิงลึก และวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้จากเครื่ องมือเหล่านี้
มารวบรวม วิเคราะห์ ขยายผล ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจยั เพื่อตอบคําถามงานวิจยั

ผลการวิจัย
ภาพรวมการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ตําบลหนองโสน และตําบลสาม
ง่าม อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีดงั นี้
ตําบลหนองโสน
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อฯ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองโสน เป็ นการแพร่ ระบาดแบบคลัสเตอร์ แรก
ของอําเภอสามง่าม และจังหวัดพิตร มีจุดเริ่ มต้นคือ พบผูป้ ่ วยรายแรก ซึ่ งเป็ นผูเ้ ดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อ
เยี่ยมญาติ โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้ อไวรัส ผูป้ ่ วยจึงได้มีการพบปะสังสรรค์ภายในเครื อญาติ ซึ่ งทราบว่า
ตนเองติ ดเชื้ อไวรั สหลังจากกลับมาพิจิตรประมาณหนึ่ งสัปดาห์ ส่ งผลให้เกิ ดการแพร่ ระบาดในวงกว้า ง
ภายในหมู่บา้ น จนต้องปิ ดหมู่บา้ นเป็ นระยะเวลา 14 วัน เพื่อจํากัดการแพร่ ระบาด ไม่ให้ผคู ้ นสัญจรเข้า ออก
หมู่บา้ น พร้อมกับการค้นหาผูป้ ่ วยเชิ งรุ ก (Active case finding) และพบผูป้ ่ วยรายใหม่ จํานวน 16 ราย กับ ผู้
สัมผัสเสี่ ยงสู งและเสี่ ยงตํ่า จํานวน 321 ราย
ตําบลสามง่าม
สํา หรั บการแพร่ ระบาดโรคติ ดเชื้ อฯ ของหมู่ ที่ 13 ตํา บลสามง่ าม เกิ ดจากพบผูป้ ่ วยซึ่ ง มี ป ระวัติ
เดินทางไปตลาดสี่ มุมเมือง เพื่อรับซื้ อผักผลไม้มาขายที่ตลาดสามง่ามและขายให้แก่ลูกค้าอําเภอข้างเคียง ซึ่ ง
การซื้ อขายผักผลไม้ดงั กล่าว ต้องใช้แรงงานหลายคน และแรงงานเหล่านี้ มกั มีพฤติกรรมไม่สวมหน้ากาก
อนามัย เนื่องจากเมื่อสวมหน้ากากอนามัยจะทําให้หายใจลําบากและทํางานไม่สะดวก จึงทําให้เกิดการแพร่
ระบาดแบบคลัสเตอร์ โดยพบผูป้ ่ วยทั้งหมด จํานวน 6 ราย สัมผัสเสี่ ยงสู งและเสี่ ยงตํ่า จํานวน 144 ราย
สํา หรั บ การบริ หารจัดการแบบบู รณาการของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ ในการป้ องกันและ
ควบคุมการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้ อฯ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อกําหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ งพระราชกําหนด การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 ข้อสั่งการของ ศบค.
มท. และคําสั่งจังหวัดพิจิตร อาทิ การกักตัวผูป้ ่ วย ผูเ้ สี่ ยงสู ง 14 วัน การห้ามรวมตัวหรื อจัดกิจกรรมที่มีความ
เสี่ ยงต่อการแพร่ ะโรคระบาด การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ควบคุมการออกนอกเคะสถาน เป็ นต้น พบว่า
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คลัส เตอร์ ตาํ บลหนองโสน อยู่ใ นพื้ นที่ ที่ เป็ นเขตติ ด ต่ อกับ อํา เภอไทรงาม จัง หวัด กํา แพงเพชร
ประกอบกับประชาชนไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้มีการเดินทางเข้าออกพื้นที่อยู่
ตลอดเวลา ส่ ง ผลให้ เมื่ อ เกิ ด การแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ฯ ภายในหมู่ ที่ 4 การควบคุ มการเดิ น ทางของ
ประชาชนเป็ นไปค่อนข้างลําบาก ยิ่งไปกว่านั้นการที่ มีการเดิ นทางเข้าออกหมู่บา้ นตลอดเวลาเป็ นประจํา
ย่อมทําให้ประชาชนรู ้ สึกเคยชิ น อีกทั้งหมู่บา้ นดังกล่าวยังมีสภาพสังคมแบบชนบท ผูค้ นภายในหมู่บา้ นมี
ความสนิ ท สนมและรู ้ จกั คุ ้นเคยกันเป็ นอย่า งดี ดัง นั้นเมื่ อมี บุ ค คลภายนอกเข้า มาในพื้ นที่ จึ ง ไม่ แจ้ง กับ
ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น เพราะคนในชุ มชนต่างเกรงใจกันและกัน ด้วยเหตุ
เหล่ านี้ คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ จึ งได้มีการบูรณาการหน่ วยงานต่างๆ ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน โดยเริ่ มจาก กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขประจําโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ซึ่ งอยู่ในที มผูบ้ ญั ชาการเหตุ การณ์ ระดับ
ตํา บล กับ ที ม เฝ้ าระวัง และประเมิ นสถานการณ์ ลงพื้ นที่ ร่วมกัน เพื่ อสอบสวนโรคพร้ อมออกใบกัก ตัว
สําหรั บผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู งกับเสี่ ยงตํ่า หลังจากจะส่ งข้อมูลทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุ กเฉิ นฯ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสี่ ยง เพื่อหาแนวทางการป้ องกันและควบคุ มการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อฯ ต่อไป โดยแบ่งเป็ น 2 มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการควบคุ ม เนื่ องจากหมู่ ที่ 4 มี ก ารแพร่ ระบาดในวงกว้า ง พบผูป้ ่ วย จํานวน 17 ราย
ประกับกับพื้นที่เป็ นเขตติดต่อกับจังหวัดกําแพงเพชร และมีการสัญจรเข้า ออก หมู่บา้ น ตลอดเวลา ดังนั้น
คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ จึงมาตรการควบคุ มการเคลื่ อนย้ายคนอย่างเข้มงวด คือ ปิ ดหมู่บา้ น
จํานวน 14 วัน โดยจะมีทีมกฎหมาย ทีมปฏิบตั ิการ ทีมผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ระดับตําบล อันประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ปลัดประจําตําบล ร่ วมกันบูรณาการตั้งจุดเวรยาม ออกตรวจลาดตะเวน
รอบหมู่บา้ น เมื่อพบผูฝ้ ่ าฝื นคําสั่งของเจ้าหน้าที่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นจะว่ากล่าวตักเตือน และในกรณี ที่ไม่เชื่ อ
ฟั ง ก็จะดําเนิ นคดีตามกฎหมาย ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ปิดหมู่บา้ น ยังไม่พบผูฝ้ ่ าฝื นจนต้องดําเนิ นคดี เหตุที่
ต้องปิ ดหมู่บ ้า นไม่ เพี ย งมี วตั ถุ ป ระสงค์จาํ กัดวงการเพี ยงระบาดเท่ านั้น แต่ ยงั มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อทํา การ
สอบสวนโรคภายในหมู่ บ ้า น โดยจะมี ก ารบู รณาการระหว่า งที ม ปฏิ บ ตั ิ ก าร ที ม เฝ้ าระวังและประเมิ น
สถานการณ์ ได้แก่ กํา นัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจํา ตํา บล
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ ยังได้จดั ตั้งสถานที่กกั ตัวสําหรับผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู ง
โดยมี ทีม ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุ การณ์ ระดับ อํา เภอ ตําบล ประกอบด้วย นายอําเภอ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองโสน กํานัน และผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ และมีองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองโสน เป็ นทีมการเงินและงบประมาณ
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กับทีมทรัพยากรและส่ งกําลังบํารุ ง ในการสร้างสถานที่กกั ตัว อีกทั้ง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ าํ ชุมชนยังได้
ตั้งจุดรวมนํ้าใจตําบลหนองโสน เพื่อเปิ ดรับบริ จาคสิ่ งของหรื อเงิน ในการช่วยเหลือครอบครัวผูย้ ากไร้ที่ติด
เชื้อไวรัสฯ และผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู งที่ตอ้ งกักตัว
2) มาตรการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสฯ เป็ นโรคที่ อุบตั ิ ใหม่ส่งผลให้ประชาชนขาด
ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการป้ องกันโรค ยิ่ง ไปกว่า นั้นเมื่ อมี ผูป้ ่ วยภายในหมู่ บา้ นช้าวบ้า นมัก จะเกิ ดความ
หวาดกลัวและตัวผูป้ ่ วยหรื อผูส้ ัมผัสเกรงว่าตนจะเป็ นที่รังเกียจแก่ชมชน จึงปกปิ ดข้อมูล ทําให้การสอบสวน
โรคเป็ นไปได้ยาก ดังนั้นคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ จึงได้มีมาตรการป้ องกันสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ
โรคระบาดที่ถูกต้อง โดยมีทีมผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ระดับอําเภอ ทีมเฝ้ าระวังและประเมินสถานการณ์ทีม
ยุทธศาสตร์ ทีมสื่ อสารความเสี่ ยง ในการจัดทําข้อมูลและสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค โดยมี ท้ งั
รู ปแบบเอกสาร และเสี ยงตามสาย เพื่อให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองโสน ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน ตลอดจนลงพื้นที่รณรงค์เชิ ญชวนให้ประชาชน
เข้ารับวัคซี นป้ องกันไวรัสฯ
จากแนวทางที่คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ ได้กาํ หนดขึ้นทั้งสองมาตรการทําให้สามารถ
จํากัดวงการแพร่ ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ ว สามารถใช้เป็ นแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับ
การแพร่ ระบาดแบบคลัสเตอร์ ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าว กลับไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้ารับวัคซีนของคนในชุมชนได้ อาจจะเพราะชาวบ้านยังหวาดกลัวต่อผลข้างเคียงของวัคซี น
คลัสเตอร์ ตาํ บลสามง่าม เป็ นการแพร่ ระบาดที่พบในตลาดสด หมู่ที่ 13 โดยการแพร่ ระบาดเกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสฯ ระหว่างผูค้ า้ กับลูกจ้างภายในตลาด จํานวน 6 ราย แต่มีผเู ้ สี่ ยงสู งและเสี่ ยงตํ่าจํานวนมากถึง
144 ราย เนื่ องจากผูต้ ิดเชื้ อเป็ นพ่อค้า จึงมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นมากมาย และตลาดเป็ นสถานที่ ที่มีคนเข้า
ออกจํานวนมากกระจายไปหลายหมู่บา้ นของตําบลสามง่ าม แต่เนื่ องจากพื้นที่ ระบาดดังกล่ า วอยู่ในเขต
ชุ ม ชนเมื อ ง และเป็ นย่ า นเศรษฐกิ จ จึ ง ไม่ ส ามารถปิ ดหมู่ บ ้า นได้ ห รื อ สร้ า งสถานที่ ก ัก ตัว ได้ ดัง นั้ น
คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ จึงได้ประชุ มหารื อ เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยมีทีมเฝ้ าระวังและ
ประเมินสถานการณ์ และทีมผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ระดับตําบล ในการจัดทําข้อมูลเสนอต่อที่ ประชุ ม ซึ่ ง
หลังจากการประชุมหาหรื อ ที่ประชุมได้มีมติกาํ หนดมาตรการ ดังนี้
1) มาตรการควบคุ ม คื อให้ปิ ดตลาดเป็ นเวลา 7 วัน ตั้ง จุ ดคัดกรองการค้นหาผูป้ ่ วยเชิ ง รุ ก และ
สอบสวนโรค โดยมีทีมปฏิบตั ิการ และทีมผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ระดับตําบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สามง่าม กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ พร้อมกับให้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุวา่ พบผูป้ ่ วยติดเชื้ อไวรัสฯ ที่ตลาด
สด ให้ผทู ้ ี่มาตลาดสดในช่วงเวลาที่ระบาดมาคัดกรองประเมินความเสี่ ยง เนื่องจากการสอบสวนโรค ผูป้ ่ วย
ไม่สามารถบอกข้อมูลได้วา่ มีการพบปะกับบุคลใดบ้าง นอกจากนี้ ยงั ให้ทีมทรัพยากรและส่ งกําลังบํารุ ง กับ
ทีมผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ระดับตําบล มาทําการฉี ดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาด และบ้านผูป้ ่ วย พร้อมกับนําผูส้ ัมผัส
เสี่ ยงสู งเข้ารับการกักตัวยังสถานกักตัวส่ วนกลางของจังหวัด
2) มาตรการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสฯ คือ สร้ างการรับรู ้เกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของ
โรคที่ ถู ก ต้อ ง โดยมี ที ม ผูบ้ ัญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ร ะดับ อํา เภอ ที ม เฝ้ าระวัง และประเมิ น สถานการณ์ ที ม
ยุทธศาสตร์ ทีมสื่ อสารความเสี่ ยง ในการจัดทําข้อมูลและสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค โดยมี ท้ งั
รู ปแบบเอกสาร และเสี ยงตามสาย เพื่อให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นเทศบาล
ตําบลสามง่าม ประชาสัมพันธ์ภายในชุ มชน ตลอดจนลงพื้นที่รณรงค์เชิ ญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซี น
ป้ องกันไวรัสฯ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เราจะเห็ นได้ว่า กระบวนการทํางานและการบูรณาการของคณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุ กเฉิ นฯ ในพื้นที่ตาํ บลหนองโสนและตําบลสามง่าม ต่างมีท้ งั ความเหมือนและความต่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
จําแนกออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การมอบหมายงานแก่ หน่ วยงานต่า งๆ ของสองพื้ นที่ มี ค วามเหมื อนกัน คือ เมื่ อพบการแพร่
ระบาด คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ จะมีการประชุ มหารื อ เพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา
แล้วจะแบ่งงานให้แต่ละหน่วยงาน โดยงานควบคุมมวลชน ตรวจตราพื้นที่ คอยสอดส่ องผูฝ้ ่ าฝื นคําสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรค จะมีกาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นหลัก และเมื่อพบผูฝ้ ่ าฝื นจะดําเนิ นการตักเตือน แต่ถา้
หากไม่ปฏิ บตั ิตาม จะแจ้งไปยังตํารวจ เพื่อว่ากล่าวตักเตือนอีกครั้ง ถ้าหากพบไม่เชื่ อฟั งก็จะดําเนิ นคดีตาม
กฎหมาย ซึ่ งทั้งสองคลัสเตอร์ ไม่พบผูฝ้ ่ าฝื น งานบริ การด้านข้อมูลการแพร่ ระบาด เพื่อนําข้อมูลมาประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ ยง การสอบสวนโรค และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ จะมี
สาธารณสุ ขอําเภอ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล โรงพยาบาลสามง่าม เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก งาน
สนับสนุนงบประมาณ ไม่วา่ จะเป็ นสร้างสถานที่กกั ตัว บริ การจัดส่ งผูป้ ่ วย ผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู ง ตลอดจนอุปกรณ์
ที่ ใ ช้ป้ องกันไวรั ส เช่ น หน้า กากอนามัย แอลกฮอล์ จะเป็ นองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ส่ วนงานด้า น
อํา นวยการ ประสานงาน และร่ ว มลงพื้ นที่ เพื่ อรณรงค์ส ร้ างความรู้ ค วามเข้าใจที่ ถู ก ต้อง อําเภอจะเป็ น
หน่วยงานหลัก พร้อมด้วยกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สาธารณสุ ข
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ความต่าง คือ ตําบลหนองโสน การสอบสวนโรค และตรวจติดตามผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู งจะมอบหมายให้
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลหนองโสน และกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ของตําบลหนองโสนจะมีบทบาทใน
การสร้ างสถานที่กกั ตัวประจําหมู่บา้ น แต่ตาํ บลสามง่าม การสอบสวนโรค จะมอบหมายโรงพยาบาลสาม
ง่าม และไม่มีการตรวจติดตามผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู ง เพราะบุคคลเหล่านี้ จะถูกส่ งตัวไปยังสถานที่กกั ตัวส่ วนกลาง
ของจังหวัด เนื่ องจากพื้นที่มีลกั ษณะเป็ นชุ มชนเมืองที่แออัดจึงไม่สามารถหาพื้นทีส่วนกลางในการจัดตั้ง
สถานที่ กกั ตัวได้ นอกจากนี้ ตาํ บลสามง่ า ม กํา นัน ผูใ้ หญ่บา้ น จะมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ผูท้ ี่
สัมผัสผูป้ ่ วยมาตรวจหาเชื้ อไวรัส แต่ตาํ บลหนองโสน กลับเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล
และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น เพราะแต่ละคลัสเตอร์ มีลกั ษณะการแพร่ ระบาดที่แตกต่างกัน
2 มาตรการควบคุ มการแพร่ ระบาด มีความเหมือน คือ ทั้งตําบลหนองโสนและสามง่าม ต่างมีการ
ตรวจค้นหาเชื้อไวรัสฯ เชิงรุ ก และมีการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ ว แต่ตาํ บลสามง่ามจะไม่มีการปิ ดหมู่บา้ น
เพื่อจํา กัดคนเข้า ออก และไม่ มีก ารตั้ง สถานที่ ก ักตัวภายในหมู่บ ้าน 3 มาตรการป้ องกัน ทั้งสองตํา บลมี
มาตรการป้ องกันที่เหมือน คือ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคติดเชื้ อฯ และการเข้ารับ
วัคซีน แต่ผลการตอบรับในการฉี ดวัคซี นตําบลสามง่ามกลับมีมากกว่าตําบลหนองโสนอย่างมาก
จากการบริ หารจัดการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสฯ ทั้งสองคลัสเตอร์ เราจะ
เห็ น ได้ว่า มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นหลายหน่ ว ยงาน ประกอบไปด้ว ย อํา เภอสามง่ า ม
สาธารณสุ ข ตํารวจ ซึ่ งมีการปฏิบตั ิงานแบบบูรณาการร่ วมกันในรู ปแบบคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น
ฯ ซึ่งโครงสร้างภายในจะมีการจัดการแบบเครื อข่าย ภายใต้อการปั ญหาการของนายอําเภอ โดยจะมีการแบ่ง
งานกัน ทํา มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ประชุ ม หารื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานย่ อ ยตลอดเวลา ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการฯ เพื่ อหาแนวทางหรื อมาตรการป้ องกันและควบคุ ม การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส ฯ ให้
เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละพื้นที่ ซึ่ งการบริ หารจัดการดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเครื อข่าย
ของ Bevir (2552, น 121) ที่กล่าวว่าการจัดการเครื อข่ายเป็ นการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ
เป็ นความสั มพันธ์ เชิ งร่ วมมื อ ซึ่ งถื อเป็ นหัวใจสําคัญในการตัดสิ นใจกําหนดนโยบาย จนนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
อีกทั้งเมื่อพิจารณากระบวนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ จะเห็นได้วา่ ใน
ทุ ก กระบวนการจะมี การประสานงานกันตลอดเวลา เพื่ อให้มี ก ารรั บรู ้ ข ้อมูล ที่ ตรงกันอย่า งถู ก ต้องและ
รวดเร็ ว ส่ งผลให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการโรคระบาดได้อย่างสมดุ ล
สอดคล้องกับนโยบายของส่ วนกลางและสภาพบริ บทภายในชุ มชน พร้อมกับส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรคระบาดที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู ้และมีส่วนร่ วมในการช่ วยเหลื อ
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ฟื้ นฟูชุมชนจากการเกิ ดโรคระบาด ดังที่ ทวิดา กมลเวชช (2551 , หน้า 4-6) ได้ช้ ี ให้เห็นถึงความสําคัญใน
การจัดระเบียบโครงสร้ างหน่วยงานรัฐและระบบการบริ หารจัดการภัย เมื่อเกิ ดภัยพิบตั ิหรื อภาวะฉุ กเฉิ นที่
เปรี ยบเสมือนกลไกลความสําคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถของการบรรเทาความเดือดจากดภัยพิบตั ิ และ
หากมีการจัดระเบียบโครงสร้างและการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้เกิดการฟื้ นฟูสภาวการณ์ภยั
พิบตั ิได้รวดเร็ วมายิง่ ขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากเป็ นโรคอุบตั ิใหม่ ซึ่ งแพร่ ระบาดได้โดยง่ายและรวดเร็ วในวงกว้างย่อมทําให้ประชาชนตื่น
ตระหนกประกอบกับ ขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจ จึ ง ส่ ง ผลให้บ างครั้ งประชาชนไม่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการ
สอบสวนโรคมีการปิ ดบังข้อมูลส่ วนตัว ผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู ง หรื อผูป้ ่ วย เมื่อไม่ทราบว่าตนเองเป็ นผูป้ ่ วยหรื อผู ้
สัมผัสเสี่ ยงสู งก็จะใช้ชีวติ ประจําวันอย่างปกติ ส่ งผลให้เมื่อเกิดการแพร่ ระบาดจะยากต่อการควบคุมและต้อง
ใช้ท้ งั งบประมาณและบุคลากรจํานวนมากในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งในช่วงระยะแรกที่พบผูป้ ่ วยติดเชื้ อคนใน
ชุ มชนส่ วนใหญ่ไม่ยอมให้ผปู ้ ่ วยเข้ามารักษาหรื อสร้ างสถานกักตัว โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ด้วยเหตุที่
เกรงว่าจะนําเชื้ อไวรั สมาแพร่ ระบาดในชุ มชน หรื อแม้กระทัง่ การรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารั บวัคซี นเพื่อ
ป้ องกันไวรัส แต่ประชาชนกลับไม่ให้การตอบรับ เพราะมีความเชื่ อที่วา่ ถ้าหากฉี ดวัคซี นอาจมีผลข้างเคียงที่
รุ นแรงเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทําให้การป้ องกันและควบคมการแพร่ ระบาดฯ เป็ นไปอย่าง
ยากลําบาก
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสฯ สามารถแพร่ ระบาดจากคนสู่ คนได้โดยง่าย จึงทําให้มีผปู้ ่ วย
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและกระจ่างไปทุกพื้นที่ ประกอบกับเมื่อพบผูป้ ่ วย หน่วยงานรัฐจะต้องเข้ามาดําเนิ นการ
สอบสวนโรคกับผูป้ ่ วย เพื่อคัดกรองผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู งและผูส้ ัมผัสเสี่ ยงตํ่า แล้วนําบุ คคลเหล่ านี้ เข้าสถาน
กักกันของรัฐ ซึ่ งทั้งในระหว่างที่สอบสวนโรคและผูส้ ัมผัสเข้ากักตัว จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะจํา นวนมาก อาทิ แพทย์ พยาบาล เจ้า หน้าที่ ส าธารณสุ ข เจ้า หน้า ที่ กู้ภ ัย เป็ นต้น แต่ ด้ว ยพื้ น ที่ มี
บุคคลากรไม่เพียงพอ จึงทําให้การสอบสวนโรคเป็ นไปอย่างล่าช้า และอาจส่ งผลให้เกิดการแพร่ ระบาดใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น
โครงสร้างภายในของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นฯ การแบ่งงานออกเป็ นหลายหน่ วยงาน
บางหน่วยงานกลับพบว่ามีหน้าที่ทบั ซ้อนกันหลายหน่วย ทั้งที่บางหน่วยงานสามารถยุบรวมกันได้ เช่น ทีม
การเงินและงบประมาณควบรวมกับทีมทรัพยากรและส่ งกําลังบํารุ ง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงาน
เป็ นคนเดี ย วกัน ส่ ง ผลให้ ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกหน้า ที่ ไ ด้อย่า งชัด เจน อี ก ทั้ง การที่ มี หน่ วยงานย่อยมาก
จนเกิ นไป ซึ่ งถื อเป็ นการเพิ่ม ขั้นตอนในการประสานงานระหว่างหน่ วยงานภายใต้โครงสร้ า งของคณะ
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กรรมการฯ จึงทําให้การตัดสิ นใจแก้ปัญหาอาจจะเกิดความล่าช้า รวมถึงเกิดการสับสนของเจ้าหน้าที่ระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน
ในการป้ องกันตลอดจนการควบคุ ม การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 จําเป็ น
จะต้องใช้งบประมาณแทบจะทุกกระบวนการ เช่ น ตั้งแต่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู ้ เกี่ ยวกับโรค
ระบาด การคัดกรองสื บสวนโรค การนําผูป้ ่ วย ผูส้ ัมผัสเสี่ ยงสู ง เข้ารักษาหรื อเข้าสถานกักตัวของรั ฐ การ
จัดตั้งศูนย์พกั คอย โรงพยาบาลสนาม เป็ นต้น แต่เนื่ องจากงบประมาณที่ใช้ในการป้ องกันและควบคุ มการ
แพร่ ระบาดฯ มีอย่างจํากัด จึงส่ งผลให้ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิงาน และการบริ หารจัดการใน
ด้านต่างๆ ขาดความคล่องตัว ประกอบกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนทํา
ให้บา้ งครั้งเกิดความล่าช้าในการสนับสนุนด้านงบประมาณ

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับโครงสร้างภายในของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ โดยลดจํานวนหน่วยงานย่อย
ให้นอ้ ยลง เพื่อความรวดเร็ วและไม่ทบั ซ้อนในการปฏิบตั ิงาน
2. ควรปรับปรุ งลดระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน
3. ควรเพิ่มงบประมาณในการป้ องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสฯ โดยเฉพาะด้าน
บุคลลากรและวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
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หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
suphachai_wan@cmu.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นฯ 2)เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นฯ 3)
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติ ที่มีต่อการบริ หารจัดการองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น โดยผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ รวมทั้งสิ้ น 20 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร
ผลการศึกษาพบว่า 1)รัฐบาล คสช. พยายามลดอํานาจและบทบาทของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น แล้วรวม
อํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่สาบ(อบต.
แม่สาบ) ดังนี้ ด้านการบริ หารงานบุคคล ได้ออกประกาศให้ส่วนกลางเข้ามาจัดสอบบรรจุขา้ ราชการส่ วน
ท้องถิ่ นทั้ง บรรจุ ใ หม่ และสายผูบ้ ริ หาร ด้านการบริ หารงบประมาณ มี การจัดสรรงบประมาณที่ ก าํ หนด
วัตถุประสงค์จากรัฐบาลกลางผ่าน ‚งบอุดหนุ นทัว่ ไป๑ และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ผ่าน ‚งบอุดหนุ น
เฉพาะกิจ๑ ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรหรื อวัสดุอุปกรณ์ ออกระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์
ประเภทต่างๆ เพื่อควบคุมการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยภาครัฐรวมทั้ง อปท. ด้วย ด้านการบริ หารจัดการ คสช.
678

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ประกาศงดให้มีการเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นและสมาชิ กสภาท้องถิ่ นจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ ยนแปลง 2)
ระบบราชการแบบรัฐรวมศูนย์ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการ อบต.แม่สาบ 3)
รัฐบาลที่เข้ามาบริ หารประเทศ ถ้าเป็ นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนย่อมให้ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการยึดอํานาจรัฐประหาร

คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, การรัฐประหาร, องค์การบริ หารส่ วนตําบล
แม่สาบ

Abstract
The purposes of this research were to: 1) to compare the management of local government
organizations; 2) to study the factors affecting the changes in the management of local government
organizations; 3) to analyze the relationship of national political changes. towards the management of
local government organizations, The researcher conducted interviews with 20 key informants and
analyzed preliminary data from the document.
The results of the study found that 1) The NCPO government tried to reduce the power of local
administrators and centralize power. This caused changes in the management of the Mae Sap Subdistrict
Administrative Organization as follows: has issued an announcement for the central government budget
management The objective budget is allocated from the federal government through "General subsidy
budget" and allocate additional budget through "special subsidy budget" for the management of resources
or materials, issuing regulations, laws and various types of equipment standards To control the
procurement of government agencies, including the local government as well. Issue announcements
refraining from electing members of local councils or local administrators until changes are announced. 2)
Centralized bureaucracy It was a factor that resulted in the change in the management of the Mae Sap
Subdistrict Administrative Organization. 3) the government that takes over the country If it was an elected
government, it would give more importance to the administration of the local government than the
government that came from the coup.
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บทนา
นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ห รื อ คสช. นําโดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน้า คสช.ได้กระทําการรัฐประหาร ส่ งผลให้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 เป็ นอันต้องสิ้ นสุ ดลง ต่อมา คสช.ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พ.ศ. 2557 แทน พร้อมนี้ยงั ได้ออกประกาศของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กําหนดให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ นและสมาชิ กสภาท้องถิ่ นที่ครบวาระหรื อพ้นจาก
ตําแหน่ งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลื อกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไป
ก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้ผบู ้ ริ หารและส.อบต.แม่สาบ ยังคงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่อเนื่ อง
มาถึงปั จจุบนั ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นมาตรการแรกๆที่รัฐบาล คสช. ใช้อาํ นาจเหนื อประชาชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่ น
และยังมีความพยายามที่จะลดบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทิ้งด้วยการรวมอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง
และสั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทยและกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 นอกจากจะเป็ นการลดบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ทัว่ ประเทศลงแล้ว ยังเป็ นการรวมอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง และพยายามบี บบังคับให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งและประกาศต่างๆ ของ คสช. ทั้งในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการทรัพยากร และด้านการบริ หารจัดการ ส่ งผลให้การบริ หารจัดการองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอํานาจรัฐบาลส่ วนกลาง และลดอํานาจของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นลงอย่างแท้จริ ง
การวิจยั นี้ มุ่งเน้นที่ จะศึ กษาเปรี ยบเที ยบการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ก่อนและ
หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่ อบต.แม่สาบ ซึ่ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพียงแห่ ง
เดียวในอําเภอสะเมิงที่มีการดําเนิ นงานด้านระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยสามารถเชื่ อมโยงเครื อข่าย
การแพทย์ฉุ ก เฉิ น ผ่า นหมายเลขโทรศัพ ท์ 1669 มี เ จ้า หน้า ที่ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น และอาสาสมัค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ที่ผา่ นการฝึ กอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นและพร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ตลอด 24 ชัว่ โมง และการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนอนุ บาลสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โรงเรี ยน แม่สาบดรุ ณศึกษา ว่ามีการบริ หาร
จัดการที่แตกต่างกันในด้านใด มีนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล คสช.ด้านใดบ้างที่มีความพยายามจะลด
บทบาทของ อปท.และอํา นาจของประชาชนในท้องถิ่ น และมี ปั จ จัย ใดบ้า งที่ ท าํ ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
ประชาชนตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจัด การองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ก่ อ นและหลัง การ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ของ อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ก่อน
และหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่ อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติ ที่มีต่อการบริ หารจัดการองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรวมศูนย์ อานาจ
การรวมอํา นาจเข้า สู่ ศู นย์กลางเป็ นแนวทางสํา คัญของการปกครองในรั ฐหนึ่ งๆ เพื่อให้เกิ ดการ
บริ หารราชการแผ่นดิ นอย่างมีเอกภาพ รัฐบาลกลางจะเป็ นผูท้ ี่เข้ามามีหน้าที่หลักในการรักษาความมัน่ คง
ควบคุมระบบเศรษฐกิ จ รวมถึงการเข้าไปกํากับดูแลกิจการอื่นๆ ทุกๆด้านภายในรัฐ เพื่อให้สามารถพัฒนา
ไปสู่ ความเป็ นอารยะและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งนักวิชาการได้ให้คาํ นิยาม ความหมายไว้ ดังนี้
โกวิทย์ พวงงาม, 2546 นิ ยามว่า การรวมศูนย์อาํ นาจ(Centralization) คือ การจัดระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิ น โดยรวมอํานาจการปกครองไวที่หน่ วยบริ หารราชการส่ วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม
หรื อทบวงการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ) และมีเจ้าหน้าที่ ของราชการส่ วนกลาง เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทัว่ ทั้งประเทศ
โดยให้ข้ ึนต่อกันตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา
ชูศกั ดิ์ เที่ยงตรง, 2520 อ้างถึงในชยุตม์ พันทรัพย์, 2556 นิ ยามว่า การรวมศูนย์อาํ นาจการปกครอง
คือ การปกครองที่ อยู่ภายใต้อาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของรั ฐบาลกลาง ได้แก่ กระทรวง
ทบวงการเมื องต่างๆ ของรัฐ และมีเจ้าหน้าที่ จากราชการส่ วนกลางที่ ข้ ึนตรงต่อกันตามลําดับชั้นของการ
บังคับบัญชา เป็ นผูด้ าํ เนินการปกครองทั้งอาณาเขตของประเทศ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
สมคิด บางโม, 2548 อ้างถึงใน นิตย์รดี ใจอาษา, 2555 นิยามความหมายของการบริ หารจัดการ แยก
เป็ น 2 คํา คือ การบริ หาร (Administration) หมายถึง การบริ หารราชการหรื อการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย และ
อีกคําหนึ่ ง คือ การจัดการ (Management) นิ ยมใช้กบั การบริ หารธุ รกิ จของเอกชนหรื อการดําเนิ นการตาม
นโยบายที่กาํ หนดไว้ ปั จจัยในการบริ หารจัดการมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ปั จจัย ประกอบด้วย 1. คน (Man)
2. เงิน (Money) 3. ทรัพยากร (Material) และ 4. การบริ หารจัดการ (Management)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับหลักการกระจายอานาจการปกครอง
โกวิทย์ พวงงาม, 2554 อ้างถึงใน ดาวนภา เกตุทอง, 2563 นิ ยามว่าการกระจายอํานาจการปกครอง
หมายถึ ง การที่องค์ก รซึ่ ง มี อาณาเขต มี ค วามเป็ นอิ สระในการปกครองและการบริ หารจัดการตนเอง มี
ประชาชน มีอาํ นาจหน้าที่ มีรายได้ตามกฎหมาย รวมทั้งมีอาํ นาจหน้าที่ให้บริ การด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
ซึ่ งประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารและปกครองตนเอง ร่ วมตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาชุ มชน ซึ่ งอาจกระทํา
ผ่านตัวแทนของประชาชน
การกระจายอํานาจการปกครองสู่ องค์กรปกครองท้องถิ่ น หมายถึง การที่รัฐบาลให้อิสระในการ
กําหนดนโยบายการปกครอง มีอาํ นาจในการบริ หารงานต่างๆ ภายในองค์กร สามารถกําหนดนโยบายการ
ปกครองด้วยตนเอง มีอิสระด้านการบริ หารงานบุคคล การบริ หารการเงิ นและการคลัง รวมทั้ง มี อาํ นาจ
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หน้าที่ของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีนายกเทศมนตรี ซ่ ึ งเป็ น ตัวแทนที่ได้รับ
เลื อกจากประชาชนให้ทาํ หน้าที่ในการบริ หารงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่ นและเพื่อประโยชน์สุขโดยรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่นกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลทําหน้าที่เป็ น
เพียงผูก้ าํ กับดูแลภายใต้กรอบของกฎหมาย (ดาวนภา เกตุทอง, 2563)

วิธีการวิจัย
การทําวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั กําหนดระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผูบ้ ริ หารท้องถิ่น กลุ่มผูน้ าํ
ชุ มชน กลุ่ มข้า ราชการและพนักงาน และกลุ่ มตัวแทนประชาชน ซึ่ งเป็ นกลุ่ มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการ
บริ หารจัดการของ อบต.แม่สาบ จํานวนกลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้ น 20 คน
2. ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลวิจยั ดังนี้
- สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ทั้ง 20 คน โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ด เช่น
ท่านคิดว่าการบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่สาบ ก่อนและหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม
2557 มีความแตกต่างกันหรื อไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลแม่สาบ ก่อนและหลังการรัฐประหารฯ เป็ นต้น เพื่อชักชวนโน้มน้าวและกระตุน้ ให้ผใู้ ห้
ข้อมูลสําคัญเกิดความสนใจและรู ้สึกมีส่วนร่ วม นําไปสู่ การตอบคําถามการวิจยั
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ
กฎหมายและหนังสื อสั่งการต่างๆ ของรัฐบาลก่อนและหลัง การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เมื่อผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลแล้วเสร็ จ นําข้อมูลมาวิเคราะห์จากแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open
ended Question) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริ บท นําเสนอ
เป็ นความเรี ยงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผูต้ อบคําถามปลายเปิ ด

ผลการวิจัย
จากการศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารหลัก ฐานชั้นต้นและสั มภาษณ์ เบื้ องต้นกับ กลุ่ ม ข้าราชการและ
พนักงาน อบต.แม่สาบ พบว่า
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1. นับตั้งแต่ คสช. กระทําการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และจัดตั้งรัฐบาล
ภายใต้ก ารควบคุ ม ของ คสช. พร้ อมทั้ง ออกกฎหมายพิ เศษเพื่ อควบคุ ม องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นทัว่
ประเทศ รวมทั้ง องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่สาบ ดังนี้ ด้านการบริ หารงานบุคคล รัฐบาล คสช. ได้ล ด
บทบาทและจํากัดอํา นาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น แล้วรวมอํานาจเข้า สู่ ศู นย์ก ลาง ด้วยการออกประกาศให้
ส่ วนกลาง (คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่ วนท้องถิ่ น) จัดให้มีการสอบบรรจุขา้ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นทั้งข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นบรรจุใหม่และข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสายงานผูบ้ ริ หาร ซึ่ งช่ วงก่อน
การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 หากท้องถิ่นใดมีตาํ แหน่งว่าง ก็สามารถเปิ ดสอบบรรจุขา้ ราชการเองได้
ในส่ วนของการโอนย้ายข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น(อปท.)ใดมีการรายงาน
ตําแหน่งว่าง และขอใช้บญั ชี ไปยังส่ วนกลางแล้ว จะไม่สามารถเปิ ดรับโอนย้ายผูท้ ี่มีความประสงค์มาดํารง
ตําแหน่ งเองได้ จนกว่าส่ วนกลางจะส่ งผูท้ ี่สอบผ่านมาบรรจุและแต่งตั้งให้ตาํ แหน่งว่างนั้น ส่ งผลให้อปท.
ขาดอัตรากําลังที่ จะตอบสนองต่อภารกิ จและการให้บริ การประชาชน ซึ่ งจากเดิ มสามารถรับโอนย้ายได้
ตลอดเวลาที่มีตาํ แหน่งว่างและสามารถเปิ ดสอบเองได้ ด้านการบริ หารงบประมาณ ภายหลังการรัฐประหาร
รัฐบาล คสช. ได้พยายามลดบทบาทและอํานาจในการตัดสิ นใจใช้งบประมาณของ อปท. ด้วยการจัดสรร
งบประมาณที่ถูกกําหนดวัตถุประสงค์เรี ยบร้อยแล้วจากรัฐบาลกลางผ่านงบประมาณที่เรี ยกว่า ‚งบอุดหนุ น
ทัว่ ไป๑ และหาก อปท.ใดต้องการงบประมาณเพื่อไปพัฒนาพื้นที่ จะต้องจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับ
งบประมาณ ผ่านงบประมาณที่เรี ยกว่า ‚งบอุดหนุ นเฉพาะกิจ๑ จากส่ วนกลาง(กระทรวง กรมต่างๆ) ซึ่ งก่อน
หน้านี้ รัฐบาลกลางจะต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท.ในสัดส่ วนที่ กฎหมายกําหนด โดยอํานาจการ
ตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารและสภาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นตัวแทนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่น ด้าน
การบริ หารจัดการทรัพ ยากรหรื อวัส ดุ อุปกรณ์ ภายหลังการรัฐประหาร รั ฐบาล คสช. ได้พยายามเข้ามา
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยภาครัฐรวมทั้ง อปท. ด้วยการออกระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานครุ ภณั ฑ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งหนังสื อสั่งการ เพื่อให้หน่วยงานดําเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างให้ได้มาซึ่ ง
ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ อย่างมีมาตรฐานและมีความสุ จริ ตโปร่ งใส รวมทั้งป้ องกันการ
ถูกตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานตรวจสอบ ถึงแม้วา่ รัฐบาล คสช.จะพยายามเข้ามาจัดระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครั ฐ แต่ ต ัว รั ฐ บาลกลางเองกลับ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ สั่ ง การต่ า งๆอยู่บ่ อ ยครั้ ง จนทํา ให้เ จ้า หน้า ที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานเกิดความสับสน และถูกท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบอีกด้วย ด้านการบริ หารจัดการ
นับตั้งแต่ที่รัฐบาล คสช.ได้เข้ามาบริ หารประเทศ ได้ออกประกาศให้ อปท.ทัว่ ประเทศ งดให้มีการเลือกตั้ง
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิ กสภาท้องถิ่นจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้ทีมผูบ้ ริ หารและสมาชิ ก
อบต.แม่สาบยังคงต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะมี ประกาศเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งจากเดิ มต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งตามวาระทุกๆ 4 ปี ต่อมารัฐบาล คสช.ยังได้ออกกฎหมายให้ลดจํานวนสมาชิก อบต.จากเดิมสามารถ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
มีได้หมู่บา้ นละ 2 คน เหลื อเพียงหมู่บา้ นละคนเท่านั้น ถือเป็ นการลดอํานาจของประชาชนในการตัดสิ นใจ
เลือกตัวแทนเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. ปั จจัยที่ส่งผลให้การบริ หารจัดการ อบต.แม่สาบ ก่อนและหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม
2557 คือ ระบบราชการแบบรัฐรวมศูนย์ ที่ควบคุมและสั่งการผ่านหน่วยงานต่างๆตามลําดับ ประกอบด้วย 1)
รัฐบาล คสช. ออกระเบียบ กฎหมาย เพื่อควบคุมผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นและสมาชิ กสภาท้องถิ่ นให้ดาํ รงตําแหน่ ง
สื บทอดอํานาจต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 2) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่ วนท้องถิ่ น เข้ามาควบคุมและลดทอนอํานาจในการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ด้านการบริ หารจัดการบุคคล ส่ งผลให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่สาบขาดแคลนบุคลากรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 3)กระทรวงมหาดไทย พยายามออกระเบี ย บ กฎหมายต่า งๆมากมาย เพื่ อ
ควบคุมและจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมักอ้างว่ากระทําไป
เพื่อความประหยัด โปร่ งใส และตรวจสอบได้ 4) กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่
ควบคุ มและสั่งการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผ่านส่ วนราชการส่ วนภูมิ ภาค ทําให้การบริ หารจัดการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเกิดความล่าช้า อีกทั้งยังเป็ นหน่วยงานที่รับภารกิจมาจากหน่วยงานราชการอื่น
โดยอ้างการถ่ายโอนภารกิ จและการบูรณาการทํางานร่ วมกัน ส่ งผลให้เกิ ดการทํางานซํ้าซ้อนและทับซ้อน
ภารกิจกัน
3. การบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะมีความเป็ นอิสระมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั
รั ฐบาลที่ เข้ามาบริ หารประเทศว่า จะตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญของการกระจายอํา นาจสู่ ท ้องถิ่ นมากน้อย
เพียงใด ซึ่ งแน่นอนว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่นอ้ งประชาชนย่อมให้ความสําคัญและมอบหมายให้
ท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการตอบสนองการให้บริ การประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยลดแรงปะทะระหว่าง
รัฐบาลและประชาชน แต่ รัฐบาลที่ มาจากการรั ฐประหารย่อมมี ค วามต้องการรวมอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง
เพื่อให้ง่า ยต่ อการควบคุ ม ดู แลและสามารถสั่ง การได้โดยที่ ปราศจากการคัดค้านหรื อการต่ อรอง ดังนั้น
รัฐบาลที่จดั ตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหารย่อมไม่ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างสิ้ นเชิง

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ครั้ งนี้ ถื อได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ หรื อ คสช. ได้
พยายามเข้าควบคุมอํานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและรวมอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง แล้วสั่งการผ่านกระทรวง กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น รวมถึงจังหวัดและอําเภอ (โกวิทย์ พวงงาม, 2546) โดยที่ทอ้ งถิ่นไม่สามารถ
ตัดสิ นใจหรื อวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นของตนเองได้เหมือนในอดีต อีกทั้งยังพยายามลดบทบาทของ
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ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการตัดสิ นใจเลือกตัวแทนเพื่อเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ยาวนานถึง 8
ปี นับตั้งแต่กระทําการรัฐประหาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่สาบ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งหนึ่ ง มีฐานะเป็ น นิติบุคคล
มีอาํ นาจหน้าที่ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี รวมทั้งมีอาํ นาจหน้าที่ให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
(โกวิทย์ พวงงาม, 2554 อ้างถึงใน ดาวนภา เกตุทอง, 2563) แต่ภายหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
ได้รับผลกระทบในการบริ หารจัดการองค์กร ทั้งด้านการบริ หารจัดการบุคคล ซึ่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นถู กลด
บทบาทในการตัดสิ นใจรับโอนย้ายข้าราชการด้วยตนเอง โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลางองค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับจังหวัดก่อน จึงจะโอนย้ายข้าราชการได้ การบริ หารจัดการงบประมาณ
ซึ่ งภายในหน่วยงานจะต้องมีศกั ยภาพอย่างสู งในการขอรับงบประมาณจากส่ วนกลาง การบริ หารจัดการวัสดุ
อุ ป กรณ์ ต่างๆ ภายในหน่ วยงานจะต้องศึ กษาข้อมู ล และจัดซื้ อจัดจ้างอย่างประหยัดและคุ ้มค่ า และการ
บริ หารจัดการ ประชาชนถูกลิดรอนสิ ทธิ ในการเลือกตัวแทนที่มีศกั ยภาพ และพร้อมทํางานด้านการพัฒนา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง (สมคิด บางโม, 2548 อ้างถึงใน นิตย์รดี ใจอาษา, 2555)

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
รัฐบาลกลางควรกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ กระจายทั้ง
การบริ หารจัดการบุคคล การบริ หารจัดการงบประมาณ การบริ หารจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการบริ หาร
จัดการ เนื่ องจากท้องถิ่ นมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล มีความพร้อมในการจัดบริ การสาธารณะและการตอบสนอง
ความต้องการแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่ นได้อย่างทันท้วงที ส่ งผลดี ต่อการพัฒนาท้องถิ่ นแต่ละท้องถิ่ น
โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเสนอแนวคิด สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ
ตัดสิ นใจในการพัฒนาท้องถิ่ นของตนเอง เพื่อประชาชนในท้องถิ่ นของตนเอง และถ้าการบริ หารจัดการ
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นดี ย่อมส่ งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้า สามารถลดความซํ้าซ้อน
ในการให้บริ การประชาชนในพื้นที่ และสามารถลดความทับซ้อนภารกิจระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน
เองด้วย
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิสระนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึ กษาพฤติกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่ นของกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับกระบวนการต่อสู ้และบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ดัง กล่ า วซึ่ งมี ค วามเข้ม แข็ง ของระบบเครื อญาติ แ ละอัต ลัก ษณ์ ท างชาติ พ นั ธุ์ สู ง โดยมี ป ระเด็ นสํา คัญใน
การศึกษาว่าในการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่ นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวปรากฏลักษณะของการสร้าง
เครื อข่ายอํานาจการเมืองท้องถิ่นหรื อไม่ อย่างไร และ กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าวมีบทบาททางการเมืองในเขต
เทศบาลตําบลงอบอย่างไร โดยอาศัยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งเอกสาร/งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและ
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นของ
ชาติพนั ธุ์มง้ กลุ่มผูอ้ าวุโสของชาติพนั ธุ์มง้ กลุ่มประชากรผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งของชาติพนั ธุ์มง้ และกลุ่มผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น/ผูน้ าํ ชุมชน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบภายใต้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลจากการศึกษาพบว่าในกระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบล
งอบ อํา เภอทุ่ ง ช้า ง จัง หวัด น่ า น มี ก ารสร้ า งเครื อข่ า ยอํา นาจการเมื อ งท้องถิ่ นอย่า งไม่ เป็ นทางการใน 2
ลักษณะ คือ 1) เครื อข่ายอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายที่ สนับสนุ นกิ จกรรมทางการเมืองของ
นักการเมื องกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ เพื่อนําผลประโยชน์ทางการเมื องมาสู่ ประชากรชาติ พนั ธุ์ มง้ 2) เครื อข่า ย
พันธมิ ตรทางการเมื องจากกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อื่ น ซึ่ งเป็ นเครื อข่ า ยที่ เกิ ดขึ้ นจากปฏิ สั ม พันธ์ เ ชิ ง อุ ป ถัม ภ์ท าง
การเมืองระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ กับนักการเมืองท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นที่มีผลประโยชน์ทางการเมือง
ต่างตอบแทนกันและกัน นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบมี
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มีเครื อข่ายการเมืองที่เข้มแข็ง 3) การมีผแู ้ ทนในสภาท้องถิ่นจํานวนหลายที่นงั่ จนกลายเป็ นเสี ยงสําคัญใน
สภา และ 4) การมีนกั การเมืองอยูใ่ นตําแหน่งสําคัญของฝ่ ายบริ หารเทศบาล

คาสาคัญ: เครื อข่ายอํานาจการเมืองท้องถิ่น, เครื อข่ายอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์, เครื อข่ายพันธมิตรทาง
การเมือง

Abstract
This Independent Study aimed to study the local political behaviors of the Hmong Ethnic Group
in Ngob Subdistrict Municipality of Thung Chang District, Nan Province where consists of various ethnic
groups in order to find the fact of the process of the local political contestation and political role of the
Hmong Ethnic Group which has highly strength of kinship system and ethnic identity. The main point of
this study was to find if the Hmong Ethnic Group had formed the local political power network and how it
had been formed and also to find how the Hmong Ethnic Group had played a political role in in Ngob
Subdistrict Municipality. The study method consisted of documentary research and field research on four
groups of key informants namely, (1) the group of Hmong local politicians (2) the group of Hmong senior
people (3) the group of Hmong voters and (4) the group of the municipal executives and local leaders.
The data collected from the study method were analyzed systematically with related theories and
concepts.
The results of the study showed that the Hmong Ethnic Group in Ngob Subdistrict Municipality
of Thung Chang District, Nan Province had informally formed it’s local political power network in two
aspects namely, (1) the Hmong ethnic identity network which had supported all political activities of the
Hmong politicians in order to usurp the local advantage for the group and (2) the political alliance
networks with other ethnic groups which had been occurred through political supporting interaction
between the Hmong Ethnic Group and other ethnic politicians in the way of the political alliance networks
that exchanged the political advantages with each other, moreover, the study also found that the Hmong
Ethnic Group in Ngob Subdistrict Municipality has played an important role on local politics in four
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executive board.

Keywords: local political power network, ethnic identity network, political alliance network
บทนา
การเมืองท้องถิ่ นถื อเป็ นรากฐานสําคัญของการเมืองระดับชาติเนื่ องจากเป็ นการเมืองที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดและเป็ นจุดเริ่ มต้นสําคัญของการปลูกฝั งทางการเมืองให้กบั ประชาชนในท้องถิ่ นอย่าง
ทัว่ ถึ ง ด้วยเหตุ น้ ี การพัฒนาการเมื องระดับชาติ ให้เป็ นการเมื องที่ ดีและมี ประสิ ทธิ ภาพจึ งไม่อาจประสบ
ความสําเร็ จได้โดยปราศจากการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาการเมื องระดับท้องถิ่ น ในทางกลับกัน การเมือง
ระดับ ท้อ งถิ่ นที่ เ ต็ม ไปด้วยปั ญหาและขาดหย่อ นประสิ ท ธิ ภ าพย่อมเป็ นอุ ป สรรคที่ ค อยฉุ ดรั้ งการเมื อ ง
ระดับชาติให้มีพฒั นาการที่ล่าช้าและด้อยคุณภาพตามไปด้วย เพราะฉะนั้น การแก้ไขปั ญหาการเมืองระดับ
ท้องถิ่นจึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการเมืองของประเทศชาติและควรถูกหยิบยกมาเป็ นประเด็น
ศึกษาอย่างจริ งจังเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเมืองระดับสู งขึ้นไป
ปั จจุบนั การเมืองระดับท้องถิ่นของประเทศไทยมีบริ บทและพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละพื้ นที่ บางท้องถิ่ นมี ก ารเมื องที่ เข้ม แข้ง และมี ก ารบริ หารจัดการท้องถิ่ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ขณะที่ บาง
ท้องถิ่ นมี พ ฒ
ั นาการทางการเมื องที่ ล่ าช้าและประสบปั ญหาหลายประการ เช่ น ปั ญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง ปั ญหานักการเมืองไม่มีคุณภาพ ปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ปั ญหาระบบธุ รกิจการเมือง ปั ญหาการ
ผูกขาดอํานาจทางการเมือง เป็ นต้น (พินสุ ดา วงศ์อนันต์, 2554: 2) ซึ่ งปั ญหาของแต่ละท้องถิ่ นย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไปตามบริ บทและโครงสร้ างทางสังคมของท้องถิ่ นนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่ นที่อยู่
ภายใต้โครงสร้ า งสัง คมที่ ส ลับซับ ซ้อนนับว่า มี แนวโน้มที่ จะประสบปั ญหาหลากหลายกว่า ท้องถิ่ นที่ อยู่
ภายใต้โครงสร้างสังคมที่ไม่สลับซับซ้อนและมีโอกาสประสบปั ญหาทางการเมืองมากกว่าเช่นเดียวกัน
เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหนึ่ งที่ อยู่ภายใต้
โครงสร้ างสังคมพหุ วฒั นธรรมที่มีความต้องการผลประโยชน์ที่หลากหลายและมีแนวโน้มที่จะเกิดปั ญหา
ทางการเมืองสู งโดยเฉพาะปั ญหาความขัดแย้งเนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพนั ธุ์อาศัยอยู่ถึงสี่ กลุ่มได้แก่
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ กลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั๊ ะ(ถิ่น) และกลุ่มชาติพนั ธุ์ขมุ (อําเภอทุ่งช้าง, 2564: 8)
เพราะฉะนั้นการเมืองในเขตเทศบาลตําบลงอบจึงมีลกั ษณะของการเมืองเชิ งกลุ่มชาติพนั ธุ์ปรากฏอยูอ่ ย่าง
ชัดเจนและเป็ นการเมืองที่อยูภ่ ายใต้บริ บทของการแข่งขันแย่งชิ งผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ชาติพนั ธุ์ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ เนื่ องด้วยการเมืองเป็ นเรื่ องของการต่อสู ้ช่วงชิ ง การรักษา
และการใช้อาํ นาจทางการเมืองในการที่จะกําหนดนโยบายในการบริ หารท้องถิ่น การกําหนดบุคคลที่จะนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิ และการกําหนดงบประมาณหรื อเครื่ องมือในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ (ณรงค์ สิ นสวัสดิ์,
2539: 3) แต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์จึงต้องพยายามที่จะเข้าถึงอํานาจทางการเมืองดังกล่าวเพื่อให้ความต้องการใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชากรในกลุ่มได้รับการตอบสนองมากที่สุดและเพื่อให้ตนเองสามารถ
เข้าถึงอํานาจทางการเมืองอย่างประสบผลสําเร็ จแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์จึงต้องนําตนเองเข้าสู่ วิถีแห่ งการต่อสู ้
แข่งขันทางการเมื องโดยกลุ่ มที่มีความพร้ อมของทรัพยากรทางการเมืองมากกว่าและมีกระบวนการต่อสู ้
ทางการเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าก็จะเป็ นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งทางการเมืองและสามารถเข้าถึงอํานาจ
ทางการเมืองได้มากกว่ากลุ่มอื่นซึ่ งจากการศึกษาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลงอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2564 พบว่าผูส้ มัครจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนถึงสาม
เท่ า โดยสามารถสนับ สนุ นผูแ้ ทนของกลุ่ ม เข้า สู่ ส ภาเทศบาลตํา บลงอบได้จาํ นวน 5 ที่ นั่ง จาก 12 ที่ นั่ง
นอกจากนี้ ยงั พบว่านักการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญในฝ่ ายบริ หาร
เทศบาลตําบลงอบ 2 ตําแหน่ง ได้แก่ รองนายกเทศมนตรี ตาํ บลงอบและที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาํ บลงอบ
ส่ งผลให้กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีความโดดเด่นอย่างมากในพื้นที่ทางการเมืองของเทศบาลตําบลงอบ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่ นของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบซึ่ งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ กและกระบวนการรวมกลุ่มผ่านการใช้อตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และระบบเครื อญาติที่เข้มแข็ง (ชมรม
บริ การวิชาการ สถาบันวิจยั ขาวเขา, 2541: 111 – 118) เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับบริ บททางการเมือง
ของเทศบาลตําบลงอบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีประเด็นสําคัญนการศึกษาคือการสร้ างเครื อข่ายอํานาจ
การเมืองท้องถิ่นซึ่ งในปั จจุบนั ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกมาศึกษาน้อยมาก ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวสามารถบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการต่อสู่ และพัฒนาการทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงบริ บทการแข่งขันทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการต่ อสู ้ ท างการเมื องระดับ ท้องถิ่ นในมิ ติข องการสร้ า งเครื อข่ า ยอํา นาจ
การเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
2. เพื่ อศึ ก ษาบทบาททางการเมื องระดับ ท้องถิ่ นของกลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ มง้ ในเขตเทศบาลตํา บลงอบ
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กรอบแนวคิดการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ
อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน ซึ่ งเป็ นกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ที่มีความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์ และระบบเครื อญาติ หรื อ
ระบบพรรคพวกสู งว่ามี กระบวนการเข้าสู่ อาํ นาจทางการเมื องโดยอาศัยเครื อข่ายทางการเมื องสนับสนุ น
หรื อไม่ อย่างไร โดยแบ่งเครื อข่ายสนับสนุ นการเข้าสู่ อาํ นาจทางการเมื องออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1)
เครื อข่ายภายในซึ่ งศึ กษาวิเคราะห์ ผ่านแนวคิ ดกลุ่ มผลประโยชน์และแนวคิ ดอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์ (2)
เครื อข่ายภายนอกซึ่ งศึกษาวิเคราะห์ผา่ นแนวคิดแนวคิดการสร้างฐานอํานาจทางการเมืองและแนวคิดระบบ
อุปถัมภ์ เพื่อให้เห็ นถึงกระบวนการเข้าถึ งอํานาจทางการเมืองระดับท้องถิ่นและการมีบทบาททางการเมือง
ระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้ มีประเด็นการศึกษาสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่ น
ของกลุ่มชาติพ นั ธุ์ม ้งในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่ง ช้าง จัง หวัดน่ าน ในมิ ติข องการสร้ างเครื อข่า ย
อํา นาจการเมื องท้องถิ่ นและบทบาททางการเมื องระดับท้องถิ่ นโดยผูศ้ ึ ก ษาได้นํา แนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องมา
ประกอบการศึกษาศึกษาวิเคราะห์ 4 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดระบบอุปถัมภ์ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์
และอธิ บายความสัมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์ที่เป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้เกิดการสร้ างเครื อข่ายอํานาจการเมืองระดับ
ท้องถิ่ นระหว่างกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มง้ กับกลุ่ ม ชาติ พนั ธ์ อื่น 2) แนวคิ ดกลุ่ มผลประโยชน์ ประกอบการศึกษา
วิเคราะห์และอธิ บายการเกิดขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์เชิงชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งอาจนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายร่ วมต่อสู ้
ทางการเมื องระดับท้องถิ่ นของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ 3) แนวคิดการสร้ างฐานอํานาจทางการเมือง ประกอบ
การศึ กษาวิเคราะห์และอธิ บายกระบวนการสร้ างเครื อข่ายทางการเมื องของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ มง้ เพื่อให้กลุ่ ม
สามารถเข้าถึงอํานาจการเมื องท้องถิ่ น และ 4) แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์
และอธิ บายพฤติกรรมการรวมกลุ่มเพื่อร่ วมกันต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ผ่านอัต
ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และระบบเครื อญาติหรื อพรรคพวกซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่ม

วิธกี ารศึกษา
1. ขอบเขตของการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพซึ่ งกําหนดขอบเขตเนื้ อหาของการศึ กษาเฉพาะ
ประเด็นกระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอ
ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในมิติของการสร้างเครื อข่ายอํานาจการเมืองและบทบาททางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ดังกล่าวในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี พ.ศ.2564
2. วิธีการทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสองส่ วน คือ การศึกษาวิจยั จากเอกสารซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและการศึกษาวิจยั ภาคสนามซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key
Informants) ดังนี้
1. การศึกษาวิจยั จากเอกสาร (Documentary Research)
เป็ นการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ ยวข้องซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นฐานคิดและข้อมูลสนับสนุ นการศึกษาในครั้งนี้ เช่ น
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
บทความทางวิชาการ หนังสื อ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ เป็ นต้น แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research)
เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (Indepth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาโดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดกรอบประเด็นคําถาม
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. รวบรวมข้อมูล
5. นําข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผล
3. กลุ่มตัวอย่ างหรือกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กลุ่มตัวอย่างหรื อกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. นักการเมืองท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่ลงสมัครสมาชิ กสภาเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่ านในการเลื อกตั้งปี พ.ศ.2564 เขต 2 จํานวน 6 คน เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในประเด็นเกี่ ยวกับ
แนวทางและกระบวนการต่อสู ้แข่งขันทางการเมืองระดับท้องถิ่ นของ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาล
ตําบลงอบ
2. ประชากรผูอ้ าวุโส (ผูท้ รงคุณวุฒิและวัยวุฒิ) ชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่ าน จํานวน 10 คน เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและปั จจัย
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ
3. ประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัด
น่ า น จํา นวน 20 คน เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า งผูใ้ ห้ข ้อมู ลในประเด็นเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมทางการเมื องและปั จจัย
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ
4. ผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลงอบ (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี )
กํานันตําบลงอบและผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่บา้ นในพื้นที่ตาํ บลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่ าน ซึ่ งดํารงตําแหน่ ง
อยู่ ณ ปั จจุบนั จํานวน 16 คน เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ ยวกับประเด็นอํานาจการเมืองท้องถิ่นและบริ บท
ของการต่อสู ้แข่งขันทางการเมืองในเขตเทศบาลตําบลงอบ
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ผลการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้ มุ่งศึกษาหาความจริ งเกี่ยวกับกระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของ
กลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่ านในมิติของการสร้ างเครื อข่ายอํานาจ
การเมื องท้องถิ่ นและบทบาททางการเมื องระดับ ท้องถิ่ นของกลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ ดังกล่ า วในช่ วงการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี พ.ศ.2564 ซึ่งปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่นในมิติของการสร้างเครื อข่ายอํานาจ
การเมืองท้องถิ่น พบว่า
1.1 การต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบเป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกันคื อมี เป้ าหมายในการเข้า ถึ งอํานาจทางการเมื องเพื่ อสร้ างอิทธิ พลหรื อแรงกดดันให้ก าร
บริ หารงานของเทศบาลตําบลงอบตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชากรชาติ
พันธุ์มง้ ในพื้นที่ให้มากที่สุด
1.2 นักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบมีการพึ่งพาอาศัยการสนับสนุน
และคะแนนเสี ยงจากประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันประชากรกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบก็มีการพึ่งพาอาศัยนักการเมืองท้องถิ่ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เป็ นผูแ้ ทนใน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองและจากการบริ หารเทศบาลตําบลงอบให้กบั ประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์
ม้ง
1.3 ประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบมีการสนับสนุ นนักการเมืองท้องถิ่ นกลุ่ม
ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง ในทิ ศทางเดี ยวกันและในทุ ก กิ จกรรมการเมื องโดยคํา นึ ง ถึ ง ความมี อตั ลัก ษณ์ ทางชาติพ นั ธุ์
เดี ยวกันเป็ นลําดับแรกและคํานึ งถึ งความใกล้ชิดทางแซ่ ตระกูลเป็ นลําดับรองลงมา ขณะที่คุณสมบัติของ
นักการเมืองด้านอื่นๆ ถูกให้ความสําคัญน้อยมาก
1.4 นักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบซึ่ งเป็ นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มแซ่
ตระกูลมีเป้ าหมายหลักทางการเมืองในทิศทางเดียวกันคือการแสวงหาผลประโยชน์จากการบริ หารเทศบาล
ตําบลงอบเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรชาติพนั ธุ์มง้ ให้มากที่สุด
1.5 ประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบไม่มีความขัดแย้งกันในทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่ นเช่ นเดี ยวกับนักการเมืองท้องถิ่ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ มง้ ที่ไม่เป็ นปฏิ ปักษ์ต่อกันในทางการเมือง โดยทั้ง
ประชากรและนักการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ต่างให้การสนับสนุ นกันและกันและมีการร่ วมมือกันอย่าง
เหนี ยวแน่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชากรกลุ่มชาติ
พันธุ์มง้
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1.6 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลงอบ ปี พ.ศ.2564 กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีการใช้
อัตลักษณ์
ทางชาติพนั ธุ์ ระบบเครื อญาติ และระบบพรรคพวกในการสร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันหรื อพรรคพวก
เดียวกันทางการเมืองเพื่อสนับสนุนคะแนนเสี ยงให้แก่ผลู ้ งสมัครของกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันจนได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้ง
1.7 ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบส่ งผล
ให้ก ลุ่ ม กลายเป็ นฐานคะแนนเสี ย งที่ เข็ม แข็ง และมี ความสํา คัญเชิ ง ยุท ธศาสตร์ สํา หรั บ การหาเสี ย งของ
นักการเมืองท้องถิ่น
1.8 ในการเลื อกตั้งนายกเทศมนตรี ตาํ บลงอบ ปี พ.ศ.2564 กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ไม่ส่งผูส้ มัครแต่มีการ
ลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูล้ งสมัครในทิศทางเดียวกันโดยผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนเสี ยงจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มาก
ที่ สุดเป็ นผูส้ มัครจากกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ไทลื้ อซึ่ งได้นํานักการเมื องกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ เข้าร่ วมในที มบริ หารใน
ตําแหน่งสําคัญคือรองนายกเทศมนตรี และที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
2. ประเด็นเกี่ ยวกับบทบาททางการเมื องระดับท้องถิ่ นของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในเขตเทศบาลตําบล
งอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พบว่า
2.1 กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ม ้ง มี จ ํา นวนผู ้มี สิ ท ธิ์ ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี มากที่สุดในเขตเลือกตั้งที่ 2 ของเทศบาลตําบลงอบและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
2.2 กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีเครื อข่ายสนับสนุนทางการเมืองที่เข้มแข็ง
2.3 กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีนกั การเมืองอยูใ่ นองคาพยพของเทศบาลตําบลงอบทั้งในฝ่ ายนิ ติบญั ญัติคือ
สภาเทศบาลตําบลงอบจํานวน 5 ที่นงั่ จาก 12 ที่นงั่ และในฝ่ ายบริ หาร 2 ตําแหน่ง คือ รองนายกเทศมนตรี
และที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
2.4 ความเข้มแข็งทางการเมื องระดับท้องถิ่ นของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบมี
อิทธิ พลต่อกระบวนการในสภาเทศบาลรวมไปถึงการกําหนดนโยบายและการตัดสิ นใจทางการบริ หารของ
เทศบาลตําบลงอบ

อภิปรายผลการศึกษา
1. ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการต่อสู ้ทางการเมืองระดับท้องถิ่นในมิติของการสร้างเครื อข่ายอํานาจ
การเมืองท้องถิ่น
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มี
ความต้องการเข้าถึ งอํานาจทางการเมืองที่จะนําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้
ให้มากที่สุดโดยถื อว่าเป็ นผลประโยชน์เพื่อสมาชิ กกลุ่มชาติพนั ธุ์เดี ยวกันในภาพรวมและมีการร่ วมมือกัน
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ต่อสู ้เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ดงั กล่าวซึ่ งเมื่อนําแนวคิดกลุ่มผลประโยชน์มาวิเคราะห์จะพบว่าพฤติกรรม
การรวมกลุ่มโดยอาศัยอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์เพื่อร่ วมกันต่อสู ้และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เช่นว่านี้ สอดคล้องกับลักษณะการเกิด ‚กลุ่มผลประโยชน์ทางชาติพนั ธุ์๑ ที่อาจ
เรี ยกได้วา่ ‚กลุ่มผลประโยชน์ชาติพนั ธุ์มง้ ๑ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการแต่สมาชิ ก
ภายในกลุ่มมีเป้ าหมายเดียวกันและมีความเป็ นเอกภาพสู ง
การเกิ ดขึ้ นของกลุ่ มผลประโยชน์ ชาติ พนั ธุ์ มง้ และการสนับสนุ นกันทางการเมื องระดับท้องถิ่ น
ระหว่างประชากรกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในแต่ละกลุ่ มแซ่ ตระกูลกับนักการเมื องกลุ่ มชาติพนั ธุ์ มง้ คือการสร้ าง
เครื อข่ายการเมืองระดับท้องถิ่นขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการโดยอาศัยอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และความเข้มแข็ง
ของระบบพรรคพวกเป็ นตัวเชื่ อมโยงสมาชิ กของแต่ละกลุ่มแซ่ ตระกูลซึ่ งมีชาติพนั ธุ์เดียวกันให้มีความรู ้สึก
เป็ นพรรคพวกเดี ยวกันจนเกิ ดเป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือที่ขบั เคลื่ อนโดยผูน้ าํ ของแต่ละกลุ่มแซ่ ตระกูลใน
การผลักดันสนับสนุนนักการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ให้ประสบความสําเร็ จทางการเมืองและเข้าถึงอํานาจ
การเมืองท้องถิ่ นให้มากที่สุดซึ่ ง ‚เครื อข่ายอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ๑ ที่เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นเอกภาพนี้ ได้สร้ าง
ความเข้มแข็งในพื้นที่การเมืองท้องถิ่ นให้กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ และสนับสนุ นกลุ่มชาติ พนั ธุ์มง้ ให้มีอาํ นาจ
ต่อรองทางการเมืองระดับท้องถิ่นมากขึ้น
นอกจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ จะมีการสร้างเครื อข่ายอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์เพื่อร่ วมมือกันต่อสู ้ช่วงชิ ง
อํา นาจการเมื อ งท้อ งถิ่ น ตามที่ ก ล่ า วมาในข้า งต้น แล้ว กลุ่ ม ยัง มี ก ารสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อุ ป ถัม ภ์ ก ับ
นักการเมืองท้องถิ่ นจากกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางการเมืองและขยาย
ฐานอํา นาจการเมื องระดับ ท้องถิ่ นของกลุ่ มให้คลอบคลุ ม การบริ หารเทศบาลมากยิ่ง ขึ้ นโดยอาศัย ความ
เข้มแข็งด้านฐานเสี ยงของกลุ่มเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการแสวงหาแนวร่ วมทางการเมืองซึ่ งเป็ นนักการเมือง
จากกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นที่ตอ้ งการฐานคะแนนเสี ยงสนับสนุ นการแข่งขันทางการเมืองของตนโดยที่กลุ่มชาติ
พันธุ์มง้ เองก็จะได้รับผลประโยชน์และการสนับสนุ นทางการเมืองจากนักการเมืองที่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย
การเมืองเช่ นเดียวกันซึ่ งปฏิสัมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มชาติพนั ธ์มง้ กับนักการเมืองกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อื่นในลักษณะเช่นนี้คือ ‚การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางการเมือง๑ อย่างไม่เป็ นทางการของกลุ่ม
ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง เพื่ อ ร่ ว มมื อ กันผลัก ดันและสนับ สนุ น นัก การเมื องที่ เ ป็ นพัน ธมิ ต รในเครื อ ข่ า ยให้ป ระสบ
ความสํา เร็ จในการเข้า สู่ อาํ นาจการเมื องและอํา นาจการบริ หารท้องถิ่ นโดยกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้ง ก็ จะได้รั บ
ผลประโยชน์ทางการเมืองจากพันธมิตรอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีการสร้างเครื อข่าย
อํา นาจการเมื องท้องถิ่ นอย่า งไม่ เป็ นทางการขึ้ นในสองลัก ษณะ คื อ เครื อข่ า ยอัตลัก ษณ์ ทางชาติ พ นั ธุ์ ที่
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สนับสนุนนักการเมืองกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในการต่อสู ้แข่งขันทางการเมือง และ เครื อข่ายพันธมิตรทางการเมือง
ที่ สนับสนุ นนัก การเมื องกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ อื่นในการต่ อสู ้ แข่งขันทางการเมื องที่ กลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ มง้ ไม่ได้ร่วม
แข่ ง ขัน โดยได้รับ การสนับ สนุ นทางการเมื อ งจากพันธมิ ต รดัง กล่ า วในรู ป แบบของการแบ่ ง ปั น อํา นาจ
การเมืองท้องถิ่นหรื อผลประโยชน์ทางการเมืองอื่น ซึ่ งเครื อข่ายทั้งสองลักษณะนี้ ได้สร้างความเข็มแข็งทาง
การเมื องระดับท้องถิ่ นให้กบั กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ มง้ และสนับสนุ นให้ก ลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ม ้งเข้า ถึ ง อํานาจการเมื อง
ท้องถิ่นมากขึ้น
2. ประเด็นเกี่ ยวกับบทบาททางการเมื องระดับท้องถิ่ นของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ มง้ ในเขตเทศบาลตําบล
งอบ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีบทบาทสําคัญทางการเมืองของเทศบาลตําบลงอบไม่
ว่าจะเป็ นการมี ทรัพยากรทางการเมื องที่ สําคัญได้แก่ฐานคะแนนเสี ยงขนาดใหญ่และเป็ นเอกภาพ การมี
เครื อข่ายการเมืองที่เข็มแข็ง การมีผแู้ ทนที่ได้รับเลื อกตั้งเข้าไปทําหน้าที่สมาชิ กสภาเทศบาลตําบลงอบถึ ง
ร้อยละ 41 ของจํานวนสมาชิ กสภาทั้งหมด และการมีนักการเมืองของกลุ่มอยู่ในตําแหน่ งสําคัญของฝ่ าย
บริ หารเทศบาลตําบลงอบ ซึ่ งบทบาทสําคัญดังกล่าวส่ งผลให้กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ มีอิทธิ พลอย่างมากทั้งในฝ่ าย
นิ ติบญั ญัติและฝ่ ายบริ หารของเทศบาลตําบลงอบแม้ว่าจะไม่สามารถควบคุ มทั้งสองฝ่ ายได้อย่างเบ็ดเสร็ จ
เด็ดขาดแต่อิทธิ พลของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเทศบาลตําบลงอบก็เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจมองข้าม นอกจากนี้ บทบาท
ทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเขตเทศบาลตําบลงอบยังแสดงให้เห็ นถึ งอํานาจการเมืองท้องถิ่ นของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในเทศบาลตําบลงอบซึ่ งเป็ นผลลัพธ์จากการพัฒนารู ปแบบการต่อสู ้ทางการเมืองในลักษณะ
ของการสร้ างเครื อข่ายอํานาจการเมื องท้องถิ่ นแม้ว่าจะเป็ นเครื อข่ายที่ ไม่เป็ นทางการและไม่มีรูปแบบที่
ชัดเจนก็ตาม

ข้ อเสนอแนะการศึกษา
1. การสร้ างเครื อข่ายทางการเมืองอาจส่ งผลดีต่อการเมืองนั้นๆ ได้ในแง่ของการกระตุน้ ประชากร
ให้มีความตื่ นตัวและมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ขณะเดี ยวกันการสร้ างเครื อข่ายทางการเมื องอาจ
ส่ งผลเสี ยต่อการเมืองนั้นๆ ได้เช่นเดียวกันในแง่ของการถูกใช้เป็ นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตน
ของนักการเมืองหรื อกลุ่มผลประโยชน์โดยไม่คาํ นึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น การเกิ ดขึ้นของเครื อข่าย
ทางการเมืองจึงมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางการเมืองและควรมีการสนับสนุ นส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่าย
ทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
2. ในพื้ นที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชาติ พ นั ธุ์ ควรมี ก ารสร้ างการรั บรู้ แ ละความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการประชาธิ ปไตยอย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชากรแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์
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สามารถแสดงออกและมี ส่ วนร่ ว มทางการเมื องอย่า งถู ก ต้องสอดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ ข องระบอบการ
ปกครอง
3. พฤติ กรรมทางการเมื องของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ต่า งๆ ในแต่ล ะพื้นที่ ของประเทศไทยย่อมมี ค วาม
แตกต่างกันออกไปตามบริ บทของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น ในการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ควรทําการศึกษาแบบละเอียดเจาะลึ กโดยกําหนดประเด็นที่จะศึกษาและพื้นที่ศึกษาเป็ นการเฉพาะ
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือและแม่นยํามากที่สุด
4. ควรมีการนําผลจากการศึกษานี้ ไปศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่ นของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นและในพื้นที่อื่นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆ และในพื้นที่อื่นได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
5. ควรมีการศึกษาพฤติ กรรมทางการเมื องของกลุ่ มชาติพนั ธุ์มง้ ในพื้นที่ การเมื องระดับสู งขึ้นไป
จนถึงระดับชาติเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองในปั จจุบนั ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ในพื้นที่การเมืองแต่
ละระดับและในแต่ละพื้นที่
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความรู ้ความเข้าใจและการยอมรับกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เก็ บข้อมู ลด้วยชุ ดคําถามและเทคนิ ค การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก จากนักศึ ก ษาคณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสน
ศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี 10 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน รวม 15 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ ง
พรรณนา การจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 60.00)
เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 29.80 ปี และเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.33) มีสถานภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีญาติ
(ร้อยละ 80.00) เพื่อน (ร้อยละ 93.33) เป็ นกลุ่ม LGBTQ และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (100%) รับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับ
กลุ่ม LGBTQ ผ่านสื่ อออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาวะของกลุ่ม LGBTQ ที่
สอดคล้องกับ 3 ปั จจัยหลักคือ สุ ขภาวะด้านปั จเจกบุคคล สังคม และสิ่ งแวดล้อม และรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่
ให้ความสําคัญไปที่กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของกลุ่มตนเอง ในขณะที่การยอมรับกลุ่ม LGBTQ
ของกลุ่มตัวอย่างด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ไป แต่มีการยอมรับด้านภาษาและ
พฤติกรรมได้เพียงบางประเด็นเท่านั้น

คาสาคัญ: ความรู้ความเข้าใจ การยอมรับ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract
This study aimed to investigate the fundamental data, knowledge, understanding, and acceptance
towards LGBTQ of student in the faculty of political science and public administration at Chiang Mai
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University. A set of questions was employed for data collection with in-depth interview technique. The
sample group were 15 students consisting 10 bachelor’s degree students and 5 graduates’ studies students
from the faculty of political science and public administration, Chiang Mai University. Obtained data were
analyzed by descriptive statistic, categorization, and content analysis. The results revealed that most of the
sample group were male (60.00%) and single (93.33%) with an average age of 29.80 years old. The
sample group mostly had LGBTQ relatives (80.00%) and friends (93.33%). They all (100%) received
LGBTQ information via social media. The sample group had knowledge and understanding about
LGBTQ health in accordance with 3 main factors: individual health, social health, and environmental health.
Meanwhile, they had knowledge and understanding about LGBTQ lifestyles focusing on their own
activities, interests and opinions. The sample group’s acceptance of LGBTQ in terms of responsibility was
no different from the general public, but only certain aspects of language speaking and behavior are
accepted.

Keywords: Perception, Acceptance, LGBTQ, Chiang Mai University
บทนา
เมื่อกล่าวถึ งกลุ่ มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ในปั จจุ บนั ถึ งประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ
มนุ ษยชน จะเห็ นได้ว่าถึ งแม้นานาชาติ ไ ด้มี ข ้อตกลงในการกําหนดกฎหมายพันธกรณี ระหว่างประเทศ
รวมถึงข้อมติคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติขอ้ ที่ 32/2 แต่ก็ยงั พบว่ากลุ่ม LGBTQ ยังมิได้ถูก
คุม้ ครองอย่างครอบคลุ มโดยกฎหมายหรื อข้อพันธสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้มีการผลักดันการปกป้ องสิ ทธิ ของ
กลุ่ม LGBTQ ตลอดจนเพื่อบรรเทาปั ญหาด้านการเลือกปฏิบตั ิและความรุ นแรงต่อกลุ่ม LGBTQ แต่ก็ถือเป็ น
แนวโน้มที่ดีที่พบว่ามี 23 ประเทศทัว่ โลกเห็นด้วยกับการลงมติครั้งนั้น โดยมีเพียง 18 ประเทศเท่านั้นที่ไม่
เห็นด้วยและ 6 ประเทศที่ไม่ประสงค์จะออกเสี ยง แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั พบว่ามากกว่า 70 ประเทศทัว่
โลกที่ยงั มีกฎหมายเอาผิดทางอาญากับประชาชนที่รักเพศเดียวกันทั้งความรักแบบหญิงรักหญิงและชายรัก
ชาย และในเชิ งปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ งแล้วยังเกิดปั ญหาการกีดกัน การรับรู้ การยอมรับ และความรุ นแรง
กับกลุ่ม LGBTQ อยูเ่ รื่ อย ๆ (ชีรา ทองกระจาย, 2562: 9)
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สําหรับในสังคมไทยนั้นอาจพูดได้ว่าค่อนข้างมีความคุน้ เคยกับกลุ่ม LGBTQ มาเป็ นเวลาช้านาน
แล้ว ซึ่ งส่ งผลให้คนในประเทศมองกลุ่ม LGBTQ ค่อนข้างไม่แตกต่างจากกลุ่มคนทัว่ ไปมากนัก และมองว่า
กลุ่ม LGBTQ นั้นไม่มีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามองค์การสหประชาชาติได้รายงานว่า
ในปี ค.ศ. 2014 พบปั ญหาการถูกกี ดกันทางการศึกษาเป็ นปั ญหาหลักของกลุ่ม LGBTQ ที่เป็ นเยาวชนใน
ประเทศไทย โดยสาเหตุหลักเกิ ดจากการไม่ยอมรับในความเป็ นตัวตนของนักเรี ยนนักศึกษาของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน (ชีรา ทองกระจาย, 2562: 12) ดังนั้นจึง
อาจสรุ ปได้วา่ กลุ่ม LGBTQ ในประเทศไทยนั้นยังคงประสบปั ญหาเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการแสดงออก
ซึ่ งความเป็ นตัวตนที่แท้จริ งและส่ งผลต่อปั ญหาที่ตามมาคือการเลือกปฏิบตั ิ (แอลเอ็มซี นิวส์ , 2564) อย่างไร
ก็ตามสังคมไทยให้การยอมรับกลุ่ม LGBTQ มากที่สุดคือกลุ่มวัยเรี ยนโดยจุดเปลี่ยนสําคัญของการสร้างและ
การรั บรู ้ ให้กบั สังคมนั้นเป็ นหน้าที่ สําคัญของสถาบันการศึ กษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยนั้นต้องมี
หน้าที่ในการสร้างความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความแตกต่างในการ
ปฏิบตั ิและความแตกต่างทางความคิดให้เกิดแก่เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาซึ่ งเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ (สมพงษ์ จิตระดับ สุ องั คะวาทิน และพจนา อาภานุรักษ์, 2562: 52)
จากการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้อมู ล เบื้ อ งต้น ในมหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ด้ว ยการสั ม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม
LGBTQ จากคณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์ พบว่าการปฏิ บตั ิ การพูดคุ ย และพฤติกรรมที่ มีต่อ
ตนเองจากเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยนั้นค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับนักศึกษากลุ่มปกติ ในขณะ
ที่บางรายกล่าวว่ารู ้สึกน้อยเนื้ อตํ่าใจและบางครั้งรู ้สึกไม่อยากมาเรี ยนอีกเลย จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์
ดังกล่าวทําให้ทราบว่าประชาชนทัว่ ไปมีการปฏิบตั ิและการพูดจาต่อนักศึกษากลุ่ม LGBTQ ที่แตกต่างกัน
รวมไปถึ งการยอมรับซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากการรับรู ้ ในสังคมกลุ่ ม LGBTQ ที่คลาดเคลื่ อนหรื อไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริ งก็เป็ นได้ ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงเห็นถึงความสําคัญในประเด็นดังกล่าวและมีความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษา
เกี่ ยวกับการรั บรู ้ รวมถึ งการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของนักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยผูศ้ ึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการทบทวน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ รวมไปถึงการยอมรับที่ดีมาก
ยิง่ ขึ้นของนักศึกษาที่มีต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความคิดเห็นตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ
ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์
รองไว้ดงั ต่อไปนี้
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ าข้ อ มู ล พื้ น ฐานข องนั ก ศึ กษ าคณะ รั ฐศา ส ตร์ แ ล ะ รั ฐ ประ ศ าส นศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ เกี่ ยวกับกลุ่ม LGBTQ ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่ อศึ ก ษาการยอมรั บ กลุ่ ม LGBTQ ของนัก ศึก ษาคณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบการศึกษาเป็ นแบบเชิ งคุ ณภาพ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ได้แก่
นั ก ศึ ก ษาใ นระ ดั บ ป ริ ญญ าตรี แล ะ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ค ณะ รั ฐศา ส ตร์ แ ล ะ รั ฐปร ะ ศา ส นศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้กาํ หนดตัวแปรในการศึกษาไว้ 2 กลุ่มตัวแปร คือ 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ขอ้ มูล
พื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การมีญาติและเพื่อนเป็ นกลุ่ม LGBTQ และ
การรั บรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ LGBTQ และ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การรั บรู ้ เกี่ ย วกับกลุ่ ม LGBTQ โดยแบ่ ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านสุ ขภาวะ (สุ ทิน อยูส่ ุ ข, 2543 อ้างถึงใน จักรพงษ์ พวงงามชื่น
และคณะ, 2561) และด้านรู ปแบบการดําเนินชีวิต (เสกสรร สายสี สด และคณะ, 2564) และการยอมรับกลุ่ม
LGBTQ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ประเด็นหลักคือ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และภาษาและพฤติกรรม
(ภาพที่ 1)
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาครั้งนี้ ผศู ้ ึ กษาได้ทาํ การรวบรวมและทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวข้องใน 3 ประเด็นหลัก คือ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ การรับรู้ และการยอมรับดังรายละเอียดต่อไปนี้
แนวคิดเกีย่ วกับกลุ่ม LGBTQ
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักปรัชญาการเมืองแนวโพสต์โมเดิร์น ผูซ้ ่ ึ งพยายามปลดเปลื้ อง
ความคิดผูค้ นให้มีเสรี ภาพด้วยความมัน่ ใจในอํานาจของตนเอง (Michel Foucault, 2551 อ้างถึงใน เพ็ญ
พรรณ เฟื่ องฟูลอย, 2562) จนได้รับการขนานนามว่าเป็ นนักวิชาการผูเ้ ชี่ ยวชาญเรื่ อง ‚ความเป็ นชายขอบ
สังคม๑ (ทองกร โภคธรรม, 2554) โดยกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ มี 2 มิติคือ
1. มิ ติก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารของความสั มพันธ์ โดยไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง อํา นาจใดที่ ป ราศจากความ
เชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน ซึ่ งประกอบด้วยหลักแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ 1) อํานาจ (Power) หมายถึงสิ่ งที่
ไม่มีตวั ตน แต่เคลื่อนไหว (Mobile) ไหลลื่นไปตาม เงื่อนไขได้ดว้ ยการทํางานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์
และการปฏิบตั ิการของความสัมพันธ์ (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2552) 2) วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ความ
จริ ง (Truth) และความจริ งนั้นจะอยูภ่ ายใต้กรอบความรู ้แบบหนึ่ งของการปฏิบตั ิการความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2552) และ 3) ประวัติศาสตร์ความคิด (History Ideas)
2. มิติเกี่ยวกับพื้นที่ในอัตบุคคล ซึ่ งเป็ นผลผลิตจากการปฏิบตั ิการของวาทกรรมและความสัมพันธ์
เชิ งอํานาจในลักษณะที่ แตกต่างกันตามเงื่ อนไข ของประวัติศาสตร์ ทางสังคมสมัยนั้นๆ (อานันท์ กาญจน
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พันธ์, 2552) โดยปั จจุบนั มีการศึกษาอย่างแพร่ หลายเรื่ องเพศใน 3 มิติได้แก่ เพศสรี ระ (Sex) เพศสภาพ
(Gender) และเพศวิถี (Sexuality) (สุ รียพ์ ร พันพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์, 2554: 44)
แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) มีนกั วิชาการทางสังคมศาสตร์ ได้อธิ บายถึงระบบและกลไก
ของการรับรู้ไว้เป็ นจํานวนมาก โดยสรุ ปอาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ กระบวนการรับรู ้จากล่างสู่ บน และ
กระบวนการรับรู ้จากบนสู่ ล่าง ต่อมา Ulric Neisser นักจิตวิทยาชาวเยอรมันได้พฒั นาแนวคิดดังกล่าวโดย
อธิ บายเพิ่มเติมว่ากระบวนการรับรู ้จากบนสู่ ล่างและจากล่างสู่ บนมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันเพื่อกระตุน้
การแปลความหมายจากสิ่ งเร้ าภายนอกให้ได้เหมาะสมที่สุดเรี ยกว่า ‚วงจรการรับรู้ ๑ (Perception Cycle)
(Neisser, 1976 อ้างถึงใน ภารดี เทพคายน, 2564: 7) ดังนั้นสรุ ปได้วา่ กระบวนการรับรู ้เป็ นกระบวนการที่
เชื่ อมโยงกันระหว่าง 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) สิ่ งเร้ า 2) ประสาทสัมผัส 3) ประสบการณ์ และ 4) การแปล
ความหมายถึงสิ่ งเร้า โดยในการศึกษาครั้งนี้ หมายรวมถึงการรับรู ้เกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศของ
นักศึกษาใน 2 ประเด็นหลักคือ การรับรู้ดา้ นสุ ขภาวะ และการรับรู้ดา้ นรู ปแบบการดําเนินชีวติ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับ
E.M. Rogers (1983: 11 อ้างถึงใน สุ นีรัตน์ เสริ มประสาทกุล, 2541) ได้อธิ บายว่าการยอมรับคือการ
ที่ประชาชนได้เรี ยนรู ้ ผ่านการศึกษาโดยผ่านขั้นการรับรู ้ การยอมรับจะเกิ ดขึ้นได้หากมีการรับรู ้ และเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและทดลองปฏิ บตั ิจนมัน่ ใจแล้วว่าเทคโนโลยีน้ นั สามารถเป็ นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น
เขาจึงตัดสิ นใจซื้ อเทคโนโลยีน้ นั ในขณะที่ พรรณทิพา แอดํา (2549: 51) กล่าวเสริ มว่าการยอมรับสิ่ งหนึ่ งที่
เป็ นสิ่ งใหม่น้ นั เป็ นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคุ ณลักษณะของบุ คคล เช่ น เจตคติ ที่ช่วยทําให้สมาชิ กของ
สังคมได้รับรู ้ การเปลี่ยนแปลงสิ่ งใหม่ ๆ ได้ง่าย โดยในการศึกษานี้ การยอมรับหมายถึง การยอมรับในกลุ่ม
LGBTQใน 2 ประเด็น หลัก คื อ การยอมรั บ ในความรั บ ผิด ชอบในหน้าที่ และการยอมรั บ ในภาษาและ
พฤติกรรม

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิ งคุณภาพเป็ นกรอบในการกําหนดวิธีการศึกษาดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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สถานทีใ่ นการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึ กษากําหนดสถานที่และพื้นที่ ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ และ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนในเชิงทฤษฎีที่
เปิ ดกว้างต่อการยอมรั บความคิ ดเห็ นและพฤติ กรรมที่ หลากหลายอันเป็ นฐานคิ ดสําคัญในทางรั ฐศาสตร์
ปัจจุบนั
ผู้ให้ ข้อมูลในการศึกษา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key Informants) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยทําการสุ่ มด้วยวิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 10 คน และนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้ น 15 คนทั้งนี้ไม่มีขอ้ จํากัดด้านวิถีทางเพศของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาํ หนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 2 ประเภทคือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) คือการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามข้อคําถามที่ได้กาํ หนดไว้ และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
คือข้อมูลจากเอกสารตํารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ชุ ด
คําถาม (A Set of Questions)โดยใช้ร่วมกับเทคนิ คการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ด้วยคําถาม 3
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2) การรับรู ้เกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQใน 2 ประเด็นย่อยคือ
สุ ขภาวะ และการดําเนิ นชี วิต และ 3) การยอมรับกลุ่ม LGBTQ ใน 2 ประเด็นย่อยคือ ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ และภาษาและพฤติกรรม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ย
สถิ ติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรั บข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การจัดหมวดหมู่และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สําหรับข้อมูลด้านการรับรู ้และการยอมรับกลุ่ม LGBTQ

ผลการวิจัย
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ผูศ้ ึ ก ษาได้ดาํ เนิ นการเก็ บ รวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล ผลการศึ ก ษาใน 3 ประเด็นดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 60.00 เป็ นเพศชายที่เหลือเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 40.00) โดยมี
อายุเฉลี่ ยเท่ากับ 29.80 ปี อายุต่ าํ สุ ดเท่ากับ 23 ปี อายุสูงสุ ดเท่ากับ 39 ปี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกื อบทั้งหมด (ร้อยละ
93.33) มีสภานภาพโสดมีเพียง 1 คน (ร้อยละ 6.67) เท่านั้นที่สมรสแล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 12 คน (ร้อยละ 80.00) มี
ญาติเป็ นกลุ่ม LGBTQ โดยมีญาติเป็ นกลุ่ม LGBTQ เฉลี่ย 1.17 คน สู งสุ ด 2 คน น้อยสุ ด 1 คน ส่ วนผูใ้ ห้
ข้อมูลที่เหลือ 3 คน (ร้อยละ 20.00) ไม่มีญาติเป็ นกลุ่ม LGBTQ ในขณะที่ผใู้ ห้ขอ้ มูล 14 คน (ร้อยละ 93.33)
มีเพื่อนเป็ นกลุ่ม LGBTQ โดยมีเพื่อนเป็ นกลุ่ม LGBTQ เฉลี่ย 5.92 คน สู งสุ ด 20 คน น้อยสุ ด 1 คนและมี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพียง 1 คน (ร้อยละ 6.67) ที่ไม่มีเพื่อนเป็ นกลุ่ม LGBTQ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ ผ่านทางสื่ อออนไลน์ (Social Media)
2. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับกลุ่ม LGBTQ ของผู้ให้ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านการรับรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาวะและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของ
กลุ่ม LGBTQ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลและนําเสนอในรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การรั บรู ้ ด้านสุ ขภาวะแบ่งออกเป็ น 1) สุ ขภาวะส่ วนบุคคล พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อธิ บายถึ งสุ ข
ภาวะส่ วนบุคคลไว้อย่างน่าสนใจคือ การมีสุขภาวะที่ดีของกลุ่ม LGBTQ ควรเริ่ มต้นจากการมีการศึกษาที่ดี
เพื่อเป็ นต้นทุนในการก้าวไปสู่ การประกอบอาชี พที่ดี การมีรายได้ที่ดี รวมทั้งการยกระดับสถานภาพทาง
สังคมให้สูง ขึ้ น นอกจากนี้ การเจริ ญเติบโต และรู ปแบบการเลี้ ย งดู จากครอบครั วอาจเป็ นปั จจัยนําไปสู่
บทบาททางสังคมที่ดีข้ ึน และที่สาํ คัญที่สุดคือกลุ่ม LGBTQ ควรมีการปฏิบตั ิตนด้านสุ ขภาพที่ดีและมีทกั ษะ
ในการปรับตัวให้สามารถอยูใ่ นสังคมได้ 2) สุ ขภาวะด้านสังคมภายนอก ในประเด็นนี้ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้แสดง
ความคิ ดเห็ นว่ากลุ่ม LGBTQ ไม่มีความแตกต่างจากบุ คคลทัว่ ไป เช่ น ความสามารถในการเข้าไปเป็ น
สมาชิกในสังคมที่หลากหลาย มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดจน
การได้รับการบริ การทางสังคมที่เท่าเทียมกัน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้กล่าวโดยสรุ ปไว้วา่ กลุ่ม LGBTQ มีสุขภาวะ
การดูแลตัวเอง มีสังคม มีความรู ้ เหมือนกับทุกคนทัว่ ไป แตกต่างกันเพียงรสนิ ยมทางเพศ และ 3) สุ ขภาวะ
ด้านสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่า กลุ่ม LGBTQ อาจมีความต้องการทรัพยากรในการดํารงชีวิตที่
มากกว่าบุ คคลทัว่ ไป เช่ น การรักสวยรักงาม การใช้ผลิ ตภัณฑ์ในการดูแลตัวเอง และสุ ขภาวะด้านการมี
เพศสัมพันธ์ เป็ นต้น โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ มีครอบครั วแล้วได้แสดงความคิ ดเห็ นไว้โดยสรุ ปว่ากลุ่ ม LGBTQ
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ส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญที่การดูแลตัวเองมากเหมือนกับบุคคลทัว่ ไป แต่ประเด็นที่ตอ้ งให้ความสําคัญเป็ น
พิเศษคือเรื องการมีเพศสัมพันธ์
2.2 การรับรู้ดา้ นรู ปแบบการดําเนินชีวติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความคิดเห็นว่า กลุ่ม LGBTQ มีการดําเนิน
ชีวติ ที่แตกต่างจากบุคคลทัว่ ไปในหลายประเด็น เช่น ส่ วนใหญ่กลุ่ม LGBTQ มักแสดงตนให้สังคมภายนอก
เห็นได้อย่างชัดเจนจากการแต่งกาย การพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน ความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความสวยความงาม การแต่งกาย เช่ น การชอบการประกวดความงานสําหรับกลุ่มชายรักชาย หรื อการชอบ
การสักบนร่ างกาย (Body Tattoo) ของกลุ่มหญิงรักหญิง เป็ นต้น หรื อแม้แต่การทํากิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
ที่จาํ เป็ นต้องมีเพื่อนในกลุ่มเดี ยวกันเสมอ รวมถึงความสนใจ การตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าที่เป็ นไปในทิศทาง
ตรงกันข้า มกับ เพศกํา เนิ ดของตนเอง โดยผูใ้ ห้ข ้อมู ล ได้แสดงความคิ ดเห็ นไว้โดยสรุ ป ว่า ปั จ จุ บ นั กลุ่ ม
LGBTQ ค่อนข้างชัดเจนในการแสดงตัวตน โดยเป็ นกลุ่มที่มีความสดใสร่ าเริ ง สนุกสนาน
3. การยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของผู้ให้ ข้อมูล
สําหรับประเด็นการยอมรับกลุ่ม LGBTQ นั้นผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาแยกออกเป็ น 2 ประเด็นย่อยคือ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และภาษาและพฤติกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การยอมรับกลุ่ ม LGBTQ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อธิ บายว่า ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของกลุ่ม LGBTQ นั้นมีให้เห็นค่อนข้างหลากหลายมิติและไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ ไป
มากนัก เช่ น กลุ่ม LGBTQ บางกลุ่มนั้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองสู ง เช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน การศึกษา หรื อแม้แต่ความเอาใจใส่ กบั บุคคลรอบข้าง คือ เพื่อน และครอบครัว เป็ นต้น ในขณะที่กลุ่ม
LGBTQ บางกลุ่มให้ความสําคัญกับสังคมภายนอกมากกว่าตนเองและครอบครัวจนทําให้เกิดการละเลยใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
3.2 การยอมรับด้านภาษาและพฤติกรรมของกลุ่ม LGBTQ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการยอมรับด้านภาษาว่า 1) กลุ่ม LGBTQ มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการใช้ภาษาที่หลากหลายและ
สามารถยอมรับได้ เช่น การใช้ภาษา ‚รู ๑ ซึ่ งเป็ นภาษาเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งคําแสลงที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม 2)
การพูดจาไพเราะในสังคมภายนอก 3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายรับไม่ได้กบั ภาษาหยาบคายที่กลุ่ม LGBTQ พูดคุย
กันในกลุ่มตนเอง นอกจากนี้ พฤติกรรมของกลุ่ม LGBTQ ที่ยอมรับได้ ได้แก่ 1) การแต่งกายในที่สาธารณะ
ที่เหมาะสมตามกาละเทศะ 2) การประพฤติตนรวมถึงบุคลิกภาพในที่สาธารณะหรื อการเข้าสังคม 3) บุคลิก
และการพูดจากับผูอ้ าวุโส ในขณะที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลบางรายมองว่าพฤติกรรมการแสดงความรักในที่สาธารณะ
เช่ น การสั มผัสกันในที่ สาธารณะ รวมถึ งพฤติ กรรมการแสดงความรัก ในที่ส าธารณะ เป็ นพฤติก รรมที่
ค่อนข้างไม่เหมาะสมอาจส่ งผลต่อการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ในภาพรวม ก็เป็ นได้
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาด้านการรับรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาวะ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการรับรู ้และเข้าใจกลุ่ม LGBTQ ว่า
ควรมีสุขภาวะที่ดีเกี่ยวกับตนเองที่ไม่แตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ไปในประเด็นด้านการศึกษา อาชี พ มีรายได้
จุนเจือตัวเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ รวมทั้งการมีเพื่อนสนิ ท สนับสนุ น ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันและ
การมีสุขภาวะที่ดีดา้ นเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดสุ ขภาวะที่ดีของบุคคลตามองค์ประกอบภายในและ
ภายนอกของ สุ ทิน อยูส่ ุ ข (2543 อ้างถึงใน จักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ, 2561) ที่ได้อธิ บายไว้วา่ สุ ขภาวะ
ที่ดีมี 3 องค์ป ระกอบคื อ 1) ปั จจัยด้า นปั จเจกบุ คคล 2) ปั จจัย ด้านสังคม และ 3) ปั จจัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อม
ในขณะที่การรับรู ้ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของกลุ่ม LGBTQ นั้นคือการแสดงตนอย่าง
ชัดเจนในการเข้าสังคมเช่น สังคมในมหาวิทยาลัย หรื อสังคมในที่ทาํ งาน และให้ความสนใจไปที่รูปลักษณ์
ภายนอกค่อนข้างมาก เช่น การแต่งกาย เป็ นต้น ซึ่ งค่อนข้างแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ไป โดยผลการศึกษานี้
สนับสนุ นผลการวิจยั ของ เสกสรร สายสี สด และคณะ (2564) ที่กล่าวไว้ว่ารู ปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle)
ของบุคคลคือลักษณะของความเป็ นอยูท่ ี่แสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร (Activities) การให้
ความสนใจกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัว (Interest) และความคิดเห็ นที่มีต่อตนเอง (Opinion) สําหรับด้านการ
ยอมรับกลุ่ม LGBTQ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การยอมรับในด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ของกลุ่ม
LGBTQ นั้นไม่แตกต่างไปจากบุคคลทัว่ ไป ในขณะที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลมีการยอมรับด้านภาษาและพฤติกรรมได้
เพียงบางประเด็นเท่านั้น ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันกับการศึกษาของ เสาวคนธ์ โทบุราณ และสุ วรี
ศิวะแพทย์ (2555) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทศั นคติที่ไม่แน่ใจกับพฤติกรรมและแนวโน้มใน
การแสดงออกของกลุ่มรักร่ วมเพศ ทั้งนี้ นกั ศึกษาสามารถยอมรับได้กบั พฤติกรรมบางประการเท่านั้นของ
กลุ่มรักร่ วมเพศ
จากผลการศึกษาทั้งหมดในภาพรวมแสดงให้เห็ นถึ งการรับรู ้ และการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่หลากหลาย

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. การสร้ างการรับรู ้ เกี่ ยวกับกลุ่ ม LGBTQ กับเยาวชนรุ่ นใหม่ โดยควรให้ความสําคัญไปที่การ
อบรมเลี้ยงดูต้ งั แต่ในระดับครอบครัวที่มีบุตรเป็ นกลุ่ม LGBTQ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะด้าน
สุ ขภาวะที่ดีของกลุ่ม LGBTQ ตลอดจนการสร้างการรับรู ้แก่ทุกคนในครอบครัวเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ เพื่อ
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เป็ นความเข้า ใจพื้ น ฐานสู่ ก ารยอมรั บ ในหลากหลายมิ ติ ข องเยาวชน สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ แม้แ ต่
ผูป้ กครองที่มีต่อกลุ่ม LGBTQ
2. สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะเพิ่มเติ มหรื อบรรจุเนื้ อหาหรื อพัฒนารายวิชาที่เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ
และสังคมของกลุ่ม LGBTQ เชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยทั้งในระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เป็ นการสร้างความเข้าใจ เปิ ดโอกาสและเปิ ดโลกทัศน์ในการรับรู ้ให้แก่นกั ศึกษา บุคลากร รวมทั้งคณาจารย์
ได้เรี ยนรู ้ร่วมกันควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บททางสังคมและชาติพนั ธุ์ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลอมก๋ อยและบทบาทของสตรี ในกิจการชุมชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อมก๋ อย โดยการมุ่งเน้น
การศึกษาบทบาทสตรี ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย ฝ่ ายปกครอง และอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจํา หมู่บ ้า น(อสม.) ซึ่ ง ถื อว่า เป็ นสามองค์ก รหลัก ที่ เกี่ ย วข้องกับ กิ จการชุ ม ชน เป็ นการศึ ก ษาวิจยั เชิ ง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผนู้ าํ สตรี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพื่อสามารถนํามาตอบคําถามในงานวิจยั ได้ โดย
ผลการวิจยั ข้างต้นนั้น ดําเนินการศึกษาในส่ วนของบริ บททางสังคมและบทบาทสตรี ในพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย ประกอบไปด้วยชุ มชนที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ อยู่รวมกันเป็ น
หมู่บา้ นทั้งสิ้ น 19 หมู่บา้ น มี 1 หมู่บา้ นที่เป็ นคนเมือง สภาพสังคมในปั จจุบนั มีความเป็ นเมืองเพิ่มมากขึ้น มี
ความเจริ ญ ทางด้า นวัต ถุ จากเดิ ม มี ก ารทํา เกษตรและการปศุ สั ต ว์ ประชาชนมี ก ารประกอบอาชี พ ที่
หลากหลายมากขึ้น ทั้งรับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และในส่ วนของกิ จการชุ มชนนั้น ได้มีท้ งั สมาชิ กองค์การ
บริ หารส่ วนตํา บล ฝ่ ายปกครอง รวมถึ ง อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ ้า น(อสม) ซึ่ ง เป็ นงานเพื่ อ
ส่ วนรวม โดยมีผหู ้ ญิงออกมามีบทบาทในกิจการชุมชนเพิ่มมากขึ้น

คาสาคัญ: บทบาทสตรี , กิจการชุมชน
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The purpose of this study was to look at the Omkoi Subdistrict Administrative Organization's
social environment and ethnicity, as well as women's involvement in community activities. The
importance of education is stressed in the Omkoi Subdistrict Administrative Organization, Administrative,
and Village Health Volunteer (VHV), which contains three organizations involved in community
activities. It's a qualitative research project. By interviewing female executives to get ideas for how to
respond to research questions based on the prior study's findings conduct research into the societal context
and the roles of women. It is made up of a Skaw Karen village under the Omkoi Subdistrict
Administrative Organization. They are divided into 19 settlements, one of which is populated by Thais.
The contemporary socioeconomic state is more urban, material wealth. Agriculture and livestock were
present at first. People have a wider range of jobs, were both employed, government service, trade, and in
the area of community affairs Members of the Sub-District Administrative Organization, Administrative,
and Village Health Volunteer (VHV), with more women participating in community affairs.

Keywords: Women's Role, Community Activities
บทนา
ปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้า ทางเพศ เป็ นปั ญ หาหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย อัน มี พ้ื น ฐานทางด้า น
ธรรมชาติ ไม่วา่ สรี ระร่ างกาย วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา ทําให้เกิ ดการแบ่งงาน และให้ความสําคัญกับ
เพศชาย เนื่องด้วยสรี ระร่ างกายเพศชาย ทําให้กลายเป็ นแรงงานในการหาเลี้ยงครอบครัว จึงเป็ นการปลูกฝัง
ค่านิ ยมวัฒนธรรมที่ มีความเหลื่ อมลํ้าระหว่างเพศชายและเพศหญิ งที่สูง ทําให้เชื่ อว่าเพศชายอยู่เหนื อเพศ
หญิง ไม่ว่าจะเป็ นการที่เพศชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน แต่กบั เพศหญิ ง การที่มีผชู ้ ายคนใหม่ ก็โดน
สังคมประณามว่ามีชู้ เป็ นนางวันทองสองใจ เป็ นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว หรื อในบางพื้นที่ในประเทศไทย
ก็มีวฒั นธรรมการฉุ ดผูห้ ญิงให้ไปเป็ นภรรยา การที่ผหู ้ ญิงต้องไปสู่ ขอสามี หรื อพื้นที่สําคัญในหมู่บา้ นนั้น
ห้ามผูห้ ญิงเข้า รวมถึงงานบางประเภทก็มีการระบุวา่ ต้องการเพียงเพศชายเท่านั้น จึงเห็นได้วา่ วัฒนธรรมไทย
นั้นไม่วา่ พื้นที่ใดก็มีการกดขี่เพศหญิงไว้เสมอ แต่ในปั จจุบนั นั้นเพศหญิงเริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย
อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งแต่เดิมนั้นเพศหญิงนั้นมีหน้าที่เพียงแค่แม่บา้ นในครอบครัว
คอยดูแลบ้านโดยเพศชายเป็ นคนทํางานหาเลี้ยงครอบครัว แต่ในบริ บทสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปที่
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เพศหญิงเริ่ มมีบทบาทในการทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อมาจุนเจือช่วยเหลือในครอบครัวเช่นเดียวกับเพศ
ชาย เริ่ มเข้าถึงการศึกษา เริ่ มมีความรู ้ในการประกอบอาชี พ ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี 2540
จนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปั จจุบนั ปี 2560 ซึ่ งได้กาํ หนดในเรื่ องของความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิไว้ใน
มาตรา 30 ดังนี้ ‚มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ ม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน ชายและหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน... ‛ ทําให้เพศหญิงเริ่ มเรี ยกร้องตนเองตามสิ ทธิ ที่ตนพึงได้ เช่น การรับ
สมัครงาน สามารถร้องเรี ยนได้หากตนเป็ นผูท้ ี่ถูกเลือกปฏิบตั ิ เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั เราจะเห็ นว่า เพศหญิง
นั้นออกมาทํางานไม่ต่างกับเพศชาย ทั้งยังเป็ นผูน้ าํ ทางด้านเศรษฐกิจ จะเห็นว่าเจ้าขอกิจการหลายแห่ งเริ่ มมี
เพศหญิงมากขึ้น หรื อการที่เพศหญิงได้รับรางวัลนักธุ รกิจยอดเยีย่ ม รวมถึงการเป็ นผูน้ าํ องค์กรต่างๆ ต่างจาก
เดิมที่ตอ้ งอยูแ่ ต่ในบ้าน การที่เพศหญิงได้ต่อสู ้ตนเองเพื่อมีบทบาทในสังคมนั้น เนื่องด้วยการกดขี่ทางสังคม
และวัฒนธรรมจากเพศชายที่ถูกปลูกผังมาเป็ นระยะเวลานาน
ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อยก็เช่นเดียวกัน เกิดความเหลื่อมลํ้าในพื้นที่ไม่ต่างจากพื้นที่
อื่นในประเทศไทย จะแตกต่างก็ตรงที่ พ้ืนที่ ดงั กล่ าว ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย
ประกอบไปด้วย กลุ่มชาติพนั ธุ์ ปกาเกอะญอ ซึ่ งเป็ นประชาชนส่ วนใหญ่ในพื้นที่ กระแสวัฒนธรรมที่ชาย
เป็ นใหญ่น้ นั ได้เข้ามามีอิทธิ พลต่อประชานเช่นเดียวกัน ซึ่ งค่านิ ยมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอนั้น
ล้วนให้ความสําคัญกับเพศหญิง เนื่ องด้วยประเพณี ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งงานที่ฝ่ายชายต้องแต่งานเข้าบ้าน
ฝ่ ายหญิง พิธีแต่งงานที่ฝ่ายเจ้าสาวต้องไปสู่ ขอฝ่ ายชาย เพื่อเป็ นแรงงานให้กบั บ้านฝ่ ายหญิง หรื อการนับถือผี
ก็จะเป็ นธรรมเนี ยมที่กระทําในบ้านฝ่ ายหญิ ง แม่ยายมี อาํ นาจในบ้านในการสั่งงานต่างๆภายในบ้านตาม
ขนบธรรมเนียมเดิม ทําให้เห็นว่าประเพณี ด้ งั เดิมดังกล่าวนั้นให้ความสําคัญกับฝ่ ายหญิงมาก
วัฒนธรรมชายเป็ นใหญ่น้ นั เริ่ มเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอมากยิ่งขึ้น เพศชายเริ่ ม
ออกมาทํางานนอกพื้นที่ หาเลี้ ยงครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นการใช้แรงงาน หรื อการค้าขาย ทําให้บทบาทของ
เพศชาย มีความสําคัญมากขึ้น ไม่ใช่ เป็ นเพียงแรงงานทําเกษตรภายในครัวเรื อน ประกอบกับอิทธิ พลของ
สังคมไทยที่ชายเป็ นใหญ่ แทรกซึ มเข้ามาในกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ ทําให้บทบาทเพศหญิงลดลงต่างจาก
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเพราะไม่ได้หาเลี้ยงครอบครัว ทําเพียงเป็ นแม่บา้ น เลี้ยงลูก
ในลักษณะของกิจการชุมชนนั้น ไม่วา่ จะเป็ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น(อสม) ที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งการแบ่งงานกันทําระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิ ง โดย ผูท้ ี่ เป็ นอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ ้า น(อสม.)นั้น จะเป็ นเพศหญิ ง เป็ น
ส่ วนมาก ต่างกันกับอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ที่คนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย แสดงให้เห็นถึง
การแบ่งบทบาทหน้าที่ในกิจการชุมชนนั้นๆ
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จะเห็ นได้ว่าเพศหญิงต้องมีการต่อสู ้เพื่อได้มาเพื่อจุดยืนในสังคม ในการเป็ นผูน้ าํ ในด้านต่างๆ ต่าง
กับเพศชาย ต้องต่อสู ้ให้ได้มาซึ่ งงานที่สังคมคิดว่าเป็ นงานของเพศชาย จึงต้องการศึกษาบริ บททางสังคมและ
ชาติ พนั ธุ์ ในพื้ นที่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย รวมทั้ง ศึ กษาบทบาทของสตรี ในกิ จการชุ มชนของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย ซึ่ งจากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้จากการที่เริ่ มมีเพศหญิงเป็ นสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย การแต่งตั้งผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นที่เป็ นเพศหญิง รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น ที่ เริ่ มมีบทบาทในกิ จการชุ มชนมากขึ้ น นําไปสู่ การเกิ ดคําถามที่ ว่าสังคมในพื้นที่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อยจะแบ่งบทบาทหน้าที่ในกิจการชุมชนให้กบั สตรี อย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาบริ บททางสังคมและชาติพนั ธุ์ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย
2. ศึกษาบทบาทของสตรี ในกิจการชุมชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย

ทบทวนวรรณกรรม(แนวคิดทฤษฎี)
1. แนวคิดเกีย่ วกับสตรีนิยม
บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยนั้นนับแต่อดีต เพศหญิง หรื อสตรี น้ นั ขาดโอกาสที่
จะเข้ามามีบาบาทหรื อหน้าที่ทางสังคมและการเมือง เนื่ องด้วยสภาวะที่ถูกจํากัดตามสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งในปัจจุบนั เพศหญิงหรื อ สตรี น้ นั ได้เริ่ มต่อสู ้และผลักดันตนเองให้มีบทบาท เป็ นในสังคมมากขึ้น จึงเป็ น
สาเหตุที่ทาํ การศึกษาครั้งนี้ โดยสามารถกล่าวถึงบริ บทต่างๆที่กระทบต่อบทบาทของเพศหญิง
วันทนี ย ์ วาสิ กะสิ น (2546:1-3) ได้ก ล่ า วไว้ว่าผูห้ ญิ งย่อมมี เรื่ องที่ ก ล่ า วถึ ง มากมายในทุ ก ๆด้า น
ผูห้ ญิงทุกสังคมมีบทบาทหลากหลายตั้งแต่อดี ตที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ค่านิ ยมในสังคมทัว่ ไปยังก่อให้เกิ ด
ความแตกต่าง ในเรื่ องความเสมอภาคระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย ดังนั้นประเด็นความเสมอภาคยังเป็ นประเด็นที่
ถูกนํามาวิพากษ์วจิ ารณ์อยูเ่ สมอ
กุลลินี มุทธากลิน (2547:213) ได้กล่าวว่า แนวคิดสตรี นิยมในระดับครอบครัว หรื อระดับจุลภาค
นั้น ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในครอบครัวนั้น ไม่ได้เป็ นเรื่ องส่ วนตัว แต่เป็ นเรื่ องของ
อํานาจ การต่อรอง และการสร้างความตกลงกันภายในบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่ สร้ างความตกลงระหว่างกันภายในบริ บททางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ที่สร้ างความ
ได้เปรี ยบให้แก่(เพศสภาพ) ชาย
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สถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิงในสังคมไทยนั้น มีภาพที่ขดั แย้งกันอยู่สองภาพแรก คือ สถานภาพของผู้
หญิ งไทยไม่ ได้ตอ้ ยตํ่า หรื อมี ปัญหา เนื่ องจากผูห้ ญิงไทยมีบทบาท และอํา นาจทางเศรษฐกิ จ รวมถึ งการ
ตัดสิ นใจต่างๆ ในครัวเรื อนเทียบเคียงกับผูช้ าย ภาพที่สอง คือ ภาพของผูห้ ญิงที่ถูกกดขี่ในรู ปแบบพื้นฐาน
ที่สุด ที่เห็ นกันโดยทัว่ ไปก็คือ ผูห้ ญิงที่ถูกบังคับให้เป็ นโสเภณี หรื อผูห้ ญิงที่กา้ วเข้ามาสู่ การค้าบริ การทาง
เพศ และภาพของแรงงานในและนอกระบบ ที่ ได้รับค่าแรงที่ ถูกและมีชั่วโมงการทํางานที่ ยาวนาน และ
ทํางานเสี่ ยงภัยต่อสุ ขภาพ ฉะนั้นการศึกษาและทําความเข้าใจถึงสถานภาพและบทบาทผูห้ ญิงไทย จะต้อง
ตระหนักถึงความแตกต่างในทางมิติชนชั้น อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิ จและสังคมรวมถึ งความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมทางสังคมไทยด้วย
วรารัก เฉลิมพันธ์ (2542:277) ได้กล่าวไว้วา่ บทบาทของผูห้ ญิงในการพัฒนา นักสตรี นิยมมองว่า
ผูห้ ญิงเป็ นเพศที่มีบทบาทในการพัฒนาไม่นอ้ ยไปกว่าเพศชาย แต่บทบาทของผูห้ ญิงถูกทําให้ดอ้ ยค่าและลด
ความสําคัญลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจํากัดคําว่า ‚งาน” ในสังคมชายเป็ นใหญ่แล้ว การแบ่งงานกันทํา
ระหว่างเพศ (Sexual division of labor) อยูใ่ นรู ปแบบที่วา่ ผูช้ ายเป็ นผูห้ าเลี้ยงครอบครัว ควรที่จะมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจด้วยการออกไปทํางานนอกบ้าน ส่ วนผูห้ ญิงควรจะรับภาระดูแลภายในบ้านหรื อทํางานบ้าน
(Domestic work) อย่างไรก็ตามกิ จกรรมผลผลิ ตในครัวเรื อนของผูห้ ญิง กลับไม่ได้ถูกนับเป็ นการผลิ ตที่
ก่อให้เกิดมูลค่าและมีคุณค่า
จากแนวคิดข้างต้น สะท้อนให้เห็ นถึ งข้อจํากัดในด้านบทบาทของสตรี ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการเมือง สังคม รวมถึงด้านวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สภาพบริ บทสังคมที่เปลี่ยนไป ใน
พื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย นั้นได้เริ่ มมีการยอมรับบทบาทสตรี ที่มากขึ้ น จะเห็นได้จากการมี
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น หรื ออาสาสมัคร
สาธารสุ ขประจําหมู่บา้ น ที่
เป็ นสตรี มากขึ้น ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น จึงสามารถอธิ บายบทบาทสตรี กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกา
เกอะญอกับกิจการชุมชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่ ไม่วา่ จะ
เป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
2. แนวคิดการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย
- บทบาทกลุ่มชาติพนั ธุ์
สํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.).(2564)( ‚กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ใ น
ประเทศไทย:งานวิจยั และความท้าทาย๑ หน้า 81) ระบุวา่ จังหวัดเชี ยงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็ นจังหวัดใหญ่
ในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ พื้นที่ราบส่ วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ชาวเมือง ส่ วนบนเทือกเขาที่สลับซับซ้อนเป็ นถิ่นที่อยูข่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่หลากหลาย ปั ญหาใหญ่ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ คือ ไม่มีที่ดินทํากิ นที่ มีเอกสารสิ ทธิ์ เนื่ องจากวัฒนธรรมการทํามาหากิ นของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ มกั
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หมุ นเวีย นพื้นที่ ไ ปเรื่ อย ๆ แม้เกษตรกรส่ วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน แต่สิ่ งที่ เกาะเกี่ ยวคนในชุ ม ชนให้อยู่
ร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขตามสภาพ คือ วัฒนธรรมชุมชนที่คนในชุมชนยึดถือ ไม่วา่ จะนับถือผี ศาสนาพุทธ
และคริ สต์ สิ่ งร้อยรัดชุมชนปรากฏเป็ นรู ปธรรมและสิ่ งที่จบั ต้องได้ คือ ประเพณี พิธีกรรม สัญลักษณ์ ศิลปะ
และสิ่ งสร้าง รวมถึงผูน้ าํ ที่สืบทอดอุดมการณ์ ความเชื่อ และคุณค่าทางสังคม สิ่ งเหล่านี้เป็ นทั้งความรู ้และภูมิ
ทางสังคมที่ถูกรังสรรค์ข้ ึนจากสติปัญญาของคนในชุมชน
ท่ามกลางความยากลําบากทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนยังความอุดมทางวัฒนธรรมที่เป็ นนํ้าหล่อเลี้ยง
ให้ชุ ม ชนดํา รงอยู่ไ ด้ ปั จจุ บ นั การเติ บ โตด้า นการท่ องเที่ ย วที่ ข ยายตัวมากขึ้ น ทํา ให้ชุ ม ชนถู ก รุ ก ลํ้า จาก
วัฒนธรรมภายนอก ความยากจนทําให้เยาวชนหนุ่มสาวตกเป็ นเหยื่อของการค้ามนุ ษย์ หลายคนถูกชักจูงสู่
การขายบริ ก าร รวมทั้ง เข้าสู่ วงจรของการค้า ยาเสพติ ด หลายพื้นที่ อยู่บ นเส้ นทางค้ายาเสพติ ด ส่ งผลให้
เกษตรกรทํามาหากินลําบาก เนื่องจากถูกกระชับพื้นที่จากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ สถานการณ์
ที่เป็ นอยูท่ าํ ให้เกษตรกรมีภาวะจํากัดในการทํามาหากินยากขึ้น
- แนวคิดกระบวนการทําให้กลายเป็ นไทย (Thai-ization)
ประสิ ท ธิ์ ลี ป รี ช า (2560) ให้ค วามหมายของแนวคิ ด กระบวนการทําให้ก ลายเป็ นไทย (Thaiization)ว่า หมายถึ ง กลไกและความสลับ ซับซ้อนที่ รัฐไทย เจตนาใช้ใ นการหล่ อหลอมรวม หรื อ ผสม
กลมกลืนกลุ่มชาติพนั ธุ์ให้กลายมาเป็ นคนไทย ทั้งในระดับอุดมการณ์หรื อ การมีสํานึ กร่ วม และในระดับที่
เป็ นรู ปธรรม ด้วยการที่รัฐใช้เทคโนโลยีทางอํานาจ(technology of power) ในการปฏิบตั ิการผ่านกลไกและ
รู ปแบบที่หลากหลาย กับทั้งในแง่ของพื้นที่และระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบกับรัฐ
จารี ตหรื อรัฐบรรณาการแล้ว บทบาทของรัฐไทยซึ่ งเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ที่กาํ เนิ ดขึ้นในช่ วงหนึ่ งศตวรรษที่
ผ่านมานั้นมีอิทธิ พลอย่างมากในการหลอมรวมชาติพนั ธุ์ภายใต้ดินแดนของรัฐกลายมาเป็ นคนไทย
Georges Condominas(1990)(อ้างในประสิ ทธิ์ ลีปรี ชา (2560)) ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเวลา (time) และ
พื้นที่ (space) ในการทําความเข้าใจกระบวนการปรับเปลี่ยนทางชาติพนั ธุ์ ด้วยการนําเสนอสองกรณี ศึกษา
คือ กรณี แรก กล่าวถึงกระบวนการที่ชาวละว้าหรื อลัวะกลายมาเป็ นมอญโดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แอ่งลําพูน-เชียงใหม่ที่แต่เดิมเป็ นดินแดนที่ชาวลัวะมีบทบาททางการปกครองและ
สังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะขุนหลวงวิลงั คะที่เป็ นผูน้ าํ นําคนสําคัญของชาวลัวะแต่ต่อมาความมีอารยะธรรม
กว่าของชาวมอญที่นาํ โดยพระนางจามเทวีซ่ ึ งขึ้นมาจากเมืองละโว้ได้เข้ามามีอิทธิ พลเหนื อชาวลัวะจนเกิ ด
การผสมกลมกลืนให้ชาวลัวะกลายมาเป็ นมอญและต่อมาเป็ นคนไตด้วยการใช้ศาสนาพุทธและอารยะธรรม
อื่นๆที่มาจากอินเดียเป็ นกลไกสําคัญ กรณี ที่สอง Condominas ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการในระยะยาวของพื้นที่
เมืองที่คนส่ า หรื อ ข่ากลายมาเป็ นคนไทโดยทําการศึกษาในเชิ งมานุ ษยวิทยาประวัติศาสตร์ ในภาคเหนื อของ
PSPARN 2022

717

บทความฉบับเต็ม
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เวียดนาม เขาพบว่าคนส่ า หรื อ ข่า ซึ่ งไม่ใช่คนไทโดยกําเนิ ดแต่เป็ นทาสและเป็ นกลุ่มคนที่อาศัยบนภูเขาได้
กลายมาเป็ นคนไทด้วยการเปลี่ยนมาใช้วฒั นธรรมทางวัตถุ อย่างเสื้ อผ้า ทรงบ้าน เครื่ องใช้ รวมถึงวัฒนธรรม
ทางภาษาบทสวดในพิธีกรรมและอื่นๆตามแบบของคนไทดําอย่างไรก็ตามงานของ Condominas ให้
ความสําคัญกับกระบวนการปรับเปลี่ ยนทางชาติ พนั ธุ์ ดว้ ยกรณี ศึกษาของสองกลุ่ มชาติพนั ธุ์ที่อยู่ในพื้นที่
เดี ยวกันซึ่ งเปลี่ ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ของความสัมพันธ์ เชิ งอํานาจที่ไมเท่าเทียมกันภายใต้บริ บททาง
การเมืองและสังคมกับวัฒนธรรมที่มีความเจริ ญแตกต่างกันโดยมิได้ให้ความสําคัญกับบทบาทหรื ออิทธิ พล
ของรัฐชาติซ่ ึ งเกิ ดขึ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มชนชาติ ที่มีอาํ นาจเหนื อกว่าในทางการเมืองกับสังคม
และวัฒนธรรม งานศึกษาของเปรมพรขันติแก้ว (2544) ให้ความสําคัญกับกระบวนการกลายเป็ นไทยของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง ซึ่ งรัฐมีบทบาทอย่างสําคัญ โดยเลื อกศึกษาที่บา้ นแพะในอําเภอแม่สะเรี ยงจังหวัด
แม่ฮ่องสอนพบว่ารัฐนําเอาการพัฒนาเข้ามาสู่ หมู่บา้ นก่อให้เกิ ดเกิดการเปลี่ ยนแปลงในวิถีการผลิตและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ ยง ต้องปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
กระบวนการกลายเป็ นไทยจึงเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการปรับตัวของชาวบ้านท่ามกลางการเผชิ ญกับปั ญหา
ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่า งไรก็ เปรมพรพบว่า กระบวนการกลายเป็ นไทย มี ห ลากหลายรู ป แบบและความ
สลับซับซ้อน มิได้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันและขณะที่มีการปรับตัวเข้ากับความเป็ นไทย ชาวกะเหรี่ ยงก็
ยังคงรักษาอัตลักษณ์บางอย่างที่เป็ นของตนเองเอาไว้ดว้ ย อย่างไรก็ตามเนื่ องจากงานชิ้นนี้ เป็ นงานศึกษาใน
เชิ งประวัติศาสตร์ จึงไม่ได้เน้นให้เห็ นถึ งวิธีคิดนโยบายกับกลไกที่เป็ นรู ปธรรมซึ่ งรัฐใช้เพื่อทําให้กลุ่มชาติ
พันธุ์กลายเป็ นคนไทย ดังที่ สรัสวดี อ๋ องสกุล (2539) และธเนศวร เจริ ญเมือง (2536 และ 2542) ชี้ ให้เห็นถึง
การปฏิรูประบบการศึกษาและการปกครองของรัฐไทยที่ส่งผลให้คนเมืองในล้านนากลายเป็ นคนไทย
จากแนวคิ ด ข้า งต้น สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความหมาย คํา เรี ยก บทบาทของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม กระบวนการทําให้กลายเป็ นไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่รับเอาวัฒนธรรมหลักหรื อวัฒนธรรมไทยเข้ามา ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้น จึง
สามารถอธิ บายบทบาทสตรี กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอกับกิจการชุ มชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล
อมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
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ในการศึกษาในการศึกษาบทบาทสตรี กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอกับกิจการชุ มชนในพื้นที่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่ นั้น ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการ
บรรยายถึงลักษณะและสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่างหรื อกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการศึกษาบทบาทสตรี กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอกับกิจการชุ มชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อกลุ่มตัวอย่างนั้น แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มองค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย จํานวน 2 คน รายนางบัวถิน สเถียร์คง และ นางอุษณี ถิ่น
เจริ ญ และประชาชนในพื้นที่ที่เลือกสมาชิกสภาฯรายดังกล่าว จํานวน 10 คน
2. กลุ่มผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นสตรี พื้นที่ ตาํ บลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่ จํานวน 3 คน
และผูใ้ หญ่บา้ นที่แต่งตั้งผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 3 คน
3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) พื้นที่ตาํ บลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 5 คน
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ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการวิจยั เบื้องต้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า สภาพสังคมในพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลอมก๋ อยมีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ น 17,221 คน แยกเป็ นชาย 8,554 คน หญิง 8,667 คน มีจาํ นวน
ครัวเรื อนทั้งสิ้ น 5,989 ครัวเรื อน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) โดยตําบลอมก๋ อยมีพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งสิ้ น 12,895 ไร่ มีจาํ นวนเกษตรกรทั้งสิ้ น 1,733 คน(ที่ข้ ึนทะเบียน) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมและความเหลื่อมลํ้าในสังคม ซึ่ งระบุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่
ทําให้เพศหญิงเริ่ มมีบทบาทไม่ต่างกับเพศชาย
2. จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลอมก๋ อย โดยการสั ม ภาษณ์ ร ายนางอุ ษ ณี
ถิ่ นเจริ ญซึ่ งจากการเก็บข้อมูลพบว่า ประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่ เป็ น คนไทย กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ
หรื อ ชาวกระเหรี่ ยง ซึ่ งในแต่ละหมู่บา้ นในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อยนั้นประกอบด้วยพื้นที่ 20
หมู่ บ ้า น จะมี เ พี ย งหมู่ บ ้า นใหม่ ดินแดง (หมู่ 9) เป็ นหมู่ บ ้า นคนเมื อง ไม่ มี ก ลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อาศัย อยู่ ก็ จะมี
วัฒนธรรมเป็ นคนเมืองเหมือนคนเชี ยงใหม่ทวั่ ไป สภาพสังคมมีความเป็ นเมืองมากขึ้นจึงได้รับอิทธิ พลจาก
สภาพสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชี พที่มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิม
ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ ได้เริ่ มมีการรับราชการ รับจ้างทัว่ ไป รวมถึงการค้า ด้าน
ศาสนา ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ และบางส่ วนนับถื อศาสนาคริ สต์ ทําให้เกิดการรวมกันของ
ประเพณี และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เพศหญิงเริ่ มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยส่ วนตัวนั้นเป็ นอดี ต
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อยมาแล้ว 2 สมัย สมัยปัจจุบนั (2564)ไม่ได้ลงสมัครแล้วเนื่ องด้วย
ดํารงตําแหน่ งสมาชิ กมายาวนานหลายปี อยากเปิ ดทางให้ผอู้ ื่นได้เข้ามาทําหน้าที่เพื่อชุ มชนบ้าง ส่ วนการที่
เข้ามานั้น เริ่ มต้นจากการที่บิดานั้นเป็ นอดีตผูใ้ หญ่บา้ น ทํางานเพื่อชาวบ้านทําให้ตนอยากเข้ามามีส่วนร่ วม
ดูแลประชาชนตรงนี้ ด้วย รวมถึ งการเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ก็เป็ นการที่ อยากทําเพื่อ
ชุมชน เพื่อส่ วนรวม ซึ่ งระหว่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อยนั้น ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร เวลาออกสิ ทธิออกเสี ยง ก็เป็ นปกติ หนึ่งสิ ทธิ หนึ่งเสี ยง มีสมาชิกสภา 37 คน เราก็เป็ นหนึ่ งเสี ยง
ในนั้น แต่การปฏิบตั ิงานเวลาลงพื้นที่ เราไปขับรถไถช่วยชาวบ้านไม่ได้เวลาชาวบ้านเดือดร้อน เช่นหลังคา
โดนพายุพดั หาย จะให้เราไปมุงหลังคาก็ไม่ได้ แต่เราแจ้งประสานขอหลังคากับอบต.ช่วยชาวบ้านได้ เวลา
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากอบต. เราประสานงานเต็มที่ รวมถึงการเรี ยนเพิ่มเติมในระดับปริ ญญาตรี
เพื่อให้มีความรู ้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านเห็นว่าเราทําเพื่อชาวบ้านจนได้รับการเลือกถึง สองสมัย
ซึ่ งในส่ วนของนางบัวถิน สเถียร์คง ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่าสําหรับตนนั้น ได้รับโอกาสจากประชาชนในการ
เลือกเข้ามาเป็ นสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล เราก็ทาํ ให้ดีที่สุด เนื่ องด้วยหนึ่ งหมู่บา้ นมีสมาชิ กสภา
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ฯ 2 คน เราเป็ นผูห้ ญิง เราก็ช่วยงานช่วยชาวบ้านในการประสานงานกับอบต. เวลาชาวบ้านเดือดร้อน เวลา
อบต.ประสานงานต้องการข้อมูลชาวบ้านเราก็รีบหาให้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เร็ วที่สุด รวมถึงการเป็ น
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น คอยช่วยเหลือด้านสาธารณสุ ขให้กบั ประชาชน
3. จาการสุ่ มสัมภาษณ์ ประชาชนที่เลื อกสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย จํานวน 10
คน ได้รับคําตอบว่า เลือกเพราะเป็ นลูกของอดีตผูน้ าํ ชุมชน ,เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานเพื่อชุมชนตลอด เวลามีงานอะไร
ก็ม าช่ วยงาน รวมถึ ง การเป็ นอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจําหมู่ บา้ น ทําให้เลื อกเข้ามาเป็ นสมาชิ ก สภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
4. การสัมภาษณ์ ผชู ้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นและผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 6 คน ซึ่ งแต่งตั้งผูช้ ่ วยที่เป็ นผูห้ ญิงได้ให้
ข้อมูลว่า ในพื้นที่ตาํ บลอมก๋ อยนั้น ผูใ้ หญ่บา้ นมาจากการเลื อกตั้งของประชาชนในพื้นที่หมู่บา้ นนั้นๆ โดย
ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อยนั้น ประกอบไปด้วยผูใ้ หญ่บา้ นที่เป็ นผูช้ ายทั้งสิ้ น 20 คน ทั้ง 20
หมู่บา้ น เพศหญิงได้รับเลื อกเป็ นเพียงผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นเพียง 3 คน ซึ่ งผูใ้ หญ่บา้ นได้ให้ขอ้ มูลว่าที่แต่งตั้ง
ผูห้ ญิ ง เป็ นผูช้ ่ วยเนื่ องด้วย งานบางอย่า งมี ค วามละเอี ยดอ่อน เช่ นงานเอกสาร หรื อการพบปะพูดคุ ย กับ
ชาวบ้านการที่มีผหู ้ ญิงเป็ นผูช้ ่วยช่วยให้การทํางานบางอย่างสะดวกขึ้น ซึ่ งผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นก็ได้ให้ขอ้ มูลว่า
ดี ใจที่ได้เป็ นผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะช่ วยงานในส่ วนของเอกสาร ประสานงานกับอําเภอ เวลาที่
อําเภอต้องการข้อมูลอะไร เราก็จะกระตือรื อร้นเพราะผูใ้ หญ่บา้ นได้เลือกเราเป็ นผูช้ ่วย เราก็ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่
ให้ดีที่สุด ให้เห็นว่าเราก็ทาํ งานได้ไม่ต่างกับผูช้ าย
5.จากการสัมภาษณ์อาสาสารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) จํานวน 5 คน พบว่า ส่ วนใหญ่อาสาสารณ
สุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.)นั้นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จะมีผชู้ ายบ้าง แต่จะน้อยกว่าผูห้ ญิง เวลาที่อบต.จัด
อบรมสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่ก็จะเชิ ญประธานอสม.หรื อตัวแทนแต่ละหมู่บา้ นเข้าร่ วม ซึ่ งก็จะมีผหู ้ ญิงที่เข้า
ร่ วมอบรมเป็ นส่ วนใหญ่ การจัดโครงการต่ า งๆก็ จะดํา เนิ นการโดยผูห้ ญิ ง จะลงพื้ นที่ ก ับ ชุ ม ชนในด้า น
สาธารณสุ ขมากกว่า โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์ โควิด19 ก็จะเป็ นอาสาสารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.).
ผูห้ ญิงลงพื้นที่ปฏิบตั ิงานมากกว่า ส่ วนผูช้ ายนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน(อปพร.)
ทําแนวกันไฟ ป้ องกันไฟป่ า ตั้งด่านรักษาความปลอดภัยกันมากกว่า
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในส่ วนของบริ บทสังคม พบว่า สังคมกลุ่มชาติพนั ธุ์ปากาเกอะญอ หรื อ
กระเหรี่ ยงนั้น พบว่ามี การเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิ ม จากเดิ มที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม เพื่อการ
บริ โภค เริ่ มปรับเปลี่ยนเป็ นเพื่อการค้ามากขึ้น มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถส่ งบุตรหลานเรี ยน
ในระดับที่สูง เช่ น ปริ ญญาตรี รวมถึ งเรี ยนต่อสายอาชี พ และทํางานในเมืองมากขึ้น เมื่อลูกหลานกลับมา
บ้านก็นาํ ความเป็ นเมืองเข้ามา ทั้งวัตถุนิยมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน อินเตอร์ เน็ต ทําให้คน
ในพื้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การนําความรู ้และค่านิ ยมต่างๆ รวมถึงการศึกษาของไทยที่ทาํ ให้ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ กลายเป็ นคนไทย มีค่านิ ยมไทยเป็ นค่านิ ยมสากล ส่ วนวัฒนธรรมดั้งเดิ มที่ที่ยงั คงอยู่
และยัง ได้รั บ การรั ก ษาไว้ คื อ ด้า นภาษาซึ่ งยังคงพูด ภาษากระเหรี่ ย ง เวลาคุ ย กับ กลุ่ ม เดี ย วกัน และพูด
ภาษาไทยกลางเวลาติดต่อกับผูอ้ ื่น แต่ผสู ้ ู งอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ต้องมีล่ามเวลาติดต่อ
ด้านการแต่งกาย คนทุกเพศทุกวัยยังคงนิ ยมแต่งกายชุ ดประจําเผ่าในช่ วงมีงานประเพณี งานบุญต่างๆ งาน
แต่งงาน และผูส้ ู งอายุนิยมแต่งชุ ดประจําเผ่าเป็ นประจํา ประเพณี ส่วนใหญ่ยงั คงรู ปแบบดั้งเดิ ม เช่ น การ
แต่งงาน เจ้าบ่าวยังคงแต่งงานเข้าบ้านเจ้าสาว เพื่อเป็ นแรงงานด้านการเกษตรให้แก่ฝ่ายบ้านเจ้าสาว เป็ นต้น
บทบาทสตรี ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย ในการทํางานในกิจการชุมชนเพิ่มมากขึ้นใน
ส่ วนของอาสาสมัครสาธารณสุ ขซึ่ งมีจาํ นวนเพศหญิงเข้ามาเป็ นจํานวนมากกว่าเพศชาย และในส่ วนของ
กิจการชุ มชนอื่น ทั้งในส่ วนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย หรื อฝ่ ายปกครอง ก็ยงั มีเพศหญิงเข้ามา
เป็ นส่ วนน้อย แสดงให้เห็ นถึ งลักษณะการแบ่งงานกันระหว่างเพศหญิงและชาย ในส่ วนของสรี ระร่ างกาย
งานใช้แรงงาน การเป็ นผูน้ าํ เป็ นงานของเพศชาย งานละเอียดอ่อน เป็ นงานของเพศหญิง แต่จากการศึกษา
ทําให้พบว่าเริ่ มมีเพศหญิงเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจการชุ มชนทั้งสามกิ จการมากขึ้น ไม่ใช่การแบ่งงานกันทํา
แบบเบ็ดเสร็ จระหว่างเพศชายและหญิง

ข้ อเสนอแนะ
บทบาทสตรี กลุ่มชาติพนั ธุ์ปากาเกอะญอในกิ จการชุ มชนพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลอมก๋ อย
ควรสนับสนุนให้สตรี มีบทบาทที่มากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายเสมอภาคแต่ควรเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นในทาง
ปฏิ บตั ิไม่ใช่ เพียงการแบ่งงานกันทําตามสรี ระร่ างกาย ในส่ วนของการเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลเชิ งลึ ก
เพื่อสามารถอธิ บายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพิ่มเติมได้
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ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารราชการส่ วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่ วน
ท้ องถิน่ ในการจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ใน
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
The Intergovernmental Relationship between the Local and the Provincial
Administration in Solving and Managing the Outbreak of Coronavirus 19 in
Dok Khamtai District, Phayao
ศรราม มูลวิไชย (Sornram Moonwichai)
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email: Sornram_m@cmu.ac.th

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเปลี่ ยนแปลงของการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคและ
การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ อ าํ เภอดอกคํา ใต้ จัง หวัด พะเยา ช่ ว งปี พ.ศ. 2562 – 2564
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคและการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นใน
การจัดการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ศึกษาความสําคัญของผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต่อการปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ 4) เพื่อให้ทราบถึ งปั ญหา อุปสรรค ข้อจํากัดการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ แบ่งเป็ น 2
กลุ่มคือ กลุ่มราชการส่ วนภูมิภาคและกลุ่มราชการส่ วนท้องถิ่นกลุ่มละ 13 คน รวมทั้งสิ้ น 26 คน มีการเก็บ
ข้อมู ลจากศึ กษาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเอกสารและสัม ภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ า ง การสัง เกตแบบมี ส่ วนร่ วม ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยนําเอาคําตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็ นกลุ่มตามประเด็น
ที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งเปรี ยบเทียบคําตอบที่ได้ว่าไปในทิศทางเดี ยวกันหรื อไม่ จากนั้นนําข้อมูลวิเคราะห์กบั
แนวคิดที่ใช้ในงานวิจยั วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุ ปและนําเสนอเชิ งพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1)ในช่วงปี
พ.ศ.2562 -2564 การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชดั จากการจัดให้มีการเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารและสภาท้องถิ่ น คณะผูบ้ ริ หารและ
สภาท้องถิ่นชุ ดใหม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 2) ความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานระหว่างราชการส่ วน
ภูมิภาคและราชการส่ วนท้องถิ่นอยูใ่ นรู ปแบบการประสานการปฏิบตั ิ การบูรณาการทํางานร่ วมกันทุกภาค
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ส่ วนในการจัดการแก้ไ ขปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 3) ผูบ้ ริ หารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงานและการประสานงานในระดับพื้นที่ เปรี ยบเทียบจาก
ผลการปฏิ บตั ิ งานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นก่ อนและหลังการเลื อกตั้งท้องถิ่ น 4) ปั ญหาที่พบของ
ราชการส่ วนภูมิภาคคือ ความล่าช้าของระบบราชการและขาดงบประมาณ ส่ วนราชการส่ วนท้องถิ่ นพบ
ปัญหา ขาดความอิสระในการปฏิบตั ิงานและข้อจํากัดด้านงบประมาณ

คาสาคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Abstract
The objectives of this research were 1 ) to study the changes of provincial administration and
local administration in Dok Khamtai District , Phayao Province during the year 2019 - 2021 ; 2 ) to
study the relationship between provincial administration and local government administration in the
management of solving the epidemic of coronavirus disease 2019 3) to study the importance of the
administrators of local administrative organizations in working in the area 4 ) to know the problems,
obstacles, limited operation as well as propose solutions to problems by using qualitative research
methods Key informants were divided into 2 groups, namely the provincial government group and the
local government group, 13 people each, totaling 26 people . Study, analysis of document data and semistructured interview. participant observation Use qualitative data analysis techniques. The answers
obtained from the interview were divided into groups according to the specified issues. as well as compare
the answers that are in the same direction or not Then analyze the data with the concepts used in the
research. Relevant literature summarizes and presents descriptively. The results showed that 1) During
the year 2019 - 2021, the administration of the provincial government has not changed. But the local
government administration has clearly changed from the electoral arrangements for the local executives
and councils. The new administrative committee and local councils affect operations in the area. 2) The
operational relationship between the provincial government and the local government is in the form of a
coordinated practice. Integration of all sectors in solving the epidemic of coronavirus disease 2019 3)
Local administrative organizations directly affect operations and coordination at the local level. Compare
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from the performance of the local government organizations before and after the local elections. 4) The
problems encountered by the provincial government are bureaucratic delays and lack of budget. The local
government has encountered a problem. Lack of operational independence and budget constraints.

Keywords: Intergovernmental Relationship, COVID-19 pandemic
บทนา
การบริ หารราชการแผ่นดินของไทยมีพฒั นาการมาตามลําดับ ตามยุคสมัยและรัฐธรรมนูญ ปั จจุบนั
ได้แบ่งการบริ หารราชการแผ่นดินออกไป 3 ส่ วนคือ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งการพัฒนา
ในระดับพื้นที่จึงมีราชการส่ วนภูมิภาคและราชการส่ วนท้องถิ่ นเป็ นกลไกสําคัญขับเคลื่ อนการพัฒนา ช่ วง
ต้นปี พ.ศ.2563 เกิดโรคอุบตั ิใหม่เรี ยกว่า โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (สํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ, 2564)
ได้ระบาดทัว่ ประเทศส่ งผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รัฐบาล
พยายามแก้ไขปั ญหาโดยขับเคลื่ อนผ่านศูนย์บริ หารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงมหาดไทย
ผ่านผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิ บตั ิ การในทุกระดับ เพื่อบูรณาการแก้ไข
ปั ญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์สาํ คัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น นับแต่ถูกงดไม่ให้มีการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารและสภาท้องถิ่นโดยคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
ภายหลังอนุญาตให้มีการเลือกตั้งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นรู ปแบบแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตาม
ด้วยเทศบาลเมื่อ 28 มีนาคม 2564 และองค์การบริ หารส่ วนตําบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ งเป็ นการ
เลื อกตั้ง ท้องถิ่ นในรอบ 7 ถึ ง 8 ปี นํา มาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงผูบ้ ริ หารและสภาขององค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอันมีความสําคัญต่อการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นโดยตรง
อําเภอดอกคําใต้เป็ นอําเภอถัดจากอําเภอเมื องพะเยาตั้งอยู่กลางจังหวัด พื้นที่ ติดกับ 5 อําเภอของ
จังหวัดพะเยา ซึ่ งประกอบด้วย 12 ตําบล 125 ชุ มชน/หมู่บา้ น 11 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแบ่งเป็ น 1
เทศบาลเมือง 3 เทศบาลตําบล 7 องค์การบริ หารส่ วนตําบล (ที่ทาํ การปกครองอําเภอดอกคําใต้, 2564) ในการ
ปฏิบตั ิงานแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อาํ เภอดอกคําใต้สามารถ
ป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดได้เป็ นอย่างดี จากข้อมูลศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา (2564) พบว่า ผูต้ ิดเชื้ อในพื้นที่อาํ เภอดอกคําใต้ 89 ราย เมื่อเทียบ
กับอําเภอใกล้เคี ยงเช่ น อําเภอเมืองมี ผูต้ ิดเชื้ อในพื้นที่ 400 ราย อําเภอปงมี ผตู ้ ิ ดเชื้ อในพื้นที่ 442 ราย และ
อําเภอเชียงคํามีผตู ้ ิดเชื้อในพื้นที่ 114 คน
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ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทําการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค
และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ในการจัดการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 โดยเลื อกศึ กษาพื้ นที่ อาํ เภอดอกคํา ใต้ จังหวัดพะเยา ว่า มี รูปแบบความสัม พันธ์ อย่างไรและในการ
ปฏิบตั ิงานมีปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัดหรื อไม่ ตลอดจนการเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารและสมาชิ กสภาท้องถิ่นที่ผา่ น
มาในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2564 ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่อย่างไร เพื่อจะเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปลี่ ยนแปลงของการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคและการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่นในอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564
2. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ในทางปฏิบตั ิระหว่างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคและการ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการจัดการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสํ า คัญ ของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านและ
ประสานงานกับราชการส่ วนภูมิภาค
4. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัดการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
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กรอบแนวคิดการทาวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่ องนี้ มีนกั ทฤษฎี นักวิชาการ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และ
เสนอแนวคิดไว้ซ่ ึ งสามารถเป็ นกรอบประยุกต์ใช้สาํ หรับการศึกษาครั้งนี้ได้ประกอบด้วย
1. แนวคิดการรวมศูนย์อาํ นาจอย่างกระจาย (Fragmented Centralism)
โดยแนวคิดของอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่ ง ธี รวุฒิ แก้วฟอง (2555) ได้ทาํ การศึกษาแนวคิดการรวม
ศูนย์อาํ นาจอย่างกระจาย ว่าเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์เชิ งอํานาจระหว่างส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่ น
มีลกั ษณะของการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจไปยังหน่วยงานตามสายงานของกระทรวงและกรมต่างๆโดย
รับนโยบายจากส่ วนกลางและแยกบริ หารจัดการ ซึ่ งถูกกระจายลงมาอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค และใช้งบประมาณ
ของกระทรวงและกรมนั้นๆ และมีหัวหน้าส่ วนราชการกระทรวง กรมต่างๆในส่ วนภูมิภาคและขึ้นตรงกับ
กระทรวงและกรมที่ตนสังกัด
2. แนวคิดการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มนตรี สามารถ (2561) ได้กล่าวถึง ธเนศวร์ เจริ ญเมืองว่าได้ให้ความหมายของการกระจายอํานาจไว้
ว่า การกระจายอํานาจ(Decentralization) คือ การโอนกิจการสาธารณะบางเรื่ องจากรัฐหรื อองค์กรปกครอง
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ส่ วนกลางไปให้ชุมชนซึ่ งตั้งอยูใ่ นท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศหรื อหน่วยงาน บางหน่วยงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดําเนิ นการอย่างอิ สระจากองค์กรปกครองส่ วนกลาง ซึ่ งกิ จการสาธารณะที่ โอนสิ ทธิ การดู แลให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น มักได้แก่ ระบบสาธารณู ปโภค การศิลปวัฒนธรรม การดูแลชี วิตทรัพย์สิน และการ
ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ส่ วนกิจการใหญ่ๆ สองสิ่ งรัฐบาลกลางควบคุมไว้อย่างเด็ดขาด คือ การทหารและการ
ต่างประเทศ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่ วนท้องถิ่น
โกวิทย์ พวงงาม (2555) ได้เขี ยนไว้ว่า การปกครองท้องถิ่ นนั้น แฮรี ส จี . มอนตากู (Haris G.
Montagu 1984) นิ ยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองซึ่ งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการ
เลื อกตั้งโดยอิสระ เพื่อเลื อกผูท้ ี่ มีหน้าที่ บริ หารการปกครองท้องถิ่ น มีอาํ นาจอิสระและรับผิดชอบ ซึ่ งตน
สามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุ มของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนกลางหรื อภูมิภาค แต่ท้ งั นี้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยูภ่ ายใต้บทบังคับว่าด้วยอํานาจสู งสุ ดของประเทศ ไม่ได้เป็ นรัฐอิสระ
จึงสามารถสรุ ปสาระสําคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่นดังนี้
1. รู ปแบบหน่ วยการปกครองท้องถิ่ นอาจมี หลายรู ป แบบได้ข้ ึ นอยู่กบั ของความเจริ ญ จํานวน
ประชากรหรื อขนาดพื้นที่
2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะดําเนินการปกครองตนเองคือ สิ ทธิ ที่จะ
ตรากฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และมีสิทธิ ในการกําหนดงบประมาณ
เพื่อบริ หารกิจการตามอํานาจหน้าที่
3. มีองค์กรที่จาํ เป็ นในการบริ หารและการปกครองตนเอง คือ ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิติบญั ญัติ
4. ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่นตน
5. มีการกํากับดูแลจากรัฐ เพื่อประโยชน์และความมัน่ คงของรัฐและประชาชนโดยรวม โดยมีอิสระ
ในการดําเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น

วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับ
การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดกลุ่มประชากรที่จะศึกษาแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มราชการ
ส่ วนภูมิภาค 13 คนและกลุ่มราชการส่ วนท้องถิ่น 13 คน รวมทั้งสิ้ น 26 คน แบ่งได้ดงั นี้
1) กลุ่มราชการส่ วนภูมิภาค ระดับอําเภอ
- นายอําเภอ/หัวหน้าส่ วนราชการระดับอําเภอ รวมจํานวน 4 คน
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- ปลัดอําเภอ/ข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ จํานวน 4 คน
- เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 5 คน
2) กลุ่มราชการส่ วนท้องถิ่น
- นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง, เทศบาลตําบล, อบต.)จํานวน 4 คน
- ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อผูแ้ ทน จํานวน 4 คน
- พนักงานส่ วนท้องถิ่น ประธานกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน
โดยผูว้ ิจยั ออกแบบสัมภาษณ์ โดยการศึ กษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามาสร้ าง
กรอบคําถามปลายเปิ ดมุ่งตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั ใน 4 ประเด็น และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยใช้การตี ความข้อมูลเชิ งปฐมภูมิกบั ทุ ติยภูมิที่ได้รับ ซึ่ งใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ โดย
นําเอาคําตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกเป็ นกลุ่มตามประเด็นที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งเปรี ยบเทียบคําตอบที่ได้
ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ จากนั้นนําข้อมูลวิเคราะห์กบั แนวคิดที่ใช้ในงานวิจยั วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปและนําเสนอเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
1. การบริ หารราชการแผ่นดินส่ วนภูมิภาคในช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 ไม่ได้มีการเปลี่ ยนแต่อย่างใด
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานราชการยังคงนํานโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของกรมต่างๆ มาปฏิบตั ิในพื้นที่
คงเดิ มภายใต้การบังคับบัญชาของผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ แต่การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น
สามารถแบ่งได้ 2 ช่ วงคือ ช่ วงก่อนเลือกตั้งและช่ วงหลังการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยช่ วง
ก่ อนเลื อกตั้ง การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นไม่ มี การเปลี่ ย นแปลงอันเป็ นผลสื บ เนื่ องจากคสช.สั่ ง ให้
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นชุ ดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ซึ่ งเดิมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเหล่านี้ใกล้จะครบวาระหรื อบางแห่งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นลาออกหรื อเสี ยชี วิต
ต้องให้ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นปฏิบตั ิหน้าที่นายก ในพื้นที่ดอกคําใต้มี 2 แห่ ง ภายใต้การบริ หาร
ของผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาชุดเดิมเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ประชาชนรู ้สึกเบื่อหน่ายหรื อมีปัญหาร้องเรี ยนการ
ปฏิ บตั ิงานอยู่บ่อยครั้ง บางแห่ งไม่มีผูบ้ ริ หารหรื อมี แต่ไม่มีความกระตือรื อร้ น การพัฒนามีน้อย ไม่มีการ
ริ เริ่ มพัฒนาในสิ่ งใหม่ๆให้ทนั กับยุคสมัย ช่ วงหลังการเลื อกตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพบว่า มีการ
เปลี่ ยนแปลงในทิ ศทางที่ ดีข้ ึ น การทํางานเชิ งรุ กและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเข้มข้น
ทัว่ ถึง มีการนํานโยบายที่ตนได้หาเสี ยงไว้นาํ มาปฏิบตั ิ และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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2. ความสัมพันธ์การปฏิ บตั ิงานระหว่างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่ นในการ
จัด การแก้ไ ขปั ญหาการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 เป็ นการดําเนิ น การในรู ปแบบ
ประสานการทํางาน ผ่านรู ปแบบศูนย์ปฏิบตั ิการควบคุมโรคอําเภอ(ศปก.อ.) ซึ่ งมีโครงสร้างทั้งส่ วนราชการ
ระดับอําเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าํ ท้องที่(กํานัน) ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการหรื อให้การสนับสนุนให้มีการป้ องกัน ควบคุม ยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรค
หรื อการสร้างภูมิคุม้ กันโรค ตลอดจนช่วยเหลือหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ของตน โดยมีส่วนราชการ
ระดับ อํา เภอเช่ น ท้อ งถิ่ น อํา เภอให้ ค ํา แนะนํา การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ หนัง สื อ สั่ ง การและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณในส่ วนที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุ ขอําเภอและโรงพยาบาลให้ความรู้ ทางวิชาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
การป้ องกัน ควบคุม ระงับการแพร่ ระบาดของโรค กํานันช่วยประสานการปฏิบตั ิในพื้นที่ และได้จดั ตั้งศูนย์
ปฏิบตั ิการควบคุมตําบล(ศปก.ต) กําหนดให้นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นหัวหน้าศูนย์ฯ ทําให้มี
ความคล่ อ งตัว ในการบริ ห ารจัด การในเขตพื้ น ที่ เนื่ อ งจากเป็ นอํา นาจหน้า ที่ โ ดยตรง มี บุ ค ลากรและ
งบประมาณ มีการประสานงานรู ปแบบคณะทํางานทั้งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น (อสม.) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล(รพ.สต.) ขับเคลื่อนการปฏิ บตั ิในพื้นที่ให้เป็ นรู ปธรรม
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนคือ การจัดตั้งสถานที่กกั กันโรคแห่ งรัฐระดับตําบลหรื อ Local Quarantine (LQ) เพื่อ
รองรับการกักตัวผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งในแต่และตําบล โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ให้ความร่ วมมือและ
ใช้งบประมาณดําเนิ นการปรับปรุ งสถานที่ ซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเบี้ ยเลี้ ยงเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
หรื อจะเป็ นการที่อาํ เภอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งศูนย์พกั คอย
Community Isolation (CI) ณ หอประชุมที่วา่ การอําเภอ เพื่อรองรับผูป้ ่ วยที่อาการไม่มากหรื อไม่แสดงอาการ
ลดความแออัดในโรงพยาบาล ก็ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทั้ง 11 แห่ ง
ดังนั้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสื่ อให้เห็ นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค
และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในการจัดการปั ญหาโรคโควิด19 เป็ นไปด้วยดีในรู ปแบบการประสาน
การปฏิบตั ิ
3. ความสําคัญของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเห็นได้จากผลเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่ผา่ นมาช่วงปี พ.ศ.2563 – 2564 พบว่าในการเลือกตั้งเทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล 8
ใน 11 แห่ง ได้ผบู ้ ริ หารและสภาท้องถิ่นชุดใหม่ซ่ ึ งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
การทํางานของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเดิ ม ที่เหลืออีก 3 แห่ ง ได้ผบู้ ริ หารและสภาชุ ดเดิมซึ่ ง
ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงความรู ้ ความสามารถและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ที่เลือก
ให้กลับเข้ามาบริ หารขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ผลการปฏิบตั ิงานในพื้นที่หลังการเลือกตั้งทําให้การ
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บริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีทิศทางการพัฒนาที่เห็ นได้ชดั ยิ่งขึ้น เป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะการ
บริ การสาธารณะด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ถนน แหล่งนํ้า หรื อจะเป็ นการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 สําหรั บการประสานงานกับราชการส่ วน
ภูมิภาคเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันคื อ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้ความสําคัญประสานงาน
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากราชการส่ วนภูมิภาค (อําเภอ) มาดําเนินการในพื้นที่ตน
4. ปั ญหาอุปสรรค ข้อจํากัดการปฏิบตั ิงานพบว่า การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคสามารถสรุ ปได้ 2
ประเด็นดังนี้ 1.ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่ องจากราชการส่ วนภูมิภาค จังหวัดมีเงินทดลองจ่ายราชการในเชิ ง
ป้ องกันและยับยั้งภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น เพียงจังหวัดละ 50 ล้านบาท ซึ่ งใช้จ่ายในการยับยั้งป้ องกันทั้งจังหวัด
ย่อ มไม่ เ พี ย งพอในการดํา เนิ น การสถานที่ ก ัก กัน ผูส้ ั ม ผัส เสี่ ย งสู ง ในทุ ก อํา เภอ ในส่ ว นอํา เภอนั้น ไม่ มี
งบประมาณต้องขอรับเงินอุดหนุ นจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อมอบหมายให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็ นผูด้ าํ เนินการ 2.ปั ญหาความล่าช้าระบบราชการ การประชุม สั่งการผ่านหนังสื อราชการที่มีความ
ล่ า ช้าไม่ ท นั ต่ อสถานการณ์ และข้อจํา กัดในการรวมกลุ่ ม คนจํา นวนมากเพื่ อป้ องกันการระบาดและเว้น
ระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะมีการใช้รูปแบบประชุ มออนไลน์แต่ก็ติดข้อจํากัดด้านความพร้อมด้านอุปกรณ์
และผูใ้ ช้งาน
ปั ญหา อุปสรรค ข้อจํากัดของการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นสรุ ปได้ 2 ประเด็น คือ 1.ความเป็ น
อิสระในการปฏิ บตั ิ งานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เนื่ องจากมี ราชการส่ วนกลางและราชการส่ วน
ภูมิภาค กํากับ ดูแลและมีระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสื อสั่งการจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นและ
กระทรวงมหาดไทยที่มีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั ิ ส่ งผลให้การจัดบริ การสาธารณะไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ เพราะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไม่กล้าดําเนิ นการทั้งที่เป็ นอํานาจ
หน้าที่ และก่ อนจะดําเนิ นการต้องอาศัย หนังสื อซัก ซ้อม หนัง สื อสั่งการจากราชการส่ วนกลางหรื อส่ วน
ภูมิภาคก่ อนจึ งจะดําเนิ นการ แต่บ างครั้ งหนัง สื อสั่งการไม่ เอื้ อในทางปฏิ บตั ิ ต่อบริ บ ทของแต่ พ้ืนที่ เช่ น
ภารกิจการรับส่ งผูป้ ่ วยโควิด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดําเนินได้ตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น บางแห่ ง ไม่ มี ร ถพยาบาล มี เ พี ย งรถ
ส่ วนกลางซึ่ งเป็ นรถกระบะธรรมดาในการรับ-ส่ งผูป้ ่ วยซึ่ งไม่เหมาะสม 2.ด้านงบประมาณ เนื่ องจากมีการ
กระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่น จึงมีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จากราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคมาให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่การถ่ายโอนภารกิจ นั้นไม่ได้จดั สรรงบประมาณสําหรับการดําเนิ นการมาด้วย จึง
ทําให้การดําเนิ นการสาธารณะต่างๆในพื้นที่ไม่เต็มกําลังความสามารถเช่น งบประมาณในการดําเนิ นการ
แก้ไขปั ญหาโรคโควิด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอง
ซึ่ งใช้แล้วมีแต่จะหมดไปไม่สอดคล้องกับรายรับที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บได้เองซึ่ งไม่มากนัก
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
อําเภอดอกคําใต้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาครองจากจังหวัด ข้าราชการที่
ปฏิบตั ิงานก็สังกัดกรมต่างๆ ถูกส่ งเข้ามาปฏิบตั ิงานในพื้นที่อาํ เภอ บางหน่วยมีการตั้งหน่วยงานระดับอําเภอ
มีแผนงานโครงการ งบประมาณและอํานาจหน้าที่ตามที่กระทรวง กรมของตนกําหนด/มอบหมาย การ
ทํางานในพื้นที่จึงมีผวู ้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอเป็ นเพียงผูป้ ระสานงานระหว่างส่ วนราชการ จึงเป็ น
การรวมศูนย์อาํ นาจที่ส่วนกลางขาดการบูรณาการในระดับพื้นที่ (แนวราบ) หรื อขาดเอกภาพในการทํางาน
ระหว่างหน่ วยต่างๆในพื้นที่ ตามแนวคิดการรวมศูนย์อาํ นาจอย่างกระจาย ซึ่ งในช่ วง พ.ศ.2562-2564 การ
บริ หารราชการส่ วนภูมิภาคในพื้นที่ดอกคําใต้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง หน่ วยงานราชการระดับอําเภอดําเนิ นการ
ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณของกรมที่ตนสังกัด ในเรื่ องเกี่ยวกับหน้าที่ของกรมที่ตนสังกัดไม่ได้
มีก ารกระจายอํานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นดํา เนิ นการได้จึง เป็ นการรวมศู นย์อาํ นาจที่ แตก
กระจายไปตามกรมต่างๆไม่ได้กระจุกตัวที่ส่วนเดี ยว สําหรับการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น ผ่านองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นหากเราวิเคราะห์ผา่ นแนวคิดการกระจายอํานาจ มีการโอนภารกิจอันเกี่ยวกับการ
บริ การสาธารณะให้แก่ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอิสระในการดําเนิ นการและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ที่ ให้ความสําคัญกับบริ บทพื้นที่ รู ปแบบที่ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเลื อกผูบ้ ริ หารและติ ดสิ น
นโยบายและมีการกํากับดูแลจากรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมัน่ คง สําหรับการจัดการแก้ไขปั ญหา
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เป็ นหน้าที่หนึ่ งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตอ้ ง
ป้ องกันและระงับ โรคติ ด ต่ อ โดยการดํา เนิ นงานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ยัง ติ ด ปั ญหาในเรื่ อ ง
ระเบียบ หนังสื อสั่งการ การเบิกจ่ายงบประมาณยังต้องอ้างแนวทางจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษาของอนุ รั ก ษ์ กาจิ โ จง(2555)
ที่ ว่ า กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่ วยงานราชการส่ วนกลางและจัง หวัดกับ อํา เภอเป็ นหน่ วยงานราชการส่ วน
ภูมิภาค ที่ควบคุ มโดยวิธีการสั่งการผ่านหนังสื อราชการเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยสัง่ การในรู ปแบบของการให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลปฏิบตั ิตาม หรื อกําหนดแนวทางให้ปฏิบตั ิ
การกํากับดูแลราชการส่ วนท้องถิ่น ในส่ วนของเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดและนายอําเภอ เป็ นผูก้ าํ กับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ ความชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของราชการ เพื่อไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ทอ้ งถิ่ นหรื อเสี ยหายแก่ราชการ ประเด็นดังกล่าว
พบว่านายอําเภอ กํากับดู แล แนะนําการปฏิ บตั ิขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้ถูกต้อง ทั้งยังเป็ นส่ วน
ประสานการทํางานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปั ญหาโรคโควิด19 ทั้งจากหน่ วยงานราชการระดับอําเภอและผูน้ าํ
ท้องที่ ท้องถิ่น และจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่
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มีอยูน่ ้ นั ดีอยูแ่ ล้ว และควรมีการกํากับดูแลท้องถิ่นจากราชการส่ วนภูมิภาคตามโครงสร้างการบริ หารราชการ
แผ่นดินอยูเ่ ช่นเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึกษาของจีรเมธ ลังกาพินธุ์ (2555) ในประเด็นที่วา่ การกํากับดูแล
ของราชการส่ วนภูมิภาคเป็ นการกํากับความชอบด้วยกฎหมายซึ่ งถูกต้องเหมาะสมแล้ว แต่ขดั แย้งในประเด็น
ที่กลุ่มผูบ้ ริ หารและปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมองว่า การกํากับดู แลองค์การบริ หารส่ วนตําบลใช้
อํา นาจกํา กับ ดู แ ลไม่ เ ป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นกฎหมาย ทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการ
บริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกระทบต่อการจัดบริ การสาธารณะ
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านในการแก้ไ ขปั ญหาเรื่ องโรคระบาดทั้ง ราชการส่ วนภู มิ ภาคและราชการส่ วน
ท้องถิ่ นต่างช่ วยเหลื อสนับสนุ นการทํางานร่ วมกัน แต่เรื่ องงบประมาณเป็ นการใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลัก ดังนั้นแล้วรัฐบาลควรจะกระจายอํานาจด้านการคลังให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นมีอิสระในการจัดเก็บและบริ หารเงินรายได้มากขึ้น รวมถึงเร่ งรัดการถ่ายโอนภารกิจที่ยงั ล่าช้าและ
เกิ ดความซํ้า ซ้อนเช่ น การศึ ก ษาและการสาธารณสุ ข การถ่ า ยโอนภารกิ จ จํา เป็ นต้อ งโอนบุ ค ลากรและ
งบประมาณในการดําเนิ นการในภารกิจนั้นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย ส่ วนการกํากับดูแลจาก
ราชการส่ วนภูมิภาคควรมีอยู่ต่อไป ระเบียบกระทรวงหรื อหนังสื อสั่งการต้องเป็ นการกําหนดกรอบกว้างๆ
ให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์น้ ีเป็ นการศึกษาเรื่ อง ‚บทบาทผูน้ าํ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับหมู่บา้ น :
กรณี ศึกษาการสร้ างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล บ้านแม่วาก ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชี ยงใหม่‛ โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่ อศึกษาพัฒนาการการขับเคลื่อนโครงการแม่วากโมเดล บ้านแม่วาก
ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 2) เพื่อศึกษาบทบาทของผูน้ าํ การขับเคลื่ อนในการพัฒนาโครงการแม่วาก
โมเดลสู่ ความสําเร็ จ 3) เพื่อศึกษาความสําคัญของผูน้ าํ การขับเคลื่อน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ตามทฤษฎี
การระดมทรัพยากรและทฤษฎี กระบวนการทางการเมื อง 4) เพื่อศึกษาปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูน้ าํ กับปั จจัย
ภายนอกอื่นๆ อาทิเช่น กลุ่มทุน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการแม่วากโมเดล โดย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพที่มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์
ผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับหมู่บา้ น โดยการสร้างระบบนํ้าให้สําเร็ จ
ตามเป้ าหมาย ผูน้ าํ การขับเคลื่ อนมี บทบาทสํา คัญในการสร้ างความเป็ นบึ กแผ่นในขบวนการขับเคลื่ อน
รวมทั้งต้องเป็ นผูก้ าํ หนดยุทธวิธีในการระดมทรัพยากร การสร้ างโอกาสทางการเมืองให้เอื้อต่อขบวนการ
ขับเคลื่ อนให้ประสบความสําเร็ จ ดังนั้นผูน้ าํ ขบวนการขับเคลื่ อนจึงมีผลสําคัญต่อการประสบความสําเร็ จ
หรื อความล้มเหลวของขบวนการขับเคลื่อนการสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล
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คาสาคัญ: ผูน้ าํ ขบวนการขับเคลื่อน
Abstract
This thesis is the study of ‚The roles in driving development of leadership in the village : Water
system construction of Maewak model project, Maenajohn subdistrict, Meacham District, Chiang Mai
Province.‛ With the purpose, to study the development of Maewak model project in Maenajohn
subdistrict, Meacham District. Seconly, To study role of the leader for developing this
Next, To study the importance of leadership by using an analytical resource mobilization theory and
political ideology. In addition, to study the relationship between leader and external factors such as capital
group and government agency involved in this project A qualitative thesis by using data collection and
interview.
The results of the thesis found the development by water system construction is successful. The
leader has an important role for the unity and resource mobilization tactics, create political opportunity for
driving the process to be success. Therefor, the leader is important for achievement or the oroject water
system construction.

Keywords: Leader of the movement
บทนา
อําเภอแม่แจ่มอําเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีพ้ืนที่ 2,789 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ 1,743,282 ไร่ พื้นที่ 81% อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติแม่แจ่ม ลักษณะภูมิประเทศ 70% เป็ น
ภูเขาสู ง 20%เป็ นที่ราบเชิงเขา และอีก 10% เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ชาวแม่แจ่มส่ วนใหญ่ทาํ อาชี พเกษตรกรรม
โดยเกษตรกรอําเภอแม่แจ่มส่ วนมากจะทําการเกษตรโดยอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาล ด้วยข้อจํากัดเรื่ องระบบนํ้า
ในการทําเกษตรบนพื้นที่สูงทําให้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์กลายเป็ นพืชที่ตอบโจทย์เกษตรกรชาวแม่แจ่มมากที่สุด
ด้วยเป็ นพืชที่สามารถปลูกบนดอยสู ง ปลูกได้ตามไหล่เขา ทนแล้ง เป็ นพืชใช้น้ าํ น้อย ผลผลิตสามารถเก็บไว้
ได้นานไม่เน่าเสี ย เหมาะกับพื้นที่ที่อยูน่ อกเขตชลประทาน แต่ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์น้ นั ได้กาํ ไรน้อยและต้องใช้
พื้นที่ในการปลูกมาก ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการกําไรที่มากจึงต้องขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้อมูล
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จากสํานักงานเกษตรอําเภอแม่แจ่มระบุวา่ ในปี พ.ศ.2559 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คิด
เป็ นพื้นที่ปลูก 122,099.68 ไร่ และในปี พ.ศ.2564 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์คิดเป็ น
พื้นที่ปลูก 136,426.89 ไร่ จะเห็นว่าระยะเวลา 5 ปี มีการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น 14,327.21
ไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชเศรษฐกิจของอําเภอแม่แจ่มทําให้พ้นื ที่ป่าต้นนํ้าอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็ นภูเขา
หัวโล้น ป่ าไม้สีเขียวถูกแปรเปลี่ยนไปเป็ นไร่ ขา้ วโพดส่ งผลให้ตน้ นํ้าถูกทําลาย เกิดปั ญหาขาดแคลนนํ้าใน
หน้าแล้ง สารเคมีที่ถูกใช้สะสมในไร่ ขา้ วโพดมาหลายปี ถูกชะล้างไหลสู่ ลาํ ห้วยสาขาต่างๆ ดินมีสภาพเสื่ อม
โทรมและเกิดหน้าดินพังทลายไหลลงสู่ แม่น้ าํ ลําห้วย ส่ งผลให้เกิดปั ญหาแม่น้ าํ แจ่ม และลําห้วยสาขาตื้นเขิน
ส่ งผลกระทบต่อระบบนิ เวศ นอกจากนี้ กระบวนการในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จะส่ งผลให้เกิ ดปั ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรมยังส่ งผลให้เกิดอีกปั ญหาสําคัญตามมานัน่ คือ ปัญหาฝุ่ นควันพิษ PM 2.5 ด้วย
กระบวนการในการเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์น้ นั เกษตรกรจะนิ ยมใช้วิธีการเผา ซึ่ งที่เกิ ดขึ้น
ในช่ วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมส่ งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นควันพิษ PM 2.5 ของ
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ จ ะมี ค วามรุ น แรงในช่ ว งเดื อ นมี น าคม-เมษายน ของทุ ก ปี ทํา ให้ ห้ ว งเวลาดัง กล่ า ว
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วจัง หวัด เชี ย งใหม่ ล ดน้อ ยลง และยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของผูค้ น
โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอีกด้วย
ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว โ พ ด เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ใ น พื้ น ที่ อํ า เ ภ อ แ ม่ แ จ่ ม
ทําให้ภาคประชาสัง คม ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งคนแม่แจ่ มเองต้องการจะพลิ กฟื้ นผืนป่ า ให้ก ลับมา
สมบูรณ์เหมือนในอดีต สร้างเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็ นพื้นที่สีเขียว โดยการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และปรับเปลี่ ยนไปปลูกพืชชนิ ดอื่นที่ใช้พ้ืนที่น้อยและให้ผลตอบแทนมากกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่
การทําการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างพื้นที่ในอําเภอแม่แจ่ม มีปัญหาเรื่ องนํ้าที่จะใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูงทํา
ให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชชนิ ดอื่ นได้ จึ งจําต้องปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์และอาศัยนํ้าฝนตามฤดู กาล
ต่อไป ‚ครู อุทิศ สมบัติ๑ อดีตข้าราชการครู โรงเรี ยนบ้านแม่วาก เป็ นผูม้ ีบทบาทในการทํางาน ด้านอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ และมี บทบาทในการชี้ นาํ ทําความเข้าใจชาวบ้านแม่วากให้เห็ นความสําคัญของการ
อนุ รักษ์ผืนป่ าบ้านแม่วากไม่ให้ถูกบุกรุ กทําลายขยายพื้นที่ไปมากกว่าเดิ ม และชักชวนชาวบ้านให้ลดพื้นที่
การปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ โดยครู อุทิศได้สร้ างพื้นที่ตวั อย่างในแปลงของตนเองโดยการทําวนเกษตรใน
พื้นที่ 22 ไร่ และการทําเกษตรอินทรี ยโ์ ดยทํามาแล้วเป็ นเวลากว่า 30 ปี เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็ น
ว่าการทําการเกษตรมี ทางเลื อกอื่ นๆมากกว่าการปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ แต่ปัญหาในการเปลี่ ยนแปลงใน
พื้นที่บา้ นแม่วากนั้นเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ในอําเภอแม่แจ่ม คือขาดนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูง
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ในปี พ.ศ.2555 นําโดยนายยุทธ กุออ ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 6 บ้านแม่ ร่ วมกับชาวบ้านแม่วากได้ยื่นถวายฎีกาขอ
ระบบนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูง เนื่ องจากชาวบ้านต้องการนํ้าใช้ทาํ การเกษตร เพื่อที่จะสามารถ
ทําการเกษตรนอกฤดูฝนและจะสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้เป็ นทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ แต่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการก่อสร้างระบบนํ้า เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงใน
พื้นที่ บ ้านแม่ วากไม่ สามารถทําได้เนื่ องจากติ ดที่ ระเบี ย บกฎหมายของกรมป่ าไม้ไม่ สามารถอนุ ญาตให้
ก่ อสร้ า งได้ ในปี พ.ศ.2558 นํา โดยนายบุ ญสี กาไว ผูใ้ หญ่ บ ้า น หมู่ ที่ 6 บ้านแม่ วาก ได้ป ระชุ ม ร่ วมกับ
ชาวบ้านแม่วากในการหางบประมาณมาสร้างระบบนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บา้ นแม่วาก
อีกครั้ง โดยครั้งนี้ ได้มีนายสุ วณั ชาติ หนักแน่ น นักวิชาการเกษตร องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่นาจรและ
นายปรี ชา นํ้าคํา เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ได้มาร่ วมวางแผนในการ
สํารวจแหล่งนํ้าที่จะนํามาใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูงบ้านแม่วาก จากการสํารวจพบว่าจะต้องมีการทําระบบ
บ่อพวงเพื่อการเก็บนํ้าและกระจายนํ้าไปยังแปลงของเกษตรกร และต้องเดินท่อพีวีซีเป็ นระยะทางประมาณ
8.5 กิโลเมตร เพื่อนํานํ้าจากต้นนํ้าที่อยูใ่ นพื้นที่บา้ นแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม มายังบ่อ
พวงในพื้นที่บา้ นแม่วาก โดยชาวบ้านที่ร่วมประชุ มมีความเห็ นร่ วมกันว่าพร้อมที่จะช่ วยกันขับเคลื่ อนการ
สร้างระบบนํ้าเพราะมองเห็นเป้ าหมายร่ วมกันว่าหากมีน้ าํ ใช้ในพื้นที่ของตน ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวมาทําการเกษตรอย่างอื่นๆได้ การสร้างระบบนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตร
บนพื้นที่สูงบ้านแม่วากจึงได้ถูกขับเคลื่อนร่ วมกันในชื่อ ‚โครงการแม่วากโมเดล๑
ต่อมาปี พ.ศ.2559 ชาวบ้านแม่วากได้ร่วมกันวางระบบท่อส่ งนํ้าโดยได้รับการสนับสนุ นท่อพีวีซี
จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่นาจร และสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยได้ใช้
แรงงานของชาวบ้านในการขับเคลื่อนการวางท่อนํ้า ด้วยงบประมาณ ที่จาํ กัดการวางระบบท่อส่ งนํ้าจึงทําได้
ระยะทางเพียง 3,650 เมตร ในปี พ.ศ.2560-2561 มี หน่ วยงานภาคี เครื อข่ายเข้ามาสนับสนุ นงบประมาณ
บุคลากร ในการร่ วมขับเคลื่อนการสร้างระบบนํ้า เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงบ้านแม่วาก เช่น มูลนิธิฮกั เมือง
แจ๋ ม สถาบันอ้อผะหญา มูลนิธิเจริ ญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเอสซี จี การยาสู บแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เอส บี พี ทิม
เบอร์ กรุ๊ ป มูลนิ ธิไทยรักษ์ป่า โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) จากขับเคลื่อน
ร่ วมกันของทุกฝ่ าย โดยมีชาวบ้านแม่วากเป็ นศูนย์กลาง ทําให้สามารถวางระบบท่อส่ งนํ้าได้ระยะทาง 8.5
กิโลเมตรตามเป้ าหมาย และก่อสร้างบ่อพักนํ้าหลัก(บ่อแม่) ขนาด 20 x 30 x 3 เมตร จํานวนหนึ่ งบ่อ บ่อพัก
นํ้าขนาดกลาง(บ่อลูก) ขนาด 10 x 10 x 3 เมตร จํานวน 6 บ่อ โดยการขุดวางท่อนํ้าและการขุดบ่อพวงนั้นใช้
แรงงานชาวบ้านแม่วากในการดําเนิ นการ โดยสามารถนํานํ้าจากต้นนํ้ามาลงบ่อพักนํ้าหลัก(บ่อแม่)สําเร็ จใน
เดื อนกันยายน พ.ศ.2561 และสามารถวางระบบนํ้านํานํ้าเข้าถึ งแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการได้
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สําเร็ จในปี พ.ศ.2562 ทําให้ชาวบ้านแม่วากมีทางเลือกที่จะปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวทดแทนการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และในขณะนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการจํานวน 37 ราย มีการขุดบ่อขนาดใหญ่ 1
บ่อ บ่อขนาดกลาง 6 บ่อ และบ่อขนาดเล็กที่เป็ นบ่อในแปลงของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 30 บ่อ โดยใน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางอํานวยพร ชลดํารงกุล รองอธิ บดีกรมป่ าได้ ได้มาเป็ นประธานเปิ ดงานการ
พัฒนาระบบนํ้า เพื่อการเกษตรยัง่ ยืนฟื้ นป่ าสร้ างรายได้ ‚แม่วากโมเดล๑ พื้นที่รูปธรรม จัดการดิ นนํ้าป่ า
แบบมีส่วนร่ วม ณ บ้านแม่วาก ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั มองว่าผูน้ าํ การขับเคลื่ อนเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่ อนที่มีผล
สําคัญในการนําพาขบวนการขับเคลื่อนไปสู่ การประสบความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว จึงทําให้ผวู้ ิจยั สนใจ
ศึกษาพัฒนาการของโครงการแม่วากโมเดลโดยศึกษาบทบาทความสําคัญของผูน้ าํ การขับเคลื่ อนโครงการ
แม่วากโมเดล และอิทธิ พลของปั จจัยภายนอกที่มีต่อผูน้ าํ การขับเคลื่อน ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างระบบ
นํ้าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงจนประสบความสําเร็ จและได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่ วนรวมถึงภาครัฐ
โดยใช้ทฤษฎีการระดมทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองในงานศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาบทบาทของผูน้ าํ การขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงการแม่วากโมเดลสู่ ความสําเร็ จ
2. ศึ ก ษาความสํา คัญ ของผูน้ ํา การขับ เคลื่ อ น โดยใช้ก รอบการวิเ คราะห์ ต ามทฤษฎี ก ารระดม
ทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง
3. ศึ ก ษาปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างผูน้ าํ กับ ปั จจัยภายนอกอื่ นๆ อาทิ เช่ น กลุ่ มทุ น และหน่ วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการแม่วากโมเดล
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กรอบแนวคิด

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1.ทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory)
เป็ นหนึ่ ง ในทฤษฎี ที่ ใช้วิเคราะห์ ขบวนการทางสังคม ที่ ถูก พัฒนาโดยนัก สัง คมศาสตร์ อเมริ ก ัน
ในช่ วงทศวรรษ 1970 เพื่อใช้อธิ บายปฏิ บตั ิการทางสังคมใหม่ๆ โดยมองว่าการอธิ บายปรากฎการณ์ ของ
ขบวนการทางสังคมโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ ที่ให้ความสําคัญต่อปั จจัยเชิงโครงสร้าง เช่น ความเขม็ง
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ตึงทางสังคม การถูกลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบ ฯลฯ ไม่เพียงพอต่อการอธิ บายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น นักทฤษี
ระดมทรัพยากรได้ให้ความสนใจต่อองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม ในมิติดา้ นทรัพยากร ผูน้ าํ และยุทธวิธี
การเคลื่อนไหว โดยงานที่มกั ถูกอ้างอิงถึงได้แก่ การวิเคราะห์ทฤษฎีการกระทํารวมหมู่ ( Collective Action)
ของ Mancur Olson ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของทฤษีการระดมทรัพยากร ฐานคติของทฤษฎีและการพัฒนาต่อยอด
โดย John D.Mc Carthy และ Zald
Mancur Olson ได้เขียนงาน The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of
Groups ตีพิมพ์ในปี 1965 ได้กลายเป็ นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดยงานชิ้นนี้
มี ฐานคิ ดในการมองว่าปั จเจกบุ คคลมี การคํานวณผลได้ผลเสี ยในการเข้าร่ วมขบวนการ และปฏิ เสธการ
อธิ บายว่า ความเดือดร้อน (grievances) เป็ นเงื่ อนไขเพียงพอของการเกิ ดขบวนการทางสังคม โดย Olson
มองว่า ปั จเจกมีเหตุผลที่จะเข้าร่ วมกระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ผลประโยชน์ร่วม(collective goods) หรื อ
ผลประโยชน์สาธารณะ (public goods) โดยผ่านการคํานวณว่า ‚ถ้าต้นทุนของการเข้าร่ วมของปั จเจกบุคคล
ไม่มากไปกว่าผลประโยชน์ที่ปัจเจกบุคคลจะได้รับ๑
2.ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory)
เป็ นการขยายการวิเคราะห์เงื่อนไข ปั จจัยที่มี ความเกี่ ยวข้องกับการกําเนิ ด การพัฒนา การเติบโต
รวมถึงความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวในการบรรลุเป้ าหมายของขบวนการทางสังคมจากฐานการอธิ บายของ
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดยการขยายการอธิบายปัจจัยภายในองค์กร มาสู่ ปัจจัยภายนอก เช่น โครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง ฝ่ ายต่อต้านขบวนการ เป็ นต้น โดยทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองได้ให้ความสําคัญ
กับมิติทางการเมือง และมิติเชิงสถาบัน แทนที่จะวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพียงด้านเดียว
จากการศึกษาทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง พบว่าทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่มองว่า ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมหรื อการเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างนํามาไปสู่ ความคับข้องใจ ความตึงเครี ยดทาง
สังคมและการลิดรอนเชิงเปรี ยบเทียบ เป็ นเหตุทาํ ให้เกิ ดการกระทํารวมหมู่ ซึ่ งเป็ นการอธิ บายอย่างรวบรัด
จาก "โครงสร้ าง" ไปสู่ "การกระทําการ" ส่ วนทฤษฎี การระดมทรั พ ยากรเดิ มได้พ ฒ
ั นาการอธิ บายโดย
ชี้ ให้เห็ นว่า เงื่อนไขเชิ งโครงสร้างเป็ นเงื่ อนไขจําเป็ นแต่ไม่เพียงพอที่จะใช้อธิ บายขบวนการทางสัวคมได้
ครบทุกมิติ จึงได้ขยายการอธิ บายโดยเพิ่มเงื่อนไขด้านองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคม หรื อ เงื่อนไขภายใน
ของขบวนการทางสังคม
ส่ วนทฤษฎี กระบวนการทางการเมือง ได้ขยายแง่มุมการวิเคราะห์ท้ งั จากทฤษฎี พฤติกรรมรวมหมู่
และทฤษฎีการระดมทรัพยากรเดิม กล่าวคือ ได้ขยายการอธิ บายเงื่อนไขเพียงพอออกมาสู่ การวิเคราะห์ที่ให้
ความสําคัญกับเงื่ อนไขภายนอกองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมได้แก่ โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและ
ฝ่ ายต่อต้านขบวนการทางสังคม อันเป็ นการให้ความสําคัญกับมิติดา้ นการเมือง (political) และมิติเชิงสถาบัน
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(institutional) ซึ่ งเป็ นมิ ติ ก ารวิเ คราะห์ ปัจ จัย หรื อ เงื่ อ นไขที่ เ กิ ดขึ้ น นอกอาณาบริ เวณขององค์ก รการ
เคลื่อนไหวทางสังคม

วิธีการวิจัย
1.แหล่ งข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ศึกษาผ่านทฤษฎี การระดมทรัพยากรและทฤษฎี กระบวนการทางการเมื อง รวมถึ งวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง
และวางแผนการดําเนินงานเพื่อให้การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์
2.เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลคื อ การสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง( Semi-Structured
Interview ) ที่ผวู ้ ิจยั ได้เตรี ยมแบบแผนการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาไว้แล้วและการสัมภาษณ์
จะยืดหยุน่ ไปตามสถานการณ์ที่เกิด โดยแบ่งกลุ่มผูถ้ ูกสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผูน้ าํ การ
เคลื่อนไหว กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ และกลุ่มภาคีเครื อข่าย
3.วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาเอกสาร (Documentary
Research)
ได้ ค้ น คว้า รวบรวมข้ อ มู ล เอกสาร
ตํา รา บทความ งานวิ จ ัย ระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2507 มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางกําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและกําหนด
วิธีวจิ ยั
การศึ ก ษาภาคสนาม (Field Research) เป็ นการศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยเก็บรวบรวมจากการสังเกตุการณ์ การลงพื้นที่ และกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่ งใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ศึกษาพื้นที่บา้ นแม่วาก หมู่ที่ 6 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
4.2 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาการดําเนินโครงการแม่วากโมเดลตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2562
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ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาบทบาทผู้นํา ในการขับ เคลื่ อ นการเปลี่ ยนแปลงในระดับ หมู่ บ ้า น : กรณี ศึ ก ษา
การสร้ างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล บ้านแม่วาก ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่
พบว่าขบวนการขับเคลื่อนได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ขบั เคลื่อนในอดีตจากความล้มเหลวในการหวังพึ่งราชการ
จึงได้มีการรวมตัว และวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีกลุ่มผูน้ าํ ขับเคลื่อนเป็ นผูม้ ีบทบาทนําที่สําคัญ
ในการสร้ า งความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ของขบวนการขับ เคลื่ อ น และกํา หนดยุ ท ธวิ ธี ใ นการนํา พา
ขบวนการขับเคลื่อนให้ประสบความสําเร็ จ ดังนี้
1.ผู ้ นํ า ได้ ก ํ า หนดเป้ าหมาย ร่ วม หรื อการสร้ างจิ ต สํ า นึ ก ร่ วมเป็ นสิ่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ในการขับเคลื่อน โดยก่อนการเกิดโครงการแม่วากโมเดล ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้นาํ
โครงการเข้ามาให้การสนับสนุ นชาวบ้านแม่วาก เช่ น แจกกล้าพันธุ์ไม้ อบรมทําปุ๋ ย เป็ นต้น ซึ่ งโครงการ
เหล่านี้เป็ นโครงการระยะสั้น ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้าน ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนจากข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มาเป็ นการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยการนําของผูใ้ หญ่บา้ นแม่วากจึงได้มีการประชุ มชาวบ้าน
ร่ วมกับนายสุ วณั ชาติ หนักแน่ น นักวิชาการเกษตรองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่นาจรได้กาํ หนดเป้ าหมาย
การทํางานร่ วมกัน คือการสร้ างระบบนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูง เพราะหากมี น้ าํ เกษตรกรก็จะมี
ทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอื่นๆทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อมีการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันแล้ว
จึงนําไปสู่ การคัดเลือกสมาชิ กที่พร้อมขับเคลื่อนภายใต้กติการ่ วมกันของกลุ่ม ดังนั้นจะพบว่าผูน้ าํ มีบทบาท
สํา คัญ ในการกํา หนดเป้ าหมาย และการคัดเลื อกสมาชิ ก ที่ พ ร้ อ มจะขับ เคลื่ อนร่ วมกัน ทําให้ขบวนการ
ขับเคลื่อนมีความเป็ นปึ กแผ่น มีความร่ วมมือร่ วมใจที่จะบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
2. ผูน้ าํ ขบวนการขับเคลื่อนได้กาํ หนดยุทธวิธีในการระดมมวลชน และการระดมทรัพยากร โดยการ
รณรงค์ผา่ นสื่ อและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ผ่านเพจเฟสบุ๊คของ Forest book เป็ นต้น ทําให้สังคมรับรู้
เป้ าหมายในการทํางานของขบวนการขับเคลื่อน เป้ าหมายของการสร้ างพื้นที่สีเขียวทดแทนภูเขาหัวโล้น
โดยการทําเกษตรผสมผสานทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์น้ นั เป็ นเป้ าหมายที่น่าสนใจ กระแสสังคม
ให้การสนับสนุ น นอกจากนี้ ยงั มีการนําเสนอภาพการทํางานอย่างความร่ วมมือร่ วมใจของชาวบ้านแม่วาก
ทําให้หน่ วยงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน ต้องการ เข้ามาสนับ สนุ นการขับเคลื่ อนการสร้ างระบบนํ้าใน
โครงการแม่วากโมเดล เพราะมองเห็นความเข้มแข็งของขบวนการขับเคลื่อนที่
นอกจากการใช้ สื่ อประชาสั ม พัน ธ์ ส ร้ า งการสนั บ สนุ น จากสั ง คม ผู้นํ า การขับ เคลื่ อ นยัง
ได้กาํ หนดยุทธวิธีการทํางานในพื้นที่ ป่าสงวนแห่ งชาติ ซึ่ งแต่เดิ มการขออนุ ญาตก่ อสร้ างในลักษณะเป็ น
ทางการนั้นไม่สามารถกระทําได้ ผูน้ าํ จึงได้ปรับยุทธวิธีโดยการใช้การประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้
ในลักษณะไม่เป็ นทางการ และได้ดาํ เนิ นการวางระบบท่อนํ้าโดยการตัดต้นไม้ตามแนวการวางท่อนํ้าให้
744

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครือข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
กระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด เพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวในระยะยาวทําให้การดําเนิ นการสร้างระบบนํ้าใน
โครงการแม่วากโมเดลไม่ถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้ จะพบว่าการกําหนดยุทธวิธีของขบวนการ
ขับเคลื่อนนั้นมีความสําคัญต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของขบวนการ
3. ผูน้ ําขบวนการขับ เคลื่ อนได้สร้ า งโอกาสทางการเมื องให้เอื้ อต่อการดําเนิ นโครงการก่ อสร้ า ง
ระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล ซึ่ งเดิ มชาวบ้านแม่วากเคยยืนถวายฎี กาเพื่อขอสนับสนุ นการก่อสร้ าง
ระบบนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูง แต่ถูกปฏิ เสธว่าไม่สามารถก่อสร้ างได้เนื่ องจากติดขัดระเบียบ
กฎหมายของกรมป่ าไม้ไม่สามารถอนุ ญาตให้สร้างได้ ผูน้ าํ ขบวนการขับเคลื่อนจึงได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์
โฆษณาเป้ าหมายของขบวนการขับ เคลื่ อนให้สังคมรั บรู้ ซึ่ ง ประเด็ น ในการฟื้ นฟู สิ่ ง แวดล้อมโดยการ
ปรับเปลี่ ยนจากข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์มาสู่ การสร้ า งพื้นที่ สี เขี ยวนั้นได้รับการสนับ สนุ นจากสังคม และภาคี
เครื อข่ายต่างๆ ทําให้เปิ ดโอกาสให้ ผูน้ าํ ขบวนการเคลื่อนไหวเข้าไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่ าไม้ใน
ลักษณะไม่เป็ นทางการ จนสามารถดําเนินการก่อสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลจนสําเร็ จ และยัง
ได้เชิ ญรองอธิ บดี กรมป่ าไม้มาเป็ นประธานในการเปิ ดงานการพัฒนาระบบนํ้าเพื่อการเกษตรยัง่ ยืนฟื้ นป่ า
สร้างรายได้ ‚แม่วากโมเดล๑ พื้นที่รูปธรรม จัดการดินนํ้าป่ า แบบมีส่วนร่ วม ณ บ้านแม่วาก ตําบลแม่นาจร
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ ดังนั้นจะพบว่าโอกาสทางการเมืองนั้นมีผลต่อความความสําเร็ จหรื อความ
ล้มเหลวของขบวนการ และโอกาสทางเมืองนั้นสามารถสร้างขึ้นได้เพื่อให้เกิดโอกาส ทางการเมืองที่เอื้อให้
ขบวนการขับเคลื่อนประสบความสําเร็ จ
4. การดําเนินการสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลเป็ นการดําเนิ นการโดยไม่ใช้งบประมาณ
จากภาครัฐ ดังนั้นผูน้ าํ การขับเคลื่ อนจึงใช้วิธีในการสร้างปฏิ สัมพันธ์กบั ภาคีเครื อข่ายต่างๆ ทั้งภาคราชการ
เอกชน และ NGOs เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างระบบท่อส่ งนํ้าและการ
สร้ างบ่อเก็บนํ้า โดยการก่อสร้ างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
หน่ วยงานด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนภาครั ฐ สํานักบริ หารความยัง่ ยืนธรรมมาภิ บาลและสื่ อสารองค์ก ร
มูลนิ ธิเจริ ญโภคภัณฑ์ซ่ ึ งเข้ามาสนับสนุ นงบประมาณและร่ วมวางแผนขับเคลื่ อนการสร้างพื้นที่สีเขียว จาก
การที่ภาคคีเครื อข่ายที่เข้ามาร่ วมขับเคลื่ อนและสนับสนุ นมีท้ งั กลุ่มทุน หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อ
ไม่ให้ภาคีเครื อข่าย มีบทบาทนําขบวนการขับเคลื่อน อันอาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดความขัดแย้งขึ่นภาย
ในขบวนการขับ เคลื่ อน ผูน้ ํา ขบวนการจึ ง ได้ก าํ หนดเงื่ อนไขและคัดเลื อกภาคี เครื อข่ า ยที่ จะเข้า มาร่ ว ม
และสนับ สนุ น โดยภาคี เครื อข่ ายต่างๆต้องยึดเป้ าหมายและกติ กา เงื่ อนไขของขบวนการขับเคลื่ อนการ
ก่อสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลเป็ นหลัก ไม่สร้างเงื่อนไขหรื อเข้ามามีบทบาทนําเหนือขบวนการ
ขับเคลื่อน จึงทําให้ภาคีเครื อข่ายต่างๆที่เข้ามาสนับสนุ นการก่อสร้ างระบบนํ้า ในโครงการแม่วากโมเดล
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สามารถทํา งานร่ ว มกันได้โดยไม่ เ กิ ด ความขัดแย้ง ทํา ให้ขบวนการขับ เคลื่ อ นสามารถดํา เนิ น การตาม
เป้ าหมายได้สาํ เร็ จ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบประเด็นที่น่าสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้ เกษตรกรชุ มชนบ้านแม่
วากเป็ นภาพตัวแทนของเกษตรกรอําเภอแม่แจ่มที่ มีที่ทาํ กิ นอยู่บนพื้นที่ สูง ขาดแคลนแหล่ งนํ้าในการทํา
เกษตร จึงต้องการแหล่งนํ้าเพื่อใช้ทาํ เกษตรหรื อทําเกษตรนอกฤดู แต่การสร้างแหล่งเก็บนํ้าระดับหมู่บา้ นใน
พื้นที่อาํ เภอแม่แจ่ม มีอุปสรรคเนื่ องจากพื้นที่ต้ งั อยูใ่ นป่ าสงวนแห่ งชาติแม่แจ่ม ต้องมีการขออนุญาตการใช้
พื้นที่ป่า
ผูน้ าํ ขบวนการขับเคลื่อนการก่อสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล จึงได้กาํ หนดเป้ าหมายของ
กลุ่มในการสร้ างระบบนํ้าขึ้น เพื่อรองรับการสร้างพื้นที่สีเขียวทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อันเป็ น
เป้ าหมายที่ทาํ ให้สามารถระดมทรัพยากรสนับสนุนจากภาคีเครื อข่ายต่างๆ และได้สร้างโอกาสทางการเมือง
ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนของขบวนการเคลื่อนไหวโดยดึงเอาองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมเข้ามา
เป็ นภาคเครื อข่ายร่ วมขับเคลื่อน เช่น สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง มุลนิธิเจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นต้น และจาก
การที่ผนู ้ าํ สามารถระดมทรัพยากรและสร้างโอกาสทางการเมืองให้เอื้อต่อขบวนการขับเคลื่อน จึงทําให้การ
สร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลประสบความสําเร็ จ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
1. ระบบนํ้า เพื่อการเกษตรบนพื้ นที่ สู ง เป็ นการใช้น้ าํ ในส่ วนรวม ซึ่ งในอนาคตจะต้องมี การรั บ
สมาชิ กขบวนขับเคลื่ อนแม่ วากโมเดลเพิ่ม ขึ้ น อาจจะนํา มาสู่ ปั ญหาการขัดแย้ง เรื่ องการใช้น้ าํ ตามมาใน
อนาคต ดังนั้นต้องวางระเบียบกติกาการใช้น้ าํ รองรับการขยายตัวของสมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นด้วย
2. การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มีผลต่อการระดมทรัพยากร และได้รับการสนับสนุนจากสังคม
เป็ นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันหากใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นาํ เสนอประเด็นที่อ่อนไหว อาจจะถูก
โจมตีจากฝ่ ายตรงข้ามหรื อฝ่ ายไม่เห็นด้วยได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้ สื่ อโฆษณาต้องมีการพิจารณาประเด็นให้
รอบครอบก่อนนําเสนอสู่ สังคม
3. การสร้ างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล บ้านแม่วาก ตําบลแม่นาจรอําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ จะเป็ นพื้นที่ตน้ แบบให้กบั พื้นที่อื่นๆในอําเภอแม่แจ่ม และพื้นที่มีลกั ษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
โดยใช้ถอดบทเรี ยนจากโครงการแม่วากโมเดล ไปปรับใช้ ในพื้นที่อื่นต่อไป

รายการอ้างอิง
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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะกฎหมาย รวมถึงการลงโทษ ทั้งในส่ วนของ
คณะสงฆ์ และส่ วนของฝ่ ายบ้านเมือง ในมิติที่มีความสัมพันธ์กนั ในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ภายใต้
กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 11 กล่าวถึงการนากฎหมายมาบังคับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด และความ
เชื่อมโยงกันในทางปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม รวมถึงโทษที่จะได้รับจากการกระทาผิดที่มีลกั ษณะเป็ นความผิด
เดียว แต่ผดิ กฎหมายหลายฉบับ ทั้งในพระธรรมวินยั ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
จึงนามาสู่ ระบบกฎหมายคณะสงฆ์ ในลักษณะลายลักษณ์อกั ษร และคาสั่งทางการปกครอง จึงนาไปสู่ ปัญหา
ที่ว่า คณะสงฆ์ผูม้ ีอานาจพิจารณาจะมีความรู ้ความสามารถทางกฎหมายสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองเพียง
พอที่จะวินิจฉัยความผิดได้ดีพอหรื อไม่ กฎเกณฑ์ที่มีอยู่เพียงพอในการพิจารณาช่ วยเหลือพระสงฆ์ ผูถ้ ูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดให้ได้มีโอกาสต่อสู ้คดี หรื อไม่ จึ งอาจเกิ ดความเหลื่ อมล้ าในการใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ส่ งผลให้พระภิกษุที่ได้รับโทษไม่สามารถ
กระทากิ จของสงฆ์ได้ตามปกติ ดังนั้นอาจใช้การเปรี ยบเทียบปรั บ การยื่นหลักประกันไว้ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 24 หรื อการรับตัวมากักขังไว้ที่วดั ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 25 โดยไม่ตอ้ ง
ให้สละสมณเพศ ทาให้พระภิกษุสามารถกระทากิจของสงฆ์ได้ตามปกติ

คาสาคัญ : การบังคับใช้กฎหมาย, กระบวนการยุติธรรม, คณะสงฆ์ไทย
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Abstract
The propose of this study is to investigate the characteristic of the laws including the punishment
for both monastic and secular laws in the view of relationship which exists in the laws of The Saṅgha
Supreme Council of Thailand article 11 which is about Niggahakamma penalty. This article mentions the
law enforcement, appropriate law enforcement and the practical connection of law enforcement including
to the penalty when an offence violates many laws in both Dhammavinaya, criminal code, The Saṅgha
act and The Saṅgha Supreme Council’s law article 23. This leads to the problem if the sa ̇ gha who have
power to adjudicate have enough knowledge and ability about monastic laws and secular laws to consider
offences. The existing rules are enough to consider helping monks. Therefore, the gaps of laws can be
occurred, especially the article 29 and 30 of The Saṅgha and cause monks who are being punished cannot
perform their duties of the monks as usual. Thus, the approach is comparing fine or filing collateral
according to the Criminal Code, Article 25 without leaving Buddhist monkhood to allow those monks
perform their usual duties.

Keywords: Law Enforcement, Justice Process, Thai Saṅgha
บทนา
สังคมประกอบด้วยบุคคลที่ ห ลากหลายด้ว ยสถานะและพฤติ กรรม ทาให้ใ นแต่ ละสังคมย่อมมี
ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อกติกาเฉพาะของกลุ่มสังคมนั้น เช่นเดียวกับคณะสงฆ์ที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ ซึ่ งมีท้ งั
พระภิ ก ษุ ที่ ป ระพฤติ ดี แ ละประพฤติ ไ ม่ ดี จึ ง เกิ ด กระบวนการยุ ติ ธ รรมของคณะสงฆ์เ พื่ อ เป็ นระบบ
ควบคุ มดู แลพระภิ กษุ โดยประเภทโทษและความผิดของพระภิ กษุสงฆ์แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทแรกตามพระธรรมวินยั ประเภทที่สองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 กฎมหาเถร
สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อ
ตน และประเภทที่สามตามกฎหมายบ้านเมือง (พระมหาอุทยั นิลโกสี ย,์ 2544) เมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วตาม
กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 11 (2521) ได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไว้ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิเบื้องต้น ขั้นตอนการฟ้องร้อง ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง และขั้นตอนการลงนิคหกรรม
(ลงโทษ) ซึ่งโทษที่จะได้รับนั้นแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ถวายคาแนะนา ทาทัณฑ์บน และให้สละสมณเพศ
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ทั้งนี้ ผูท้ ี่มีอานาจลงนิ คหกรรมได้น้ นั จะเป็ นเจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระวินยาธิ การ พระภิกษุผู ้
พิจารณา หรื อคณะผูพ้ ิจารณา และหากมี ความผิดที่เนื่ องด้วยกฎหมายอาญา ก็ตอ้ งรั บโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ ริ บทรัพย์ (สมชาย บุญคงมาก และภูภณัช รัตน
ชัย, 2562) และสาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์น้ นั แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ พระ
วินยาธิ การ พระภิกษุผปู ้ กครองสงฆ์ มหาเถรสมาคม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (พระครู ปลัด
ทะเล มหณฺ ณโว, 2553)
ดังนั้นจากกระบวนการข้างต้น ความผิดที่เกิดขึ้นของพระภิกษุสงฆ์ที่มีโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา ไม่เพียงแต่ฝ่ายสงฆ์เท่านั้นที่มีอานาจในการชาระข้อพิพาท ยังรวมถึงฝ่ ายบ้านเมืองด้วยที่มีอานาจใน
การเข้ามาร่ วมชาระข้อพิพาทนั้น หรื อทาให้กระบวนการฝ่ ายคณะสงฆ์สิ้นสุ ดลง ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ มาตรา 29 และ มาตรา 30 ที่ให้อานาจดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ มีอานาจ
ดาเนินการให้พระภิกษุสละสมณะเพศได้ ทาให้พระภิกษุผเู ้ ป็ นจาเลยไม่สามารถกระทากิจของสงฆ์ได้ดงั เดิม
เมื่ อ พ้น จากคดี หรื อ มี ก ารยกฟ้ อ ง จึ ง ถื อ ว่ า กระบวนการยุติ ธ รรมฝ่ ายคณะสงฆ์แ ละฝ่ ายบ้า นเมื อ งเป็ น
กระบวนการที่มีท้ งั ความเป็ นรู ปธรรม สามารถชาระความผิด หรื อข้อพิพาทได้รวดเร็ ว แต่เกิดช่องว่างที่ทา
ให้ฝ่ายบ้านเมืองมีอานาจเหนือคณะสงฆ์อยูไ่ ม่นอ้ ย ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์จะดาเนินไปด้วย
ความเที่ยงตรง หรื อเอนเอียง รวมไปถึงโทษที่ลงแก่พระภิกษุผูก้ ระทาความผิดจะมีความยุติธรรม หรื อไม่
พระภิกษุผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นตุลาการต้องมีความเข้าใจในระบบกฎหมายของคณะสงฆ์เป็ นอย่างดี เนื่ องจาก
คณะสงฆ์ไม่เพียงแต่รักษาพระวินัยเท่านั้น ยังมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 และกฎหมาย
อาญาซึ่ งเป็ นกฎหมายหลัก ที่ ใ ช้ค วบคุ มพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ดี ข องพระภิ ก ษุ ใ นสัง คม จึ ง เป็ นที่ ม าของศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายทั้งฝ่ ายศาสนากับฝ่ ายบ้านเมือง ที่มา และแนวทางการนาไปใช้ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะความผิด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสู งสุ ด แก่โจทก์ และจาเลย ในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไทย
ต่อไป
ลักษณะความรับผิดตามกฎหมายฝ่ ายบ้ านเมืองและของคณะสงฆ์
การลงโทษฝ่ ายคณะสงฆ์ เนื่ อ งจากกระบวนการยุติ ธ รรมคณะสงฆ์ใ ช้ก ฎหมายหลายฉบับ ทั้ง
กฎหมายฝ่ ายบ้านเมือง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รวมถึงกฎหมายรองที่ออกโดยอาศัยอานาจพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ และพระวินยั ที่เป็ นศีลของพระภิกษุ เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพระภิกษุ อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมบางอย่างอาจมีความผิดตามกฎหมายฉบับใด ฉบับหนึ่ ง หรื อหลายฉบับ จึงต้องมีการแยก
ความผิดออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อจะได้ง่ายต่อการนากฎหมายมาใช้บงั คับโทษ ซึ่ งผูเ้ ขียนจาแนกความผิดใน
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ตามทฤษฎีความรับผิดทางอาญา ในแง่ของกฎหมาย
คือ
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1. ความผิดในตนเอง (Mala in Se) เรี ยกว่า โลกวัชชะ เป็ นความผิด หรื อความชัว่ ร้ายในตัวเอง
(Wrong in Itself / Evil in Itself) การกระทาผิดของพระภิกษุที่ฝ่าฝื นหลักธรรมชาติ มโนธรรม ศีลธรรม หรื อ
หลักสาธารณะของสังคมที่เป็ นอารยะ หรื อเป็ นสากล (Public Principles of a Civilized Society) ซึ่งนอกจาก
จะผิดพระธรรมวินยั แล้ว ยังเป็ นความผิดที่กระทบต่อความรู ้สึกทางศีลธรรมของคนในสังคม เป็ นความผิด
พื้น ฐาน (Traditional)
ที่ ตอ้ งรั บ โทษตามประมวลกฎหมายอาญาที่ เ ป็ นกฎหมายสากลซึ่ งบังคับใช้
ภายในประเทศ ซึ่ งแม้ผกู ้ ระทาผิดจะเป็ นพระภิกษุก็ตาม เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน ความผิด
เกี่ยวกับเพศ เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากจะผิดพระธรรมวินยั แล้ว ยังต้องรับผิดทางประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
18 อีก เป็ นลาดับสุ ดท้ายถือเป็ นการดาเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้อยูใ่ นประเทศ (Supremacy of
Law) (คณิ ต ณ นคร, 2549)
2. ความผิดเพราะกฎหมายห้าม (Mala Prohibita) หรื อในทางพระวินยั เรี ยกว่า ปั ณณัติวชั ชะ เป็ น
การกระทาที่เป็ นความผิดเพราะมีพระวินยั กาหนดให้พฤติกรรม หรื อการกระทาดังกล่าวเป็ นความผิด (Evil
Because Prohibited) เช่น การฉันอาหารในเวลาวิกาล ซึ่งไม่ผดิ กฎหมาย แต่ผดิ พระธรรมวินยั เป็ นต้น หรื อ
เป็ นความผิดที่กฎหมายห้าม (Wrong Due to Being Prohibited) ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยอานาจของ
รั ฐ และพระวินัยแบบผสมผสาน ในลักษณะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายรองที่ อาศัยอานาจ
พระราชบัญ ญัติ ค ณะสงฆ์ต ราขึ้ น เช่ น กฎมหาเถรสมาคม ค าสั่ ง มหาเถรสมาคม เป็ นต้น อย่า งไรก็ ดี
พฤติกรรมความผิดบางประการของพระภิกษุอาจไม่ปรากฏว่าผิดในทางพระธรรมวินัย หรื อกฎหมายทาง
อาญา แต่เพื่อทาให้คณะสงฆ์มีความเรี ยบร้อย และเป็ นที่ยอมรับของสังคม หรื อเป็ นสากล จึงสามารถนามา
บังคับใช้ และมีโทษทั้งทางพระวินยั และทางอาญาแก่ผลู ้ ะเมิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กล่าวโดยสรุ ป โทษที่ได้รับในทางกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์หนักสุ ดคือการสละสมณเพศ
เทียบได้กบั การประหารชีวิต ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยบั ยั้ง (Deterrence Theory) ซึ่งก็อาจได้รับโทษ
ทางอาญาร่ วมด้วยหากความผิดเป็ นลักษณะโลกวัชชะ (เป็ นความผิดทางโลกแต่ไม่ผดิ พระวินยั ) และโทษที่
เบาลงมาที่ไม่ถึงกับสละสมณเพศ อาจมีการว่ากล่าวตักเตือน เพื่อให้ปรับพฤติกรรมให้ดีข้ ึน ตามทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้ นฟู (Rehabilitative Theory)
กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์
สั ง คมรู ้ จ ัก กับ กระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญาผ่า นช่ อ งทางสื่ อ สารมวลชนต่ า ง ๆ แต่ ส าหรั บ
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์น้ นั น้อยคนที่จะได้รู้จกั ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของพระวินยาธิ การ (ตารวจ
พระ) เป็ นคาใหม่ที่ใช้เรี ยกพระภิกษุผไู ้ ด้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านการปกครอง
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คณะสงฆ์ในจังหวัด โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้อยด้านการปฏิบตั ิวินยั ของพระภิกษุสามเณร
หรื อภาษาพูดทัว่ ไป เรี ยกว่า ตารวจพระ หมายถึง พระภิกษุชาวไทยผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิการตามพระวินยั หน้าที่
ของพระวินยาธิการ คือ ตรวจตรา แนะนา ตักเตือน และชี้แจงระเบียบปฏิบตั ิแก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัด
หรื อที่เข้ามาในจังหวัด บรรดาที่ประพฤติไม่เรี ยบร้อย และหากไม่ปฏิบตั ิตามหรื อพบการกระทาความผิดก็มี
อานาจจับกุมตัวส่ งเจ้าคณะผูร้ ั บผิดชอบหรื อเจ้าหน้าที่ บา้ นเมืองให้ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ แต่ไม่มี
อานาจในการให้สละสมณเพศ (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช), 2548) ซึ่งปัจจุบนั กระบวนการยุติธรรม
คณะสงฆ์จะอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พุทธศักราช 2535 มาตรา 18 และมาตรา 25 เพื่อตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลง
นิ คหกรรม โดยเป็ นแบบแผนหลักในการปฏิ บตั ิ งานให้แก่ พระวินยาธิ การในปั จจุ บนั ผูเ้ ขียนขอจาแนก
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ตามที่ได้ศึกษา จากกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) ออกเป็ น 4
ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนปฏิบตั ิเบื้องต้น (Basic Operating Procedures) เริ่ มจากมีโจทก์ หรื อผูเ้ สี ยหายแจ้งความผิด
แก่พระวินยาธิการ หรื อเจ้าคณะปกครองประจาเขต หรื อพระวินยาธิ การออกตรวจพื้นที่และได้พบความผิด
จึงทาการตรวจสอบเบื้องต้นและควบคุมตัวส่ งเจ้าคณะปกครอง แต่หากมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาร่ วมด้วย จะประสานไปยังเจ้าพนักงานตารวจ เมื่อเจ้าพนักงานต้องการควบคุมตัว คณะสงฆ์ตอ้ งทาการ
สละสมณะเพศให้จาเลยเท่านั้น เพือ่ นาตัวไปดาเนินคดี เป็ นอันสิ้ นสุ ดกระบวนการ แต่ถา้ จาเลยไม่มีความผิด
ทางอาญา และยอมรับสารภาพ (Pleaded Guilty) ตามที่ถูกฟ้องร้องมา รวมถึงมีหลักฐานเพียงพอจะพิสูจน์ว่า
มีความผิด เจ้าคณะปกครองจะลงนิ คหกรรม ให้ตามความผิด ลงบันทึกพฤติกรรมพร้อมด้วยนิ คหกรรมไว้
เป็ นเอกสาร ถือว่าสิ้ นสุ ดกระบวนการเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากจาเลยไม่ยอมรับสารภาพ (Pleaded Not
Guilty) และหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์วา่ มีความผิด เจ้าคณะปกครองจะทาการตั้งคณะพิจารณาขึ้นมา
เพื่อทาการไต่สวนมูลฟ้องต่อไป
2. ขั้นตอนไต่สวนมูลฟ้อง (Prima Facie) เป็ นการให้โจทก์ผไู ้ ด้พบเห็นพฤติกรรมความผิด ได้ยนิ คา
บอกเล่า หรื อมีเหตุสงสัยในตัวจาเลย มาทาการสอบถามเรื่ องราวที่เกิดขึ้น เจ้าคณะปกครองในฐานะผูช้ ้ ีขาด
ในการพิพากษา จะทาการพิจารณาคดี แบบระบบไต่สวน (Inquisitorial System) ซึ่งเจ้าคณะปกครองจะเป็ น
ผูแ้ สวงหาหลักฐานเอง หรื อมอบหมายให้พระวินยาธิ การเป็ นผูแ้ สวงหา ซึ่งตามกฎมหาเถรสมคมฉบับที่ 11
(พ.ศ.2521) มาตรา 55 ระบุไว้ 3 อย่าง คือ พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เพื่อพิสูจน์ความผิดและ
พิจารณาด้วยตนเอง ในขั้นนี้ คดี อาจสิ้ นสุ ดได้ใน 3 กรณี คือ กรณี แรกจาเลยเสี ยชี วิต กรณี ที่สองจาเลยรับ
สารภาพ กรณี ที่สามมูลเหตุไม่มีน้ าหนักพอจึงยกฟ้ อง ถือว่ากระบวนการจะสิ้ นสุ ดลงทันที แต่อย่างไรก็ดี
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หากมูลเหตุเพียงพอต่อการเอาผิด จะทาการส่ งสานวนเข้าสู่ การพิจารณาขั้นต่อไป ทั้งนี้ ความผิดต้องเป็ นครุ
โทษ คือ สละสมณเพศเท่านั้น จึงจะเข้าสู่ ข้นั ตอนต่อไปได้
3. ขั้นตอนวินิจฉัยพิจารณาคดี (Trial) แต่งตั้งตุลาการขึ้นมา โดยเป็ นเจ้าคณะปกครองที่มีตาแหน่งสู ง
กว่า จ าเลยขึ้ น ไปทั้ง หมด 3 รู ป โดยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ เจ้า คณะขึ้ น ไป ในการพิ จ ารณาอาจมี ก ารขอ
ความเห็นเพิ่มนอกเหนื อจากหลักฐาน เช่น ข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็ นต้น และอาจ
ให้เจ้าหน้าที่ตารวจคอยควบคุมเหตุการณ์ขณะพิจารณา หากคดีไม่สิ้นสุ ดลงในการพิจารณาชั้นต้น สามารถ
ส่ งเรื่ องขึ้นไปพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได้ แต่ตอ้ งเป็ นครุ โทษเท่านั้น ซึ่ งหากไม่สิ้นสุ ดในชั้นอุทธรณ์ และคา
ตัดสิ นของชั้นต้น และชั้นอุทธรณ์ เกิ ดแย้งกัน สามารถส่ งเข้าไปพิจารณาในชั้นฎี ก าได้ และให้ถือว่าคา
วินิจฉัยของชั้นฎีกาเป็ นที่สิ้นสุ ดในทุกกรณี ทั้งนี้ การที่กระบวนการจะสิ้ นสุ ดได้ในแต่ละชั้น อาจเกิดจาก
จาเลยเสี ยชีวิต ศาลทาการยกฟ้อง คาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว หรื อจาเลยรับสารภาพ จึงเข้าสู่ ข้นั ตอนต่อไป
4. ขั้นตอนการบังคับตามคาวินิจฉัยลงนิคหกรรม (Punishment) ภายหลังจากการพิจารณาตัดสิ นแล้ว
จะทาการลงโทษแก่พระภิกษุผกู ้ ระทาผิด ซึ่ งหากโทษที่ได้รับมี โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18
ด้วย เฉพาะโทษประหารชีวิต จาคุก และกักขัง จะลงโทษทางพระวินยั ก่อน คือสละสมณเพศก่อน จากนั้นจึง
ทาการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 ว่าด้วยนิคหกรรมและการสละสมณเพศ มาตรา 29 และมาตรา 30 หากไม่มีโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา จะได้รับเพียงโทษตามพระธรรมวินยั ตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการสละสมณเพศ
ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัย ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 มาตรา 43 ซึ่ งมีโทษทางประมวลกฎหมายอาญา ต้องโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี
กล่ า วโดยสรุ ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมคณะสงฆ์ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ค ณะสงฆ์ เ ท่ า นั้ นที่ มี บ ทบาทใน
กระบวนการ แต่ยงั รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านอื่น อาจมีส่วนช่วยให้กระบวนการสิ้ นสุ ดลง
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความผิดที่เกิดขึ้นแต่ละกรณี ดังนั้นจุดเชื่อมโยมที่มอบอานาจให้ฝ่ายบ้านเมืองมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการของคณะสงฆ์ ทั้งในแง่กฎหมาย การสอบสวน และการลงโทษ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญารวมอยู่ดว้ ย เมื่อจะต้องจาคุก กักขังหรื อขังพระภิกษุรูปใดตามคาพิพากษาหรื อ
คาสัง่ ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจหน้าที่ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาล
มีอานาจดาเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศ แต่
ผลที่มีต่อพระภิกษุน้ นั เหมือนกัน คือ พระภิกษุจะต้องสละสมณเพศโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ
เป็ นการเปิ ดช่องให้เจ้าพนักงานเข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์
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กฎหมายที่ใช้ ในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของพระวินยาธิ การในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ภายใต้กฎมหาเถร
สมาคมฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) จะนากฎหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มาใช้สาหรับควบคุมพฤติกรรม
ของพระภิกษุอยูห่ ลายฉบับ จากการทบทวนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พุทธศักราช 2535 และกฎหมายรองของฝ่ ายคณะสงฆ์แล้ว ผูเ้ ขียนสามารถสรุ ปลักษณะของกฎหมายที่
นามาบังคับใช้กบั พระภิกษุไว้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive Law) กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์มีลกั ษณะกฎหมาย
ประเภทนี้ อยู่ 3 อย่าง คือ ลักษณะที่ 1 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่ องจากกฎหมายฉบับนี้ เป็ น
กฎหมายหลักของประเทศ คณะสงฆ์จึงต้องยึดตามหลักของกฎหมายสากลเป็ นอันดับแรก ซึ่งมีโทษ 5 อย่าง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2549) คือ ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ
ริ บทรั พย์ ลักษณะที่ 2 ความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พุทธศักราช 2535 และกฎหมายรองที่อาศัยอานาจพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 ตราขึ้น ได้แก่ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศมหาเถร
สมาคม ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ใช้ดาเนิ นการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ่ งปรับโทษตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 หมวดที่ 4 นิคหกรรม
และการสละสมณเพศ มาตรา 24 ถึง 30 และลักษณะที่ 3 ความผิดตามพระธรรมวินยั คือ ศีลของพระภิกษุ
227 ข้อ ซึ่ งเป็ นระเบียบข้อบังคับทัว่ ไปของพระภิกษุในปั จจุบนั มีโทษเป็ นสภาพบังคับ 3 อย่าง คือ โทษ
อย่างหนักการขาดจากความเป็ นพระภิกษุคล้ายกับการประหารชีวิต โทษอย่างกลางด้วยการอยูป่ ริ วาสกรรม
คล้ายกับการกักขัง และโทษอย่างเบาการประจานต่อหน้าภิกษุรูปอื่น
2. ลัก ษณะคล้ายคาสั่งทางปกครอง หรื อคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชา ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23
(2541) จะแบ่งระเบียบการปกครองไว้ 2 ส่ วน คือ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มีเจ้าคณะใหญ่
เป็ นผูอ้ อกคาสั่งทางปกครอง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอาเภอ และเจ้าคณะตาบล เป็ นผูอ้ อกคาสั่งทางปกครอง หรื อคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นลักษณะที่ถูก
ตราขึ้ น เพราะเหตุ ว่ า ความผิด บางกรณี อ าจไม่ ป รากฏในพระธรรมวิ นัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม ที่ได้ตราเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ก่อนหน้านั้น แต่
ความผิดของพระภิ ก ษุ ที่เ กิ ด ขึ้ น กระทบต่อความเลื่ อมใสของประชาชน และทาให้ประชาชนเกิ ด ความ
เดื อดร้อน ดังนั้นเพื่อความเรี ยบร้อยดี งามของสังฆมณฑลจึ งใช้อานาจตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23
(พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ มาตรา 7, 10, 15, 20 และ 25 โดยสรุ ป คือ เจ้าคณะ
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ปกครองตั้งแต่ระดับเจ้าคณะตาบลจนถึงเจ้าคณะใหญ่ เพื่อการปกครองคณะสงฆ์ในเขตรับผิดชอบของตน
ให้เกิดความเรี ยบร้อย จึงมีอานาจในการออกกฎระเบียบเพื่อปกครองคณะสงฆ์ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาได้ แต่
ต้องไม่ขดั หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรื อพระธรรมวินยั
การบังคับใช้ กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์
เมื่อความผิดเข้าสู่ ข้ นั ตอนของกระบวนการยุติธรรมความผิดแล้ว จะนาตัวกฎหมายมาพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับความผิด ว่ามีความผิดที่เป็ นการกระทาผิดเดี ยว แต่ผิดกฎหมายหลายฉบับหรื อไม่ หากมี
ความผิดเฉพาะฝ่ ายคณะสงฆ์อย่างเดียวก็ทาการบังคับโทษตามคาวินิจฉัยลงนิคหกรรม ในกฎหมาเถรสมาคม
ฉบับที่ 11 (2521) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ‚การบังคับตามปกติ” เมื่อพระภิกษุที่กระทาผิดยินยอมรับนิคหกรรม
(โทษ) โดยไม่มีการขัดขืนก็จะให้เจ้าคณะปกครองที่รับผิดชอบคดีทาการลงนิคหกรรม โดยส่ วนใหญ่คือการ
ให้สละสมณเพศ และ ‚การบังคับแบบพิเศษ” จะเกิดขึ้นในกรณี ที่พระภิกษุไม่ยอมรับนิคหกรรม ซึ่ งโทษที่
ได้รับอาจให้ลาสิ กขา หรื อไม่ก็ตาม เจ้าคณะปกครองต้องถือว่า การขัดขืน หรื อไม่ยอมรับนิ คหกรรมนั้น
ละเมิดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 26 และมาตร 27 โดยพระภิ กษุที่มีคาวินิจฉัยให้ลาสิ กขา แต่ไ ม่ปฏิ บตั ิ ตามภายในวันและเวลาที่
กาหนดให้ ผูบ้ งั คับบัญชาใกล้ชิดสามารถขออารักขาต่อหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักร เพื่อจะได้ดาเนิ นการตาม
กฎหมายต่อไป ผูน้ ้ นั จะต้องรับโทษอาญาในเมื่อพิพากษาด้วยความยุติธรรมแล้ว
ส่ วนของความผิดเดียว แต่ผดิ กฎหมายหลายฉบับ คือ ความผิดกรรมเดียว แต่ผดิ ทั้งกฎของคณะสงฆ์
และกฎหมายอาญา ลักษณะเช่นนี้ จะถือโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเป็ นหลักเฉพาะโทษประหารชีวิต
จาคุ ก และกักขัง โดยจะกาหนดโทษทางคณะสงฆ์ให้เอื้อต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของเจ้าพนักงาน คือ เมื่ อ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลผูพ้ ิพากษา มีความเห็นอย่างไร คณะสงฆ์จะต้องปฏิบตั ิตาม หรื อ
อานวยความสะดวกแก่กระบวนการยุติธรรมของฝ่ ายบ้านเมือง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช
2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 มาตรา 29 บัญญัติว่า ‚พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชัว่ คราว และเจ้า
อาวาสแห่ งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรื อพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้า
อาวาสรับตัวไปควบคุมหรื อพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ ง ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจจัด
ดาเนิ นการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสี ยได้” และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 มาตรา 30 บัญญัติว่า ‚เมื่อจะต้องจาคุก กักขัง หรื อขังพระภิกษุรูป
ใดตามคาพิพากษา หรื อคาสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจหน้าที่ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามคา
พิพากษา หรื อคาสั่งของศาล มีอานาจดาเนิ นการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสี ยได้ และให้รายงานให้
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ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น” จึงถือว่ากระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์เป็ นอันยุติลงทันที หากมีโทษ
ทางประมวลกฎหมายอาญา คือ ประหารชีวิต จาคุก และกักขังร่ วมด้วย ซึ่ งความผิดนั้นอาจผิดตามพระวินยั
แต่ไม่มีโทษให้ถึงกับสละสมณเพศ แต่เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมฝ่ ายบ้านเมืองดาเนิ นไปได้ ก็จาต้องลง
นิคหกรรมสละสมณเพศให้พระภิกษุรูปนั้น เพื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการยุติธรรมฝ่ ายคณะสงฆ์
องค์ ความรู้ใหม่
จากการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ก ฎหมายทั้ง 3 รู ป แบบ ทั้ง กฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 และหลักการทางพระ
ธรรมวินยั ทาให้ทราบถึงจุดการเชื่อมโยงกันของโทษตามระบบกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญ และน่าสนใจ ซึ่ ง
ทาให้ทราบถึงช่องว่างของกฎหมายขณะสงฆ์ที่ให้อานาจฝ่ ายบ้านเมืองเข้ามากากับดูแลกระบวนการยุติธรรม
คณะสงฆ์มากเกินไป และเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์สิ้นสุ ดลงโดยที่ยงั ไม่ได้เริ่ ม
การสื บสวน จึ งอาจเกิ ดความไม่ยุติธรรมแก่พระภิกษุผูเ้ ป็ นจาเลย ผูเ้ ขียนจึ งต้องการเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยแสดงตามโมเดลด้านล่าง ดังนี้

ภาพที่ 1 นิคหกรรมแบบใหม่ในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์
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1. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (Retributive Justification) ในลักษณะการเปรี ยบเทียบ
ปรับ มาทดแทนโทษสละสมณเพศที่เกิดจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 29 ผูเ้ ขียนมองว่า เป็ นการให้
อานาจไว้กบั เจ้าหน้าที่รัฐในการกาหนดว่าพระภิกษุผเู ้ ป็ นจาเลยเห็นควรจะถูกสละสมณะเพศ หรื อไม่ ยังมี
แนวทางที่ไม่ตอ้ งทาการสละสมณเพศ โดยการเปรี ยบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 (ทวี
เกียรติ มีนะกนิษฐ, 2563) ว่า หากพระภิกษุรูปนั้นมีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน, เป็ นการกระทาโดยประมาท,
เป็ นความผิดลหุ โทษ หรื อไม่เคยมีประวัติถูกต้องโทษจาคุกมาก่อน ก็สามารถเปรี ยบเทียบปรับได้ หรื อการ
ยืน่ หลักประกันไว้โดยไม่ตอ้ งให้สละสมณเพศ
2. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้ นฟู (Rehabilitative Theory) มาทดแทนโทษสละสมณเพศที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 30 ผูเ้ ขี ยนมองว่าเมื่ อมี เ หตุตอ้ ง จาคุ ก หรื อกัก ขัง สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2563) สามารถกังขัง กักตัวไว้ในที่ไม่ใช่เรื อนจา
หรื อสถานีตารวจ แต่ตอ้ งมีเจ้าพนักงานคอยกากับดูแล ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 45 ถือว่า
เจ้าอาวาสเป็ นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา พระภิกษุจึงไม่จาต้องสละสมณเพศ และยัง
ประพฤติตนให้ดีข้ ึนตามลาดับ รวมถึงปฏิบตั ิกิจของสงฆ์ได้ตามปกติ

บทสรุป
กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในปั จจุบนั ดาเนิ นขั้นตอนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 11
(พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิ คหกรรม ซึ่ งกาหนดขึ้นตอนไว้ 4 ขั้น ตอน คือ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ เบื้ องต้น
ขั้นตอนการฟ้องร้อง ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง และขั้นตอนการลงนิ คหกรรม (ลงโทษ) กฎหมายที่ใช้ใน
กระบวนการคณะสงฆ์ประกอบด้วยกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และพระธรรมวินัย โดย
กฎเกณฑ์ท้ งั 3 ฉบับ สามารถระวางโทษได้ท้ งั ทางอาญา และทางพระวินยั ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและเทคนิคทาง
กฎหมายจะอานวย ทั้งนี้ ยงั มีคาสั่งทางปกครอง หรื อคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่ การบูรณาการของหลัก
ประเพณี วฒ
ั นธรรมในพื้นที่ กับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (2541) ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ เป็ น
ระเบียบที่มีความยืดหยุน่ สู ง ทาให้ความผิดของพระภิกษุน้ นั สามารถนาเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมได้แทบจะ
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ยังมี ป ระเด็น ที่ น่ าศึ ก ษาต่ อไปอี ก ว่า อะไรจะเป็ นหลัก เกณฑ์บ่ งบอกได้ว่าเจ้า คณะ
ปกครองผูท้ าหน้าที่ศาลตัดสิ นอย่างตรงไปตรงมา ตุลาการคณะสงฆ์จะมีความรู ้ความเข้าใจมากพอจะวินิจฉัย
ความผิด และหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในกระบวนการ เจ้าคณะปกครองในฐานะตุลาการในกระบวนการ
ยุติ ธ รรมคณะสงฆ์จ ะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เหตุ ก ารณ์ น้ ัน อย่ า งไร ยัง ถื อ เป็ นช่ อ งว่ า งที่ ย งั น่ า ศึ ก ษาใน
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ต่อไปในอนาคต
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การจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทาในการแก้ ไขปัญหาไฟป่ า และหมอกควัน
ในพืน้ ที่อาเภอดอยเต่ า จังหวัดเชียงใหม่
The Collaborative Governance in Solving Forest Fire and Haze
in Doi Tao District, Chiang Mai Province
พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ (Mr.Pitchapong Wongsuwan)
หลักสู ตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Master of Public Administration Program, Chiang mai University)
E-mail : pitchapong.wong@gmail.com

บทคัดย่ อ
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นอาเภอที่มีสถานการณ์ไฟป่ าและหมอกควันรุ นแรงในลาดับต้น
ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากข้อมูลแผนภูมิเปรี ยบเทียบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP
(VIIRS) แยกรายอาเภอ จังหวัดเชียงใหม่ สะสมปี 2563 (1 มกราคม – 31 พฤษภาคม) และเปรี ยบเทียบ 2563
- 2564 (วันที่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม) พบจุดความร้อน (Hotspot) จานวน 802 จุด และลดลงอย่างมีนยั ยะ
สาคัญในปี 2564 เหลือ 533 จุด ลดลง 269 จุด คิดเป็ นร้อยละ 33.54 (ศูนย์บญั ชาการป้องกันแก้ไขปั ญหาฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก pm2.5 จังหวัดเชียงใหม่, 2564) เนื่ องจากมีการถอดบทเรี ยนความล้มเหลวในอดีตและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการแก้ไขปัญหาใหม่อย่างเป็ นระบบ เปลี่ยนผ่านการแก้ไขปั ญหาที่
เน้นการสั่งการแบบรวมศูนย์เบ็ดเสร็ จเด็ดขาด (Single Command) และการบังคับใช้กฎหมาย (Law
Enforcement) ดังจะเห็นได้จากการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่ อง กาหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุก
ชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ และการออกประกาศปิ ดป่ าอย่างเด็ดขาดเพื่อห้ามมิให้ผใู ้ ดเข้าไป
เก็ บ หาประโยชน์ จ ากป่ าเพื่ อ ป้ อ งกัน การลัก ลอบเผามาเน้น การจัด การปกครองแบบร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
(Collaborative Governance) ในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน รับฟั งปั ญหา อุปสรรค คาแนะนา
และบูรณาการความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาทุกกลุ่ม
ออกแบบเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหารู ปแบบใหม่ที่เน้นความเหมาสมกับบริ บทของพื้นที่ เช่น การจัดทา
แผนบริ หารจัดการเชื้อเพลิงในระดับหมู่บา้ น/ชุมชน ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้หมู่บา้ นชุมชนสามารถบริ หารจัดการ
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เชื้อเพลิงตามหลักวิชาการได้ตามความจาเป็ นของแต่ละพื้นที่ ,การใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการ
บริ หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (FireD) ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยหน่วยงานภาคีเครื อข่ายหลาย ๆ เครื อข่าย
เช่ น มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ,กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ,สานักงานการวิจยั
แห่ งชาติ (วช.) ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2564) และการวางแผนขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่ า และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในระดับพื้นที่ (Area Base)
เป็ นต้น วิธีการแก้ไขปัญหาโดยดึงการมีส่วนร่ วมของกลไกในระดับพื้นที่ มาร่ วมกาหนดวิธีการแก้ไขปั ญหา
ซึ่ งมีรูปแบบเฉพาะเหมาะสมตามบริ บทพื้นที่ (Context) ทาให้การแก้ไขเกิดผลสัมฤทธิ์ และประสิ ทธิ ภาพ
เกิดการยอมรับร่ วมกัน ในวิธีการแก้ไขปั ญหา ทาให้ทุกภาคส่ วนพร้อมใจขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

คาสาคัญ : การจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา ,ปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
Abstract
Doi Tao district, Chiang Mai Province is one of the top-ranked districts that has severe wildfire
and haze pollution. According to hotspots comparison data collected by Suomi (VIIRS) satellite shown
hotspots in each province in Chiang Mai in 2563 B.C. (1 January - 31 May) and hotspots comparison in
the same period of time in 2563 - 2564 B.C. (1 January - 21 March), which found 802 hotspots and
significantly decreased in 2564 B.C. that found only 553 hotspots (269 lower or 33.54 percent lower from
last year) (Chiang Mai provincial prevention and control center for small dust pm 2.5 commanding center,
2564). Due to the historical failure lesson and paradigm shift for new systematic solution to transform
problem-solving solution that emphasize on single command and law enforcement, as seeing on Chiang
Mai provincial announcement for setting a prohibited burning period in the open air in Chiang Mai
province and announcement for strictly closing the forest to prohibited utilization of forest resources to
prevent forest burning. Therefore, the collaborative government is focuses more on listen to the problems,
obstacles, advises and stakeholder’s cooperation. In addition, design a guideline for new systematic
solution that suitable for each area, such as preparing a fuel management plans in village and community
level and give a management opportunity which abide by academic knowledge and based on context in
each area , using a FireD application which designed and developed by network partners, for instance
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Chiang Mai University, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, National
Research Office (NRCT), Ministry of Natural Resources and Environment, Department of Disaster
Prevention and Mitigation (DDPM) and Chiang Mai Provincial Administrative Organization (national
news bureau of Thailand, 2564), and driving the prevention and solution plan for haze pollution, wildfire,
and small dust pm 2.5 in area based.
These problems solving method are drawing participation from local level to stipulate area-based
method that appropriate for each context. Consequently, this method is successful and efficient, also
collective acceptance which leading to active collaboration in every sector to drive a problem-solving
solution in the same direction.

Keywords : Collaborative Governance ,Forest Fire and Haze
บทนา
สถานการณ์ไฟป่ าและหมอกควันในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS
พบว่ามีจุดความร้อนสะสมในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 จากดาวเทียม Suomi NPP
(VIIRS) อาเภอดอยเต่า มีจุดความร้อน (Hotspot) สะสมทั้งหมด 802 จุด เป็ นอาเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุด
เป็ นลาดับที่ 9 จาก 25 อาเภอ ในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
การแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต เน้นการสั่งการแบบรวมศูนย์ (Single Command) เน้น
การบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) การออกประกาศจังหวัดห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิ ดอย่างเด็ดขาด
และการออกประกาศปิ ดป่ าเพื่อห้ามมิให้ผูใ้ ดเข้าไปเก็บหาประโยชน์จากป่ าป้ องกันการลักลอบเผา ทาให้
สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) รุ นแรงขึ้น ภาครัฐจึงปรับวิธีการทางานใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง และการสร้างเครื อข่ายภาคประชาชน โดยเริ่ มต้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ
กาหนดเป้าหมายลดการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ให้ได้อย่างน้อย 25% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ใน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ก ลไกส าคัญ คื อ เน้น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน ประชุ ม
ประชาคมจัดทาแผนการบริ หารจัดการเชื้อเพลิงของหมู่บา้ น/ชุมชน ผ่านระบบบริ หารจัดการเชื้อเพลิงของ
จังหวัดเชี ยงใหม่ คือ ระบบ FireD การจัดสรรงบประมาณให้กบั ชุ ดปฏิบตั ิการประจาหมู่บา้ น ซึ่ งดึงเอา
ราษฎรจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าโดยการลาดตระเวนดับไฟป่ า ,มีการก่อตั้ง ‚มูลนิธิ
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ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและฝุ่ นควัน จังหวัดเชี ยงใหม่” เพื่อรั บการสนับสนุ นงบประมาณจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชี ยงใหม่ และจัดสรรลงไปในหมู่บา้ น/ชุ มชนที่มีความเสี่ ยงเกิ ดจุดความร้อน
(Hotspot) ,ดึงการมีส่วนร่ วมจาก ภาคประชาสังคม คือ ‚สภาลมหายใจ” เพื่อประสานความร่ วมมือกับ
นัก วิ ช าการ ข้า ราชการศิ ล ปิ น สื่ อ มวลชน นัก การเมื อ ง นัก ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน นัก พัฒ นา ตัว แทนภาค
ประชาชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูแ้ ทนสภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ นอกเหนื อจากนั้นในพื้นที่อาเภอดอยเต่า
ได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและฝุ่ นควัน ระดับอาเภอ กาหนดแนวนโยบายการแก้ไขปั ญหา
ในระดับพื้นที่ (Area based) โดยกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงในอาเภอดอยเต่า ในระดับ
พื้นที่ (Area Base) ‚7 เป้าหมายหลัก (7 Flagships)‛ จนทาให้สามารถลดการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ใน
พื้นที่ลงได้จากปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
บทความนี้จึงสนใจศึกษากระบวนการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทาในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า
และหมอกควันในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็ นไปในลักษณะใด มีปัจจัยหรื อเงื่อนไขที่ทาให้
เกิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทาในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ และประการสุ ดท้าย คือ ศึกษาผลลัพธ์จากการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็ นอย่างไร เพื่อนาผลการศึกษานี้ ไปต่อยอดพัฒนาการจัดการปกครอง
แบบร่ วมคิดร่ วมทาเพื่อแก้ไขปั ญหาไฟป่ าของอาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ และประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และผลการศึ กษานี้ สามารถนาไปปรั บใช้ในการจัดการ
ปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทาของภาคส่ วนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษารู ปแบบในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้น ที่ อาเภอดอยเต่ า จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาศึกษาปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่ทาให้เกิ ดการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากการแก้ไขปั ญหารู ปแบบในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดการทาวิจยั
บทความนี้ได้นาแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา (Collaborative Governance) มาเป็ น
โครงหลักในการกาหนดกรอบแนวคิด การศึกษาไล่เรี ยงจากประเด็นด้านปั จจัยและเงื่อนไขรู ปแบบของการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกัน ซึ่งมี 4 ตัวแปรซึ่งมีผลต่อการก่อเกิดการร่ วมคิดร่ วมทา ประกอบไป
ด้วย การเริ่ มต้นเงื่อนไข (Starting Conditions) การออกแบบสถาบัน (Institutional Design) ภาวะผูน้ า
(Leadership) และกระบวนการความร่ วมมือกัน (Collaborative Process) และหลังจากนั้นจะนาหลักการ
สาคัญ และลักษณะของแนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ (Bureaucracy Theory) แนวคิด การมีส่วนร่ วม
(Participation) และแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา (Collaborative Governance) มาใช้เป็ น
กรอบในการวิเคราะห์รูปแบบในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ว่าเป็ นไป ในลักษณะของแนวคิดใด มีขอ้ บ่งชี้ใดที่แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าเป็ นไป
ในรู ปแบบนั้น ๆ หรื อการแก้ไขปั ญหาไฟป่ ามีส่วนผสมระหว่างแนวคิด ทั้ง 3 แนวคิดหรื อไม่ เพื่อตอบ
คาถามบทความเกี่ยวกับการศึกษารู ปแบบในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็ นไปในลักษณะใด และสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์จากจากการแก้ไขปัญหาด้วยรู ปแบบใน
กรณี ศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านดัชนี ช้ ีวดั ที่ใช้วดั ผลทั้งในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ เช่น จานวน
จุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงจานวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน เพื่อตอบ
ประเด็นคาถามว่าผลลัพธ์จากการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นอย่างไร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทาวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
แนวคิดการจัดการปกครองแบบร่ วมคิดร่ วมทา (Collaborative Governance)
พัชราภา ตัน ตราจิ น (2563) ได้อธิ บายความหมายของการจัด การปกครองแบบร่ ว มคิ ด ร่ ว มทา
(Collaborative Governance) ว่า เป็ นทฤษฎีที่ถูกนามาใช้ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
จัดการปกครอง (Governance) Ann Marie Thomson และ Jame L. Perry ได้นิยาม Collaboration โดยอ้างอิง
Van de Ven's (1997) ไว้ว่า Collaboration คือ กระบวนการที่ตวั แสดงต่าง ๆ มาปฏิสัมพันธ์กนั อย่าง
อิ สระ ผ่านการต่ อ รองที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการร่ ว มกัน สร้ างกติ ก าและโครงสร้ า งการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ และวิธีที่จะปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นใจในประเด็นใด ๆ ที่ได้ชกั นาให้ตวั แสดงเหล่านี้มาร่ วมกัน โดย
เป็ นกระบวนการเกี่ ยวกับการแบ่งปั นบรรทัดฐาน (norm) และปฏิ สัมพันธ์ ที่ เป็ นประโยชน์ร่วมกัน
(Thomson & Perry,2006, p.23)
ส่ วนคาว่าการจัดการปกครอง (Governance) มีขอ้ ถกเถียงอยู่มากในเรื่ อง ความหมาย และการ
นาไปใช้ในแต่ละช่ วงเวลา กระนั้นทฤษฎี ดงั กล่าว ได้รับความสนใจมากขึ้น ภายหลังเกิ ดวิกฤตการเงิ น
เศรษฐกิจโลกในช่วงทศวรรษ 1960s-1970s และวิกฤตการเงินในยุโรป ช่วงทศวรรษ 1980s-1990s เกิด
คาถามต่อรัฐถึงความไม่สามารถจัดการกับปั ญหาดังกล่าวได้อนั นามาสู่ มุมมองในการพิจารณาการปกครอง
(government) ที่เปลี่ยนบทบาทรัฐที่มีต่อสังคมและปรับความสามารถในการทาให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ชดั แจ้งภายใต้แรงกดดันทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกรัฐ (Pierreand Peters,2000, p. 7) ส่ วนความ
แตกต่างของบทบาทรัฐในมิติของการจัดการปกครอง (Governance) กับแบบดั้งเดิม (Government) คือ รัฐยัง
มีบทบาทสาคัญในฐานะ ตัวแสดงอันดับหนึ่ง แต่อยูท่ ่ามกลางตัวแสดงอื่น ๆ ในการบริ หารจัดการสังคมไป
ด้วยกัน แม้ว่าในช่วง 1980s จะเกิดกระแสลดบทบาทรัฐลงแล้วหันมา สนใจปฏิสัมพันธ์กบั เอกชนในงาน
สาธารณะมากขึ้น ก็ตาม ในบริ บท Governance นี้ ความร่ วมมือแบบ Corporatism ระหว่างรัฐกับเอกชน
ไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว แต่มีการแสวงหาตัวแสดงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ส่ วนประเด็นรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายต่าง ๆ ถูกมองว่ากลายมาเป็ นอุปสรรคในการจัดการปกครอง เช่นข้อจากัดในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง sector ต่าง ๆ เป็ นต้น

วิธีการวิจยั
การศึกษาบทความในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่ องจากเป็ น
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (Contextual) โดยเน้นการศึกษาข้อมูลที่รอบด้าน (Holistic) ให้มีความ
เข้าใจในรายละเอียดตามสภาพสิ่ งแวดล้อม โดยเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีบทบาทต่อภารกิจตามหัวข้อบทความ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการแก้ไ ขปั ญ หา ในพื้ น ที่ อ าเภอดอยเต่ า จัง หวัด เชี ย งใหม่ ทั้ง หมด 8 ราย
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ประกอบด้วย 1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จานวน 2 ราย คือ นายอาเภอดอยเต่า
และตัวแทนผูป้ กครองท้องที่ คือ กานันตาบลมืดกา (ประธานชมรมกานันผูใ้ หญ่บา้ นอาเภอ ดอยเต่า) 2.
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จานวน 1 ราย คือ
หัวหน้าหน่ วยป้องกันและพัฒนาป่ าไม้ดอยเต่า 3. ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 1 ราย คือ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแอ่น (ประธานชมรมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอดอยเต่า) 4.
หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ราย ประกอบด้วย หัวหน้าหมวดทางหลวงดอยเต่า และเกษตร
อาเภอดอยเต่า 5. ตัวแสดงนอกเหนือจากภาครัฐ จานวน 2 ราย เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม มูลนิ ธิ
องค์กรการกุศล ประชาชนจิตอาสา ผูน้ าแบบไม่เป็ นทางการ ผูน้ าทางจิตวิญญาณ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกจากการแนะนาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ทาให้
ทราบถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับรายอื่น ๆ ซึ่งเป็ นการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) การเก็บข้อมูลใน
การศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ซึ่งเป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะกึ่งโครงสร้าง ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์น้ นั จะสามารถหาค่าความถูกต้องเที่ยงตรง (Validity) ได้เพียงอย่างเดียว จึงเลือกวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือในครั้งนี้ คือ อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนาแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหาโดยการ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิ งคุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จ ากชุดคาถาม ซึ่ งใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสัมภาษณ์กลุ่มกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความ ใช้ลกั ษณะของคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู ้ อบสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หนังสื อ หรื อบทความทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา

ผลการศึกษา
1. การแก้ไขปั ญหา มีลกั ษณะการทางานระหว่างภาครัฐ และภาคส่ วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่ มต้นจาก
การกาหนดองค์การที่เป็ นองค์การหลักในการแก้ไขปั ญหาตามแบบแผนของข้อสั่งการจังหวัดเชี ยงใหม่
เริ่ มต้นจากการตั้งคณะทางานการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและฝุ่ นควัน ระดับอาเภอ และระดับตาบล ตามหนังสื อ
สัง่ การของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วมเป็ นคณะทางาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคส่ วนอื่น ๆ เช่น ผูน้ าทางศาสนา เป็ นต้น ตามกรอบที่จงั หวัดเชียงใหม่กาหนดไว้
ให้ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ประกอบด้วยการสัง่ การ การประสานงานทุกภาคส่ วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครอง
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ส่ วนท้องถิ่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนในพื้นที่ ให้เป็ นไปตามแนวทางที่จงั หวัดเชียงใหม่กาหนด
และมีศูนย์บญ
ั ชาการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาไฟป่ า และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อาเภอดอยเต่า จังหวัด
เชี ย งใหม่ เป็ นศู น ย์ปฏิ บ ัติก ารในการอานวยการ ปฏิ บ ัติ งานในด้า นการป้ องกัน บรรเทา และให้ความ
ช่ วยเหลื อราษฎรที่ ประสบปั ญหา ฝุ่ นละอองเกิ นค่ามาตรฐาน และสั่งการหน่ วยงานผูร้ ั บผิดชอบ จัดชุ ด
ปฏิ บตั ิ การเข้าระงับเหตุ จุด ที่ ก่ อให้เ กิ ดการเผา เกิ ดจุ ดความร้ อน (Hotspot) และบังคับใช้กฎหมาย
นอกเหนื อจากนั้นยังมี องค์การสาคัญที่ เป็ นการก าหนดขึ้น เฉพาะการณ์ ตามบริ บทสถานการณ์ ในพื้น ที่
กล่าวคือ มีการตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควัน ไฟป่ า และฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ในระดับพื้นที่ (Area Base) ‚7 เป้าหมายหลัก (7 Flagships)‛ ประจาปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนไป
หาไฟป่ า และหมอกควันในบริ บทพื้นที่ 7 ปัญหา สู่ การแก้ไขอย่างยัง่ ยืนและเป็ นระบบ
2. ตัวแสดงนอกเหนือจากภาครัฐ ที่เข้ามาร่ วมแก้ไขปัญหามีดงั นี้
2.1 ภาคประชาชน โดยส่ วนใหญ่เป็ นตัวแสดงรอง เน้นการเข้ามามีส่วนร่ วมกับภาครัฐ ผ่านการชัก
จูงโน้มน้าวโดยภาครัฐ โดยในบางกิจกรรมที่ภาครัฐขับเคลื่อน จะมีภาคประชาชนเข้ามาสมทบเป็ นผูร้ ับสาร
เป็ นผูร้ ่ วมกิจกรรม หรื อร่ วมแสดงความเห็นเป็ นต้น
2.2 ภาคประชาสังคม (Civil Society)
2.2.1 ‚สภาลมหายใจเชียงใหม่” เป็ นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีองค์ประกอบที่
หลากหลาย เช่ น นัก วิ ช าการ ข้า ราชการ ศิ ล ปิ น สื่ อ มวลชน นัก การเมื อ ง นัก ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน
นักพัฒนา ตัวแทนภาคประชาชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งได้เข้ามาขับเคลื่อนสนับสนุนการทางานของภาค
ราชการในอาเภอดอยเต่า เช่น การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันไฟป่ า ประกอบด้วย เครื่ องเป่ าลม เครื่ อง
พ่นน้ า ไม้ตบไฟ คราดมือเสื อ
2.2.2 ‚Facebook Fanpage : สวัสดีดอยเต่า” เป็ นการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่อาเภอ
ดอยเต่า และจัดตั้งเป็ น Facebook Fanpage เพื่อสะท้อนเรื่ องราว วิถีชีวิต ประเพณี วฒั นธรรมในพื้นที่อาเภอ
ดอยเต่า เป็ นหนึ่งในอีกกลไกภาคประชาสังคมที่เข้ามาร่ วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
2.3 องค์กรทางศาสนา
2.3.1 ‚คณะสงฆ์อาเภอดอยเต่า” ดาเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่ าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุน
‚น้ าใจดับไฟป่ า ครั้งที่ 1/2564‛ อาเภอดอยเต่า ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่ าทุกระดับ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เสบียงอาหาร ยารั กษาโรค และน้ ามัน
เชื้อเพลิง
3. การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์จากหลักการ ‚4S‛ ได้แก่ 1) เริ่ มจากภาคราชการก่อนเป็ นหลัก (Starting early)
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ในการวางกรอบนโยบายโดยภาพรวม แต่ใ นรายละเอี ย ดย่อยในระดับหมู่ บา้ นชุ มชน พบว่ายังให้สิทธิ
เสรี ภาพของประชาชน ผ่านการประชุ มประชาคมและพิจารณาออกเป็ นกฎกติกาของหมู่บา้ น/ชุ มชน 2)
Stakeholders กระบวนการมี ส่วนร่ วมยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยหลัก ประกอบด้วย ภาคราชการ
ประชาชนผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูกลาไย การปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรื อการเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเชื้อเพลิง กลุ่มเก็บหาของป่ าและล่าสัตว์ป่า 3) Suitability การเลือกรู ปแบบ
หรื อเทคนิคการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในส่ วนนี้ภาคราชการเน้นการนาหลักรัฐศาสตร์นานิติศาสตร์ เน้น
การรั บ ฟั ง เสี ย งจากประชาชนเป็ นหลัก โดยไม่ ยึ ด ติ ด กับ ข้อ สั่ ง การจากส่ ว นกลาง และ 4) Sincerity
กระบวนการมีส่วนร่ วมที่ ให้ความสาคัญกับความจริ งใจ เปิ ดเผย พบว่า ภาคราชการให้ขอ้ มูลในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับประกาศจังหวัด หรื ออาเภอ ซึ่ งจะมีผลกระทบกับประชาชนในการบริ หารจัดการเชื้อเพลิง ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการสัง่ การจากอาเภอ ต่อตาบล และหมู่บา้ น การแสดงความเห็นของประชาชน รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะบางส่ วนจากเวทีประชาคมต้องผ่านการพิจารณาของหัวหน้าหน่ วยงาน หรื อคณะกรรมการ
ระดับอาเภอว่าดาเนินการได้หรื อไม่ ก่อนที่จะพิจารณาเห็นชอบตามที่ประชาชนเสนอมา
4. ระดับของการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา เน้นหนักไปที่ระดับที่ 1 – 4 กล่าวคือ ระดับที่ 1 ร่ วม
รับรู ้แนวทางที่ผลิตออกมาจากฝ่ ายราชการแล้ว กล่าวคือ แจ้งให้ประชาชนรั บรู ้เมื่อมีประกาศ หรื อคาสั่ง
ออกมาบังคับใช้กบั กิจกรรม/กิจการของประชาชน ,ระดับที่ 2 ร่ วมคิด ร่ วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนผ่าน
การประชุมของคณะกรรมการระดับอาเภอ ซึ่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นาความ
คิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากพื้นที่ตาบล หมู่บา้ น เสนอให้คณะทางานระดับอาเภอพิจารณา ,ระดับที่ 3 ร่ วม
พิจารณา ร่ วมตัดสิ นใจ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการพิจารณาในรายละเอียดย่อยของการดาเนิ นการตามกรอบ
นโยบายไว้เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะไม่ขดั หรื อแย้งกับที่ทางอาเภอสั่งการ ,ระดับที่ 4 ร่ วมดาเนิ นการ หมายถึง
ภาครัฐดึงประชาชนเข้ามาร่ วมดาเนิ นการด้วย เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม การตระหนักถึงภัยจากไฟป่ าและฝุ่ น
ควัน ในกิจกรรมที่ไม่เกินศักยภาพของประชาชน เช่น กิจกรรมทาแนวกันไฟ กิจกรรมปลูกป่ า ทาฝาย รวม
ไปถึงการลาดตระเวนดับไฟป่ าในบางพื้นที่ นอกเหนื อจากนั้น ในระดับที่ 5 ร่ วมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล และ ระดับที่ 6 ร่ วมรับผล ยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. รู ปแบบในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
การดาเนิ นการตามแนวนโยบายของส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค (จังหวัดเชี ยงใหม่) ซึ่ งถือเป็ นการทางาน
และการแก้ไขปั ญหาตามแนวนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ งถื อเป็ นการทางานในลักษณะเชิ งนโยบาย
(Agenda Based) มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ส่ งผลต่อบทบาทภารกิจของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจใน
รู ปแบบราชการ หรื อที่เรี ยกว่า การทางานตามกรอบอานาจหน้าที่ (Functional Based) ซึ่ งส่ วนราชการมี
หน้าที่ประจาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันอยูแ่ ล้ว แต่ปรับวิธีการบูรณาการร่ วมกันให้
สัมฤทธิ์ ผลตามกรอบใหญ่ คือ การทางานในลักษณะเชิงนโยบาย (Agenda Based) โดยราชการฝ่ ายประจา
ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม มีหน้าที่แปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนดไว้
และนอกจากนั้นยังมีการตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควัน ไฟป่ า และฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในระดับพื้นที่ (Area Base) ‚7 เป้าหมายหลัก (7 Flagships)‛ ขึ้น เพื่อจัดการปัญหา
ตามบริ บทในพื้นที่ ผ่านการบูรณาการร่ วมกันของภาคราชการ และภาคส่ วนอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามาร่ วมเป็ นคณะทางาน เป็ นองค์ประกอบภายในกลไกการอานวยการ
สัง่ การในรู ปแบบ Single Command ในบางส่ วนซึ่งอาจจะมีจานวนสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่าจานวนผูแ้ ทนฝั่งภาค
ราชการ และการกาหนดกลไกการแก้ไขปั ญหายังมาจากฝั่งทางราชการ คือ ราชการส่ วนกลาง และราชการ
ส่ วนภูมิภาค (จังหวัดเชี ยงใหม่) เป็ นแกนหลักในการกาหนดองค์การซึ่ งใช้เป็ นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไข
ปั ญหาในระดับพื้น ที่ เป็ นหลัก ฝั่ งภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เป็ นองค์ประกอบเสริ มภายใน
คณะทางาน ไม่ใช่เป็ นแกนหลัก เป็ นประธานคณะทางาน หรื อเป็ นผูน้ าในองค์การโดยตรง ภาคราชการยังคง
เป็ นตัวแสดงหลัก เป็ นศูนย์กลาง และดึงเอาภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ซึ่ งอยูใ่ นระดับพื้นที่เข้ามา
มีส่วนร่ วม
2. ปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และ
หมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอยเต่า เริ่ มต้นจากภาครัฐเป็ นตัวแสดงหลัก และภาคส่ วนอื่น ๆ เป็ นตัวเสริ มการ
ขับเคลื่อน โดยเริ่ มต้นจากการสั่งการของส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค (จังหวัด และอาเภอ) แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น
ภาครัฐ ก็มีการเปิ ดช่องว่างให้ภาคส่ วนอื่น ๆ เข้ามาสอดแทรกการทางานในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การดึงเอา
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเข้ามาร่ วมนัง่ ในคณะทางานระดับอาเภอ ,การขอความร่ วมมือให้ดาเนินการ
ตามที่รัฐออกข้อสัง่ การ หากพบการฝ่ าฝื นภาครัฐใช้วิธีการผ่อนปรนก่อนเป็ นลาดับแรก ไม่บงั คับใช้กฎหมาย
ทันที ,ภาครัฐยอมรับการ ‚บริ หารจัดการเชื้อเพลิง” ว่าเป็ นวิธีการช่วยแก้ไขปั ญหาการลักลอบเผา โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนการบริ หารเชื้อเพลิงในแต่ละหมู่บา้ น/ชุมชน ,รัฐมีการลงพื้นที่รับฟั ง
ปั ญหาข้อขัดข้องจากประชาชน เป็ นต้น โดยมิติการทางานระหว่างภาครัฐด้วยกันในระดับอาเภอ ก็มีความ
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เปลี่ยนแปลงไป จากเดิ มภารกิจด้านการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าจะเป็ นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก ภายหลังพบว่ามี การบูรณาการมากขึ้นในรู ปแบบของศู นย์ปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งเป็ นการ
ด าเนิ น การตาม พ.ร.บ. ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยให้อ านาจของผูอ้ านวยการ/ผู ้
บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งในระดับอาเภอ คือ นายอาเภอ เป็ นแกนหลัก (Single Command) บูรณาการความ
ร่ วมมือจากทุกส่ วนราชการ โดยเฉพาะในส่ วนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กานัน และผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ ง
เป็ นกลไกของภาครัฐที่ใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และรวดเร็ ว
ทั้งนี้ ในส่ ว นของเงื่ อนไขการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนพบว่าอยู่บ นพื้ น ฐานที่ ส าคัญ คื อ มี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีส่วนร่ วมกับการแก้ไขปั ญหาไฟป่ า และหมอกควันร่ วมกับภาคราชการมากขึ้น ซึ่ งเกิด
ขึ้นมาจากทั้งแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาคราชการที่ปรับเข้ากับบริ บทพื้นที่อาเภอมากขึ้น รวมไปถึง
เรี ยนรู ้จากผลกระทบที่ประชาชนได้รับเองโดยตรง ไม่ว่าจะทั้งจากฝุ่ นควันพิษที่กระทบต่อสุ ขภาพ รวมไป
ถึงการถูกดาเนินคดีเมื่อฝ่ าฝื นกฎหมาย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมตามกฎหมาย
3. ผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหารู ปแบบในการแก้ไขปัญหาไฟป่ า และหมอกควัน ในพื้นที่อาเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าจุดความร้อนในภาพรวมลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ ปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จากข้อมูล
ปี พ.ศ. 2563 เกิดขึ้น จานวน 802 จุด เหลือจานวน 533 จุด ในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็ นร้อยละ 33.54 โดยหาก
จาแนกตามช่วงเวลา สามารถแบ่งได้ ดังนี้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในปั จจุบนั 2) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการดาเนินงานด้านพิธีการ
ศุลกากรและโครงสร้างพื้นฐาน และ 3) ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน และแนวทางปรับปรุ งแก้ไข การศึกษาใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมพาษณ์แบบเจาะลึก
จากผูใ้ ห้บริ การ ทั้งหมด 8 ราย และผูร้ ับบริ การ ทั้งหมด 5 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1) การดาเนิ นงานด้านพิธีการ
ศุลกากรนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าของ ด่านศุลกากรเชียงของ มีการให้บริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นาระบบบริ หาร
ความเสี่ ยงมาใช้มีโครงสร้ างพื้นฐาน สถานที่กว้างขวาง อุปกรณ์ เครื่ องมื อ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย การ
คมนาคม ขนส่ งผ่านทางหลวงและสามารถรองรับรู ปแบบรางในอนาคต 2) ผูใ้ ช้บริ การมีความพอใจด้านสถานที่
การจัดเส้นทางเดิ นรถ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความชานาญในการตรวจปล่อยสิ นค้า 3)
ปั ญหาที่พบ คือ ยังคงใช้เอกสารจานวนมาก และบางส่ วนยังไม่สามารถเชื่ อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ ของกรม
ศุลกากรได้ ควรพัฒนาระบบ NSW ให้ทนั สมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลได้มากขึ้น ยังไม่มีขอ้ ตกลงร่ วมกันกับจีน
ด้านการเดินรถ และยกระดับความร่ วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
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คาสาคัญ: พิธีการศุลกากร, การอานวยความสะดวกทางการค้า, นาเข้า-ส่งออก
Abstract
This study aimed to identify 1) the current implementation related to customs clearance, together with the
infrastructures of Chiang Khong Customs House, Chiang Rai, 2) the satisfaction of service receivers, and 3) the
problems and obstacles of work for improving and elevating their standard to another level. This study was
qualitative research methodology and gathered information by in-depth interview with 8 service providers and 5
service recipients at Chiang Khong Customs House. Results show that 1) the Customs House exploits various tools
and technologies for trading facilitation via electronic service system such as, the import-export of Customs
procedure, Risk management system, as well as the use of basic infrastructure, i.e., those advanced computer system,
tools, equipment and different kinds of transportation that support highway and railway in the near future. 2) From
the surveys, it was found that service receivers were mostly satisfied with the place and the up-to-date tools and
technology that were appropriately provided in the Customs House. 3) There were some problems in some
processes, therefore the consistent innovation and improvement of electronic working system are still essential.
Moreover, the cooperation of domestic and oversea organizations should be enhanced to another level, in order to
make the importation and the exportation through Chiang Khong Customs House totally smooth.

Keywords: Customs clearance, Trade Facilitation, Import-Export
บทนา
ด่ านศุ ล กากรเชี ย งของ จังหวัด เชี ย งราย เป็ นหน่ ว ยงานสัง กัด สานัก งานศุ ลกากรภาคที่ 3 กรม
ศุลกากร มีอานาจหน้าที่ในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากร ควบคุมและตรวจสอบสิ นค้า
นาเข้า-ส่ งออก มีแม่น้ าโขงกั้นเขตแดนทางบก ฝั่งตรงข้าม คือ เมืองห้วยทราย สปป.ลาว สามารถเชื่อมต่อไป
ยังนครคุนหมิง ของจีน ด้วยเส้นทางหมายเลข R3A ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 4 ด้วยระยะทาง
1,200 กิโลเมตร สามารถขนส่ งสิ นค้าได้สะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี้ยงั มีปริ มาณและมูลค่าการค้าสู งที่สุดเป็ น
อันดับ 1 ของการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย สิ นค้านาเข้า-ส่ งออกส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าเกษตรจากจีน เช่น ผัก
สด ผลไม้สด มากกว่าร้อยละ 80 (ด่านศุลกากรเชียงของ, 2564: ออนไลน์)
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ด่านศุลกากรเชียงของมีการปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มี ระบบคอมพิ ว เตอร์ ของกรมศุ ลกากรที่ ใ ช้เ ชื่ อ มโยงข้อ มู ลกับผูน้ าเข้า ผูส้ ่ ง ออก หรื อตัว แทนออกของ
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และรองรับการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยนในการ
ตรวจปล่อยสิ นค้าได้นาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ ทาให้สินค้าบางรายการไม่จาเป็ นต้องเปิ ดตรวจ หาก
เปิ ดตรวจต้องอาศัยการจัดการภายในและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) อีก
ทั้งสามารถชาระภาษีอากรได้หลายช่ องทาง เช่ น ผ่านเครื่ องรั บชาระอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data
Capture: EDC) หรื อโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร การตัดบัญชี ธนาคารผ่านช่องทางการ
ให้บริ การของธนาคาร (e-Bill Payment) หรื อเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส (สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร กรมศุลกากร, 2561: ออนไลน์)
นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลต่อการอานวยความสะดวกทางการค้า เนื่ องจาก
ด่านศุลกากรเชียงของอยูใ่ นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ และปริ มาณการนาเข้าส่ งออกสิ นค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มีโครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า ทาให้อนาคต
เชี ยงของกลายเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และเป็ นสถานี ปรับเปลี่ยนการขนส่ งระหว่างประเทศไปสู่ ขนส่ ง
ภายในประเทศเป็ นศูนย์ให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) จะเปิ ดให้บริ การเต็มรู ปแบบภายใน ปี
พ.ศ. 2565 (กรมขนส่ งทางบก, 2561: ออนไลน์) กลายเป็ นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมและขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศได้ ทั้งการขนส่ งทางบก การขนส่ งผ่านระบบรางโดยใช้เส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย- เชียงรายเชียงของ ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง การขนส่ งทางน้ าข้ามแม่น้ าโขงโดยใช้เรื อข้ามฟากหรื อเรื อขนส่ งสิ นค้า
และการขนส่ งทางอากาศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน, 2561: ออนไลน์)
จากที่กล่าวมา ด่านศุลกากรเชียงของ จาเป็ นต้องเพิ่มศักยภาพการอานวยความสะดวกทางการค้าให้
สอดคล้อ งกับ ปริ มาณการน าเข้า -ส่ งออกสิ น ค้าและให้ทนั ต่ อยุคสมัย การปฏิ บ ัติ พิธี การศุ ล กากรต้อ งมี
ความเบ็ดเสร็ จ รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่ ง มีเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่
อานวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสิ นค้าเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดาเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชี ยง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อ
นามาใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ ยกระดับ การให้บริ ก ารให้ต รงตามมาตรฐาน ที่ ก าหนดและความต้อ งการของ
ผูร้ ับบริ การ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบนั
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารต่ อ การด าเนิ น งานด้า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรและด้า น
โครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย และแนวทางปรับปรุ งแก้ไข

กรอบแนวคิดการวิจยั
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่ผวู ้ ิจยั ได้มาปรับใช้เป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา มีดงั นี้
แนวคิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ ตามแนวคิดของ มิลเลท (Millett, 1954 อ้างใน วริ ศศรา
สุ ขแพทย์, 2556) ที่ได้นาเสนอปั จจัยที่ส่งผลให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ การให้บริ การอย่างเสมอ
ภาค การให้บริ การที่ตรงเวลาการให้บริ การอย่างเพียงพอ การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง และการให้บริ การอย่าง
ก้าวหน้า และแนวคิดของโคล์เลอร์ (Kotler, 2000 อ้างใน วรัสสิ ญา ศุภธนโชติพงศ์, 2562) ได้กล่าวว่า การ
ให้บริ การว่าเป็ นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า ซึ่ ง
ต้องหาสิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริ การ เช่น สถานที่
เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ ราคาค่าบริ การ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
มาจัด ตามหลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพการบริ การตามแนวคิ ด ของพาราสุ ร ามาน และคณะ
(Parasuraman et al., 1985, อ้างถึงใน ญานิศา แก้วดา และ เจจิรา ราชตบุตร, 2561) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู ้คุณภาพของผูร้ ับบริ การมีท้ งั หมด 5 องค์ประกอบ คือ 1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
(Tangibility) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น 2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ให้บริ การตรง
กับสัญญาที่ให้ไว้ 3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความพร้ อมและความเต็มใจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที 4. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) สร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การ 5. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy) การดูแลเอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การ
ตามความต้องการที่แตกต่างกัน
แนวคิดการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวความคิดของการจัดการภาครั ฐแนวใหม่ที่เน้น
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางและให้ความสาคัญต่อการบริ การประชาชน โดยเน้นไปที่คุณภาพการดาเนิ นงาน
หรื อการให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หลักการ 4 ประการ คือ 1. การกาหนดมาตรฐาน
การให้บริ การและความรับผิดชอบที่ชดั เจน 2. การมอบอานาจให้ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับล่างสามารถคิดหรื อ
กาหนดการบริ หารที่เหมาะสมกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน 3. หน่ วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ระดับล่างสุ ดสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริ การและความพึงพอใจผูร้ ับบริ การให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยการรับ
ฟังความเห็นของผูร้ ับบริ การ 4. ผูร้ ับบริ การมีทางเลือกในการตอบสนองความต้องการได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการดาเนิ นงานให้ดียิ่งขึ้น (ชาติชาย ณ เชี ยงใหม่,
2549)
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระบวนการทางศุลกากรในการส่ งออกสิ นค้าทางบก กาหนดขอบเขต
ของกระบวนการส่ งของออก สิ นค้าผ่านด่านศุลกากร ครอบคลุมตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออก หรื อ
ตัวแทนออกของ ยื่นข้อมูลใบขนสิ นค้าขาออกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร การปฏิบตั ิพิธี
การศุลกากร ไปจนถึงการตรวจปล่อยสิ นค้าไปจากอารักขาของศุลกากรเพื่อส่ งออกไปยังต่างประเทศ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบียบปฏิบตั ิกรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2560 หมวด 3 การ
นาของเข้าและการส่ งออก และประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรสาหรับ การส่ งออกสิ นค้า
ทางบก (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) และกระบวนการทางศุลกากรในการนาเข้าสิ นค้าทางบกที่เป็ น
กระบวนการนาเข้าสิ นค้าผ่านด่านศุลกากร ครอบคลุมตั้งแต่ยานพาหนะบรรทุกสิ นค้าจากต่างประเทศมาถึง
ด่านพรมแดนทางบก ผูน้ าของเข้ายืน่ ข้อมูลใบขนสิ นค้าเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร การปฏิบตั ิ
พิธีการศุลกากร ไปจนถึงการตรวจปล่อยสิ นค้าไปจากอารักขาของศุลกากร (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์)
และมาตรฐานกระบวนงานการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า โดยกรมศุลกากรได้พฒั นาระบบการให้บริ การทาง
ศุลกากรด้วยความเป็ นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การได้กาหนดมาตรฐานระยะเวลากระบวนงานการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า เพื่อเสริ มสร้าง
ความพึงพอใจกับผูร้ ับบริ การและผูม้ าติดต่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ ว (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์)
งานวิจยั ที่ได้ทาการทบทวน ได้แก่ การศึกษาเรื่ อง โอกาสและการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)
ของ รุ ธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2561) พบว่า การพัฒนาด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่ ม
ประเทศ CLMVT มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ปั จจัยที่มีส่วนในการช่ วยส่ งเสริ มการอานวย ความ
สะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ คือ การร่ วมกัน
ภายในอนุภาค ประเทศไทยควรเป็ นผูน้ าในการสนับสนุนเชิงเทคนิ คและการพัฒนา ขีดความสามารถให้แก่
ประเทศสมาชิ กในภูมิภาค ร่ วมกันจัดทาคู่มือแนะนาการปฏิ บตั ิ ตามความตกลงว่าด้วยการอานวยความ
สะดวกทางการค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก และองค์การศุลกากรโลก งานของ พิสมัย ทองมัน่ (2559) ได้
ทาการศึกษา เรื่ อง แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก ผลการศึกษาพบว่า ด่านศุลกากรช่องเม็กสามารถ
พัฒนาศักยภาพการให้บริ การเพื่อยกระดับเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รองรับการค้า
ชายแดนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจุดเด่น ด้านภูมิศาสตร์ และ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานใช้
เป็ นช่ องทางส่ งออกสิ น ค้าออกไปยัง สปป.ลาว แต่ ก ารปฏิ บตั ิ งานจ าเป็ นต้องทางานร่ ว มกับหน่ ว ยงาน
ภายนอก ท าให้เ กิ ด อุ ป สรรค ผูว้ ิ จ ัย เสนอให้จ ัด ท าแผนงานการพัฒ นาชายแดนร่ ว มกัน กับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อง แผนการเตรี ย มความพร้ อมในการเข้าสู ้ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) และการพัฒนาด่านชายแดนให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
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เตรี ยมความพร้ อมด้านบุคลากร กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย 1) ผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่
ผูอ้ านวยการส่ วน หัวหน้าฝ่ าย นักวิ ชาการศุ ลกากร และเจ้าพนักงานศุ ลกากร ทั้งหมด 8 ราย ใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ ดูแลรับผิดชอบการบริ การและการ
ควบคุมด่ านศุลกากรเชี ยงของ และ 2) ผูร้ ั บบริ การ ได้แก่ ตัวแทนออกของ ทั้งหมด 5 ราย โดยการเลือก
เฉพาะผูท้ ี่ใช้บริ การ ณ ศุลกากรเชียงของ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
มีโครงสร้าง (Semi-structure interview) ประกอบด้วย 3 ส่ วน เป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Openended Question)

ผลการวิจยั
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การดาเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ในปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์ ผูอ้ านวยการส่ วน หัวหน้าฝ่ าย นักวิชาการศุลกากร และเจ้าพนักงาน
ศุลกากร รวมผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมด 8 ราย ต่างให้ขอ้ มูลที่สรุ ปได้ว่า การดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากร
นาเข้า -ส่ งออกสิ นค้าผ่านด่ านศุลกากรเชี ยงของที่ ผ่านมาและปั จจุบนั สามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบี ยบปฏิ บตั ิ ศุลกากร พ.ศ. 2560 และประกาศกรม
ศุลกากรที่เกี่ ยวข้องได้อย่างดี นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้นาบทบัญญัติตามความตกลงว่าด้วย การอานวย
ความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลกมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนงานทั้งหมด และ
กาหนดให้ด่านศุลกากรมีมาตรฐานเดียวกัน การนาเข้า-ส่ งออกต้องปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนตาม
กฎระเบี ย บของกรมศุ ลกากร นอกจากนั้น ต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อก าหนดจากหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น
องค์ก ารอาหารและยา กรมวิ ช าการเกษตร โดยเจ้า หน้า ที่ ศุ ล กากรได้ใ ช้อ านาจตามกฎหมายดัง กล่ า ว
ตรวจสอบสิ่ งของที่กาลังผ่านพิธีการศุลกากร ตัวแทนออกของจะส่ งข้อมูลใบขนสิ นค้าล่วงหน้ามายังระบบ
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คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร พร้อมกับการชาระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมชาระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสิ นค้า ทาให้สินค้าบางรายการไม่
จาเป็ นต้องเปิ ดตรวจ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบขนสิ นค้าและใบอนุ ญาติที่
เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ที่ปรากฏ
สถานะใบขนสิ นค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิในการตรวจปล่อยสิ นค้าที่แตกต่างไปตามความเสี่ ยงของสิ นค้า
แต่ละชนิด ได้แก่ ยกเว้นการตรวจ (Green Line) ให้พบพนักงานศุลกากรเนื่องจากได้รับยกเว้นใบอนุญาต
(Yellow Line) และให้เปิ ดตรวจ (Red Line) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรเชียงของมีความรู ้ความสามารถ
และความชานาญ กรณี สินค้าต้องเปิ ดตรวจร่ วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ผักสด ผลไม้สด หน่วยงาน
ผูอ้ อกใบอนุญาตสามารถส่ งข้อมูลผ่านระบบ OGA Process เพื่อแจ้งตรวจร่ วมกับศุลกากรและบันทึกผลการ
ตรวจร่ วม (OGA Inspection Result) ผ่าน National Single Window (NSW) เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงสามารถทา
การตรวจปล่อยใบขนสิ นค้าได้
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน พบว่ า ปั จ จุ บ ั น ด่ า นศุ ล กากรเชี ย งของเป็ นด่ า นคู่ ประกอบด้ ว ย
ด่านศุลกากรเชียงของและด่านพรมแดนเชียงของแห่ งที่ 4 อยูบ่ ริ เวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 4 ซึ่ ง
ทั้ง 2 แห่ ง มีลานจอดรถบรรทุกที่กว้างขวาง มีป้ายบ่งชี้ ที่แสดงจุดให้บริ การอย่างชัดเจน และมีเครื่ องมือ
สาหรับควบคุมทางศุลกากร ได้แก่ เครื่ องชัง่ น้ าหนัก เครื่ องเอกซเรย์สาหรับตูค้ อนเทอนเนอร์ท้ งั ขาเข้าและขา
ออก มี ก ารควบคุ ม กระบวนการทั้ง หมดด้ว ยระบบโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดร่ ว มกับ การท างานผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรที่ทนั สมัย เช่น ระบบตรวจยานพาหนะผ่านแดน ระบบติดตามสถานะนาเข้าส่ งออก ด้านการขนส่ งสิ นค้า รถและคนขับสัญชาติไทยสามารถขนส่ งสิ นค้าผ่าน สปป.ลาว ได้ตามความตก
ลงการขนส่ งทางถนนที่ รัฐบาลไทยทาร่ วมกับ สปป.ลาว แต่ถา้ จะขนส่ งเข้าไปยังจี น ยังต้องไปเปลี่ ยน
รถบรรทุกและคนขับ ที่เป็ นสัญชาติจีน
สาหรับการคมนาคมขนส่ งภายในประเทศ พบว่า มีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้น มีการตัดถนน
ทางหลวงใหม่ที่ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ งเข้ากรุ งเทพได้ และในอนาคตสามารถขนส่ งสิ นค้าในรู ปแบบ
รางจากกรุ งเทพถึงเชี ยงของ ซึ่ งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชี ยงราย-เชี ยงของ เข้า
มายังศูนย์เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่กาลังเริ่ มดาเนินการก่อสร้าง
ระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนในการขนส่ งสิ นค้าได้
2) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการดาเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของ ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่า ตัวแทนออกของ จานวน 5 ราย ได้ให้ความเห็นโดยรวม
ว่า ด่านศุลกากรเชียงของ มีสถานที่ให้บริ การที่กว้างขวาง จัดการเส้นทางเดินรถบรรทุกเพื่อไปพบเจ้าหน้าที่
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ในแต่ละจุดตั้งแต่ด่านศุลกากรเชียงของ จนถึงด่านพรมแดนเชียงของแห่งที่ 4 ได้อย่างดี มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ
และเทคโนโลยีที่ใช้อานวยความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ ทาให้การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรเป็ นไปด้วยความ
ราบรื่ นตามมาตรฐานของกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีความเชี่ยวชาญและความชานาญในการตรวจ
ปล่อยสิ นค้า สามารถให้คาปรึ กษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบตั ิ เจ้าหน้าที่
จะมีการแจ้งหรื อเตือนก่อนเพื่อทาให้การปฏิบตั ิพิธีการเป็ นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ ว สามารถสร้างความ
น่ าเชื่ อถือได้ และสามารถตรวจปล่อยสิ นค้าได้ตรงตามมาตรฐานกระบวนการนาเข้า-ส่ งออกตามที่กรม
ศุลกากรกาหนด ทั้งด้านอาคาร สถานที่ เครื่ องมือที่ใช้บริ การ และเจ้าหน้าที่ เพียงพอต่อการให้บริ การ จึงมี
ความมัน่ ใจว่าการปฎิ บตั ิ พิธีการนาเข้า-ส่ งออก ณ ด่ านศุ ลกากรเชี ยงของมี ความถูกต้องเหมาะสม ตาม
กฎระเบียบที่กาหนด
3) ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐานของด่าน
ศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละด้าน ดังนี้ เอกสารที่ตอ้ งยืน่ จานวนมากที่
มีรายละเอียดที่ตอ้ งตรวจสอบหลายจุด ยังไม่สามารถเชื่อมโยงหนังสื อรับรองถิ่นจากประเทศจีนได้ ระบบ
National Single Window (NSW) มีปัญหาความไม่เสถียรของระบบ ปั ญหารถบรรทุกและคนขับสัญชาติ
ไทยยังไม่สามารถขับเข้าไปยังจีนได้เนื่ องจากยังไม่มีความตกลงร่ วมกัน ศูนย์เปลี่ยนถ่าย การขนส่ งสิ นค้า
สปป.ลาว มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม แนวทางปรับปรุ งแก้ไขในด้านความร่ วมมือ ภายในประเทศ ควร
สร้างความรู ้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า-ส่ งออกของแต่ละหน่ วยงานให้มากขึ้น เพื่อลด
ปั ญหาและความซ้ าซ้อน ส่ วนความร่ วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
พัฒ นาการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ผ่า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกรมศุ ล กากรได้ค รอบคลุ ม ทุ ก ขั้น ตอน ท าให้
ผูร้ ับบริ การสามารถดาเนินงานได้เบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ได้พบประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้
1) จากผลการศึกษาการดาเนิ นงานด้า นพิธีการศุลกากร พบว่า พิธีการศุลกากรนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า
ผ่านด่ านศุลกากรเชี ยงของ สามารถดาเนิ นการได้ตามพระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวล
ระเบียบปฏิบตั ิศุลกากร พ.ศ. 2560 และประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งการ
ปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสิ นค้า การปฏิ บตั ิ พิธีการศุลกากรนาเข้า -ส่ งออก และพิธีการ
ศุลกากรทางไปรษณี ย ส์ าหรั บพื้น ที่ ที่รับผิด ชอบ ผูน้ าเข้า ผูส้ ่ งออก หรื อตัว แทนออกของต้องจัดเตรี ย ม
เอกสารตามกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บ ัติ รวมถึ งการส่ ง ข้อมู ลใบขนสิ น ค้า มายังระบบพิ ธีก ารศุ ล กากร
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) เมื่อข้อมูลครบถ้วน และมีการชาระค่าภาษีอากรโดยชาระเงินผ่านเครื่ องรับชาระ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อชาระโดยตัดบัญชีธนาคาร (e-Payment) แทนการชาระด้วยเงินสด ซึ่งสามารถทาขั้นตอน
นี้ก่อนที่รถบรรทุกมาถึงด่านศุลกากรเชียงของได้ เมื่อรถบรรทุกมาถึงจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการตรวจปล่อยสิ นค้า
ที่มีการนาระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมทางศุลกากรทาให้สินค้าบางรายการไม่
จาเป็ นต้องเปิ ดตรวจ ซึ่ งหากระบบสั่งการให้มีการตรวจสอบสิ นค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรื อหน่วยงานอื่น
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจปล่อยได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ ว เนื่องจากมีที่มีความเชี่ยวชาญในการปฎิบตั ิ
หน้าที่ รวมถึงมีการบริ หารจัดการบริ เวณพรมแดนที่เป็ นระบบจากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่า
มาตรฐานกระบวนงานการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า ของด่านศุลกากรเชียงของ สามารถดาเนินการได้ตามที่กรม
ศุลกากรมุ่งเน้นให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริ การ และยังมีการพัฒนาระบบการให้บริ การ
ทางศุลกากรด้วยความเป็ นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตาม
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ มีการกาหนดมาตรฐานระยะเวลากระบวนงานการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า เพื่อ
เสริ มสร้างความพึงพอใจกับผูร้ ับบริ การให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ ว (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) ส่ วน
ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน พบว่ า การด าเนิ น การของด่ า นศุ ล กากรเชี ย งของ มุ่ ง อ านวยความสะดวกแก่
ผูร้ ับบริ การ โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสถานที่ที่เพียงพอและสามารถรองรับการนาเข้า -ส่ งออกใน
ปั จจุบนั โดยอาศัยเครื่ องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรทาให้การตรวจ
ปล่ อยเป็ นไปด้ว ยความถู ก ต้องและสะดวกรวดเร็ ว อี ก ทั้งมี เ ส้น การขนส่ งทางบกที่ สะดวก รองรั บการ
คมนาคมขนส่ งทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับการให้บริ การได้อย่างดี และมีผลทา
ให้การปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรตรงตามมาตรฐานที่กาหนด สอดคล้องกับแนวคิดความสาคัญของความพึง
พอใจในการบริ การของ อเนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ที่ผูใ้ ห้บริ การพยายามหา
แนวทางหรื อกาหนดรู ปแบบที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ และพยายามปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ การให้มีมาตรฐานที่ดีข้ ึน
2) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของด่ านศุลกากรเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย พบว่าการดาเนิ นการในภาพรวม เอื้อต่อการดาเนิ นงานและ
เหมาะสมกับ ปริ ม าณงาน ทั้ง สถานที่ ใ ห้บ ริ ก าร ท าเลที่ ต้ งั ที่ เ หมาะสมมี เ ครื่ อ งมื อ อ านวยความสะดวก
เจ้าหน้าที่ยงั มีความพร้อมและความชานาญในการปฏิบตั ิพิธีการ แสดงให้เห็นว่า ผูร้ ับบริ การสามารถรับรู ้ถึง
การให้บริ การที่มีคุณภาพของด่านศุลกากรเชี ยงของตามองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้คุณภาพ ตาม
แนวคิดของพาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1985, อ้างถึงใน ญานิศา แก้วดา และ เจจิรา ราชต
บุตร, 2561) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้คุณภาพของผูร้ ับบริ การ คือ 1. ความเป็ นรู ปธรรม
ของบริ การ (Tangibility) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น 2. ความเชื่ อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
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ให้บริ การตรงกับสัญญาที่ให้ไว้ 3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความพร้อมและความเต็มใจ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ 4. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) สร้างความ
เชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การ 5. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy) การดูแลผูร้ ับบริ การที่มีความต้องการ
แตกต่างกัน
3) จากผลการศึ ก ษาปั ญหาและอุ ป สรรคในการด าเนิ นงานด้ า นพิ ธี การศุ ล กากรและ
ด้านโครงสร้ างพื้นฐานในมุมมองของผูร้ ั บบริ การและผูใ้ ห้บริ การของด่านศุลกากรเชี ยงของ พบว่า ยังมี
ปั ญหาในการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากร เนื่ องจากเอกสารที่ใช้ประกอบพิธีการศุลกากรมีรายละเอียด
มาก อาจเกิ ดความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเตรี ยม และเอกสารบางฉบับอย่างยังไม่สามารถบันทึกและ
เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรได้ ทั้งด้านการขนส่ งสิ นค้าที่อยูน่ อกเหนื ออานาจของด่าน
ศุลกากรเชียงของ รถบรรทุกและคนขับสัญชาติไทยยังไม่สามารถขับเข้าไปยังประเทศจีนได้ และ ในอนาคต
หากต้องเข้าไปดาเนิ นการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่ งสิ นค้าอาจเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผใู ้ ช้บริ การ จากปั ญหา
ดังกล่าว พบว่า มาตรฐานการดาเนิ นงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านโครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากร
เชี ย งของ ต้องมี การปรั บแก้ห รื อพัฒนา ทั้งด้านความร่ ว มมื อกับหน่ วยงานภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ด้านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของกรมศุลกากรที่ตอ้ งมีปรับปรุ งให้ทนั สมัยและเอื้อต่อเจ้าหน้าที่และ
ผูป้ ระกอบการเป็ นแบบไร้เอกสารและให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและการ
ติดต่อประสานงาน ผลการศึกษานี้ มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ ธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2561)
พบว่า การพัฒนาด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT มีระดับการพัฒนาที่
แตกต่างกัน ปั จจัยที่มีส่วนในการช่วยส่ งเสริ มการอานวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT
คือการร่ วมกันภายในอนุ ภาค โดยร่ วมกันจัดทาคู่มือแนะนาการปฏิบตั ิตามความตกลงว่าด้วยการอานวย
ความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก และองค์การศุลกากรโลก และงานของ พิสมัย ทองมัน่
(2559) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก ผลการศึกษาพบว่า ด่านศุลกากรช่อง
เม็กสามารถพัฒนาศักยภาพการให้บริ การเพื่อยกระดับเศรษฐกิ จทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่ น
รองรั บ การค้า ชายแดนที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี จุ ด เด่ น ด้า นภู มิ ศ าสตร์ และมี ค วามพร้ อ มด้า น
โครงสร้างพื้นฐานใช้เป็ นช่ องทางส่ งออกสิ นค้าออกไปยัง สปป.ลาว ผูว้ ิจยั เสนอให้จดั ทาแผนงานการ
พัฒนาชายแดนร่ วมกันเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนา ด่านชายแดนให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เตรี ยม
ความพร้อมด้านบุคลากร กฎระเบียบ ข้อบังคับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน แสดงให้เห็นว่าความร่ วมมือระหว่างประเทศเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาระบบศุลกากรตาม
มาตรฐานสากล
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ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเครื่ องมือที่ใช้ในการควบคุมทางศุลกากร และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร ให้สอดคล้องกับการใช้งานของเจ้าหน้าที่และตัวแทนออกของ และทันสมัย
รองรับกับเทคโนโลยีในอนาคต
2. บูรณาการความรู ้ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ ให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และมีมาตรฐานในการทางานที่เท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุ นความร่ วมมือในการ
ให้บริ การ
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรี บเทียบการดาเนิ นการด้านการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรกับ
ด่านศุลกากรอื่นในประเทศหรื อต่างประเทศ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปั จจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดียว
เบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ 2. ศึกษาปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียว
เบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ และ3. กาหนดแนวทางในการพัฒนาศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของ
เทศบาลเมื องแม่ เ หี ย ะ การวิจ ัย ครั้ งนี้ ใช้วิธีวิจ ัย เชิ งคุ ณ ภาพโดยเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หัวหน้าส่ วนราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ จานวน
15 คน
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลทาให้การดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
ของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะประสบความสาเร็ จ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยีและด้าน
สิ่ งแวดล้อม (2) ปั จจัยภายในองค์กรที่ส่งผลทาให้การดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาล
เมืองแม่เหี ยะประสบความสาเร็ จ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านรู ปแบบ ด้าน
บุคลากรและด้านคุณค่าที่มีร่วมกัน (3) การพัฒนาศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ควรที่ จ ะปรั บ ปรุ งปั จ จัย ภายนอกองค์ก ร ด้า นเทคโนโลยี แ ละด้า นสั ง คม
ในเรื่ องของการสร้ า งการรั บ รู ้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ และในอนาคตควรที่ จ ะยกระดับ ศู น ย์บ ริ การ
จุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ ให้มีฟังก์ชนั่ เพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาเป็ นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ที่สามารถอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกด้าน
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Abstract
The objective of this study was 1.to study the external factors affecting One Stop Service
Management of Mueang Mae Hia Municipality, 2. to study the internal factors affecting One Stop Service
Management of Mueang Mae Hia Municipality, and 3. determine guidelines for developing and upgrading
the One Stop Service of Mae Hia Municipality to be more efficient.
This research uses a qualitative research method by in-depth interviews from 15 participants of
local administrators, Heads of government agencies and officials of Mueang Mae Hia Municipality. The
findings showed that (1) external factors that contributed One Stop Service Management of Mueang Mae
Hia Municipality to achieve goals were political, social, technology and environment. (2) internal factors
that contributed One Stop Service Management of Mueang Mae Hia Municipality to achieve goals were
structure, strategy, system, skill, style, staff and shared value. (3) guidelines for developing One Stop
Service Management of Mueang Mae Hia Municipality should improve external factors were technology
and social aspects in terms of creating awareness among people in the area. Furthermore, One Stop
Service Management of Mueang Mae Hia Municipality should be upgraded in the future to have more
functions as well as developing into a large platform that can facilitate the people to cover all aspects.

Keywords: One Stop Service, External factors, Internal factors
บทนา
ปั จจุบนั โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่แตกต่างไปจากอดีตเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงด้านเศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลงด้า นสัง คมและการเปลี่ ย นแปลงด้า นเทคโนโลยี ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในด้านต่างๆ ที่กล่าวมานี้ลว้ นก่อให้เกิดโอกาสและเป็ นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงานขององค์กร ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนจะต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยน
แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวมถึงสอดรับกับบริ บทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูป
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ประเทศสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 โดยรัฐบาลได้วางนโยบาpขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6 การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ กล่าวคือ ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ปรับวัฒนธรรมการทางานของภาครัฐจากเดิมที่มุ่งเน้นให้เป็ นไปตามระเบียบ กฎหมายเป็ นมุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปรับเปลี่ยนการทางานโดยนานวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทางานที่เป็ นดิจิทลั
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทางาน เพื่อก้าวสู่ การเป็ นรัฐบาลดิจิทลั ซึ่ งการยกระดับหน่ วยงานภาครัฐให้เป็ น
รัฐบาลดิจิทลั ได้มีแนวทางในการดาเนินการหลายรู ปแบบ อาทิ Linkage Center ของกรมการปกครองและ
การจัดตั้งศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จของภาครัฐ (One Stop Service) เป็ นต้น (อนุชิต ไกรวิจิตร, 2562)
เทศบาลเมื องแม่ เ หี ย ะ เป็ นหน่ ว ยงานราชการในรู ปแบบองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ประเภท
เทศบาลเมือง มีหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริ การสาธารณะที่รวดเร็ ว
โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ จากการประชุมประจาเดือนของภาคีเครื อข่ายเทศบาลเมือง
แม่ เ หี ย ะได้ส ะท้อนปั ญ หาในการบริ ห ารงานเทศบาลที่ สาคัญ ประการหนึ่ ง คื อ การติ ด ต่ อ ราชการของ
ประชาชนกับเทศบาลเพื่อทาการร้องเรี ยนร้องทุกข์เกิดความไม่สะดวก การตอบสนองของเทศบาลต่อเรื่ อง
ร้องเรี ยนร้องทุกข์มีความล่าช้า เทศบาลเมืองแม่เหี ยะจึงได้จดั ตั้งศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop
Service) ขึ้น เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การสาธารณะทุกประเภท (สถาบันพระปกเกล้า, 2560) ทั้งใน
รู ปแบบออนไลน์และการมาติดต่อด้วยตนเองที่สานักงาน จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้เทศบาลเมืองแม่
เหี ยะได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
เรื่ อ งนวัต กรรมการบริ ก ารภาครั ฐ แนวใหม่ และรางวัล ต้น แบบท้อ งถิ่ น ดิ จิ ท ัล ในด้า นการสร้ า งระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั ขึ้นมาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาการบริ หารจัดการและให้บริ การประชาชนภายในเขตพื้นที่ของ
ตนเอง
จากการดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ และปั จจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานศูนย์บริ การ
จุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ ของ
เทศบาลเมืองแม่เหี ยะ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาล
เมืองแม่เหี ยะ
3. เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่
เหี ยะให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจยั

จากกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริ หารจัดการศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่
เหี ยะ สามารถอธิบายได้วา่ ปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อการดาเนินงานศูนย์บริ การ
จุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ โดยใช้แนวคิด PESTEL Analysis เป็ นกรอบในการศึกษาปั จจัย
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แวดล้อมภายนอกองค์กร และใช้แนวคิด 7-S ของ Mckinsey เป็ นกรอบในการศึกษาปั จจัยภายในองค์กร ซึ่ง
การศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร จะทาให้
ผูศ้ ึกษาทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จได้อย่างครอบคลุม
และชัดเจน สามารถมองเห็นว่าองค์ประกอบใดหรื อปั จจัยใดที่ควรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุ งปั จจัยที่เป็ นข้อจากัด รวมถึงกาหนดแนวทางการพัฒนาหรื อกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานมากยิง่ ขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็ นกรอบในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) มีมุมมองว่ารัฐหรื อผู ้
บริ หารงานของรั ฐต้องทาหน้าที่เป็ นผูก้ ากับดู แลมากกว่าที่จะเป็ นผูจ้ ดั ทา เพราะการเป็ นผูก้ ากับควบคุ ม
สามารถกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานได้มากกว่าการเป็ นผูก้ ระทา โดยนักบริ หารงานของรัฐต้องสร้าง
กลไกหรื อนาเทคนิ คการบริ หารใหม่ๆ มาใช้ เน้นการบริ หารโดยมืออาชี พ มองประชาชนในฐานะที่เป็ น
ลูกค้า (Customer) โดยรัฐมีหน้าที่ตอ้ งส่ งมอบสิ นค้าและบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน (Aenes Saint – Martin, 1988, Denhardt, 2000 อ้างใน
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2563)
2. แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็ นมุมมองเชิงกระบวนการ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาโอกาสเข้ากับจุดเด่น เพื่อกาหนดเป็ นกลยุทธ์ นากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิและ
ควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Ireland, Hoskisson & Hitt, 2006, Pitts
& Lei, 2003 อ้างใน ไพโรจน์ ปิ ยะวงศ์วฒั นา, 2556, น.9)
3. ทฤษฎี PESTLE Analysis เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย
ปั จจัย 6 ประการ ซึ่ งประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย สิ่ งแวดล้อม ที่มีอิทธิ พล
ต่อองค์กร เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ (Ally Weeks, 2020)
4. แนวคิด 7-S ของ แมคคินซีย ์ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่สาคัญ 7 ประการซึ่งต้อง
ทางาน ให้สัมพันธ์สอดคล้อง (interconnected) และเสริ มแรงซึ่ งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ตัวใดตัวหนึ่งจะกระทบต่อองค์ประกอบตัวอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งองค์ประกอบภายในทั้ง 7 ประการ จะช่วยทาให้
ผูบ้ ริ หารสามารถประเมินสถานภาพภายในขององค์กรว่าควรจะปรับปรุ งในเรื่ องใด อย่างไร จึงจะสร้าง
ความสาเร็ จให้กบั องค์กรได้ตามเป้าหมาย (ปิ ยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2561)
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) การให้บริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียวเป็ นการบริ หารและการจัดการโดยการนาขั้นตอนการดาเนินงานซึ่งมีหลายขั้นตอน หรื อ
นางานที่ภาครัฐให้บริ การมาอยูร่ วมกัน โดยให้บริ การที่จุดเดียว ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผูร้ ับบริ การ (สมาน รังสิ โยกฤษณ์, 2546)
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ณปภัช ภิญโญสุ ภคั กุล (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการลงทะเบียน
ประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติของศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service: OSS) กรุ งเทพมหานคร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการลงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
และศึกษาปั ญหา อุปสรรคในการบริ หารจัดการลงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยใช้วิธีวิจยั
เชิ งคุ ณภาพ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการมากที่ สุด คือ ด้าน
อุดมการณ์ร่วม ส่ วนด้านโครงสร้างและด้านระบบงานเป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการมากที่สุด และผล
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการให้บริ การมากที่สุด
คือ ด้านทักษะ ส่ วนปัจจัยด้านบุคลากรมีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด

วิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยศึกษาข้อมูล
จากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในรู ปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็ นทางการและใช้
การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยอ้างอิงตามแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งประกอบด้วยประเด็นคาถาม 3 ส่ วนตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หัวหน้าส่ วนราชการและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหี ยะ จานวนทั้งสิ้ น 15 คน โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง การวิจยั ครั้ง
นี้ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย รวมถึงใช้วิธีการตรวจสอบสาม
เส้าเพื่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลงานวิจยั
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ผลการศึกษา
(1) ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลทาให้การดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมือง
แม่เหี ยะประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการเมือง ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านเทคโนโลยีและ
ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่ปัจจัยด้านกฎหมายเป็ นทั้งปั จจัยสนับสนุ นและอุปสรรค ส่ วนปั จจัยด้าน
เศรษฐกิ จไม่ได้เป็ นทั้งปั จจัยสนับสนุ นและอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จของ
เทศบาลเมืองแม่เหี ยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านการเมือง เทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้ดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่ การเป็ นประเทศไทย 4.0 ซึ่ งรัฐบาลที่ได้มีการผลักดันและ
ส่ งเสริ มให้หน่วยงานราชการทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การให้บริ การประชาชน โดยให้นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในงานบริ การ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อราชการ อี ก ทั้ง ยัง สามารถรั บบริ ก ารสาธารณะจากหน่ ว ยงานราชการในรู ป แบบ
ออนไลน์ โดยที่ประชาชนไม่ตอ้ งเดินทางมาติดต่อราชการที่หน่วยงานราชการด้วยตนเอง
ซึ่ งประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่ วยงานราชการ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน
1.2 ปั จจัยด้านสังคม เนื่ องจากปั จจัยด้านสังคมเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต พฤติกรรมและค่านิ ยมของ
คนในสังคม เป็ นต้น ซึ่งพฤติกรรมของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่เหี ยะส่ วนใหญ่
ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการรับบริ การสาธารณะหรื อการแจ้งคาร้องเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือผ่านระบบศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จในรู ปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้จากจานวน
ผูท้ ี่แจ้งคาร้องผ่านศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จในรู ปแบบออนไลน์ที่มีจานวนเพิม่ ขึ้นทุกปี
1.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เทศบาลเมืองแม่เหี ยะมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการกระจายตัว
ของเทคโนโลยี ด้วยความเป็ นสังคมเมืองจึงทาให้ทุกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลสามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสู งและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็ นอย่างดี
1.4 ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ในปัจจุบนั การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นปัจจัยสนับสนุนให้การดาเนินงานศูนย์บริ การ
จุดเดียวเบ็ดเสร็ จประสบความสาเร็ จ เนื่องจากมาตรการของภาครัฐที่ส่งเสริ มให้ประชาชนปรับเปลี่ยนการใช้
ชีวิตมาเป็ นแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การเว้นระยะห่ างทางสังคม และเน้นการติดต่อสื่ อสารทาง
ออนไลน์ ดังนั้นหน่ วยงานราชการจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนในรู ปแบบ
ออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่ องต่างๆ
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1.5 ปั จจัยด้านกฎหมาย เทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้ดาเนิ นการตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี และแผนพัฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ท ัล ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ห น่ ว ยงานปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและวิ ธี ก ารให้บ ริ ก าร
ประชาชนมาเป็ นการให้บ ริ ก ารผ่า นช่ อ งทางดิ จิ ทลั รวมถึ ง ได้ด าเนิ น การตามพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ส่วนราชการปฏิบตั ิงานโดยมุ่งเน้นถึง
ความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก และเป็ นไปเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในขณะที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บางส่ วนให้ความเห็นว่าปั จจัยด้านกฎหมายเป็ นอุปสรรค เนื่ องจากว่ากฎหมายบางฉบับเกิดข้อจากัดในการ
นามาปฏิบตั ิจริ ง อาทิเช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
โดยเกิดข้อจากัดในส่ วนของเอกสารที่ออกโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิ กส์ ประชาชนหรื อส่ วนราชการบาง
แห่ง คิดว่าเอกสารที่ออกโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์น้ นั ไม่มีความน่าเชื่อถือ เป็ นต้น
1.6 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าไม่ได้เป็ นทั้งปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค เนื่องจากว่าการดาเนินงาน
ดังกล่าว ได้จดั ทาขึ้น โดยคานึ งถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมองว่าการดาเนิ นงาน
ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ตอ้ งการติดต่อราชการ
(2) ปั จจัยภายในองค์กรที่ส่งผลทาให้การดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมือง
แม่เหี ยะประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านรู ปแบบ
ด้านบุคลากรและด้านคุณค่าที่มีร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้มีการจัดตั้งศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จขึ้นมา เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนที่มาติดต่อราชการทั้งในรู ปแบบออนไลน์และการติดต่อด้วยตนเองที่
สานักงาน โดยได้มีการกาหนดโครงสร้างในการดาเนินงานของศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จแยกออกมาจาก
สานัก/กองงานที่มีอยูแ่ ล้ว อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่อยูป่ ระจาศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่ งการดาเนิ นงานดังกล่าวเป็ นการลดโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชาภายในสานักงาน เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นในการดาเนิ นงานซึ่ งจะทาให้ประชาชนได้รับบริ การที่
สะดวกและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
2.2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ เทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้มีการให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ ว รวมถึงได้มีการนาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการติดต่อราชการ
ของประชาชน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และได้มีประชุ มร่ วมกันภายใน
หน่วยงานเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.3 ปัจจัยด้านระบบ เทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จและงานอื่นๆภายในหน่ วยงาน เช่น การจดทะเบียนพาณิ ชย์ออนไลน์ ซึ่ งการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ดาเนิ นงานในรู ปแบบดังกล่าวเป็ นการลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ทาให้การดาเนิ นงาน
ภายในเกิดความคล่องตัวมากขึ้น
2.4 ปั จจัยด้านทักษะ เทศบาลเมืองแม่เหี ยะให้ความสาคัญในเรื่ องทักษะของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ
โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนในแต่ละสานัก/กองจะต้องเข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้และพัฒนาทักษะใน
เรื่ องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้มีการบรรจุการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในแผน
อัตรากาลัง
2.5 ปั จจัยด้านรู ปแบบ ผูบ้ ริ หารของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะมีนโยบายที่ชดั เจน ในเรื่ องของการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน และมีนโยบายให้ทุกสานัก /กอง
รวมถึงคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาลต้อ งเรี ยนรู ้และใช้งานศูนย์บริ การจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จในรู ปแบบ
ออนไลน์ เ พื่ อ ให้ ทุ ก คนภายในเทศบาลเกิ ด ความตระหนัก และให้ ค วามส าคัญ กับ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน อีกทั้งผูบ้ ริ หารยังมีรูปแบบการบริ หารโดยการลงมือปฏิบตั ิจริ งพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
2.6 ปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร เทศบาลเมื อ งแม่ เ หี ย ะให้ค วามส าคัญ กับ เจ้า หน้า ที่ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ
เนื่ องจากการดาเนิ นงานที่เป็ นภารกิจหรื ออานาจหน้าที่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลจะต้องมีความ
พร้อม และต้องมีการปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั รวมถึงต้องหมัน่ พัฒนาองค์
ความรู ้ ของตนเองอยู่เสมอ ซึ่ งทางเทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ชัดเจน มีการจัด
อัตรากาลังในแต่ละส่ วนงานภายในเทศบาลได้อย่างเหมาะสมกับภารกิ จของงานและความสามารถของ
บุคลากร
2.7 ปัจจัยด้านคุณค่าที่มีร่วมกัน เทศบาลเมืองแม่เหี ยะได้มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
และเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
รวมถึงได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในเทศบาลมีวิสัยทัศน์ในการดาเนิ นงาน
ร่ วมกัน ซึ่ งจะทาให้ท้ งั ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีเป้าหมายในการดาเนิ นงานที่เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
โดยมุ่งเน้นในการให้บริ การประชาชนเป็ นหลัก
(3) การพัฒนาและยกระดับศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ สาหรับการ
พัฒนาศูนย์บริ การจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ควรที่จะปรับปรุ งปั จจัยภายนอกองค์กร
ได้แก่ ปัจจัยที่ 1. ด้านเทคโนโลยีเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
ปั จจัยที่ 2. ด้านสังคมในเรื่ องของการสร้างการรับรู ้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่ องจากปั จจัยทั้ง 2 ปั จจัยเป็ น
ปั จจัย สนับสนุ น ที่ ทาให้ก ารดาเนิ น งานศู น ย์บริ ก ารจุ ดเดี ย วเบ็ด เสร็ จของเทศบาลเมื องแม่ เ หี ย ะประสบ
ความสาเร็ จ ทั้งนี้ การยกระดับศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ในอนาคต ควรเพิ่มเมนู การใช้งานให้มีความหลากหลาย อาทิ เช่ น เมนู การรั บลงทะเบี ยนผูส้ ู งอายุ เมนู
ช่ วยเหลื อด้านสาธารณภัย เป็ นต้น ตลอดจนพัฒนาเป็ นแพลตฟอร์ มขนาดใหญ่ ที่ สามารถอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนครอบคลุมทุกด้าน

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
อภิปรายผล จากผลการศึกษาการบริ หารจัดการศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่
เหี ยะ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลทาให้การดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่
เหี ยะประสบความสาเร็ จ ได้แก่ ปั จจัยด้านการเมือง ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านเทคโนโลยี และปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ เทศบาลเมื องแม่เหี ยะจะต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากปั จจัย 4
ประการที่ได้กล่าวไปข้างต้นเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้การดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จประสบ
ความสาเร็ จ ส่ วนปั จจัยด้านกฎหมายเป็ นทั้งปั จจัยสนับสนุ นและอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุด
เดียวเบ็ดเสร็ จ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่จะต้องให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน ส่ วนปั จจัยด้านเศรษฐกิจไม่ได้เป็ นทั้งปั จจัย
สนับสนุ นและอุปสรรคต่อการดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ไม่ได้ส่งผลต่อการ
ดาเนิ นงานแต่เป็ นปั จจัยที่จะต้องนามาวิเคราะห์และให้ความสาคัญในลาดับต่อมา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
PESTEL Analysis ที่กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จะทาให้องค์กรทราบถึงปั จจัย
ภายนอกที่ก่อให้เกิดโอกาสและเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์จากปั จจัยที่เป็ น
โอกาสและลดข้อจากัดของปัจจัยที่อาจจะเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อที่องค์กรจะได้วางแผนกลยุทธ์
ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
ปั จจัยภายในองค์กรที่ส่งผลทาให้การดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่
เหี ย ะประสบความสาเร็ จ ได้แ ก่ ด้านโครงสร้ าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านรู ปแบบ ด้าน
บุ ค ลากรและด้า นคุ ณ ค่ า ที่ มีร่ ว มกัน ซึ่ ง ปั จ จัย ภายในองค์ก รทั้ง 7 ประการล้ว นเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการ
ขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุ ดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ อี กทั้งยังเป็ นตัวส่ งเสริ มซึ่ งกันและกันทาให้การ
ดาเนินงานดังกล่าวประสบความสาเร็ จ สอดคล้องกับแนวคิด 7’s ของ McKinsey ที่กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์
ปั จจัยภายในองค์กร จะทาให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งปั จจัยที่เป็ นข้อจากัดหรื ออุปสรรคใน
การดาเนิ นงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานเกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและเป็ นไปตามเป้ าหมายที่องค์กรวางไว้
ซึ่งการดาเนินงานขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ปั จจัยภายในองค์กรทุก
ปัจจัยจะต้องมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ภายนอกองค์ก รและปั จ จัย ภายในองค์ก รเป็ นไปเพื่ อ ให้อ งค์ก รสามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาปั จจัยในด้านต่างๆ ให้ทนั ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ยิง่ สาหรับหน่วยงานราชการ
แล้ว การพัฒนาให้กา้ วทันพร้อมกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นเรื่ องที่ยาก แต่หากหน่วยงานราชการสามารถ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหาข้อที่ ควรปรั บปรุ งหรื อพัฒนาก็จะทาให้
หน่วยงานราชการสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริ หารเชิงกลุยทธ์ ที่กล่าวไว้ว่าหน่วยงานจะต้องทราบจุดแข็งและ
จุ ด อ่ อนของหน่ ว ยงานแล้ว ทาการวิเ คราะห์ ประเมิ น และหากลยุทธ์ใ นการด าเนิ น งานให้เ หมาะสมกับ
หน่วยงานของตนเอง

ข้ อเสนอแนะการวิจยั เชิงนโยบาย
1. จากการศึ กษาพบว่าปั จจัยด้านเทคโนโลยี เป็ นปั จจัยภายนอกองค์กรที่ สนับสนุ นให้การ
ดาเนิ นงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะประสบความสาเร็ จ อีกทั้งยังเป็ นปั จจัยที่
ควรปรับปรุ งเพื่อพัฒนาการดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สื บเนื่ อง
จากปั จจัยด้านเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่ งผลทา
ให้หน่ วยงานต้องพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนแนวทางการในการดาเนิ นงานเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ในการนี้ ผูศ้ ึกษาจึง เทศบาลเมืองแม่เหี ยะ ควรที่จะมีการวางแผนเพื่อรองรับเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิ ดขึ้นในเรื่ องของเทคโนโลยีและวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงานให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
2. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านสังคม เป็ นปั จจัยภายนอกองค์กรที่ควรปรับปรุ ง เนื่ องจากปั จจัย
ด้านสังคมเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมของประชาชน ซึ่ งการที่ ประชาชนจะให้ความสนใจและใช้งาน
ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จนั้น ประการแรกประชาชนจะต้องเกิดการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่ องดังกล่าว
อย่า งครอบคลุ ม และทั่ว ถึ ง ประการที่ ส องประชาชนจะต้อ งตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการใช้ง าน
ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ ซึ่งเป็ นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนภายใน
พื้นที่ ในการนี้ผศู ้ ึกษาเห็นว่าเทศบาลเมืองแม่เหี ยะควรที่จะมีการสร้างการรับรู ้ให้มากขึ้น โดยอาจจะต้องลง
พื้นที่ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ สอนวิธีการใช้งานแก่ผูน้ าชุ มชนหรื อประชาชนที่ให้ความ
สนใจ เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์หรื อหอกระจายข่าวที่มีในพื้นที่
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็ นข้อมูลเชิงลึกของปั จจัยในที่
ส่ งผลต่อการดาเนิ นงาน ซึ่ งหากจะมีการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณมาประกอบ
ในส่ วนของปัจจัยที่ส่งผลทาให้การดาเนินงานศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของเทศบาลเมืองแม่เหี ยะประสบ
ความสาเร็ จ เพื่อที่จะได้มีการจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงาน
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในองค์กรตามแนวคิด ทฤษฏีที่
นามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษา ซึ่ งควรทาการศึกษาองค์ประกอบในส่ วนอื่นที่อาจส่ งผลต่อการดาเนิ นงาน
ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ อาทิ ปั จจัยด้านการรับรู ้ของประชาชน ปั จจัยด้านลักษณะของผูน้ าที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงาน ปัจจัยด้านประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการจัดการแบบเครื อข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในอนาคต ซึ่ งใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กาหนดประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ
2) ภาคเอกชน 3) ภาคประชาสังคม รวม 15 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. ในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาทุ กภาคส่ วนมี ส่วนร่ วมในลักษณะการจัดการ
แบบเครื อข่ าย ตั้งแต่ การมี วิ สั ยทัศน์ ร่ วมกัน มี ความสนใจ/ผลประโยชน์ ร่ วมกัน มี การสร้ างภาวะผู ้น า
มี ก ารเจรจาต่ อ รอง ตลอดจนการมี ส่ ว นร่ วมของทุ ก คนในเครื อข่ า ย ในขณะที่ ปั จ จัย การสร้ า งที ม งาน
ในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าเป็ นเพียงการดาเนิ นการในเฉพาะหน่ วยงาน ซึ่ งยังไม่มีการสร้ างที มงานระดับ
จังหวัดเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าในรู ปแบบทางการที่ประกอบด้วยทุกภาคส่ วน
2. การพัฒ นาเครื อข่ า ยในการส่ งเสริ มกิ จ กรรมทางน้ าของกว๊ า นพะเยาในอนาคตต้ อ งอาศั ย
ความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน โดยสร้างทีมงานระดับจังหวัด เพื่อเป็ นเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของ
กว๊านพะเยา และจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่จะทาให้เกิดเครื อข่ายกิจกรรมทางน้ าในอนาคตและประสบผลสาเร็ จ
ได้ คือปัจจัยการสร้างทีมงานและการสร้างภาวะผูน้ า

คาสาคัญ: กิจกรรมทางน้ า , เครื อข่าย , กว๊านพะเยา
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Abstract
The Development of Network in Promoting the Kwan Phayao’s Water Activities the purposes of this
study were : 1) to study the characteristics of network management of the government sector, private sector and
civil society in promoting the water activities of Kwan Phayao 2) to study the development of networks in
promoting Kwan Phayao water activities in the future. This research uses the Qualitative Research
Methodology. The Data was collected through interviews and specific group discussions by dividing the
main population into 3 groups consists of 1) The public sector 2) The private sector 3) The civil society
sector totally 15 people. The results revealed that
1. The promoting the water activities of Kwan Phayao The government, The private sector and
civil society participate in a network management through the joint operations and the cooperation
to be achieved the goal of the promoting water activities of Kwan Phayao which is having
a common vision, a mutual benefit, encouraging leadership, the negotiation along with participation
of everyone in the network. By the way, a team building factor for promote the water activities is only
operated in specific agency. There's still no have the provincial team that consists of all sectors
to promote the water activities officially.
2. The development of networks in promoting the water activities of Kwan Phayao in the future
requires cooperation from all sectors, including the government sector, the private sector and civil society
with the provincial team establishment that consists of all sectors to be a network for promoting the water
activities of Kwan Phayao. Moreover, The study found that the factors that will create a network of water
activities in the future and be successful. is a factor in team building and leadership.

Keywords : Water Activities , network , Kwan Phayao
บทนา
จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางภาคเหนื อของประเทศไทย มีภูมิประเทศที่เป็ นป่ าเขา ที่ราบสู ง มีแม่น้ า
ส าคัญ ที่ ไ หลผ่า นจัง หวัด พะเยา มี 3 สาย คื อ แม่ น้ า อิ ง แม่ น้ า ยม และ แม่ น้ า ลาว มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ยังมีแหล่ง
น้ าผิวดิน ที่สาคัญ คือ ‚กว๊านพะเยา” มีเนื้ อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็ นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ และ
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กรมประมงได้ทาเรื่ องขอใช้พ้ืนที่เพื่อทาประโยชน์ในเรื่ องการบารุ งพันธ์สัตว์น้ าในกว๊านพะเยาสามารถเก็บ
กักน้ าได้ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ งสามารถช่ วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรท้ายกว๊านพะเยาในฤดู ฝนได้
300,000 ไร่ และในฤดูแล้งได้13,000 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2559) และกว๊าน
พะเยา เป็ นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือและมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศ เป็ นแหล่งน้ า
ดิบที่สูบไปผลิตน้ าประปาสาหรับชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยาในการประกอบอาชีพการประมง
เป็ นแหล่งน้ า ในการเกษตรกรรม เป็ นแหล่งน้ าอุปโภคและบริ โภค ทั้งยังเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด
และจัดเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของจังหวัด
พะเยา ‚กว๊านพะเยา” จึงถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จกั เป็ นอย่างดี และเป็ นแหล่งน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวพะเยา และมีความสาคัญต่อ
ชีวิตสัตว์น้ าที่อยู่ในกว๊านพะเยา ซึ่ งที่ผ่านมาจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวกว๊าน
พะเยา เช่น กิจกรรมนัง่ เรื อพายไหว้พระ (หลวงพ่อศิลา) กลางกว๊านพะเยา ณ วัดติโลกอาราม และกิจกรรม
เวียนเทียนกลางน้ ากว๊านพะเยา หนึ่ งเดียวในโลก โดยในแต่ละปี จะมีการเวียนเทียนทางน้ า 3 ครั้ง คือ วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา นอกจากนี้ยงั ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวงานประเพณี วฒั นธรรม
และชาติพนั ธุ์ รวมถึงการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาที่เกี่ ยวข้องกับประเพณี วฒั นธรรม เช่ น
กิจกรรมร่ องเรื อ เที่ยวชุมชนท่องเที่ยวสันแกลบดาโดยการนัง่ เรื อตกปลา นัง่ เรื อหว่านแห และกิจกรรมปั่ น
จักรยานน้ า เป็ นต้น เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนกว๊านพะเยาได้ทากิจกรรมและชมวิวทิวทัศน์ของกว๊าน
พะเยา
ปั จ จุ บนั บริ เ วณกว๊านพะเยามี ก ารเล่ นกิ จกรรมทางน้ าเพิ่มขึ้น คื อ การเล่ นซับบอร์ ด (Supboard)
และการพายเรื อคายัค โดยกลุ่มชมรม Phayao Paddle club และกาลังเป็ นที่นิยมอย่างมาก เนื่ องจากว่า
กว๊านพะเยา เป็ นแหล่งน้ าที่สวยงาม ส่ งผลให้การท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ าของพะเยาได้รับความนิ ยมจาก
นักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงเป็ นจานวนมาก แต่ยงั คงเป็ นกิจกรรมที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่ องของการขอใช้พ้ืนที่จากกรมประมง ประกอบกับที่ประชุ มคณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชน
ในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.จังหวัด) นาโดยหอการค้าจังหวัดพะเยาได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา จึงได้เสนอที่ประชุ มให้ภาครัฐ
บูรณาการร่ วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ ยวข้องจัดทาแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
ซึ่ งหนึ่ งในกิจกรรมที่หอการค้าจังหวัดพะเยาได้นาเสนอและให้ความสาคัญ โดยอยากให้จดั อยูใ่ นแผนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา คือ ‚กิจกรรมทางน้ า” โดยได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาทั้งในส่ วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนกิ จกรรมทางน้ า ไม่ได้มีการบริ หารจัดการหรื อ
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บูรณาการร่ วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในส่ วนของการจัดกิจกรรมและเรื่ องการขอใช้พ้ืนที่จากกรมประมง
ดังนั้น จังหวัดพะเยาควรมีการวางแผนบริ หารจัดการและบูรณาการร่ วมกันในการจัดกิจกรรมทางน้ า เพื่อ
กระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดพะเยา ผูว้ ่าราชการจังหวัดพะเยาจึงได้เสนอให้ที่ประชุมมี
มติมอบหมายให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการจัดทาแผนการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
จากความเป็ นมาที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู ้ศึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาลัก ษณะของการมี ส่ ว นร่ วม
ของแต่ ล ะภาคส่ ว น ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมในการส่ ง เสริ มกิ จ กรรมทางน้ า
ของกว๊านพะเยาว่าสามารถจัดการในลักษณะเครื อข่ายได้ห รื อไม่ เพื่อวิเ คราะห์ ถึงการพัฒนาเครื อข่าย
ในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในอนาคต ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั จังหวัด
พะเยาในการสร้างเครื อข่ายกิจกรรมทางน้ า เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาและนามาซึ่ง
ความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการจัด การแบบเครื อ ข่ า ยของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม
ในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในอนาคต

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance: NPG)
2. แนวคิดการบริ หารปกครองแบบเครื อข่าย (Network governance)
3. แนวคิดความร่ วมมือ (Collaboration)
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากว๊ านพะเยา
ภัทรบดิ น ทร์ สุ ทธภัก ดี (2559) ทาการศึ กษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริ ห าร
จัดการท่องเที่ยวของชุ มชนริ มกว๊านพะเยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวในบริ เวณชุมชนบริ เวณกว๊านพะเยา และศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบริ เวณ
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กว๊านพะเยา ทั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวไม่ได้มีความต้องการเดินทางมาด้วยตนเอง แต่เป็ นการมา
ตามคาชวนของเพื่อนที่เป็ นเจ้าถิ่น หรื อเป็ นมาเที่ยวในลักษณะของจุดแวะพักก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่อื่น ๆ และโดยระบุวา่ มีการรับรู ้เกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของกว๊านพะเยาน้อยเกินไป และกล่าวว่า
กว๊านพะเยาก็ย งั ไม่ ดึงดู ด นักท่ องเที่ ยวได้มากพอ เนื่ องจากกิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวในปั จจุ บนั มี ลกั ษณะ
รู ปแบบเป็ นกิจกรรมที่ใช้เวลาสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนา คือต้องรวมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบของเครื อ ข่ า ย โดยร่ ว มกัน สร้ า งแบรนด์ ห รื อสั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ กับ กว๊ า นพะเยา
และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อให้เปิ ดมุมมองใหม่ของกว๊านพะเยา
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเครื อข่ ายเพื่อพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
พิมพิกา นวนจา (2562) ศึกษาภาคีเครื อข่ายการจัดการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นแม่กาปอง ตาบลห้วย
แก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายทุก
ภาคส่ วนและนักท่องเที่ยวในการบริ หารจัดการท่องเที่ยว ศึกษาหลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ศึกษาผลลัพธ์ ที่ได้จากการบริ หารจัดการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นแม่กาปอง โดยพบว่า ภาคีเครื อข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวของหมู่บา้ นแม่กาปองมีลกั ษณะความร่ วมมือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการร่ วมมือในการจัดทา
แผนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ร่ วมมือในการปฏิบตั ิ ประเมินผล และมีการทาบันทึกข้อตกลงร่ วมกัน
นอกจากนี้ การจัดการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นแม่กาปองนาหลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาปรับใช้ได้
อย่างครบถ้วน ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นแม่กาปอง ทาให้บรรลุผล
เป้าหมาย คือ มีการสร้างความร่ วมมือ และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั หมู่บา้ นแม่กาปอง

กรอบแนวคิดการวิจยั

PSPARN 2022

801

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรม ผูศ้ ึกษาจึงได้นาแนวคิดการปกครองสาธารณะแนว
ใหม่ของ Osborne (2010) และพัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน (2560) และแนวคิดการบริ หารปกครองแบบเครื อข่าย
ของ Bevir (2010 อ้างใน นันธิ ดา จันทร์ ศิริ , 2550) และเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายกิจกรรมทางน้ ากว๊านพะเยาในอนาคต เนื่ องจากแนวคิดข้างต้นนี้
มุ่งเน้น การบริ หารงานที่เกี่ยวเนื่ องกับทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อภาคประชาสังคม
ซึ่ งในประเด็นการศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ ากว๊านพะเยา ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องมีลกั ษณะการจัดการแบบเครื อข่ายหรื อไม่ อย่างไร สามารถใช้แนวคิดการ
บริ หารปกครองแบบเครื อข่ายมาใช้ในการวิเคราะห์ว่า ภาคีเครื อข่ายทั้ง 3 ส่ วน มีลกั ษณะการจัดการแบบ
เครื อ ข่ า ยหรื อ ไม่ ซึ่ งผูศ้ ึ ก ษาได้น าเอาปั จ จัย ของการจัด การแบบเครื อ ข่ า ยมาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ โดย
ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) มีความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วมกัน 3) การสร้างทีมงาน 4) การ
สร้างภาวะผูน้ า 5) การเจรจาต่อรอง และ 6) การมีส่วนร่ วมของทุกคนในเครื อข่าย จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ของการจัดการแบบเครื อข่ายจะทาให้ทราบถึงสถานะปั จจุบนั ของเครื อข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา เพื่อพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทาง
น้ าของกว๊านพะเยาในอนาคตต่อไป

วิธีวจิ ยั
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เพื่อศึกษาการพัฒนา
เครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะในรู ปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็ นทางการ และใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง และกาหนดคาถามในขอบเขตของประเด็นคาถามที่กาหนด ซึ่งสามารถซักถามเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในประเด็นที่มีรายละเอียดมากขึ้นและ
สามารถน ามาใช้วิ เ คราะห์ โดยผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก แบ่ ง เป็ นจ านวน 3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย 1) ภาครั ฐ 2)
ภาคเอกชน 3) ภาคประชาสังคม รวมจานวน 15 คน และกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคัดเลือกจากภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มกิจกรรมทาง
น้ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ภาครัฐ ประกอบด้วย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สานักงาน
ประมงจังหวัดพะเยา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สานักงานธนารักษ์พ้ืนที่พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา
และสานักงานจังหวัดพะเยา 2) ภาคเอกชน ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดพะเยา และ3) ภาคประชาสังคม
ได้แก่ กลุ่มชมรม Phayao Paddle Club กลุ่มพายเรื อประมงพื้นบ้านและกลุ่มนักท่องเที่ยว/ประชาชนทัว่ ไป
และใช้รูปแบบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจาก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
การสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้ง 15 คน โดยจาแนกเป็ นข้อมูลที่ได้รับจากประเด็นคาถามหลัก 2 ประเด็น และ
ประเด็นคาถามย่อยจากนั้นนาข้อมูลมาสรุ ปเนื้อหาเพื่อตอบคาถามงานวิจยั และวัตถุประสงค์การวิจยั ในแต่ละ
ข้อ จากนั้น นามาวิเคราะห์กบั แนวคิดและทฤษฎีที่ได้กาหนดไว้ในกรอบการศึกษา

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
1. ในการส่ งเสริ ม กิจกรรมทางน้า ของกว๊ า นพะเยา ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม
มีลักษณะการจัดการแบบเครื อข่ าย ซึ่ งกรอบแนวคิดประกอบด้ วย การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน มีความสนใจ/
ผลประโยชน์ ร่วมกัน การสร้ างทีมงาน การสร้ างภาวะผู้นา การเจรจาต่ อรอง การมีส่วนร่ วมของทุกคน
ในเครื อข่ าย สามารถอธิบายสรุปได้ ดังนี้
การมี วิ สั ย ทัศ น์ ร่ วมกั น จากการศึ ก ษาพบว่ า ทุ ก ภาคส่ ว นมี มุ ม มองในลัก ษณะเดี ย วกั น ว่ า
กว๊านพะเยาแหล่งน้ าเพื่อการท่องเที่ยวและเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา จึงอยากเห็นกว๊านพะเยามีการ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวมาเยีย่ มเยียนกว๊านพะเยา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่ วนใหญ่มีการมอง
ภาพในอนาคตและวางแผนที่ จ ะส่ ง เสริ มกิ จ กรรมทางน้ า โดยการบู ร ณาการร่ วมกัน ทุ ก ภาคส่ ว น
ผ่านการจัดประชุมในเวทีต่าง ๆ ในขณะที่ภาคเอกชนได้เข้ามาไปมีบทบาทในการช่วยประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา และภาคประชาสังคมโดยกลุ่มชมรม Phayao Paddle Club มีวิสัยทัศน์
ที่อยากจะพัฒนากว๊านพะเยาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงาม เพื่อดึ งดู ดให้นักท่องเที่ ยว
เดินทางมาเที่ยวจังหวัดพะเยามากขึ้น
ความสนใจ/ผลประโยชน์ ร่ ว มกัน จากการศึ ก ษาพบว่า ทุ ก ภาคส่ ว นมี ค วามสนใจที่ จ ะส่ งเสริ ม
ให้มีกิจกรรมทางน้ าที่ กว๊านพะเยา เนื่ องด้วยกว๊านพะเยาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ สาคัญของจังหวัดพะเยา
นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมายังจังหวัด พะเยาจะต้องเดิ น ทางมาถ่ า ยรู ป ณ กว๊า นพะเยา ดัง นั้น ทุ ก ภาคส่ ว น
มีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่า เห็นควรมีการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในรู ปแบบใหม่ ๆ
และมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาทากิจกรรมที่กว๊านพะเยา
การสร้างทีมงาน จากการศึกษาพบว่า ภาคประชาสังคม มีการสร้างทีมงานเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมทาง
น้ าของกว๊านพะเยา โดยรวมกลุ่มเป็ นชมรม Phayao Paddle Club ที่รวมกลุ่มผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การซับ
บอร์ ด (Supboard) และเรื อคายัค ซึ่ งเป็ นทีมงานที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา
ในขณะที่ภาครัฐ มีการสร้างทีมงานเฉพาะหน่ วยงานนั้น ๆ และจากการศึกษาพบว่า จังหวัดพะเยายังไม่มี
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การสร้างทีมงานหรื อเครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในรู ปแบบทางการที่ประกอบด้วย
ทุกภาคส่ วน
การสร้ า งภาวะผู ้น า จากการศึ ก ษา พบว่ า ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมมี ผู ้น า
ในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา และนอกจากนี้ ยงั พบว่าระดับผูบ้ ริ หารในจังหวัดพะเยา
(ผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด ) มี ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว มเป็ นผูน้ าในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางน้ า ของกว๊า นพะเยา
โดยสั่งการสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเป็ นตัวหลักในการบูรณาการร่ วมกับหน่ วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องเพื่อวางแผนจัดทาแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาผ่านการจัดการประชุ มคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
การเจรจาต่อรอง จากการศึกษาพบว่า ทุกภาคส่ วนมีการเจรจาต่อรองระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้มี
การส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ในส่ วนของภาครัฐจะเป็ นการเจรจาต่อรองในกระบวนการขอ
ใช้พ้ืนที่จดั กิ จกรรมจากสานักงานประมงจังหวัดพะเยา ในฐานะผูข้ อใช้ประโยชน์จากพื้นที่กว๊านพะเยา
โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เคยมีการเจราจาต่อรอง เรื่ องการยื่นขอเขตแดน Zoning
สาหรับการเล่นกิจกรรมทางน้ าของชมรม Phayao Paddle Club นอกจากนี้ในส่ วนของภาคเอกชนยังมีการ
เจรจาต่อรองในลักษณะการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่ วมของทุกคนในเครื อข่าย จากการศึกษาพบว่าทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาและมีการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานร่ วมกัน ตั้งแต่กระบวนการเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่ งเป็ นการประชุม
จัดทาแผนการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาร่ วมกัน เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวในลักษณะที่เชื่ อมโยงกัน เช่ น
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ า ซึ่ งบูรณาการกับสานักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดพะเยา โดยการนาสิ นค้า OTOP เข้ามาจาหน่าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. การพัฒนาเครื อข่ ายในการส่ งเสริมกิจกรรมทางนา้ ของกว๊ านพะเยาในอนาคตสามารถอธิบายสรุป
ได้ ดังนี้
จากผลการศึ กษาพบว่า การพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาใน
อนาคตต้องอาศัยความร่ วมมื อของทุกภาคส่ วนโดยสร้ างทีมงานระดับจังหวัด เพื่อเป็ นเครื อข่ายในการ
ส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ซึ่ งปั จจัยที่จะทาให้เกิ ดเครื อข่ายกิ จกรรมทางน้ าในอนาคตและ
ประสบผลสาเร็ จ ได้ คื อปั จ จัยการสร้ างที มงานและการสร้ างภาวะผูน้ า ดังนั้น ในอนาคตจังหวัดพะเยา
สามารถพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาเป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็งด้วยแผนการ
พัฒนาเครื อข่าย 3 ระยะ ดังนี้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ระยะที่ 1 จังหวัดพะเยาจะต้องให้ความสาคัญและผลักดันการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊าน
พะเยาให้เป็ น ‚วาระของจังหวัด” และขับเคลื่อนวาระให้บรรลุเป้าหมายผ่านปัจจัยภาวะผูน้ า คือ ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดในฐานะนายกรั ฐมนตรี ในพื้นที่ โดยการบูรณาการทุกภาคส่ วนด้วยกลไกในพื้นที่ ด้วยการสร้ าง
‚เครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ า” ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ระยะที่ 2 เครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในอนาคต จะต้องมีการกาหนด
วิสยั ทัศน์ของการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา และร่ วมกันพิจารณาร่ างแผนการส่ งเสริ มกิจกรรม
ทางน้ าในแต่ละมิติของกว๊านพะเยาให้สามารถดาเนิ นการร่ วมกันอย่างยัง่ ยืนและไม่กระทบต่อระบบนิ เวศ
ของกว๊านพะเยา โดยร่ างแผนในห้วงระยะเวลา 1 ปี และกาหนดจัดประชุมเครื อข่าย ฯในทุกเดือน เพื่อให้ทุก
ภาคส่ วนในเครื อข่าย ฯ มี ส่วนร่ ว มต่อการวางแผนและให้รายงานผลการดาเนิ นกิ จกรรมที่ ผ่านมาต่อที่
ประชุมและร่ วมพิจารณาวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือดถัดไป
ระยะที่ 3 น าเสนอแผนการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางน้ า ของกว๊า นพะเยาต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.จังหวัด)
ทุ ก ครั้ ง เพื่อให้คณะกรรมการใน กรอ. จังหวัด รั บทราบถึ งแผนการด าเนิ น งานในแต่ ละเดื อ น เพื่อให้
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดช่วยผลักดันการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึ กษาพบว่า การพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาพบ
ประเด็นที่น่าสนใจ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดงั นี้
ในการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมี การ
จัดการในลักษณะเครื อข่ายร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Sirisamphan (2016 อ้างใน ธันภัทร โคตรสิ งห์, 2560) ที่
กล่าวว่า การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่จะให้ความสาคัญต่อการสานพลังของกลไกทุกฝ่ ายเข้าด้วยกัน
เน้นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่ วนในทุกระดับการร่ วมมือ ให้ภาคส่ วนอื่น ๆในสังคมเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการกระบวนการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าทุกภาคส่ วน มีการมองภาพในอนาคต
และวางแผนที่ จ ะส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางน้ า โดยอยากเห็ น กว๊า นพะเยามี ก ารพัฒ นาเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนและร่ วมกิจกรรมที่กว๊านพะเยา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการบริ หารปกครอง
แบบเครื อข่าย ของวีระศักดิ์ เครื อเทพ (2550) ที่กล่าวนิ ยามปั จจัยการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันไว้ว่า การที่สมาชิก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
มองเห็ น จุ ด มุ่ งหมายในอนาคตที่ เป็ นภาพเดี ย วกัน มี ก ารรั บรู ้ แ ละเข้าใจไปในทิ ศทางเดี ย วกัน จะทาให้
กระบวนการขับเคลื่อนเครื อข่ายเกิดพลังและประสบความสาเร็ จ
2. ความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วมกัน จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า ทุกภาคส่ วนมีความสนใจ
ที่จะส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา หากจังหวัดพะเยาสามารถจัดกิจกรรมทางน้ าของกว๊าน
พะเยา จะทาให้นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนกว๊านพะเยาใช้ระยะเวลาได้ยาวนานมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และ
ส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิ จของจังหวัดพะเยา สอดคล้องกับแนวคิดเครื อข่ายของเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
(2543) ที่ให้นิยามองค์ประกอบของความสนใจหรื อผลประโยชน์ร่วมกันว่า การเข้าร่ วมในเครื อข่ายของ
สมาชิ ก จะต้องตอบสนองต่อความต้องการ/มี ผลประโยชน์ร่ว มกัน ซึ่ งการมี ความสนใจร่ วมกัน จะเป็ น
แรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่ วมในเครื อข่ายมากขึ้น
3. การสร้างทีมงาน จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า ภาครัฐส่ วนใหญ่มีการสร้างทีมงานในการ
ส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาในระดับหน่ วยงานเท่านั้น ซึ่ งจากการศึกษาทุกภาคส่ วนมีมุมมอง
เดียวกันว่า กิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยาจะสาเร็ จได้น้ นั จะต้องมีการสร้างทีมงานในระดับจังหวัดเพื่อ
บูรณาการทางานร่ วมกัน เมื่อมีทีมงานจะทาให้ทุกภาคส่ วนมีเป้ าหมายที่ชดั เจน สอดคล้อง กับแนวคิดการ
จัดการเครื อข่ายของ Bevir (2010 อ้างใน นันธิ ดา จันทร์ศิริ , 2550) ที่ให้นิยามการสร้างทีมงานไว้ว่า การ
สร้างทีมงานเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ของการทางานร่ วมกันภายใต้นโยบายหรื อจุดมุ่งหมายเดียวกันจะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จ
4. การสร้างภาวะผูน้ า จากการศึกษาพบว่า ทุกภาคส่ วนมีมุมมองเดียวกันว่า การสร้างภาวะผูน้ าเป็ น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา เพราะหากผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารในระดับจังหวัดให้ความสาคัญ จะสามารถรวมพลังทุกภาคส่ วนขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายได้เร็ วขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bevir (2010 อ้างใน นันธิดา จันทร์ศิริ ,2550) ที่กล่าวว่า ปั จจัยการสร้างภาวะ
ผูน้ าส่ งผลต่อความสาเร็ จของจัดการเครื อข่าย เนื่ องจาก เป็ นสิ่ งสาคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
หรื อการรวมกลุ่มเพื่อทาภารกิจอยูท่ ี่ภาวะผูน้ าในอันที่จะสร้างวิสยั ทัศน์ นาไปสู่ เป้าหมายเดียวกันได้
5. การเจรจาต่ อรอง จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ปได้ว่า ที่ ผ่านมาทุก ภาคส่ ว นมี ก ารเจรจาต่ อรอง
ระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้มีการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ซึ่งเป็ นไปตามที่ Bevir (2010 อ้าง
ใน นันธิ ดา จันทร์ ศิริ , 2550) กล่าวว่าการจัดการเครื อข่ายที่ประสบความสาเร็ จ มีปัจจัยการเจรจาต่อรอง
(Negotiation) เป็ นกลยุทธ์สาคัญของการจัดการเครื อข่าย ภายใต้ความอิสระของแต่ละหน่วยงาน การเจรจา
ต่อรองจึงเป็ นหนทางของการนาไปสู่ ความลงตัวทางการจัดการเครื อข่าย
6. การมีส่วนร่ วมของทุกคนในเครื อข่าย จากการศึกษาพบว่าทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดและ
ส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ตั้งแต่กระบวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
พะเยา และมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมทางน้ าของกว๊ า นพะเยา
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเครื อข่ายของเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) ที่กล่าวว่าเครื อข่ายมีองค์ประกอบ
สาคัญ 7 ประการ ซึ่ งมีองค์ประกอบการมีส่วนร่ วมของทุกคนในเครื อข่าย เป็ นกระบวนการที่สาคัญมาก
ในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่าย

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการผลศึ ก ษาการพั ฒ นาเครื อข่ า ยในการส่ งเสริ มกิ จ กรรมทางน้ าของกว๊ า นพะเยา พบว่ า
กว๊านพะเยา เป็ นพื้นที่ของราชพัสดุของกรมธนารักษ์ และกรมประมงได้ทาเรื่ องขอใช้พ้ืนที่เพื่อทาประโยชน์
ในเรื่ องการบารุ งพันธ์สัตว์น้ าในกว๊านพะเยา ดังนั้น ขั้นตอนการขออนุ ญาตเข้าใช้พ้ืนที่ของกว๊านพะเยา
ต้อ งผ่ า นหลายกระบวนการและผ่ า นความเห็ น ชอบจากหลายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ กรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของ
พื้นที่และกรมประมงในฐานะผูข้ อใช้ประโยชน์ในพื้นที่กว๊านพะเยา
ในการนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่ากว๊านพะเยาสามารถเป็ นได้ท้ งั แหล่งเพาะพันธุ์ปลา เป็ นได้ท้ งั แหล่งน้ า เพื่อ
อุปโภค และเป็ นได้ท้ งั แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ดังนั้น ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับที่
สามารถกาหนดนโยบาย ควรมีการจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อัน
ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมประมง กรมธนารักษ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อบูรณาการบริ หารจัดการพื้นที่ของกว๊านพะเยาให้สามารถบริ หารจัดการได้ทุกภารกิจและอยู่
ร่ วมกันได้ภายใต้ขอบเขตและการกาหนดเขตแดน Zoning ในแต่ละภารกิจ เพื่อให้กว๊านพะเยา มีปลา มีคน มี
ชีวิต ต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้การพัฒนาเครื อข่ายในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ า
ของกว๊านพะเยาประสบผลสาเร็ จ คือ ปั จจัยด้านการมีภาวะผูน้ า และปั จจัยการสร้างทีมงาน หากผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารในระดับจังหวัด ให้ความสาคัญ และก าหนดให้การส่ งเสริ มกิ จ กรรมทางน้ าเป็ นวาระที่ สาคัญ
(Agenda) ของจังหวัด พะเยาที่ จ ะต้องบูรณาการร่ ว มกันระหว่างหน่ วยงาน จะส่ งผลให้ทุกภาคส่ ว น
ร่ วมเดิ นหน้าขับเคลื่อนการส่ งเสริ มกิ จกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา ดังนั้น จังหวัดพะเยาจะต้องผลักดัน
ให้ การส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าเป็ นวาระที่สาคัญ (Agenda) ของจังหวัดพะเยา และนอกจากนี้ ควรมีการ
บูรณาการร่ วมกับผูป้ ระกอบการร้านค้าบริ เวณริ มกว๊านพะเยา โดยการนาผูป้ ระกอบการเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
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ของเครื อข่ายการส่ งเสริ มกิจกรรมทางน้ าของกว๊านพะเยา เนื่ องจากผูป้ ระกอบการร้านค้าบริ เวณริ มกว๊าน
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ผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง การจัดการเครื อข่ายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในเรื อนจ ากลางเชี ย งใหม่ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึ ก ษา ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ วิ ธีการในการจัดการเชิ ง
เครื อข่ายการทางานในสถานการณ์วิกฤต รวมทั้งศึกษา ศึกษาปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเชิงเครื อข่ายการ
ทางานในสถานการณ์วิกฤตของที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กรณี เกิดการระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื อนจากลางจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยมีผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ หัวหน้าส่ วน
ราชการในพื้นที่ จานวน 3 ราย การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลคือ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ นและตัวแทนฝ่ ายปกครองท้องที่ จานวน 10 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีแบบสร้างข้อสรุ ปโดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย
จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ที่ทาปกครองอาเภอแม่แตงในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการ
สถานการณ์วิกฤต ได้มีการใช้วิธีการทางานในเชิ งเครื อข่ายร่ วมกับภาคส่ วนต่างๆ ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็ น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายร่ วมกันคือเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของ
โรค COVID – 19 ภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่มิให้แพร่ ระบาดสู่ สังคมและชุมชนภายนอก มีการจัดตั้ง
สถานกักกันโรคระดับอาเภอขึ้นจานวน 4 แห่ ง โดยมีการแบ่งหน้าที่กนั ในการบริ หารจัดการสถานกักกัน
โรคระดับอาเภอ สาหรับปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการทางานคือ ปั ญหาเรื่ องการจัดหาสถานที่ต้ งั ของ
สถานกักกัน โรคระดับอาเภอ เนื่ องจาก ต้องจัด หาสถานที่ ที่มีความเหมาะสมตามหลักการควบคุ มโรค
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ห่ างไกลจากชุมชน ปั ญหาด้านงบประมาณที่มีจานวนจากัด และปั ญหาการขาดประสบการณ์ของสมาชิ ก
เครื อข่ายเนื่องจากเป็ นสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด จึงไม่มีแผนเผชิญเหตุหรื อแนวทางใน
การรับมือไว้ก่อนล่วงหน้า

คาสาคัญ : การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การจัดการภาวะวิกฤต, การจัดการเครื อข่าย
Abstract
This research studied Network Governance for The COVID – 2019 Pandemic in the
Chiang Mai Central Prison.The purposes of this research were to study procedures, steps of working,
of network management in crisis situation and to study problems and obstacles in Network Management
in Crisis Situation of the Mae Taeng District Office, Chiang Mai Province During the Situation of
Coronavirus Disease 2019 Spreading in the Chiang Mai Central Prison by using qualitative research
methodology. The data were collected by semi-structured in-depth interviews the informants
were chief executive of government sector a total of 3 people and group interviews the informants
were agent of village health volunteers and agent of village headman a total of 10 people.
The elementary of research results were Mae Taeng District Office is the center of manage
in crisis situation by network management collaboration with government sector, private sector, and
citizen sector. They have the same purpose is to prevent and control coronavirus disease 2019 spreading in
the Chiang Mai Central Prison to spread to social and communities by setup 4 Local Quarantines and
assign job to work or manage Local Quarantine. The problems and obstacles of work were the problems
of locations because they have to found appropriate location, far away forms communities and disease
control theoretically. The problems of lack of budget and the problems of lack of work experiences.

Keywords : COVID – 19 Pandemic, Crisis Management, Network Management
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บทนา
การระบาดของโรค COVID – 19 ครั้งแรกของโลก เกิดขึ้นที่ตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮนั่ หรื อตลาด
ขายอาหารทะเลสด South China Seaboard เมืองอู่ฮนั่ มณฑลหูเป่ ย ประเทศจีน ในช่วงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.
2019 โดยหลังจากนั้นจึงได้แพร่ ระบาดไปในหลายพื้นที่ทวั่ โลก ต่อมาในเดื อนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2020
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO)ได้บญั ญัติศพั ท์สาหรับโรคนี้ ข้ ึนมาใหม่ คือ
COVID – 19 โดยย่อมาจาก coronavirus disease of 2019 COVID – 19 (จักรพันธุ์ ศิริบริ รักษ์ และ สมจิต
พฤกษะริ ตานนท์, 2563)
จุดเริ่ มต้นของโรค COVID
– 19 ประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563
พบผูป้ ่ วยติ ด เชื้ อ COVID
–
19 ในไทยคนแรกนั้น เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วหญิ งวัย 61 ปี สั ญชาติ จี น
ซึ่ งเดินทางมาจากเมืองอู่ฮนั่ ประเทศจีน และต่อมาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุ ขได้
ประกาศให้ COVID – 19 เป็ นโรคติ ด ต่ ออัน ตรายตาม พระราชบัญญัติโรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558
(จิราพร ศรี แจ่ม, 2563)
จังหวัดเชียงใหม่พบผูต้ ิดเชื้อ COVID – 19 รายแรก วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยต่อมาจังหวัด
เชียงใหม่กไ็ ด้พบเจอการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 เป็ นคลัสเตอร์ (cluster) ต่างๆ ที่มีจุดเริ่ มต้นทั้ง
จากต่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งกลุ่มการระบาดจากภายนอกและภายในจังหวัด จนนามาสู่ การแพร่
ระบาดใน เรื อนจากลางเชียงใหม่
วัน ที่ 26 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้อ อกแถลงการณ์ ว่ า
เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 ภายในเรื อนจากลาง
เชี ยงใหม่ ซึ่ งตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลสันมหาพน อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ส่ งผลให้มีผูต้ อ้ งขังติดเชื้ อ
เพิ่ มขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อง ในการประชุ มคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จังหวัด เชี ย งใหม่ ครั้ งที่ 54/64 เมื่ อวัน ที่
26 เมษายน 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อเป็ นการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
COVID – 19 ภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่ จึงมีความเห็นให้ผตู ้ อ้ งขังที่พน้ โทษ ผูต้ อ้ งขังที่ได้รับการ พัก
โทษ และจ าเลยที่ ไ ด้รั บ การประกัน ตัว ในขณะถู ก ฝากขัง จากเรื อนจ ากลางเชี ย งใหม่ ตั้ง แต่ ว ัน ที่
27 เมษายน 2564 – 24 พฤษภาคม 2564 ต้องเข้าสู่ กระบวนการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรื อคุมไว้สังเกต
เป็ นระยะเวลา 14 วัน ณ สถานกักกันโรคระดับท้องที่ (Local Quarantine) และในการประชุมคณะกรรมการ
โรคติ ดต่อจังหวัดเชี ยงใหม่ ครั้ งที่ 55/64 เมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ ประชุ มได้มีคาสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 46/2564 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทางานบริ หารจัดการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
COVID – 19 กรณี การระบาดในเรื อนจากลางเชียงใหม่ข้ ึน โดยมีนายอาเภอแม่แตงเป็ นหัวหน้าคณะทางาน
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ซึ่ งมอบหมายให้ นายอาเภอแม่แตงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการควบคุมโรคอาเภอแม่แตง (ศปก.อ.แม่
แตง) ใช้ดุลยพินิจในการสั่งกักกันบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อ หรื อเป็ นผูส้ ัมผัสโรค ให้เข้ารับการกักกันตัว
ณ สถานกักกันโรคระดับท้องที่ (Local Quarantine) ระดับอาเภอ เป็ นเวลา 14 วัน เพื่อคุมไว้สังเกตอาการ
(ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่, 2564)
จึงนามาสู่ การศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการเครื อข่ายในภาวะวิกฤตของที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื อนจากลาง
เชียงใหม่วา่ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการหรื อไม่อย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษา ขั้นตอน วิธีการในการจัดการเครื อข่ายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื อนจากลางเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการเครื อข่ายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื อนจากลางเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. ความหมายของภาวะวิกฤต
ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ์ที่กาลังจะส่ งผล หรื อส่ งผลเสี ยหายอย่างร้ายแรงและ
รวดเร็ ว ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสี ยง ของบุคคล องค์การ โดยเกิดขึ้นได้จากภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรื อ
ฝี มือมนุษย์กไ็ ด้ (สมาคมจัดการงานแห่งประเทศไทย,-)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเครื อข่าย
เครื อข่าย คือ การทางานที่มีรูปแบบของการประสานงานกันของกลุ่มคน หรื อองค์การที่ตอ้ งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการดาเนินการร่ วมกัน หรื อให้ความช่วยเหลือกัน จึงกล่าวได้ว่าเครื อข่ายเป็ นการทางาน
ที่อาศัยความร่ วมมือและมีการพึ่งพาอาศัยกัน (นฤมล นิราทร, 2543)
โดยสามารถสรุ ปสาเหตุที่ทาให้เกิดเครื อข่าย ได้ดงั นี้
(1) เครื อข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีผใู ้ ดก่อตั้ง แต่มีผลมาจาก
ความสัมพันธ์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย อาจารย์กบั ลูกศิษย์ เป็ นต้น
(2) เครื อข่ า ยที่ เ กิ ด จากวิ ก ฤตการณ์ ข องสั ง คม เป็ นเครื อข่ า ยที่ ก่ อ ตัว ขึ้ น จากการเกิ ด ปั ญ หา
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยที่บุคคลต่างเห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้องร่ วมมือกันเพื่อแก้ไข
ปั ญหา หรื อวิกฤตการณ์ดงั กล่าว โดยที่สมาชิกของเครื อข่ายจะมีลกั ษณะคล้ายกัน มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น
อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน อาชีพเดียวกัน เป็ นต้น การเกิดขึ้นของเครื อข่ายในลักษณะนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แบ่งปั นประสบการณ์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันมีการพึ่งพาอาศัยกัน เช่น เครื อข่าย
พิทกั ษ์ป่า เครื อข่ายอนุรักษ์สตั ว์ป่า เป็ นต้น
(3) เครื อข่ายที่เกิดขึ้นโดยวิวฒั นาการ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดจากความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น เพื่อน
บ้าน เพื่อนร่ วมงาน มารวมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์บางอย่างเป็ นเวลาหนึ่ ง โดยมีการรวมกลุ่มและเกิดการ
พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็ นเครื อข่าย เช่น จากกลุ่มเพื่อนบ้านพัฒนาเป็ น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น
(4) เครื อ ข่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการจัด ตั้ง เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ มี ผูจ้ ัด ตั้ง ขึ้ น และให้ก ารสนับ สนุ น โดยมี
วัตถุประสงค์บางอย่างที่ทาให้เกิดการรวมตัวกัน ทั้งในรู ปแบบของการจัดตั้งขึ้โดยภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น
เครื อข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ เครื อข่ายเพื่อการเรี ยนรู ้ เครื อข่ายผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น สนธยา พลศรี (อ้างถึงใน
พระดาวเหนือ บุตรสี ทา, 2557)
กระบวนการสร้างเครื อข่าย สามารถจาแนกออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นตอนการก่อตัวเครื อข่าย (Network Forming) เกิดขึ้นได้จาก 2 แนวทางหลัก คือ เครื อข่ายที่
ภาครัฐเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม (State Initiative) และเครื อข่ายที่ประชาชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม (Citizen Initiative) และในการ
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รวมตัวของเครื อข่ายทั้ง 2 รู ปแบบนั้น หน่วยงานของรัฐอาจเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุน (Supporter) และ
อานวยความสะดวก (Facilitator) ในการจัดตั้งเครื อข่าย
(2) การบริ หารเครื อข่าย (Network Organizing) เป็ นการจัดระบบที่จะทาให้เครื อข่ายสามารถดาเนิน
ไปได้อย่างราบรื่ น โดยมีองค์ประกอบดังนี้ การแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิ กในเครื อข่าย (Role and
Responsibility) และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน (LearningSystem)
(3) การใช้ประโยชน์จากเครื อข่าย (Network Utilizing) คือ การใช้เครื อข่ายเพื่อเป็ นตัวกลาง
ประสานงานร่ วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ และทรัพยากรที่แต่ละฝ่ ายมี เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน
(4) การธารงรักษาเครื อข่าย (Network Maintaining) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิ กใน
เครื อข่าย เพื่อให้สมาชิกยังคงอยูใ่ นเครื อข่ายต่อไป สนธยา พลศรี (อ้างถึงใน พระดาวเหนือ บุตรสี ทา, 2557)

วิธีการวิจยั
ในการศึกษาการเรื่ อง การจัดการเครื อข่ายในภาวะวิกฤตของที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื อนจากลางเชียงใหม่
เป็ นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
มี โครงสร้ างกับหัวหน้าส่ ว นราชการในพื้น ที่ จานวน 3 ราย และการสนทนากลุ่มกับผูแ้ ทนแทนก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และอาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ น (อสม.) จานวน 10 ราย และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
1. เป็ นเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดตั้ง/บริ หารจัดการสถานควบคุมโรคระดับ
อาเภอ
2. เป็ นเจ้าหน้าที่ผไู ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจในด้านการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณี การแพร่ ระบาดภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่
3. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ณ สถานกักกันโรคระดับอาเภอ
จากนั้นจึงข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction)
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า จุดเริ่ มต้นของการจัดการเชิงเครื อข่ายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์
แพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคในกลุ่มผูต้ อ้ งขัง
ภายในเรื อนจาอย่างลุกลามและรวดเร็ ว ถือเป็ นสถานการณ์วิกฤตที่ทาให้ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตงใน
ฐานะหน่ ว ยด าเนิ น การหลัก ในการบริ ห ารจัด การสถานการณ์ วิ ก ฤตในครั้ งนี้ ได้ด าเนิ น การชี้ แ จงและ
ประสานงานทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่ วมกันบูรณาการการทางาน
ในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่ไม่ให้
ลุกลามสู่ สังคมและชุ มชนภายนอก โดยได้ร่วมกันจัดตั้งสถานกักกันโรคระดับอาเภอขึ้นจานวนทั้งสิ้ น 4
แห่ ง เพื่อใช้ในการสังเกตอาการ ผูต้ อ้ งขังที่พน้ โทษ ผูต้ อ้ งขังที่ได้รับการพักโทษ และจาเลยที่ได้รับการ
ประกันตัวในขณะถูกฝากขังจากเรื อนจากลางเชียงใหม่ เข้าสู่ กระบวนการคัดกรอง หรื อคุมไว้สังเกตอาการ
เป็ นเวลา 14 วัน หากไม่พบเชื้อ COVID – 19 จะดาเนิ นการปล่อยตัวกลับสู่ สังคมต่อไป เนื่ องจากบุคคล
ดังกล่าวถือเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู ง และเดินทาง มาจากสถานที่ที่มีการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 โดยได้มี
การมอบหมายหน้าที่ในการบริ หารจัดการภายในสถานกักกันโรคระดับอาเภอทั้ง 4 แห่ง ดังนี้
1. ด้านการอานวยการและงานธุรการ ด้านการป้องกันและควบคุมโรค และด้านการรักษาพยาบาล
มอบหมายให้ โรงพยาบาลแม่แตง และสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอแม่แตง เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
2. ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภัย และดู แ ลความสงบเรี ยบร้ อ ยของสถานที่ มอบหมายให้
สถานีตารวจภูธรแม่แตง และที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง
3. ด้านการจัดการสถานที่ สิ่ งแวดล้อม การจัดการขยะ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
โดยมีที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตงเป็ นศูนย์กลางในการจัดการ ประสานงานกับทุกภาคส่ วน ทุก
ฝ่ าย เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานของฝ่ ายต่างๆ
สาหรับปัญหาอุปสรรคจากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า มีปัญหาหลักอยูท่ ้ งั สิ้ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสถานที่ ถือเป็ นปั ญหาหลัก เนื่องจากเป็ นสถานการณ์วิกฤตจึงไม่มีเวลาให้เตรี ยมการมากนัก
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตงเลือกใช้สถานที่ของทางราชการเป็ นสถานกักกันโรค ซึ่ งในช่วงแรกพบกับ
ปั ญหาอุปสรรคของการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่ องจากประชาชนกังวลถึงความปลอดภัย
ความสงบเรี ยบร้อยและการแพร่ ระบาดของโรคCOVID – 19 ในพื้นที่ แต่ทางที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง
ก็ได้บูรณาการร่ วมกับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในการทาความเข้าใจกับประชาชนใน
พื้นที่ จนสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ปั ญหาด้านความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่กกั กันโรคก็
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เป็ นอีกปั ญหาที่สาคัญ เนื่ องจากสถานที่ราชการที่ใช้จดั ตั้งสถานกักกันโรคนั้น ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การควมคุมป้องกันโรคของทางสาธารณสุ ข จึงต้องมีการดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข ให้เกิดความพร้อมและ
เหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้
2. ด้ า นงบประมาณ เนื่ องจากเป็ นสถานการณ์ วิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ ใ นช่ วงแรกนั้ น
ไม่มีงบประมาณที่จะสามารถนามาจัดการกับวิกฤตนี้ได้ จึงต้องใช้งบประมาณจากส่ วนราชการต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการในการดาเนิ นภารกิ จ
ต่ า งๆ โดยแบ่ ง หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบด้า นงบประมาณ ดัง นี้ ค่ า อาหารและน้ าดื่ ม ส าหรั บ เจ้า หน้า ที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูก้ กั กันตน ณ สถานกักกันโรคระดับอาเภอ ใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น โดยมีผวู ้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็ นผูเ้ ห็นชอบและให้การอนุมตั ิ
ค่าใช้จ่ายด้านการปรับปรุ งสถานที่ ใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
บริ หารจัดการใช้งบประมาณจากที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง ในขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่ วมบริ จาคสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จาเป็ น รวมทั้งอาหารว่าง น้ าดื่ม ฯลฯ
ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการกักกันตน และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
3. ด้า นการขาดประสบการณ์ เนื่ อ งจากเป็ นสถานการณ์ โ รคติ ด ต่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นครั้ งแรก
จึงถือเป็ นเรื่ องใหม่ ที่ทุกภาคส่ วนเห็นความสาคัญจึงเข้ามาร่ วมมือกันในการแก้ไขปั ญหา ทาให้ในช่วงแรก
นั้นอาจจะเกิดความไม่เข้าใจ และผิดพลาดอยูบ่ า้ ง เช่น ในช่วงแรกนั้นพบว่าผูเ้ ข้ารับการกักกันตัว ณ สถาน
กักกันโรคระดับอาเภอ จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อCOVID – 19 ในวันที่ 5 และวันที่ 12 ของการกักกันตัว
ซึ่งผลการตรวจพบว่าผูก้ กั กันตัว ไม่นอ้ ยกว่า 70% เป็ นผูต้ ิดเชื้อCOVID – 19 ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการแพร่
ระบาดสู่ ชุมชนภายนอก จึงได้มีการปรับแผนการดาเนิ นงานใหม่ ให้ผูท้ ี่จะถูกส่ งตัวออกจากเรื อนจากลาง
เชียงใหม่ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ก่อน หากไม่พบเชื้อจึงนาเข้าสู่ กระบวนการกักกันตัว ณ
สถานกักกันโรคระดับอาเภอต่อไป เพื่อเป็ นการคัดกรองในเบื้องต้น และลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาด
ของโรคทั้งภายในสถานกักกันโรคระดับอาเภอ และภายในชุมชน
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า
1. ที่ ทาการปกครองอาเภอแม่แตงมี การบู รณาการการทางานร่ วมกับภาคส่ วนราชการในพื้น ที่
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรู ปแบบของการทางานเป็ นเครื อข่ายความร่ ว มมื อในการจัด การกับ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19 ภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่ ซึ่ งถือเป็ นสถานการณ์
วิกฤต โดยที่ทุกภาคส่ วนต่างเห็นถึงความสาคัญของเหตุการณ์ดงั กล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการก่อตัวของ
เครื อข่ายที่ ระบุว่า เครื อข่ายสามารถเกิ ดขึ้นจากการเกิ ดปั ญหา วิกฤตการณ์ ในสังคมโดยที่บุคคลต่างให้
ความสาคัญและเห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องร่ วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา หรื อวิกฤตการณ์ดงั กล่าว
2. กระบวนการจัดการกับสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ ได้ใช้การทางานในรู ปแบบเชิงเครื อข่าย โดย
สามารถจาแนกตามแนวคิดกระบวนการสร้างเครื อข่ายได้ดงั นี้
(1) ขั้นตอนการก่อตัวของเครื อข่าย เกิดขึ้นจากวิกฤตการแพร่ ระบาดของโรค COVID – 19
ที่ทุกภาคส่ วนในพื้นที่ต่างเห็นถึงความสาคัญของปัญหาจึงเข้ามารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา
(2) ขั้นตอนการจัดระบบบริ หารเครื อข่าย ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตงพร้อมด้วยทุกภาค
ส่ วนได้มีการแบ่งหน้าที่กนั ตามความรู ้ ความสามารถของแต่ละฝ่ าย และ3.การใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายโดย
มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนทรั พยากร ความรู ้ ในเครื อข่ายการทางาน เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานกักกันโรคระดับอาเภอทั้ง 4 แห่ ง โดยมีเป้าหมายร่ วมกันคือป้องกับและ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคCOVID – 19 ภายในเรื อนจากลางเชียงใหม่ 3. ปั ญหาและอุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการจัดการเชิ งเครื อข่ายในสถานการณ์วิกฤตนั้น พบว่ามีปัญหาที่สาคัญอยู่ท้ งั หมด 3 ด้าน ได้แก่
ปั ญหาด้านสถานที่ โดยเริ่ มตั้งแต่การจัดหาสถานที่ ความเหมาะสมของสถานที่ และการทาความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้น ที่ ต่ อมาได้แ ก่ ปั ญหาด้า นงบประมาณ ในช่ ว งแรกนั้น มี ปั ญหาติ ด ขัด ด้า นงบประมาณ
เนื่องจากทางราชการไม่ได้มีการตั้งงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าวไว้ล่วงหน้า แต่
ต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนจากส่ วนราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเองก็รวมสนับสนุน
สิ่ งของเครื่ องใช้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานในสถานกักกันโรคระดับอาเภอด้วย และปั ญหาสุ ดท้ายคือ
ปั ญหาด้านการขาดประสบการณ์ เนื่ องจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็ นเรื่ องใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แม้กระทัง่ โรคระบาดเองก็ถือเป็ นโรคใหม่ที่ยงั ไม่มีแนวทางป้องกันและยับยั้งได้ในปั จจุบนั ทาให้บางครั้ง
ในการทางานอาจเกิ ดปั ญหาอุปสรรค เกิ ดความผิดพลาดได้ง่าย เนื่ องจากไม่มีแนวทางการบริ หารจัดการ
หรื อต้นแบบให้ทาการศึกษาเรี ยนรู ้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เรื อนจากลางแต่ละแห่งควรมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม ป้องกัน และ
เป็ นแนวทางการดาเนิ นงาน การบริ หารจัดการ ในกรณี ที่เกิ ดสถานการณ์ วิกฤตการแพร่ ระบาดของโรค
COVID – 19 ภายในเรื อนจา
2. ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตงควรมีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งเครื อข่ายในการจัดการภาวะวิกฤตใน
ครั้งนี้ เพื่อเป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือในการบูรณาการการทางาน หรื อการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการจัดการเครื อข่ายในภาวะวิกฤตของที่ทาการปกครองอาเภอแม่
แตง จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
ในเรื อนจากลางเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานกักกันโรคระดับอาเภอ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตของเรื อนจากลางเชียงใหม่ ที่มีผตู ้ อ้ งขังภายในติดเชื้อ COVID – 19
สะสมอย่างต่อเนื่ องเป็ นจานวนมาก ว่ามีแนวทางการดาเนิ นการ การจัดการกับสถานการณ์วิกฤตภายใน
เรื อนจากลางเชียงใหม่อย่างไร

รายการอ้ างอิง
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การถอดบทเรียนการดาเนินการศูนย์ ดารงธรรมอาเภอเถินจังหวัดลาปาง
Lessons learned from The Operations of DamrongTham Center,
Amphoe Thoen, Lampang Province
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของผลการศึ ก ษาการค้น คว้า อิ ส ระ หลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของบทความได้แก่ (1) การอธิบายการดาเนินงานของ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน และ (2) การวิเคราะห์อุปสรรคในการดาเนิ นการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน
วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเชิ งคุณภาพ อาศัยการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และเอกสารของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจากการถอดบทเรี ยนการดาเนิ นงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
ประเด็นข้อค้นพบที่สาคัญในการดาเนินงานของศูนย์ฯ แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการเป็ นไปตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยมี ก ารทางานเชิ งรุ ก และสอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิ บาลและพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมือง พ.ศ 2546 อย่างไรก็ตามภายใต้ขอ้ จากัดในด้านการ
ปฏิบตั ิงานและบริ การพบว่า มักเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องอุปกรณ์การดาเนิ นงาน งบประมาณที่
เหมาะสม และความพอเพียงของบุคลากร

คาสาคัญ : การถอดบทเรี ยน, การดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
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Abstract
This article is part of the research’s result of Independent Study, Master of Public Administration
Program, Chiangmai University which have the objectives in (1) explaining the operation of Thoen
Damrongtham Center, and (2) analyzing the obstacles in the operation of Thoen Damrongtham Center.
Methods of qualitative data inquiry were taken via the in-depth of important informants and related
official documents to extract the lessons from the operation of Thoen Damrongtham Center, Lampang
Province. The major finding results of the Damrongtham Center show that its operation tends to be
proactive and agrees with the guidelines set by the Ministry of Interior and the Royal Decree on Criteria
and Procedures for City Administration, 2003. However, the limitations concerning works and services
deal with solving problems in working equipment, appropriated budget, and sufficient personnel.

Keywords : Lessons Learned, Operations of DamrongTham Center, Amphoe Thoen, Lampang Province
บทนา
ในอดีตกระทรวงมหาดไทยได้จดั ตั้งศูนย์บริ การข่าวสารเพื่อบริ การข้อมูลข่าวสาร และรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนในเรื่ องต่าง ๆ โดยช่องทางในการติดต่อเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ หรื อการรับฟั งความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนผ่า นทางไปรษณี ย ์ ตู ้ ปณ 101 ปณฝ.มหาดไทย กรุ ง เทพฯ 10206 โดยต่ อ มาได้
พัฒนาการสื่ อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางระบบโทรศัพท์หมายเลข 1567 อันสะท้อน
ถึงบทบาทของศูนย์บริ การข่าวสาร และรับฟังปัญหาเรื่ องร้องเรี ยน
กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ศู น ย์บ ริ ก ารข่ า วสารของกระทรวงมหาดไทย ให้ มี
ประสิ ทธิภาพและมีเอกภาพ โดยได้จดั ตั้งศูนย์ดารงธรรมในส่ วนกลางและภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537
ต่ อมาได้มีแ ก้ไ ขพระราชบัญญัติระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น พ.ศ. 2534 เพื่อให้การทางานภาครั ฐ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาชนมีความสุ ข อันเป็ นคานิยามที่กว้างและไม่สามารถระบุได้
ชัดเจน ดังนั้น การร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม จึงถือเป็ นเสี ยงสะท้อน
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนความพึงพอใจของประชาชน
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ปี พ.ศ.2557 รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่สาคัญ ได้แก่
การปราบปรามผูม้ ีอิทธิ พลการแก้ไขหนี้ นอกระบบ การจัดระเบียบสังคม โดยได้จดั ตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในแก้ไขปั ญหาเรื่ องเรี ยนร้องจากประชาชน เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างภาครัฐ
และประชาชน รวมทั้งยกระดับการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค อันเกี่ยวเนื่ องกับการบริ หารงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริ การประชาชน ลดขั้นตอนการทางาน
ศู น ย์ด ารงธรรมมี ห น้า ที่ ห ลัก คื อ แก้ไ ขเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ให้บ ริ ก ารข้อ มู ล ต่ า งๆ ให้ค าปรึ ก ษา
ประชาชน มุ่ ง ท างานในเชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ป ระชาชนจากต่ า งจัง หวัด ไม่ ต ้อ งเข้า มาร้ อ งทุ ก ข์ที่ ส่ ว นกลาง
และบทบาทที่เพิ่มขึ้น คือ การให้บริ การศูนย์บริ การร่ วม (One Stop Service) รับชาระค่าธรรมเนียม รับคา
ร้องขอใช้น้ าประปา - ไฟฟ้า การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด ฯลฯ
อาเภอเถินจังหวัดลาปางเป็ นอาเภอทางตอนใต้ของจังหวัดลาปาง เป็ นอาเภอที่มีขนาดรองมาจาก
อาเภอเมืองลาปาง มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 1,158,000 ไร่ แบ่งออกเป็ น 8 ตาบล 95 หมู่บา้ นมีประชากรรวม
ทั้งสิ้ น 33,512 คน เป็ นชาย 16,547 คน หญิง 16,965 คน (ข้อมูลสารวจประจาเดือนมิถุนายน 2564) โดยมี
การจัดตั้งศูนย์ฯ โดยมีนายอาเภอ เป็ นมีหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นกรรมการ มีปลัดอาเภอรั บผิดชอบงาน
โดยตรง 1 คน และมี เ จ้า หน้า ที่ 1 คน โดยตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2564
รับเรื่ องร้องเรี ยนมาแล้วทั้งสิ้ น 112 เรื่ อง ยุติเรื่ องแล้ว 108 เรื่ อง โดยยังไม่นับรวมเรื่ องขอความช่วยเหลือ
เรื่ องชี วิ ตความเป็ นอยู่ผ่านทางกิ่ งกาชาดอาเภอเถิ น เดื อนละไม่ต่ ากว่า 50 เรื่ อง ทั้งยังให้การช่ วยเหลื อ
เบื้องต้นด้วยการมอบถุงยังชีพ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ซึ่ งหากพิจารณาตัวเลขยุติเรื่ อง
ของอาเภอถือว่าเป็ นที่น่าพอใจสาหรับผูบ้ งั คับบัญชาในระดับจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจหลัก และภารกิจรองของศูนย์ฯ ยังพบปั ญหา และ
ความท้าทายที่สาคัญ อันทาให้ผศู ้ ึกษาเกิดความสนใจต่อกระบวนการทางานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการค้นคว้าอิสระในหลักสู ตร รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
เพื่อศึกษาผลการการยุติเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนอุปสรรค์สาคัญ ผ่านการถอดบทเรี ยนการยุติเรื่ องของศูนย์ดารงธรรม ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาดาเนินงานและการยุติเรื่ องของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัด
ลาปาง ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าจะเป็ นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริ การและกระบวนการ
ดาเนินการต่อเรื่ องร้องเรี ยน และการสะท้อนถึงปั ญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง อันอาจเป็ นแนวทางให้ศูนย์ดารง
ธรรมอาเภออื่นที่สนใจนาไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั นี้ ผูศ้ ึกษาต้องการอธิบาย การดาเนินการ และปั ญหาของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิ น
จังหวัดลาปาง ตามกรอบขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน โดยใช้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ พระราชกฤษฎีการะเบียบบริ หารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 และแนวคิดเกี่ยวกับการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรม

วิธีการวิจยั
สาหรับการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และศึกษาจาก
เอกสารและแนวทางปฏิบตั ิงานจริ ง ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ นายอาเภอ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่ม
งานบริ หารงานปกครอง ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ดารงธรรม ประชาชนผูม้ าใช้บริ การศูนย์ดารงธรรม
7 คน โดยเหตุผลสาคัญที่เลือกเพราะบุคคลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กบั การดาเนินการ และเป็ นบุคคลที่ยนิ ยอม
ให้ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั นี้ได้กาหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 สั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารระดับ อ าเภอเถิ น ได้แ ก่ นายอ าเภอ ปลัด อ าเภอหั ว หน้า กลุ่ ม งาน
บริ หารงานปกครอง
กลุ่มที่ 2 แบบสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิบตั ิงานได้แก่ ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ผูส้ นับสนุ นผูป้ ฏิบตั ิงานได้แก่
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)
ได้แก่
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่สาคัญ
2.2 ข้อมูลด้าน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ผลการดาเนินงาน
2.4 ข้อมูลด้านอุปสรรคข้อขัดข้องในการดาเนินงานไกล่เกลี่ย / การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
กลุ่ ม ที่ 3 แบบสั ม ภาษณ์ ผู เ้ ข้า สู่ ก ระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
(Structure interview) ได้สอบถามถึง 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2) ความคิดเห็ นของผูเ้ ข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. สัมภาษณ์นายอาเภอ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ปลัดอาเภอ เจ้าหน้าที่ในอาเภอเถิน
ผูส้ นับสนุ นการปฏิบตั ิงานและประชาชนที่เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ย (ทั้งที่สามารถยุติเรื่ องได้และไม่
สามารถยุติเรื่ องได้) โดยผูว้ ิจยั จะส่ งแบบสัมภาษณ์ให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ก่อน แล้วจึงนัดหมายอีกครั้ง
2. อธิ บายขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล และแจ้งให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ทราบว่า การให้ขอ้ มูลจะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยเริ่ มถามคาไม่เร่ งรี บ สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์แบบเป็ นกันเอง เพื่อให้ผู ้
ถูกสัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลาย และหากผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ยินยอมให้ขอ้ มูลในส่ วนที่ได้ถามไป ผูว้ ิจยั ก็จะข้ามและ
ไม่ถามในส่ วนนั้น
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ผลการศึกษา
สาระสาคัญของผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของบทความได้แก่ (1) การอธิ บายการดาเนิ นงาน
ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน และ (2) การวิเคราะห์อุปสรรคในการดาเนิ นการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เถิน นาเสนอเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
1. การดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
1.1 จากผลการศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปางเป็ นหน่ วยงานที่อยูใ่ น
โครงสร้างของที่ทาการปกครองอาเภอ ดังนั้นการทางานจึงเป็ นการทางานในรู ปแบบของกลไกของระบบ
ราชการ ใช้หนังสื อเป็ นตัวขับคลื่อนการทางาน ได้แก่ การรับเรื่ องร้องเรี ยน การพิจารณาสั่งการ คาสั่ง การ
ติดตามเรื่ อง การยุติเรื่ อง ฯลฯ มี คณะกรรมการประจาศูนย์ฯ โดยมี นายอาเภอเป็ นประธาน นายอาเภอ
สามารถแต่งตั้งหัวหน้าส่ วนระดับอาเภอเป็ นกรรมการ และให้ปลัดอาเภองานศูนย์ดารงธรรมเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
ในส่ วนของการปฏิบตั ิงาน ได้ปรับแนวทางการทางานให้มีความยืดหยุ่น รวดเร็ ว โดยการลดงาน
เอกสารลง ได้แก่ ลดการทาบันทึกข้อความในเรื่ องที่ไม่จาเป็ น เช่น ให้ปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบสามารถลงไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ทนั ที เมื่อมีประชาชนมาร้องเรี ยน ลดขั้นตอนเอกสารในการประสานหน่ วยงาน
อีกทั้งนายอาเภอยังได้มีคาสั่งให้ปลัดอาเภอทางานเชิงรุ ก กล่าวคือบางเรื่ องแม้ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนแต่เป็ นความ
เดือดร้อนของประชาชน ให้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาได้ทนั ที เช่น ถนนพัง น้ าท่วมขัง ไฟไหม้ขา้ งทางโดยใน
ส่ วนของโครงสร้างและมีความเหมาะสมแล้ว แต่ยงั มีบางส่ วนที่ไม่เหมาะสมเช่น การบังคับใช้กฎหมาย หรื อ
การบังคับให้คู่กรณี ปฏิบตั ิตาม
1.2 กระบวนการด าเนิ นการต่ อ เรื่ องร้ องเรี ยน ได้ ด าเนิ นการตามขั้ นตอนที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด คือ
1.2.1 ขั้น ตอนพิ จ ารณารั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น มี ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพี ย ง 3
ช่องทาง คือ การร้องเรี ยนด้วยตนเอง การร้องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ การร้องเรี ยนผ่านไปรษณี ย ์ โดยเมื่อรับ
เรื่ องร้องเรี ยนไม่วา่ ทางใด จะต้องดาเนินการสอบถามข้อมูลจากผูร้ ้องเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งให้ได้มากที่สุด
แล้วจึงสรุ ปประเด็นการร้องเรี ยน เสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชา หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใดก็จะระบุขอ้
กฎหมายเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณา กรณี เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทาผิด
ผูม้ ีอิทธิ พล อันอาจเป็ นอันตรายต่อผูร้ ้ อง จะทาการปกปิ ดชื่ อและที่อยู่ของผูร้ ้ องก่ อนส่ งให้หน่ วยงานที่
รั บ ผิด ชอบในรู ป แบบหนัง สื อ ลับ ซึ่ ง ในขั้น ตอนการรั บ เรื่ อ งของศู น ย์ฯ ยัง ขาดการรั บ เรื่ อ งผ่า นทาง
อินเตอร์เน็ต และสายด่วน ซึ่งผูศ้ ึกษาพบว่าอาเภอไม่มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ
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1.2.2 ขั้น ตอนการพิ จ ารณาแก้ไ ขปั ญ หาหากเป็ นปั ญ หาที่ ไ ม่ มี ค วามซับ ซ้อ น
ผูบ้ งั คับบัญชาก็จะให้ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาทันที หากเป็ นกรณี ที่เป็ นปั ญหาซับซ้อน หรื อเกี่ ยวข้องกับ
ประชาชนจานวนมาก เจ้าหน้าที่ จะพาผูร้ ้ องไปพบปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานปกครองเพื่อ
ปรึ กษาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่อไป แล้วจึ งสรุ ปใจความสาคัญของปั ญหาแล้วแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
(นายอาเภอ) เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป โดยผูบ้ งั คับบัญชาอาจมีคาสั่งออกมา 2 ลักษณะ คือ ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอเถินแก้ไขปัญหาเอง หรื อแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ
1.2.3 ขั้นตอนการส่ งเรื่ องให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง สามารถแยกออกเป็ น 2 กรณี
ได้แ ก่ กรณี มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิด ชอบในพื้ น ที่ อ าเภอ อ าเภอให้ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ อ าเภอตรวจสอบและ
ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งอาจมีคาสั่งให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอร่ วมตรวจสอบก็ได้ กรณี ที่สองคือ ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ อาเภอก็อาจมีคาสั่งให้ปลัดอาเภอแก้ไขปั ญหาในเบื้องต้น เช่น กรณี มีแรงงาน
มาร้องเรี ยนการไม่จ่ายเงินของนายจ้าง ให้ปลัดอาเภอบันทึกถ้อยคา และสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ ง
แล้วจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยอาเภอจะขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการดาเนินการให้อาเภอ
ทราบ
1.2.4 การติ ด ตามผล อัน เนื่ องมาจากกรณี ที่นายอาเภอส่ งเรื่ องให้ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าหน่ วยงานดังกล่าวฯ นั้น จะต้องดาเนิ นการรายงานความคืบหน้าให้อาเภอ
ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน เพื่ออาเภอจะได้แจ้งผูร้ ้องให้ทราบต่อไป หากการแก้ไขปั ญหาเป็ นที่พอใจกับ
ผูร้ ้องฯ และได้ขอ้ ยุติศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถินก็จะบันทึกเสนอให้นายอาเภอพิจารณายุติเรื่ อง แต่หากส่ วน
ราชการไม่รายงานผล ก็จะมีหนังสื อเตือนครั้งที่ 1 โดยหน่ วยงานต้องรายงานผลใน 15 วัน เตือนครั้งที่ 2
หน่วยงานต้องรายงานผลใน 15 วัน และยังไม่ได้รับรายงานก็จะมีหนังสื อเตือนครั้งที่ 3 ให้รายงานให้อาเภอ
ทราบภายใน 7 วัน กรณี พน้ 7 วันไปแล้วอาเภอเถินจะมีหนังสื อแจ้งให้ตรวจสอบความล่าช้า หากความล่าช้า
เกิ ดจากความละเลยของเจ้าหน้าที่ก็อาจต้องดาเนิ นการทางวินัยต่อไป อนึ่ งการรายงานความคืบหน้าให้
อาเภอทราบในระยะเวลา 15 วันนั้น เป็ นเพียงการรายงานความคืบหน้าของงานว่าได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหา
ไปถึงขั้นตอนใดแล้วบ้าง ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการแล้วเสร็ จ
1.2.5 การยุติเรื่ องร้องเรี ยน สรุ ปสาระสาคัญคือ หากแก้ไขปั ญหาแล้วและผูร้ ้อง
พอใจ หรื อ เรื่ องร้องเรี ยนนั้นมีกฎหมายกาหนดไว้เฉพาะ และผูร้ ้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว นายอาเภอก็จะ
ยุติเรื่ องพร้อมแจ้งให้ผรู ้ ้องทราบ หากเป็ นเรื่ องที่สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ที เช่น น้ าไม่ไหล ไฟดับ ถนนเป็ น
หลุ ม เป็ นบ่ อ การขุด เจาะท่ อ ส่ ง น้ า มัน ที่ เ ก็บ งานไม่ เ รี ย บร้ อ ย ไกล่ เ กลี่ ย เรื่ องหนี้ สิ น ขอคาปรึ กษา ก็จ ะ
ช่วยเหลือทันที โดยอาจมิตอ้ งดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตามระเบียบเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การแก้ไขปัญหา
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2. ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
2.1 ขั้นตอนการรับเรื่ องร้องเรี ยน
2.1.1 การไม่ได้มาร้องเรี ยนด้วยตนเองมักเป็ นการร้องเรี ยนในลักษณะกลัน่ แกล้ง
กันเช่น การร้องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ การร้องเรี ยนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การร้องเรี ยนผ่านทางไปรษณี ย ์
เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถยืน ยัน ตัว ตนของผูร้ ้ อ งได้ บางครั้ งศู น ย์ด ารงธรรมอ าเภอเถิ น ตรวจสอบเบื้ อ งต้น
พบว่า ผูท้ ี่ มีชื่อปรากฏว่าเป็ นผูร้ ้ องเรี ยนกลับไม่ใ ช่ คนร้ องเรี ย น และไม่ ทราบเรื่ อง ซึ่ งอาจนามาซึ่ งการ
ร้องเรี ยนกลัน่ แกล้งผูอ้ ื่นได้
2.1.2 ผูร้ ้ องปกปิ ดข้อเท็จจริ ง เนื่ องจากผูร้ ้ องกลัวเสี ยผลประโยชน์ หรื อไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ผรู ้ ้องฯ ต้องการ ผูร้ ้องจึงให้ขอ้ เท็จจริ งบางส่ วน ซึ่ งศูนย์ดารงธรรมต้องสอบข้อเท็จจริ งจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเรื่ องร้องเรี ยนที่ผรู ้ ้องมักปกปิ ดข้อเท็จจริ งได้แก่ 1. กรณี ร้องเรี ยนปั ญหาหนี้ สิน/หนี้
นอกระบบ ผูร้ ้องมักไม่ยอมแจ้งว่าใครเป็ นคนปล่อยเงินกู้ และไม่ยอมแจ้งยอดเงินกูท้ ี่แท้จริ งมีจานวนเท่าไหร่
กรณี การรุ กล้ าที่ดินสาธารณะ กรณี การแบ่งมรดก
2.1.3 การดาเนิ นงานของศูนย์ดารงธรรมไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้อย่างชัดเจน
กล่ าวคื อ ไม่ มีสามารถเรี ย กเอกสารจากผูเ้ กี่ ย วข้อง หรื อบัง คับให้ผูเ้ กี่ ย วข้องมาให้ขอ้ มู ล โดยการเรี ย ก
ผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นระบบสมัครใจ
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า
2.2.1 ปั ญ หาด้า นงบประมาณ แม้ก รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้
สนับสนุ นงบประมาณเพื่อเป็ นเบี้ยเลี้ ยง และค่ายานพาหนะให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อน แต่ในการเบิกเบี้ยเลี้ยง และค่ายานพาหนะในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง สามารถเบิกได้เพียงวันละ
240 บาท กรณี ลงพื้นที่ 24 ชัว่ โมง แต่หากลงพื้นที่ไม่ถึง 24 ชัว่ โมง ก็จะเบิกได้เพียง 120 บาท ต่อครั้ง ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเบิ ก ได้แ ค่ 120 บาท อี ก ทั้ง การท าเรื่ อ งขอเบิ ก เบี้ ย เลี้ ย งต้อ งท าเอกสารเป็ นจ านวนมาก
ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหากเจ้าหน้าศูนย์ฯ มัวแต่ทาเอกสารเบิกก็อาจไม่สามารถแก้ไขปั ญหาข้อ
ร้องเรี ยนได้ อีกทั้งการเบิกเบี้ยเลี้ยงในแต่ละครั้งต้องเป็ นข้าราชการ และพนักงานราชการ สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ลูกจ้างอาเภอไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ซึ่ งในความเป็ นจริ ง เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุ นการแก้ไข
ปัญหาของศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน มักเป็ นลูกจ้าง
2.2.2 ขาดบุคลากรด้านกฎหมายที่ผ่านมาผูป้ ฏิบตั ิงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เถิ นส่ วนใหญ่จบการศึ กษาด้านรั ฐศาสตร์ จึ งไม่อาจให้คาแนะนาในประเด็นกฎหมายกับผูร้ ้ องได้อย่าง
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รวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยา อีกทั้งมีปลัดอาเภอรับผิดชอบงานเพียง 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน แต่พบว่าทั้ง
ปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ต่างก็มีงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.2.3 ปั ญหาก าหนดเวลาการพิจ ารณาเรื่ อง กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดให้
รายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แต่การแก้ปัญหาบางอย่างอาจต้องใช้เวลามากและไม่
แน่ นอน ประกอบกับทักษะการทางานบนระบบดิจิทลั ของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รายงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์แล้ว ยังต้องทารายงานประจาเดือน และไตรมาส ให้จงั หวัดลาปางทราบในรู ปแบบ
เอกสาร
2.2.4 ปั ญหาเรื่ องสถานที่ เนื่ องจากศูนย์ดารงธรรมอาเภอเป็ นงานในโครงสร้าง
ของที่ทาการปกครองอาเภอ ห้องไกล่เกลี่ยมีสถานที่คบั แคบประกอบกับมีส่วนราชการมาตั้ง ณ ที่ว่าการ
อาเภอจานวนมาก ผูค้ นมาติดต่อราชการจานวนมาก จึงไม่เหมาะกับการไกล่เกลี่ย ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส
การกระทาผิด เพราะบางเรื่ องเป็ นเรื่ องลับ

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
การศึกษาเพื่อถอดบทเรี ยนการวิจยั เรื่ อง บทเรี ยนการดาเนิ นการศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัด
ลาปาง สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของบทความ เพื่ออธิบายการดาเนินการ และ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปางได้ดงั นี้
1. ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเถิน จังหวัดลาปางได้ดาเนิ นการตามที่รัฐบาลกาหนด โดยทาหน้าที่รับ
ข้อ ร้ อ งทุ ก ข์ บริ ก ารข้อ มู ล ภาครั ฐ โดยได้ด าเนิ น การเป็ นไปตามหลัก การ ขั้น ตอน และกระบวนการ
การดาเนินการต่อเรื่ องร้องเรี ยนอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนด โดยเน้นการทางานใน
เชิงรุ กเพื่อแก้ไขความเดือนร้อนในพื้นที่ รวมไปถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ลดขั้นตอนงานที่
ไม่จาเป็ น และหากเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนที่เกี่ ยวกับคนจานวนมากก็ใช้การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
แก้ปัญ หาของร้ อ งเรี ย น สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 ที่ มุ่งเน้น ให้ก ารบริ ก ารประชาชนเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ลดขั้น ตอนการ
ดาเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. การแก้ปัญหาเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา คานึ งถึ งความต้องการของ
ประชาชนภายใต้ก รอบกฎหมาย สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Donald
Ketttl,2000 (อ้า งถึ ง ใน
อภิญญา ไลไธสง,2562) ที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในช่วงศตวรรษที่ 21 จากกระแส
โลกาภิ วฒ
ั น์ ประชาชนมีส่วนร่ วม ความเป็ นประชาธิ ปไตย กับความล้มเหลวรั ฐ นาไปสู่ แนวความคิด
ในการบริ หารแบบใหม่ ที่ปรับลดบทบาทภาครัฐ เปิ ดโอกาสให้ภาคส่ วนหรื อฝ่ ายต่าง ๆ ในสังคม
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3. ปัญหาอุปสรรคได้แก่ ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ เนื่องจากมีปลัดอาเภอรับผิดชอบ
งาน 1 คน และมีเจ้าหน้าที่ 1 คน อีกทั้งปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ต่างก็มีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศุภกิต เสนนอก (2558) การพัฒนาประสิ ทธิภาพการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ผา่ นศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ กรณี ศึกษาอาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี พบว่าบุคลากรหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ งบประมาณ
มีอยูอ่ ย่างจากัด และไม่มีความเป็ นอิสระ รวมทั้งวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ไม่เพียงพอ ส่ งผลให้ดาเนินการล่าช้า
สาหรั บปั ญหากาหนดเวลาการพิจารณาเรื่ องที่มีการร้ องเรี ยน เนื่ องจากกระทรวงมหาดไทยได้
กาหนดช่วงเวลาการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน ต้องรายงานผลการพิจารณาให้ที่ทาการปกครองจังหวัดทราบ
โดยมีรูปแบบการรายงานทั้งแบบรายงานผ่านระบบออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าการรายงาน
ผ่านระบบออนไลน์น้ นั มีรูปแบบการรายงานไม่สอดคล้องกับปั ญหาที่ตอ้ งรายงาน และยังต้องรายงานซ้ าใน
รู ปแบบเอกสารเป็ นรายเดือนและรายไตรมาส ซึ่งสะท้อนการทางานในรู ปแบบระบบราชการ ที่เต็มไปด้วย
เอกสาร ขาดความยืดหยุน่ เน้นรู ปแบบการทางานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ปั ญหาเรื่ องสถานที่ ห้องไกล่เ กลี่ ย ศู นย์ดารงธรรมอาเภอมี สถานที่ คบั แคบประกอบกับมี ส่ว น
ราชการมาตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอ จานวนมากผูค้ นมาติดต่อราชการจานวนมาก จึงไม่เหมาะกับการไกล่เกลี่ย
ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการกระทาผิด เพราะบางเรื่ องเป็ นเรื่ องลับ

ข้ อเสนอแนะ
1. กรมการปกครองควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ประจาอาเภอ และเพิ่มตาแหน่งนิติกร เนื่องจากงาน
ในหน้าที่ของปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที หากเจ้าหน้าที่ดาเนินการล่าช้า ก็อาจโดนวินยั หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. ควรมีห้องอานวยความเป็ นธรรมแยกออกจากบริ เวณที่คนพลุกพล่าน เพราะหากเป็ นเรื่ องลับ ผู ้
ร้องอาจไม่กล้าที่จะให้ขอ้ มูลที่แท้จริ งกับเจ้าหน้าที่
3. การรายงานผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิ กส์มีความซ้ าซ้อนกันในระบบ บางครั้งทาให้ผทู ้ ารายงาน
เกิดความสับสน อีกทั้งศูนย์ดารงธรรมยังต้องรายงานผลการดาเนินการเป็ นหนังสื อให้จงั หวัดลาปางทราบทั้ง
รายเดือน และรายไตรมาส ดังนั้นควรลดรู ปแบบการรายงานลงให้เหลือแบบเดียว เพื่อลดการทางานแล้ว
4. นางบประมาณสนับสนุ น อาเภอมาใช้กับงานอานวยความเป็ นธรรมให้เ กิ ด ประโยชน์สูงสุ ด
ควรลดขั้นตอน และเอกสารการทาเบิกเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ เนื่ องจากมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และกระทรวงมหาดไทยควรให้ลูกจ้างสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1.) ศึ กษา ขั้น ตอน วิธีก ารที่ ด าเนิ น การยุติปัญหาเรื่ องร้ องทุ ก ข์
ร้ องเรี ยนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ช่ วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 2.) วิเคราะห์ ระดับและ
ลักษณะความร่ วมมือ ระหว่างบุคคล หน่ วยงาน องค์กรในพื้นที่ 3.) สารวจปั ญหาและอุปสรรค การ
ดาเนิ นงานและความร่ วมมื อระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ รวมถึ งแนวทางการแก้ไข การศึ กษาใช้วิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และตัวแทนภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องจานวน 32 ราย ผลการศึกษาพบว่า การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา นอกเหนือการดาเนินงานผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 แนวปฏิบตั ิในคู่มือ และ
ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องแล้ว ยังมีการใช้วิธีการการประสานงาน และการประสานความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ดว้ ย ปั ญหาที่พบและที่ตอ้ งแก้ไข
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คือ การขาดความรู ้ จิ ตสานึ กและความตระหนักในหน้าที่ของบุคลากรที่ มีไม่เพียงพอ และปั ญหาความ
ร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนต่างๆที่ทางานร่ วมกัน

คาสาคัญ : ความร่ วมมือ การแก้ไขปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the procedures and methods of solving the
complaints of the Damrongtham Center of Phayao Province, Fiscal Year B.E. 2562-2564. 2) Analyze the
level and nature of cooperation between individuals, agencies and organizations in the area. 3) Explore the
problems and obstacles in the operation and cooperation between different sectors, including solutions.
The study used a qualitative research method by interviewing 32 officials and representatives from
relevant sectors. The results of the study found that Operations to resolve complaints of the Damrongtham
Center of Phayao Province in addition to the operation through the procedures according to the regulations
of the Prime Minister's Office on the management of complaints, B.E. 2552, guidelines in the manual and
relevant laws and regulations. It has been used to coordinate methods and coordination with government
organization, the private organization, and the civil society organization in the area. The problem that was
encountered and that must be solved is a lack of knowledge, Consciousness and awareness of the duties of
insufficient personnel and problems of cooperation between different sectors working together.

Keywords: cooperation, problem solving of people's complaints, Damrongtham Provincial Center
บทนา
ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ศูนย์ดารงธรรม เป็ นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาร้องทุกข์
ร้องเรี ยนของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ต้ งั ศูนย์ดารงธรรม ทั้งในระดับส่ วนกลาง และส่ วน
ภูมิภาค ซึ่ งส่ วนภูมิภาคมี 2 ระดับ คือจังหวัดและอาเภอ ต่อมารัฐบาลได้ยกระดับความสาคัญ ผ่านนโยบาย
การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ให้ต้ งั ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบูรณาการการทางานกับ
หน่ วยงานราชการต่าง ๆ มีบทบาท เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับเรื่ องราวร้องเรี ยนร้องทุกข์จากประชาชน
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งยกระดับประสิ ทธิภาพในการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค เพื่อ
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สามารถให้บริ การประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ ว ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ
จังหวัดพะเยาเป็ นจังหวัดหนึ่ ง ที่ได้ต้ งั ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล ดังกล่าว ซึ่ ง
จากการดาเนินงานประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา สามารถ
ยุติเรื่ องร้ องทุ ก ข์ร้องเรี ย น แล้ว เสร็ จ ภายในปี งบประมาณในอัตราที่ สูงขึ้ น ต่ อเนื่ องในทุ ก ประเภทเรื่ อ ง
ร้องเรี ยน มีความสาเร็ จการยุติเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ของประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึง
30 มิถุนายน 2564 มีมากถึงร้อยละ 98.54 แม้ว่าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจะสามารถยุติเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยน
ได้ แต่เป็ นการยุติเรื่ องที่เป็ นไปตามแนวทางของคู่มือการดาเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ แก้ไขได้
ทั้งหมด แก้ไขได้บางส่ วน แก้ไขไม่ได้ สถิติของความสาเร็ จในการยุติเรื่ องดังกล่าว จึงเป็ นเพียงสถิติที่เป็ นไป
ตามตัวชี้ วดั ของกระทรวงมหาดไทยซึ่ งได้ระบุถึงแนวทางการดาเนิ นงาน แต่มีหลายกรณี ที่ยงั ไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริ ง เช่น ปั ญหาเรื่ องหนี้ สินของประชาชน การร้องขอการเข้าถึงหรื อให้ปรับปรุ ง
ระบบสาธารณู ปโภค สาหรับปั ญหาที่สามารถยุติได้ในอัตราที่นอ้ ยที่สุดได้แก่ ปั ญหาที่ดิน เป็ นปั ญหาที่อยู่
ในอานาจของหน่วยงานอื่นด้วย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ นต้นมา ทางศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
ได้พยายามหาแนวทางในการปรับกระบวนการทางานเพิ่มเติมจากคู่มือ โดยเน้นการประสานความร่ วมมือ
กับหน่ วยงานหรื อภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกันแก้ไขประหาให้ประชาชน รวมทั้งการใช้ความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมี ทาให้ปัญหาเรื่ องร้องเรี ยนหลายประเด็นสามารถยุติเรื่ อง
ได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ เนื่ องจากศูนย์ดารงธรรมไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้เองในทุกกรณี การดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยาต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากหลายหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล (ผูอ้ านวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา:สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2564)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดาเนินการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยาได้มีก ารปรับกระบวนการทางานเพิ่มเติมจากคู่มือ โดยเน้น หลักการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกันหลายภาคส่ วน (Collaborative governance) ซึ่งเป็ นรู ปแบบของความ
ร่ วมมือในดาเนินงานต่างๆของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็ นการตอบสนองต่อปั ญหาและดาเนินการอัน
เป็ นประโยชน์สาธารณะ ซึ่ งไม่ได้จากัดว่าเป็ นหน้าที่หรื อบทบาทของหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ ง หรื อเป็ นของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเดียว (Siv Vangen อ้างถึงใน ศศิธร ทองจันทร์ , 2559) ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึง
กระบวนการความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้ องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชนของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดพะเยา ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2654 ตั้งแต่ข้ นั ตอน กระบวนการ วิธีการจัดการเรื่ องร้องทุกข์
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ร้องเรี ยนของประชาชน รวมทั้งระดับและลักษณะความร่ วมมือ ระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข การศึกษานี้จะเป็ นการศึกษาการดาเนินงานในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เท่านั้น

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษา ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา นามาใช้ดาเนิ นการยุติ
ปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
2. เพื่อวิเคราะห์ระดับและลักษณะความร่ วมมือ ระหว่างบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน ของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
3. เพื่อสารวจปั ญหาและอุปสรรค การดาเนิ นงานและความร่ วมมือระหว่างบุคคล และภาคส่ วน
ต่างๆในพื้นที่ เพือ่ การแก้ไขปัญหาและ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

กรอบแนวคิดการทาวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่นามาใช้เป็ นกรอบคิดในการศึกษา
ได้แก่ แนวคิดเรื่ องการบริ หารกิจการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกันหลายภาคส่ วน (Collaborative governance)
ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการบริ หารราชการแผ่นดินแบบใหม่ ที่นามาใช้ในการจัดการงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน กาหนดนโยบาย หรื อบริ หารจัดการประเด็นสาธารณะที่มีความเกี่ยวข้องกับกับภาระอานาจ
และหน้าที่ของหน่วยงาน โดยปั ญหาหรื อภารกิจนั้นจะไม่สามารถดาเนิ นการโดยหน่วยงานเดียว หรื อ เป็ น
การดาเนิ นการนั้นเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวนมาก จึงต้องสร้างความร่ วมมือจาก
ภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหลายภาคส่ วนโดยใช้วิธีการบริ หารแบบร่ วมมือกัน ( Ansell, C. 2012 อ้างใน
พัชรี สิ โรรสและพรทิพย์ แก้วมูลคา , 2560) ซึ่ง Jan Kooiman (มปป อ้างใน วสันต์ เหลืองประภัสร์และคณะ,
2557) แบ่งระดับความร่ วมมือของการบริ หารกิ จการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกันหลายภาคส่ วนว่า อาจจะมี
รู ปแบบการสร้างความร่ วมมือได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) การประสานงานกัน (Coordination) เป็ นความร่ วมมือ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระดับ องค์ก รมี ก ารประสานการท างานอย่า งมี เ ป้ า หมาย ซึ่ ง อาจะให้อ งค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งมา
ดาเนินการร่ วมกัน ซึ่ งการประสานความร่ วมมือระหว่างองค์กรนั้น อาจทาได้ในหลายรู ปแบบ โดยอาจเป็ น
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกัน การประสานงานระหว่างองค์กรต่างสังกัด ซึ่งการ
ประสานการทางานร่ วมกันอาจเป็ นการประสานงานระหว่าง 2 องค์กร หรื อ ระหว่างหลายๆองค์กร (วสันต์
เหลืองประภัสร์ ,2555) เป็ นความร่ วมมือในลักษณะของการประสานงานอาศัยกลไกการประสานงานอย่าง
เป็ นทางการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่ งหรื อทั้งสองฝ่ าย
ร่ วมกัน (นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์, 2554) 2)การประสานความร่ วมมือ (Cooperation) เป็ นความร่ วมมือที่
เกิดขึ้นระหว่างสถาบันทางสังคม ที่เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะการประสานความร่ วมมือในการทางาน
ร่ วมกันระหว่างองค์กรเครื อข่ายที่อยูต่ ่างภาคส่ วนกัน (วสันต์ เหลืองประภัสร์ , 2555) โดยการร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน (Cooperation) เป็ นรู ปแบบความร่ วมมือกัน ในระดับที่สูงกว่าการประสานงาน ซึ่งหน่วยงานแต่
ละหน่ ว ยจะเข้า มาแสดงบทบาทในการด าเนิ น การในกิ จ กรรมบางอย่า งร่ ว มกัน หรื อ อาจจะเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้รูปแบบกระบวนการทางาน มีการตกลงกันเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่ วยงาน โดยมีการกาหนดเป้ าหมายของการร่ วมมือ เพื่อใช้เป็ นกลไกในการบูรณาการ
ความร่ วมมือ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานทุกฝ่ ายให้สามารถดาเนินการสู่ เป้าหมายได้ (นคริ นทร์ เมฆ
ไตรรัตน์, 2554) 3) การเข้ามาร่ วมมือกันทางาน (Collaboration) เป็ นความร่ วมมือที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล
หรื อกลุ่มคนที่ได้เข้ามาร่ วมมือกันทางาน ประกอบด้วยบุคลากรจากต่างหน่ วยงาน โดยจะเป็ นลักษณะการ
เข้ามาร่ วมมือกันดาเนิ นภารกิจ ซึ่ งจะมีการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์และการจัดองค์กรในลักษณะที่เป็ น
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ทางการ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ ,2555) ซึ่ งจะ ถือว่าเป็ นการทางานในรู ปแบบการบริ หารกิจการบ้านเมือง
แบบร่ วมมือกัน ที่อยูใ่ นระดับสู งสุ ด โดยแต่ละฝ่ ายจะเข้ามาร่ วมกันตั้งแต่การริ เริ่ มดาเนินการ มีการทางานใน
รู ปแบบใหม่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย โดยหน่ วยงานทุกฝ่ ายจะมีการจัดสรรหรื อแบ่งปั นทรัพยากรต่างๆเพื่อ
บริ หาร เช่น งบประมาณ และบุคลากร โดยจะร่ วมกันขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์อย่าง
เป็ นทางการ (นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2554)
ในส่ วนของ อุปสรรคในความร่ วมมือ ได้นาแนวคิดของ Linden 2547 (อ้างใน พรภณ พงษ์เพชร
2552) ที่ได้ระบุถึงปั ญหาและอุปสรรคในความร่ วมมือ โดยแบ่งลักษณะตามระดับออกเป็ น 4 ระดับได้แก่
อุปสรรคระดับปั จเจกบุคคล (Individual Hurdles) ประกอบไปด้วย ต้องการอานาจ กลัวสู ญเสี ยอานาจการ
ควบคุมและความเป็ นอิสระ คุณภาพ อัตลักษณ์ และทรัพยากร ขาดความไว้วางใจ และมีกาแพงความคิด
อุปสรรคระดับองค์กร (Organizational Hurdles) ต้องมีตน้ ทุนเป็ นภาระอย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถคาดคะเน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับที่ชดั เจน มีเป้ าหมาย และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อุปสรรคระดับสังคม (Societal
Hurdles) ได้แก่ ความเป็ นปั จเจกชน ทาให้เกิดความยากในการให้ความร่ วมมือ สังคมที่เน้นการแข่งขันสู ง
ทาให้เกิดความคิดและทัศนคติที่เน้นการเป็ นผูช้ นะหรื อผูส้ ู ญเสี ยเป็ นอย่างมาก และ อุปสรรคระดับระบบ
(systemic Hurdles) ได้แก่ ระบบการบริ หารจัดการ นโยบาย กฎหมาย การแบ่งแยกบทบาท อานาจหน้าที่ที่
ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในการทางาน การจัดการทรัพยากร
นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้น าผลงานวิ จ ัย ของ จัก รพัน ธ์ เตชะฤทธิ์ (2561) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด กรณี ศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นาแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ โดย
ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ มีการการบูรณาการกับทุกภาคส่ วน ตามการจัดตั้งกลุ่มภารกิจของจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 6 กลุ่ มภารกิ จ จัด ตั้งชุ ด เฉพาะกิ จ ลดขั้น ตอน ลดระยะเวลาการด าเนิ นงาน และใช้วิ ธี ก าร
ประสานงานให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องรับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมข้อมูล ใช้อานาจของฝ่ ายปกครองและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ผ่านหน่วยงานที่อยูใ่ นพื้นที่ในการแก้ไข
ปัญหา และงานของสร้อยนภา วงษ์เปี ย (2562) ได้ศึกษาเรื่ องบทบาทของศูนย์ดารงธรรมอาเภอในการจัดการ
เรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ กรณี ศึกษาศูนย์ดารงธรรมอาเภอในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
การบูรณาการการทางานร่ วมกันกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทั้งในส่ วนกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯหน่ วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนสาคัญที่จะทาให้งานประสบ
ความสาเร็ จ รวมทั้งการมี ส่ว นร่ ว มถื อเป็ นกลไกส าคัญ ของหน่ ว ยงานราชการและรั ฐ บาลที่ ผลัก ดัน ให้
ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ตลอดจนส่ วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานและการแก้ไข
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ปัญหาร่ วมกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจร่ วมกัน ทาให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการของประชาชนหรื อผูร้ ้องเรี ยน

วิธีการวิจยั
การวิจยั เป็ นงานที่ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) มีวิธีการเก็บ
ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (Semi-structure
Interview) โดยจะมีประเด็นคาถามที่ตอ้ งการจะศึกษาไว้ล่วงหน้า ซึ่ งลักษณะคาถามจะเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open - ended Questions)
ประชากรเป้าหมาย คือผู ้ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา และผูเ้ กี่ยวข้องจานวน 32
ราย โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) แบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 เป็ นผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากภาครัฐ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจานวน 6
ราย กลุ่มที่ 2 ตัวแทนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ปลัดอาเภอและเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบศูนย์ดารงธรรมอาเภอ รวม
18 ราย กลุ่ม 3 ผูแ้ ทนหน่วยราชการที่ได้ให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
พะเยา จานวน 5 ราย กลุ่ม 4 ผูแ้ ทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่เคยให้ความ
ร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาร่ วมกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา จานวน 4 ราย

ผลการวิจยั
1. ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา นามาใช้ดาเนิ นการยุติปัญหาเรื่ อง
ร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผูร้ ับผิดขอบศูนย์ดารงธรรมจังหวัด พะเยา จานวน 6 ราย
สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดโครงสร้างการทางานและการจัดแบ่งส่ วนงาน ของศูนย์ดารงธรรมประกอบด้วย
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ 9 แห่ ง โดย ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ยุติปัญหา
เรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา มีช่องทางรั บเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน5 ช่ องทาง คือ 1.) ไปรษณี ย ์ 2.)
โทรศัพท์หมายเลข 0 5444 9735 3.) ทางเว็บไซต์ www.phayao.go.th. 4.) ประชาชนเข้ามาร้องทุกข์ดว้ ย
ตัว เอง 5.) ช่ องทางอื่ น เช่ น การส่ งต่อเรื่ องจากหน่ ว ยงานต่ างๆ มี เจ้าหน้าที่ เป็ นผูค้ ดั กรองเรื่ องหรื อให้
คาปรึ กษาในขั้นต้น และแบ่งประเภทเรื่ องร้องเรี ยน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นจะส่ ง
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ต่อให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ หรื อหากเป็ นการร้ องเรี ยนที่หน่ วยงานในระดับพื้นที่จะส่ ง
ให้กบั ศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 9 อาเภอ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งและแก้ไขต่อไปกรณี ที่เป็ นปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนหรื อศูนย์ดารงธรรมอาเภอไม่สามารถแก้ไขได้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา จะประสานงานกับ
ส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปั ญหา หลังจากมีการส่ งต่อเรื่ อง จะมีการติดตามเรื่ องผ่าน 4 กระบวนการ คือ
การโทรศัพท์ติดตาม การออกหนังสื อพร้อมแจ้งเงื่อนไขระยะเวลา เชิญประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อแนวทางการ
แก้ไขปั ญหา และ ลงพื้นที่เพื่อเร่ งรัดการดาเนิ นการ ตามลาดับ สาหรับบางประเด็นปั ญหาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดพะเยามีความเห็นว่า สามารถดาเนิ นการแก้ไขให้กบั ประชาชนได้ทนั ที หากเป็ นไปได้จะ
ประสานคู่กรณี หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อเข้ามาหารื อที่สานักงานในวันดังกล่าว
และเสนอยุติเรื่ องไปพร้อมกัน เพื่อลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
2. ระดับและลักษณะความร่ วมมือ ระหว่างบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน ของศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากภาครัฐ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ณ ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และผูแ้ ทนหน่ วยราชการ ผูแ้ ทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคมในพื้นที่ที่เคยให้ความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาร่ วมกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ต่างให้ขอ้ มูลไป
ในแนวทางเดี ยวกัน ที่ สามารถสรุ ปได้ว่า การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้ องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดพะเยา นอกเหนื อการดาเนิ นงานผ่านขั้นตอนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ
เรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และแนวปฏิบตั ิในคู่มือการจัดการเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยน ของศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหนังสื อสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีการใช้วิธีการประสาน
ความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ การดาเนิ นการ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา หากเป็ นเรื่ องที่ทางศูนย์
ดารงธรรมไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จในการแก้ไขปั ญหาได้เอง หรื อเรื่ องที่มีความสลับซับซ้อน จาเป็ นต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากหน่ วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและหน่ วยงานเอกชน ภาคประชาชนที่ตอ้ งเข้ามาร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหาหลายภาคส่ วน ในช่ วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ได้มีการประสานหน่ วยงานภายนอกที่เป็ น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ว ยกัน ให้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การแก้ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ร้ อ งเรี ย นของ
ประชาชน ซึ่งเป็ นไปในลักษณะของประสานขอความร่ วมมือให้จดั การแก้ไขปั ญหาให้ตามภาระหน้าที่ของ
ส่ ว นงานนั้น เช่ น กรณี ก ารร้ อ งทุ ก ข์เ พื่ อ ขอเอกสารสิ ท ธิ์ (โฉนด)ในที่ ดิ น ทากิ น ในพื้ น ที่ อ าเภอปง เมื่ อ
ตรวจสอบแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ป่า จึงยุติเรื่ องและชี้แจง
กับประชาชน แม้ว่าจะยุติเรื่ องแต่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้มีการติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่ อง เช่น เชิญผู ้
ร้ อ งและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง มาร่ ว มหารื อ หาทางออก รวมทั้ง ท าความเข้า ใจในข้อ กฎหมาย เพื่ อ ให้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ประชาชนเกิดการรับรู ้และยอมรับ ว่าเป็ นเงื่อนไขทางข้อกฎหมาย หรื อกรณี ที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนสู ง เช่น
ข้อ ร้ องเรี ย น เรื่ อ งการบ าบัด น้ า เสี ย ของโรงงานอุ ตสาหกรรมแห่ งหนึ่ ง ประชาชนในพื้น ที่ ไ ด้รั บความ
เดือดร้อน จึงประสานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบ สั่งปิ ดโรงงานแห่ งนั้น ปั ญหาที่ตามมาคือส่ งผล
ให้ประชาชนที่ทางานในโรงงานนั้นต้องหยุดงานขาดรายได้ จึงต้องใช้วิธีการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ที่ทาการปกครองอาเภอ สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาค 2 (ลาปาง) สานักงานแรงงาน สานักงานสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน สถานี ตารวจภูธรในพื้นที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่มาร่ วมแก้ไขปั ญหา จน
ได้รับความพึงพอใจของทุกฝ่ าย เป็ นต้น
นอกจากการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องทุกข์ของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันแล้ว ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดพะเยาได้มีการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงาน หรื อ องค์กร ภายนอกที่เป็ นภาคเอกชน
ประชาชน องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่เช่น กรณี มีขอ้ ร้องเรี ยนของกลุ่มสภาประชาชนในประเด็นปั ญหา
ความเสี่ ยงของเด็กและเยาวชนในจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยาได้ส่งต่อเรื่ องให้พฒั นาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานการแก้ไขปั ญหา มีการเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐ เช่น สานักงานศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด มูลนิ ธิพะเยาเพื่อการพัฒนา หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาเด็กและเยาวชน
กลุ่มเครื อข่ายเยาวชน มาประชุมหารื อเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน เป็ นต้น
3. ปั ญหาและอุปสรรค การดาเนิ นงานและความร่ วมมือระหว่างบุคคล และภาคส่ วนต่างๆในพื้นที่
เพื่อการแก้ไขปั ญหาและ แนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล จาก
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยาพบว่า ปั ญหาในการทางานส่ วนใหญ่ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับบุคลากร ทั้งในด้าน
ทักษะความรู ้ ความชานาญงาน ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิงาน ภารกิจในการ
ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชน และจานวนเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง ที่มีจานวนน้อย เกินภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีจานวนมาก รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละ
หน่ วยงานมีความแตกต่างกัน เช่น บางหน่ วยงานต้องนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาก่อนทุกครั้ง แต่บาง
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบสามารถตัดสิ นใจเบื้องต้นได้ดว้ ยตัวเอง ทาให้เมื่อมีการประชุมหรื ออยูใ่ นคณะทางาน
ร่ วมกัน ทาให้คณะทางานไม่สามารถตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาได้ครบทุกประเด็น นอกจากนี้ยงั มีประเด็นปั ญหา
ในเรื่ องระเบี ยบกฎหมายที่ แต่ละหน่ วยงานรั บผิดชอบแตกต่างกัน ในประเด็นปั ญหาที่ซับซ้อน ต้องใช้
หน่วยงานหลายหน่วยงานร่ วมดาเนินการ ล่าช้าเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายหลายฉบับ อนึ่งปัญหาดังกล่าวไม่
เกิดขึ้นกับการร่ วมทางานในภาคเอกชน ข้อเสนอแนะในการปรับกระบวนการทางาน คือ การสร้างความ
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บทความฉบับเต็ม
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตระหนักรู ้เรื่ องทัศนคติในการช่วยเหลือประชาชน ผ่านผูบ้ ริ หารระดับจังหวัด เพื่อให้ความสาคัญ โดยนา
ความร่ วมมือภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด จะทาให้ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานและ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เกิดความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และกาหนดเป้าหมายร่ วมกัน ส่ งผลให้เกิดการ
สร้างความร่ วมมือในการทางานในรู ปแบบต่าง ๆ จนสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพต่อไป

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ผูเ้ ขียนมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนามาอภิปรายดังนี้
1. ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา นามาใช้ดาเนิ นการยุติ
ปั ญหาเรื่ องร้องทุกข์ร้องเรี ยนของประชาชน ในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 พบว่า การดาเนิ นการ
แก้ไขปั ญหาเรื่ องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยาและอาเภอ หากเป็ นเรื่ องที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของตน ได้มีการดาเนินงานผ่านขั้นตอนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552 และแนวปฏิ บ ั ติ ต ามคู่ มื อ การจั ด การเรื่ องร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ยนของศู น ย์ ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และหนังสื อสัง่ การ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นหลัก
แต่ ใ นกรณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ไ ม่ มี อ านาจเบ็ ด เสร็ จ ในการแก้ไ ขปั ญ หาได้เ อง หรื อ เรื่ อ งที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน จาเป็ นต้องใช้ความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ภาคประชาชน
ที่ตอ้ งเข้ามาร่ วมกันแก้ไขปั ญหาหลายภาคส่ วน ทางศูนย์ฯได้มีการประสานงานไปยังหน่ วยงานภายนอกที่
เป็ นหน่ วยงานภาครัฐด้วยกัน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการแก้ไขปั ญหาเรื่ องร้ องทุกข์ร้องเรี ยนของ
ประชาชน ซึ่ งเป็ นไปในลักษณะของประสานขอความร่ วมมือจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ให้จดั การแก้ไข
ปั ญหาให้ตามภาระหน้าที่ของส่ วนงานนั้น ๆจากผลการศึกษา พบว่า เป็ นไปตามหลักการของ แนวคิดการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกันหลายภาคส่ วน (Collaborative governance)ที่ Jan Kooiman (มปป
อ้างใน วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ 2557) ได้แบ่งระดับความร่ วมมือ โดยมีรูปแบบการสร้ างความ
ร่ วมมือใน 3 ลักษณะ คือ การประสานงานกัน (Coordination) เป็ นความร่ วมมือที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรที่มี
เป้าหมาย ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมาดาเนินการบางกรณี ร่วมกัน โดยการประสานงานระหว่างองค์กรย่อยต่างสังกัด 2
องค์กร หรื อ หลายองค์กร ส่ วนรู ปแบบของความสัมพันธ์ในการประสานความร่ วมมือดังกล่าว (วสันต์
เหลืองประภัสร์ ,2555) ดังนั้นการประสานงานระหว่างหน่ วยงาน (Coordination) จึงเป็ นความร่ วมมือใน
ระดับ เริ่ ม ต้น ซึ่ งในลัก ษณะของการประสานงานกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จะใช้ก ลไกการ
ประสานงานอย่างในลักษระเป็ นทางการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่ วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ งหรื อทั้งสองหน่วยงานร่ วมกัน (นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2554) นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
พบว่า ในการทางานได้มีการยกระดับให้เป็ นไปตามลักษณะการทางานในรู ปการประสานความร่ วมมือ
(Cooperation) และมีการตั้งคณะทางานตามภารกิจต่าง ๆ เข้ามาเป็ นคณะทางาน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายได้
เข้ามาตัดสิ นใจในการหาทางออกในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
2. ประเด็นปั ญหาและอุปสรรค การดาเนินงานและความร่ วมมือระหว่างบุคคล และภาคส่ วนต่าง ๆ
ในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปั ญหา พบว่า ปั ญหาในการทางานส่ วนใหญ่ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับบุคลากร ทั้งในด้าน
ทักษะความรู ้ ความชานาญงาน จิตสานึกและความตระหนักของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิงาน ในการช่วยเหลือ
แก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชน และจานวนเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ เกินภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีจานวน
มาก รวมทั้ง วัฒ นธรรมองค์ก รแตกต่ า งกัน จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว ถื อ เป็ นอุ ป สรรคระดับ องค์ก ร
(Organizational Hurdles) ที่ตอ้ งมีตน้ ทุน แต่ไม่สามารถคาดคะเนผลประโยชน์ที่จะได้รับที่ชดั เจน มี
เป้ าหมายที่แตกต่าง ยึดมัน่ ในระบบทรั พยากรมนุ ษย์ และมีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน และอุปสรรคระดับ
ระบบ (systemic Hurdles) ได้แก่ ระบบการบริ หารจัดการ นโยบาย กฎหมาย บทบาท อานาจหน้าที่ที่ไม่เอื้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในการทางาน การจัดการทรัพยากร เช่น บุคลากร เงิน เป็ นต้น ตามแนวคิดของ Linden
2547 (อ้างใน พรภณ พงษ์เพชร 2552)
นอกจากนี้ ควรมีนาแนวคิดด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้
เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ มีการการบูรณาการกับทุกภาคส่ วนการ
ตามข้อเสนอแนะของ จักรพันธ์ เตชะฤทธิ์ (2561) ที่ศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานของศูนย์
ดารงธรรมจังหวัด กรณี ศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ที่เสนอให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจัดตั้งชุด
เฉพาะกิจ เพื่อช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาการดาเนินงาน และใช้วิธีการประสานงานล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมข้อมูล
เตรี ยมความพร้อม และงานของสร้อยนภา วงษ์เปี ย (2562) ได้ศึกษาเรื่ องบทบาทของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ในการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ กรณี ศึกษาศูนย์ดารงธรรมอาเภอในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่เสนอ
ให้มีการบูรณาการการทางานร่ วมกันกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจร่ วมกัน ตรงกับความต้องการของประชาชน
หรื อผูร้ ้องเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรเพิ่มอานาจในการบริ หารให้กบั ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เพื่อเกิดการสั่งการ หรื อ
การจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างเบ็ดเสร็ จ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งสามารถบูรณาการการแก้ไข
ปั ญ หาร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเป็ นไปโดยความรวดเร็ ว นอกจากนี้ ควรออกนโยบายการพัฒ นา
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนทุกหน่วยงาน จะทาให้ลดปั ญหา
ด้านการขาดทักษะ รวมทั้งเกิดการสร้างความตระหนักรู ้ในการทางานแก้ไปปั ญหาในระดับปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
เป็ นส่ วนเสริ มให้เกิดความร่ วมมือจนทาให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์ ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ที่เป็ นจุดอ่อน และจุดแข็ง และวิเคราะห์ ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ที่สร้างโอกาส และ เป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของ
ศูนย์ราชการสะดวก และ 2)วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ผ่านการประเมินการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก
การศึกษาใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ 1) ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับกรม ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครองที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน ส่ วนแผนงานยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง จานวน 2 ราย 2) ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับ
จังหวัด ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครองที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสานักทะเบียนจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 2 ราย และ 3) ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ระดับอาเภอ ได้แก่ นายอาเภอสันทราย เจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องในสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 3 ราย รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 16 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยด้านนโยบาย ระบบ ขั้นตอน
กระบวนการทางาน การติดต่อสื่ อสาร บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า แนวทางการบริ หารงานของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย ถือ
เป็ น จุดแข็ง ปั จจัยด้านบุคลากร เป็ นทั้งแข็งและจุดอ่อนได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญงาน
การมีจิตบริ การ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ แต่มีจานวนมากเพียงพอ 2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เป็ นโอกาส ได้แก่ การมีระบบขนส่ ง
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สาธารณะที่ดี การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการปกครอง ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 การมีประชากรที่มีความหลากหลาย และต้องการการบริ การแตกต่างกัน การทางานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่ งครัด 3) สานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสและ
อุปสรรค มากาหนดเป็ น กลยุทธ์เชิงรุ ก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกันได้

คาสาคัญ: สานักทะเบียนอาเภอ, ศูนย์ราชการสะดวก, เกณฑ์มาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก
Abstract
The objectives of this research were to 1) Analyze internal environment factors of San Sai District
Registrar Bureau,Chiang Mai Province which are the weaknesses and strengths of the operation to raise
service standards to Convenient Government Center and analyze external environment factors that creates
opportunities and is a problem for the implementation of upgrading the standards of the Convenient
Government Center. and 2) analyzing the strategic remedial approach of San Sai District Registrar
Bureau,Chiang Mai Province to pass the evaluation of the convenient service of the Convenient Government Center.
The study used a qualitative research method. The key informants were the Chief of Provincial
Administration Group of the Chiang Mai Province Registrar Bureau, District Chief, Deputy District Chief
and the officers working in The San Sai District Registrar Bureau and The Chiang Mai Province Registrar
Bureau. A total of 16 cases. The results of the study revealed that 1) Policy factors, systems, procedures,
work processes communication personality and leadership The administration approach of the San Sai
District Registry is considered to be a strong points are both strengths and weaknesses, including Staff
with skills, knowledge, abilities, expertise, service mind and enough numbers. 2) Opportunity
environmental factors include having good public transportation system. receiving the budget from
Department of Provincial Administration Factors that are hindering include the epidemic situation of the
coronavirus disease 2019, the diverse population. and require different services Work that requires
compliance Strict regulations 3) San Sai District Registrar Bureau,Chiang Mai Province can bring
weaknesses, strengths, and opportunities and obstacles into proactive strategies. remedial strategy passive
strategy defensive strategy
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บทนา
แนวทางของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปั จจุบนั ปฏิบตั ิงานภายใต้แนวคิด ‚หน้าที่
ของฝ่ ายปกครอง คือ ทาให้ประชาชนทุกข์นอ้ ยลง สุ ขมากขึ้น” โดยมีกรอบการขับเคลื่อนโครงการสาคัญ
ของกรมการปกครองประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ ‚10 โครงการสาคัญสู่ การเป็ นกรมการ
ปกครองวิถีใหม่” โดยหนึ่งในโครงการสาคัญและเกี่ยวข้องกับการให้บริ การประชาชนโดยตรง คือ งานด้าน
การทะเบี ยนราษฎร และงานด้านบัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครองจึ งได้ผลักดันนโยบายการ
ยกระดับการบริ ก ารของสานัก ทะเบี ย นอาเภอภายใต้ตวั ชี้ ว ดั ของการเป็ นศู น ย์ราชการสะดวก (GECC)
(หนังสื อกรมการปกครอง, 23 ธันวาคม2563) ทัว่ ประเทศ
ในส่ วนของจังหวัดเชี ยงใหม่ มีสานักทะเบียนอาเภอ/ศูนย์บริ การเค้าเตอร์ อาเภอ...ยิ้ม สมัครขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 3 แห่ ง ได้แก่
สานักทะเบียนอาเภอสันป่ าตอง สานักทะเบียนอาเภออมก๋ อย และศูนย์บริ การเค้าเตอร์ อาเภอ...ยิ้ม ศูนย์
เศรษฐกิ จ บ่ อสร้ า ง อ าเภอสัน ก าแพง และได้รั บ การจัด สรรเงิ น แห่ ง ละ 20,000 บาท (หนัง สื อ กรมการ
ปกครอง, 13 มีนาคม 2563) แต่ผลการพิจารณาพบว่า ทั้ง 3 แห่ งไม่ผา่ นการคัดกรองเอกสารตามหลักเกณฑ์
ทั้ง 3 ด้าน จึงไม่สามารถรับการตรวจประเมินในพื้นที่ของคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. 2563ได้ ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการปกครอง ได้
เปิ ดรับสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มีสานักทะเบียนอาเภอที่
ผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัครจากสานักงานปลัดสานักนายกรั ฐมนตรี จานวน 14 แห่ ง โดยจังหวัด
เชี ย งใหม่ มีสานักทะเบี ย นอาเภอที่ ผ่านการคัดกรองเอกสาร คื อ สานักทะเบี ยนอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เพียงแห่งเดียว ซึ่งอาเภอสันทราย เป็ นอาเภอขนาดใหญ่ มีประชากรทั้งหมด 138,530 คน (ทะเบียน
ราษฎร อาเภอสันทราย, 2564) มีสภาพสังคม ผสมผสานสังคมกึ่งเมือง – กึ่งชนบท ประชากรมีความ
หลากหลายและผสมผสานทั้งเกษตรกร รับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย พนักงาน - รัฐวิสาหกิจ รับราชการ ฯลฯ การ
ให้บริ การประชาชนของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย แบ่งการให้บริ การเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทะเบียน
ราษฎร ด้านบัตรประจาตัวประชาชน ด้านทะเบียนทัว่ ไป และจากสถิติในปี พ.ศ. 2563 มีประชาชนมาติดต่อ
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รับบริ การสานักทะเบียนอาเภอสันทรายจานวน 48,562 คน มีผูม้ ารับบริ การด้านทะเบียนราษฎร จานวน
29,717 คน ด้านบัตรประชาชน จานวน 15,396 คน ด้านทะเบียนทัว่ ไป จานวน 3,449 คน
ผลจากการยกระดับ มาตรฐานการให้บ ริ ก ารประชาชนตามเกณฑ์ก ารประเมิ น การขอรั บ รอง
มาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย ด้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านกายภาพ เช่น การจัดสถานที่ และเวลาที่สะดวก เข้าถึงจุดบริ การได้ 2)
ด้า นคุ ณ ภาพ เช่ น งดการขอส าเนาบัต รประชาชนและส าเนาทะเบี ย นบ้า น มี ร ะบบการติ ดตาม การใช้
เทคโนโลยี และบุคลากรที่เหมาะสม 3. ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริ การ
พบว่า จากการจากการตรวจประเมินของคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยผลการตรวจประเมินฯ สานักทะเบียนอาเภอ
สันทราย ผ่านเกณฑ์ท้ งั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ และด้านผลลัพธ์ (หนังสื อกรมการปกครอง,
22 เมษายน 2564)
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา ถึงความสาเร็ จในการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การเป็ นศูนย์ราชการสะดวก
ของส านัก ทะเบี ย นอ าเภอสั น ทราย จัง หวัด เชี ย งใหม่ ว่ า ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มภายในได้แ ก่ บุ ค ลากร
โครงสร้างองค์กร การบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เทคโนโลยี การ
ประชาสัมพันธ์ และค่านิ ยมร่ วมขององค์กร ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย เป็ นจุดอ่อน และจุดแข็ง ต่อ
การยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์
ราชการสะดวก ยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หรื อไม่ อย่างไรบ้าง ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ สภาพพื้นที่
สภาพสังคม คุณภาพ ปั ญหาและความต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐบาล ความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
เป็ นปั จจัยที่สร้างโอกาส หรื อ ปั ญหา ต่อการดาเนิ นการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การตามมาตรฐานการ
ให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หรื อไม่ อย่างไรบ้าง และ สานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ มีแนวทางการแก้ไขเชิงกลยุทธ์อย่างไร จนทาให้ประสบความสาเร็ จในการยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริ การประชาชนตามมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์ ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่
เป็ นจุ ด อ่ อ น และจุ ด แข็ง และวิ เ คราะห์ ปั จ จัย สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ สร้ างโอกาส และ เป็ นปั ญหา
อุปสรรคต่อการดาเนินการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานการ
ให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก
2. เพื่อวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จน
ทาให้ประสบความสาเร็ จในการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์การประเมินการขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก

กรอบแนวคิดการทาวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
จากกรอบแนวคิ ด ข้างต้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ งนา แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจ ัยที่ เ กี่ ย วข้อง มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT ผูว้ ิจยั นามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรื อองค์กร เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคขององค์กร หรื อความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนาพา
องค์กรไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ (ธีระชัย เนียมหลวง, 2557)
ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็ง ของสานักทะเบียน
อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ในการยกระดับการให้บริ การประชาชนเป็ นไปตามมาตรฐานของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) เป็ นกรอบคิดในศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อประเมินสถานภาพขององค์กร
โดยรวมว่า มีความพร้อมหรื อมีขอ้ บกพร่ องอะไรบ้าง เพื่อให้องค์กรนาจุดอ่อน และจุดแข็ง ไปกาหนดกล
ยุทธ์แก้ไขในส่ วนที่เป็ นจุดอ่อน และใช้กลยุทธ์เสริ มให้องค์กรเติบโต ผูว้ ิจยั ใช้ แนวคิด McKinsey 7-S
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (McKinsey 7-S Model) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
ประกอบด้วย
(ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, 2558) 1) โครงสร้างองค์กร (Structure) ได้แก่ โครงสร้างการบริ หารและ
โครงสร้างงาน สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความเชี่ยวชาญ และ ภาพลักษณ์ขององค์กร 2) กลยุทธ์
องค์กร (Strategy) หมายถึง นโยบายทิศทาง กิจกรรม ขอบเขตการทางาน มีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลง 3) ระบบการทางาน (System) คือ ขั้นตอนและ
กระบวนการทางาน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อสื่ อสาร ระบบประกันคุณภาพงาน
4) ลักษณะการทางานของผูน้ า (Style) หมายถึง บุคลิกภาพและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารระดับสู งในองค์กร
แนวทางการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร 5) บุคลากร (Staff) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์หรื อ สมาชิกขององค์กร
แบบแผนและพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิต่อบุคลากรในองค์กร 6) ทักษะความสามารถขององค์กร (Skills) หมายถึง
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานที่เกิดจากทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และ 7) ค่านิยมร่ วม (Shared
Values) หมายถึง วัฒนธรรมขององค์กร การอยูร่ ่ วมกันของสมาชิกในองค์กรความคาดหวังขององค์กร
การวิ เ คราะห์ โ อกาสและอุ ป สรรคของส านัก ทะเบี ย นอ าเภอสั น ทราย จัง หวัด เชี ย งใหม่ การ
ดาเนินงานยกระดับการให้บริ การประชาชน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็ น
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ที่อาจส่ งผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น เศรษฐกิจ
นโยบายการเงิน งบประมาณ สิ่ งแวดล้อมทางสังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ที่อาจเป็ นโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม (Opportunities) หรื อ อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาว่า
ปัจจัยใดที่เป็ นปัจจัยภายนอกองค์กรที่สามารถก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อโอกาสต่อองค์กรในระดับมหภาค
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ทั้งทางตรง และทางอ้อม ตัวแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ผูว้ ิจยั ใช้ ตัวแบบ PEST (PEST
Analysis) ของ Susser (1992, p. 180-181, อ้างถึงใน ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย,2558)โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ระบบการเมือง (Politics) ได้แก่ การกาหนดนโยบายสาธารณะ ที่มีส่งผลโดยตรงต่อการบริ หาร
ขององค์กรภาครัฐ ระบบการเมือง ทั้งฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติและฝ่ ายตุลาการ กลุ่มผลประโยชน์และ
สื่ อมวลชน พรรคการเมือง กลุ่มประชาชน และกลุ่มระบบราชการ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทและส่ งผลกระทบ
ต่อการบริ หารงานขององค์กรภาครัฐที่แตกต่างกัน 2) ระบบเศรษฐกิจ(Economics) หมายถึง สภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ ที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการบริ หารงานของภาครัฐ สถานภาพทางการเงินของ
หน่วยงานที่องค์กรภาครัฐต้องรับผิดชอบ 3) ระบบสังคม (Social Relations) ได้แก่ วัฒนธรรมทางสังคม
ขนาดและคุณภาพของประชากร ปั ญหาของประชาชน และความต้องการของประชาชน สถาบันทางสังคม
เช่น ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ที่มีบทบาทต่อแนวคิด ความเชื่อ และการสนับสนุ นหรื อ
ต่อต้านการบริ หารงานของภาครัฐ และ 4) เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ความเจริ ญและความก้าวหน้า
ของนวัตกรรม การโทรคมนาคม และเครื่ องมือสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการบริ หารงานของหน่ วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารที่มีบาทบาทสาคัญต่อการบริ หารงานในองค์กรสมัยใหม่
นอกจากนี้ การคมนาคมและการขนส่ ง อัน เนื่ อ งมาจากความเจริ ญ ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และระบบ
โทรคมนาคม การขนส่ งทาให้การติดต่อ การขนส่ งสิ นค้า และการเดินทางสะดวก
การวิเคราะห์กลยุทธ์ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถให้บริ การได้ตาม
เกณฑ์การประเมินขอการรับรองมาตรฐานการให้บ ริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ และด้านผลลัพธ์ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดการจัดทา SWOT Matrix มาใช้เป็ นกรอบคิด
ในการศึกษา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ชูเพ็ญ วิบูลสันติ
,2541: 203 – 209) เป็ น 4 กลยุทธ์คือ ดังนี้
1) กลยุทธ์เชิงรุ ก SO (Strengths – Opportunities) คือ การนาจุดแข็งและโอกาสภายนอกขององค์กร
มาก าหนดกุลยุทธ์ และสามารถน าไปแก้ไ ขสิ่ งที่ เ ป็ นจุ ด อ่ อนขององค์ก ร 2) กลยุทธ์เ ชิ งแก้ไ ข WO
(Weaknesses – Opportunities) เป็ นการพยายามหาวิธีแก้ไขหรื อลดจุดอ่อนหรื อจุดด้อยภายในองค์กร โดย
พิจารณานาโอกาสภายนอกที่เอื้ออานวย มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์การมาใช้ให้มากที่สุด 3) กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน ST (Strengths – Threats) เป็ นการนาจุดแข็งภายในองค์กรมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ด้วยการมุ่ง
แก้ไขอุปสรรคภายนอกให้ลดน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ แม้ว่าใน บางครั้งจุดแข็งขององค์กรอาจไม่
สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไป แต่ก็เป็ นการลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นให้นอ้ ยที่สุด และ 4) กลยุทธ์
เชิงรับ WT (Weaknesses – Threats) เป็ นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขและลดความเสี ยหายที่เกิดจากจุดอ่อนขององค์กร
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และอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ที่อาจมีผลรุ นแรงต่อองค์กร เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจึงต้องมีการคิดกล
ยุทธ์ใหม่
ในส่ วนของ งานวิจยั ที่ได้นามาใช้เป็ นกรอบคิด ได้แก่ การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการให้บริ การ
ภาครัฐ กรณี ศึกษาศูนย์ประสานการบริ การด้านการลงทุน ของ วิจิตต์ เอี่ยมสมบูรณ์ (2559) ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของศูนย์ประสานการด้านการลงทุน (OSOS) แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นแรก คือ ปั จจัยที่เอื้อให้ศูนย์ประสานการบริ การด้านการลงทุน (OSOS) ประสบความสาเร็ จ ได้แก่
1) ผูบ้ ริ หาร นโยบายและงบประมาณ 2) ปั จจัยด้านบุคลากร 3) ความร่ วมมือที่เกิดจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านการลงทุน และ 4) ปัจจัยด้านทาเลที่ต้ งั และประเด็นที่สอง คือข้อจากัด และปั ญหาอุปสรรคใน
การดาเนิ นงานของศูนย์ประสานการบริ การด้านการลงทุน (OSOS) ประกอบด้วย 1) ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ลักษณะของบริ การ 3) ความไม่เป็ นแบบแผนเดียวกันของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแบบฟอร์มเอกสารสาคัญต่างๆ 4) ปัญหาด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
และนอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลงานวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ การสาธารณะเพื่อยกระดับคุ ณภาพ
มาตรฐานการบริ การที่ ดี แ ก่ ประชาชนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในจังหวัด ปทุ มธานี ของภิ ศกั ดิ์
กัลยาณมิตร (2561) ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่าปั ญหาของระบบการให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ได้แก่ บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอต่อให้บริ การประชาชน ส่ งผลให้เกิดความล่าช้า ด้านประชาชน
คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขึ้นตอนและเอกสารที่จาเป็ นสาหรับการมาติดต่อ และ
ความไม่เพียงพอของวัสดุและอุปกรณ์ เช่น อาคารสถานที่ ป้ายแสดงขั้นตอน และเทคโนโลยี
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ เกณฑ์การให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center : GECC) การประเมินหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก
สานักงานพัฒนาระบบบราชการได้กาหนดเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน ซึ่ งประกอบด้วยเกณฑ์ 3 เกณฑ์
ได้แก่ 1. เกณฑ์ดา้ นกายภาพ เป็ นแบบประเมินที่หน่วยงานต้องประเมินตนเอง (Self-Checklist) มีท้ งั หมด 14
ข้อ 2. เกณฑ์ดา้ นคุณภาพ มีคะแนนทั้งหมด 70 คะแนน โดย แบ่งตามระบบการให้บริ การออกเป็ น 3 ระบบ
ได้แก่ ระบบก่อนเข้าสู่ จุดให้บริ การ ระบบจุดให้บริ การและระบบสนับสนุ นการให้บริ การ 3. เกณฑ์ดา้ น
ผลลัพธ์ มีคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน ประกอบด้วย 1. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริ การ
จานวน 10 คะแนน 2. ความสะดวกในการติดต่อราชการโดยพิจารณาจากความรวดเร็ วขั้นตอนสั้นเข้าถึง
บริ การได้หลายช่องทาง จานวน 10 คะแนน 3. การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริ การประชาชนจนทาให้
สามารถใช้บริ การได้จากทุกที่ทุกเวลาการติ ดตามสถานะบริ การด้านระบบการร้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จานวน 10 คะแนน (คู่มือสาหรับหน่ วยงานที่สมัครขอรับการรับรอง มาตรฐานการให้บริ การของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. 2564, 2564)
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วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ใช้ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi - structure interview) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และเลือกกรณี ศึกษา
(Case Study Selection) คือ สานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และใช้วิธีการคัดเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection)
โดยทาการเลือกจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับกรม ได้แก่ เจ้าพนักงาน
ปกครองที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน ส่ วนแผนงานยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง จานวน 1
ราย 2) ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับจังหวัด ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครองที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสานักทะเบียนจังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 1 ราย และเจ้าหน้าที่ปกครองที่ปฏิบตั ิงานในสานักทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ราย
และ 3) ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับอาเภอ ได้แก่ นายอาเภอสันทราย จานวน 1 ราย ปลัดอาเภอผูร้ ับผิดชอบงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ในสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2
ราย พนักงานราชการผูร้ ับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนในสานักทะเบียนอาเภอ
สันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 1 ราย ลูกจ้างผูร้ ั บผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชนในสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 3 ราย เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ของสานักทะเบียนท้องถิ่นในสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 ราย รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 20 ราย

ผลการศึกษา
1) แนวทางการการดาเนินงานยกระดับมาตรฐานการรบริ การเป็ นศูนย์ราชกาสะดวก
การรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรี ในเรื่ องของการยกระดับมาตรฐานการบริ การให้แก้ประชาชน
โดยตั้งเป็ นศูนย์ราชกรสะดวก หรื อ GECC กรมการปกครองได้ผลักดันนโยบายขอรัฐบาลโดยให้เป็ น
โครงการสาคัญของกรมการปกครอง มี เป้ าหมาย คือ สานักทะเบี ยนทัว่ ประเทศยกระดับมาตรฐานการ
บริ การประชาชนเป็ นศูนย์ราชการสะดวก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบริ การ
ประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวกจาก สานักบริ หารการทะเบียน สานักการสอบสวนและนิ ติการ
สานักกิ จการความมัน่ คงภายใน กองตรวจราชการและเรื่ องราวร้อ งทุกข์ สานักงานเลขานุ การกรม และ
ผูร้ ับผิดชอบหน่วยบริ การประชาชน ในสังกัดกรมการปกครอง เป็ นการพัฒนาบุคลากร และปรับระบบใน
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การทางานด้านการบริ การประชาชนของกรมการปกครอง และจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกรเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการยกระดับการบริ การ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สานักทะเบียนอาเภอที่เป็ นสานักทะเบียนเป้าหมาย ที่
ต้องสมัครเข้ารั บการรับรองมาตรฐานการให้บริ การเป็ นศูนย์ราชการสะดวก เนื่ องจากกรมการปกครอง
ได้รับงบประมาณมาอย่างจากัด จึงไม่สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริ การพร้อมกันทัว่ ประเทศได้ จึง
ต้องระบุกลุ่มเป้ าหมายนาร่ องในการยกระดับ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้ าหมายพื้นฐานตาม
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสาคัญของกรมการปกครอง กลุ่มเป้าหมายสาหรับหน่ วยบริ การประชาชน
ในสังกัดกรมการปกครอง และกลุ่มที่ประสงค์สมัครขอรับการรับรองด้วยตนเอง และโอนเงินสจัดสรรให้
เฉพาะสานักทะเบียนอาเภอที่ผา่ นการคัดกรองเอกสารจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เท่านั้น โดยจัดสรร
ให้ 100,000 บาทต่อสานักทะเบียน
2) บริ บทของอาเภอสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอสันทรายเขตการปกครองออกเป็ น 12 ตาบล 125 หมู่บา้ น มีประชากรประมาณ 134,547 คน
อาเภอสันทรายเป็ นอาเภอที่ ใ หญ่ เ ป็ นอาดับที่ สองรองจากอาเภอเมื องเชี ย งใหม่ มี นายศิ วะ ธมิ กานนท์
นายอาเภอสันทราย เป็ นนายอาเภอที่ได้รับรางวัลโครงการนายอาเภอแหวนเพชร ประจาปี 2562 สานัก
ทะเบียนอาเภอสันทรายได้สมัคร ขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การศูนย์ราชการสะดวก ประจา พศ 2564
ให้บริ การงานบัตรประจาตัวระชาชน วงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจาตัวประชาชน โดย ใน พศ
2563 จังหวัดเชียงใหม่มีสานักทะเบียนอาเภอ ที่เขารับสมัครการรับรองมาตรฐานการให้บริ การศูนย์ราชการ
สะดวก จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ สานักทะเบียนอาเภอสันป่ าตอง สานัทะเบียนอาเภออมก๋ อย และจุดบริ การ
เค้าน์เตอร์บริ การอาเภอ...ยิม้ อาเภอสันกาแพง
1. สภาพแวดล้อมภายในของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นจุดอ่อน จุดแข็ง
ต่อการดาเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐาน
การให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลจากสานักทะเบียนอาเภอสันทราย พบว่า
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ มี ค วามเห็ น ตรงกัน ว่า สภาพแวดล้อ มภายในของส านัก ทะเบี ย นอ าเภอสั น ทราย ได้แ ก่
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบาย แผนการดาเนิ นงาน ระบบ
การทางาน ขั้นตอนและกระบวนการทางาน เป็ นจุ ดแข็ง ต่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น
ระบบการเงิ น และงบประมาณ การบริ ห ารคน การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ของส านัก ทะเบี ย นอ าเภอสั น ทราย
โดยเฉพาะ ลักษณะการทางานของผูน้ า บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า วิธีการและแนวทางการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารสานักทะเบียนอาเภอสันทราย ถือเป็ น จุดแข็ง ต่อความสาเร็ จของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ การมอบหมายงาน นับตั้งแต่ ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิงานฝ่ ายทะเบียน
และบัตรประจาตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้บริ การประชาชนทั้งหมด 12 ตาบล 125 หมู่บา้ น และ
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ให้บริ การด้านบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร และทะเบียนทัว่ ไป และสามารถรองรับประชาชนที่เข้ารับ
บริ การประมาณ 200 คนต่อวัน
นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาได้แก่ นายอาเภอ ให้ความสาคัญต่ อการพัฒนาและยกศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และจัดหางบประมาณมาช่วยในการยกระดับมาตรฐาน
การบริ การ และยังเป็ นผูน้ าที่สร้างค่านิยมร่ วมกันให้กบั สานักทะเบียนอาเภอสันทราย โดยเน้นการให้บริ การ
ประชาชนตามแนวคิดของกรมการปกครอง คือ หน้าที่ของฝ่ ายปกครอง คือ ทาให้ประชาชนทุกข์นอ้ ยลง สุ ข
มากขึ้น
ปั จจัยด้านบุคลากร เป็ นทั้งแข็งและจุดอ่อนได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่ มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญงาน การมีจิตบริ การ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และ
จานวน แต่มีจานวนมาเพียงพอเพราะมีนายทะเบียน และผูช้ ่วยนายทะเบียน 5 คน จึงเป็ นจุดอ่อนของการ
ให้บริ การประชาชนได้
จึงขอความร่ วมมือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยให้สานักทะเบียนท้องถิ่นมาตั้ง ณ สานักทะเบียน
อาเภอเพื่ออานวยความสะดวกประชาชน จึงทาให้มีบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ สานักทะเบียนท้องถิ่น
มาปฏิบตั ิหน้าที่ ณ สานักทะเบียนอาเภอสันทราย จึงยากต่อการกากับ ดูแลการปฏิบตั ิงาน
2. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็ นโอกาสและอุปสรรคต่อการดาเนินงานของสานักทะเบียนอาเภอ
สันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และแนวทางแก้ไขเชิงกลยุทธ์ พบว่า มีท้ งั
ในส่ วนที่เป็ นโอกาสและปัญหาดังนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็ นโอกาส ได้แก่ สานักทะเบียนอาเภอสันทรายมีระบบขนส่ งสาธารณะที่ดี
ประชาชนสามารถใช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะเพื่อมารับบริ การสานักทะเบียนอาเภอสันทรายได้ง่าย
และสะดวก และ การพัฒนาสานักทะเบียนอาเภอสันทราย ได้รับ งบประมาณในการดาเนินการเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหา ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลให้สานัก
ทะเบียนอาเภอสันทรายต้องดาเนิ นมาตรการตามการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
อย่างเคร่ งครั ด นอกจากนั้นอาเภอสัน ทรายเป็ นอาเภอกึ่ งชนบท กึ่ งสังคมเมื อง จึ งมี ประชากรที่ มีความ
หลากหลาย และมีความต้องการด้านการบริ การแตกต่างกัน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
อีกทั้งงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนเป็ นงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
อย่างเคร่ งครัด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของชาติ การให้บริ การจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่าง
ละเอียด รอบคอบ
3. กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้ บริ การประชาชนตามเกณฑ์การประเมิน
การขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า สานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ สามารถนาจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็ นโอกาสและอุปสรรค มากาหนดเป็ นแนวทางหรื อกลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์เชิงรุ ก SO (Strengths – Opportunities) สานักทะเบียนอาเภอสันทรายสร้างกลยุทธ์
‚ช่องทางบริ การหนึ่งตาบล หนึ่ งช่องบริ การ” เนื่ องจากสานักทะเบียนอาเภอสันทรายได้รับความร่ วมมือ
จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที้เป็ นอย่างดี สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงมอบหมายงานด้าน
ทะเบียนราษฎรให้สานักทะเบียนท้องถิ่น อีกทั้งนายอาเภอให้ความสาคัญกับการให้บริ การประชาชนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และการสร้างค่านิ ยมร่ วมกันในการให้บริ การประชาชน สานักทะเบียนอาเภอสัน
ทรายจึ งมี การสารวจความต้องการของประชาชน และรายงานให้นายอาเภอรั บทราบเป็ นประจาทุกวัน
เพื่อให้ทราบตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด และเป็ นการกากับ ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อีกทางด้วย
2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO (Weaknesses – Opportunities) เนื่องจากอาเภอสันทรายไม่สามารถกากับ
ดูแลบุคลากรจากสานักทะเบียนท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุม และงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชนเป็ นงานที่ตอ้ งพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ เพื่อให้การให้บริ การ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงวางแนวทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โดยระบุการ
ใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST (Strengths – Threats) เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดการแพร่ ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงต้องปรับรู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบ New
Normal เพื่อลดการสัมผัส และลดระยะเวลาในการรวมกลุ่มกับคนหมู่มากในการมาติดต่อราชการ สานัก
ทะเบียนอาเภอสันทรายจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาสร้าง
นวัตกรรมการให้บริ การประชาชนแบบออนไลน์ เช่ น การจัดตั้งเฟสบุคสานักทะเบี ย นอาเภอสันทราย
เพื่อให้คาปรึ กษาประชาชนแบบออนไลน์ ระบบสารวจความต้องการของประชาชนผ่าน QR CODE ระบบ
ทะเบียนสองภาษา และระบบจองคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ อีกทั้งสานักทะเบียนอาเภอสันทรายจาเป็ นต้อง
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
มีจุดตรวจคัดกรองผูม้ ารับบริ การ ซึ่งสานักทะเบียนอาเภอสันทรายได้รับความร่ วมมือจากกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาจุดคัดกรอง
4) กลยุทธ์เชิงรับ WT (Weaknesses – Threats) เนื่องจากสานักทะเบียนอาเภอสันทราย เป็ นสานัก
ทะเบียนแห่ งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมิน
การขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศู นย์ราชการสะดวก (GECC) ทั้งสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
และสานักทะเบียนจังหวัดเชี ยงใหม่จึงขาดประสบการณ์ และแนวทางในการในการดาเนิ นการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริ การประชาชนฯ สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงใช้กลยุทธ์ในการศึกษาแนวทางการ
ดาเนิ นงานขององค์กรอื่นที่สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้ และนามาปรับใช้กบั สานักทะเบียน
อาเภอสันทราย

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ สภาพแวดล้อมภายในของสานักทะเบี ยน
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นจุดแข็งต่อการการดาเนิ นงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริ การ
ประชาชนตามเกณฑ์ป ระเมิ น การขอรั บ รองมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ร าชการสะดวก ได้แ ก่
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบาย แผนการดาเนิ นงาน ระบบ
การทางาน ขั้นตอนและกระบวนการทางาน ระบบการเงินและงบประมาณ การบริ หารคน การติดต่อสื่ อสาร
ลักษณะการทางานของผูน้ า บุคลิ กภาพและภาวะผูน้ า วิธีการและแนวทางการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
ค่านิ ยมร่ วมกัน สภาพแวดล้อมภายในของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นจุดอ่อนต่อ
การการด าเนิ น งานเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการให้บ ริ ก ารประชาชนตามเกณฑ์ป ระเมิ น การขอรั บ รอง
มาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ การ
กากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ เป็ นโอกาสต่อการดาเนิ นงานของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการ
ให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ได้แก่ ระบบขนส่ งสาธารณะที่ดี งบประมาณ
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาต่อการดาเนิ นงานของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ในการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้แก่ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโคโรนา 2019 ความ
หลากหลายของประชากร และกฎ ระเบียบอย่างเคร่ งครัด
กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์การประเมินการ
ขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสานักทะเบียนอาเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า สานักทะเบียนอาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ สามารถนาจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็ นโอกาสและอุปสรรค มากาหนดเป็ นแนวทางหรื อกลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์เชิงรุ ก SO (Strengths – Opportunities) สานักทะเบียนอาเภอสันทรายสร้างกลยุทธ์
‚ช่องทางบริ การหนึ่ งตาบล หนึ่ งช่องบริ การ” เพื่อตอบสนองความต้องการ และการสร้างค่านิ ยมร่ วมกัน
ระหว่างหน่ วยงานในอาเภอสันทราย ในการให้บริ การประชาชน สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงมีการ
สารวจความต้องการของประชาชน และรายงานให้นายอาเภอรั บทราบเป็ นประจาทุกวัน เพื่อให้ทราบ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด และเป็ นการกากับ ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอีกทางด้วย
2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO (Weaknesses – Opportunities) เพื่อให้การให้บริ การเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงวางแนวทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โดยระบุการใช้เวลาในแต่ละ
ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST (Strengths – Threats) เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดการแพร่ ระบาด
ของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 สานักทะเบียนอาเภอสันทรายจึงต้องปรับรู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบ New Normal สานัก
ทะเบียนอาเภอสันทรายจึงสร้างนวัตกรรมการให้บริ การประชาชนแบบออนไลน์
4) กลยุทธ์เชิงรับ WT (Weaknesses – Threats) สานักทะเบียนอาเภอสันทรายใช้กลยุทธ์ในการศึกษา
แนวทางการดาเนิ นงานขององค์กรอื่นที่ สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์
ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ได้ และนามาปรับใช้กบั
สานักทะเบียนอาเภอสันทราย
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงขอเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานยกระดับการบริ การ ดังนี้
1. หน่ วยงานส่ วนกลางและส่ วนจังหวัดควรมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์ประเมิ นการขอรั บรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้
สานักทะเบียนอื่นๆทัว่ ประเทศ นาไปใช้ในการดาเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริ การได้มากขึ้น
2. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการยกระดับมาตรฐานการให้บริ การประชาชนตามเกณฑ์
ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ไม่
จัดสรรเพียงแต่หน่ วยงานที่ผ่านการประเมินการให้บริ การของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เท่านั้น
เนื่องจากหน่วยงานบางแห่งอาจมีบุคลากรและศักยภาพมากเพียงพอ แต่ไม่มีงบประมาณ
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การจัดการความขัดแย้ งระหว่ างผู้ถือครองเอกสารสิ ทธิทดี่ นิ และหน่ วยงานของรัฐ ใน
กรณีการรุกลา้ กว๊ านพะเยา จังหวัดพะเยา
Conflict Management Between the Land rights Document Holders and the
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Phayao Province
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ อง การจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินและหน่วยงานของรัฐ ในกรณี
การรุ กล้ ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง กระบวนการขั้นตอนใน
การจัดการความขัดแย้ง และผลที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งปรับปรุ งการจัดการความขัดแย้งใน
มุมมองของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิ ด โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย และ
ผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะ รวมถึงผูท้ ี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
กว๊านพะเยา จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า (1) ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกิดจากแนวเขตกว๊านพะเยา
ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินหวงห้ามบริ เวณกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัด
เชียงราย พุทธศักราช 2482 และพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอ
พะเยา จังหวัดเชี ยงราย พุทธศักราช 2482 ไม่ชดั เจน ,เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย ช่องว่างแนวเขตกว๊านพะเยาไม่
ชัดเจนทาการออกเอกสารสิ ทธิที่ดินให้แก่เอกชน ,ผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินไม่สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
ได้ ,หน่ วยงานราชการไม่สามารถพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการน้ าในกว๊านพะเยา ,หน่ วยงานราชการไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กกว๊านพะเยาตามข้อร้องเรี ยน กระบวนการขั้นตอนประกอบไปด้วย การแก้ไขปั ญหา
โดยใช้หลักรัฐศาสตร์ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักนิติศาสตร์ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความขัดแย้งในมุมมอง
ภาครัฐประกอบไปด้วย เอกสารสิ ทธิ ที่ดินถูกเพิกถอน ,รัฐสู ญเสี ยผลประโยชน์ ,ราษฎรในพื้นที่เกิดการร้องเรี ยน
หรื อการต่อต้าน ,เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินถูกดาเนิ นคดีอาญา/ต้องโทษทางวินยั /หน่วยงานต้น
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สังกัดเรี ยกให้ชดใช้เงิ นคืน แนวทางการแก้ไขปรับปรุ งการจัดการความขัดแย้งในมุมมองภาครั ฐ ได้แก่ หน่ วยงาน
ราชการเร่ งรัดการดาเนินการตรวจสอบแนวเขตกว๊านพะเยา ,(2) เพิกถอนเอกสารสิ ทธิที่ดินในส่ วนที่ออกทับกว๊านพะเยา
บริ เวณที่เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าหรื อที่ราษฎรประกอบอาชี พการประมง ,(3) ทาความเข้าใจแนวทางการจัดการปั ญหา
ให้ราษฎร

คาสาคัญ : การจัดการความขัดแย้ง ,สิ ทธิการถือครองที่ดิน ,กว๊านพะเยา
Abstract
This research studied Conflict Management Between the Land rights Document Holders and the
Governmental Agencies in the Case of Phayao Lake Land Encroachment, Phayao Province. The purposes
of this research were to study cause of conflicts, process of conflicts management, result and guideline to
improve conflicts management of government organization by using qualitative research methodology.
The data were collected by open ended interviews the informants were subcommittee were appointed by
law and person in authority to take care of public land including conflict management in Phayao Lake
experts. The elementary of research results were (1) cause of conflicts were boundary line of Phayao Lake
follow the map attach Royal Decree assign boundary forbidden ground in Phayao Lake Phayao district,
Chiang Rai 2482BE and Royal Decree assign boundary to expropriate a piece of land in Payao district,
Chiang Rai 2482BE wasn’t clear. Public officers used legal loophole to give the document of land
ownership to the private sector. Land tenant can’t reclaim in their own allodium. Government
organization can’t develop ability of water management in Phayao Lake and can’t solves the problem
about trespassing in Phayao Lake. (2) process of conflicts management was solved the problem by politics
and jurisprudence. (3) result of conflicts management in the Government Organization point of view were
destroyed the document of land ownership, Government sector loss of benefits, The people in trouble and
complain Government Organization, Public officers were chastened or adjudicate or compensate for
damages. guideline to improve conflicts management in the Government Organization point of view were
actively to verify boundary line of Phayao Lake, destroyed the document of land ownership that
overlapped Phayao Lake in watershed area or fishing area and try to understand the way to solving
problems for the people.
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บทนา
กว๊านพะเยา เป็ นแหล่งกักเก็บน้ าซึ่ งไหลมาตามสายน้ าธรรมชาติในพื้นที่ตน้ น้ า เป็ นแหล่งน้ าจื ด
ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศ มีเนื้ อที่ 12,831 – 1 – 26.6 ไร่ พื้นที่รับน้ าฝน 1,464 ตาราง
กิโลเมตร ความจุเก็บกักน้ า 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ งกว๊านพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็ น
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินหวงห้ามบริ เวณกว๊านพะเยา
อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482 และการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริ เวณที่
ที่จะเวนคืน ในท้องที่อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482
กว๊านพะเยาประสบปั ญหาอันส่ งผลกระทบต่อการพัฒนามากมาย อาทิ มีสภาพตื้นเขิน ปั ญหาการ
ขยายตัวของวัชพืช หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและต้องการเพิ่มปริ มาณการกัก
เก็ บ น้ า ในกว๊า นพะเยาให้ม ากขึ้ น แต่ ก ารพัฒ นากว๊า นพะเยาตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน เป็ นไปด้ว ยความ
ยากลาบาก เนื่ องจากประสบปั ญหาสาคัญคือมีเอกชนบุกรุ กและเข้าครอบครองที่ดินในพื้นที่กว๊านพะเยา
โดยเอกชนถือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินซึ่ งออกจากหน่วยงานของราชการซึ่ งในปี พ.ศ. 2545 สานักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยา ได้ทาการสารวจรังวัดจัดทาแผนที่ แสดงแนวเขตในมาตราส่ วน 1:4000 โดยใช้วิธีครอบรู ป
แผนที่ทา้ ยพระราชกฤษฎี กาฯ พ.ศ. 2482 ได้เนื้ อที่กว๊านพะเยาประมาณ 16,612 ไร่ 1 งาน 41.7 ตารางวา
หนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ พย 0149 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 เนื้อที่ 13,831 – 1 – 26.6
ไร่ มีการบุกรุ กเนื้อที่ประมาณ 3,741 ไร่ - งาน - 15.1 ตารางวา เอกสารสิ ทธิที่ดินจานวน 963 แปลง แบ่งเป็ น
โฉนดที่ดินจานวน 838 แปลง และน.ส. 3 ก. จานวน 125 แปลง ส่ งผลให้เอกชนจึงมีสิทธิ ครอบครองที่ดิน
ทับที่ดินกว๊านพะเยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจาก เอป็ นเอกสารสิ ทธิ ที่ดินซึ่ งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
หน่ วยงานของรัฐ ทาให้หน่ วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการดูแลรักษากว๊านพะเยา ไม่สามารถทาการ
พัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เท่าที่ควร
จังหวัดพะเยา ได้รับข้อร้องเรี ยนจากราษฎรในพื้นที่ขอให้ตรวจสอบกรณี มีการบุกรุ กและมีการถม
ดิ นบริ เวณที่ดินกว๊า นพะเยามาอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน
ดังกล่าวได้มาจนถึงปั จจุบนั โดยมีสาเหตุที่สาคัญคือ ในแผนที่แนบท้ายประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตต์ที่ดิ น หวงห้ามบริ เ วณกว๊านพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัด เชี ย งราย พุทธศักราช 2482 และพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2482
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ระบุไว้แต่เพียงว่าแต่ละทิศติดกับสถานที่ใดแต่ไม่ได้ระบุตวั เลขพิกดั ที่ชดั เจน ซึ่ งเมื่อเวลาผ่านไปสถานที่ที่
ได้ระบุไว้แต่ละทิศได้มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตาแหน่งไป ประกอบกับระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสอง
ฉบับได้มีผลบังคับใช้ (วันที่ 23 มกราคม 2482) จนถึงเวลาที่ได้มีการร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์ในปี พ.ศ. 2538
ระยะเวลาได้ล่วงผ่านมาแล้วประมาณ 56 ปี และสภาพที่ดินส่ วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ บางพื้นที่มี
บุคคลเข้าไปยึดถือครอบครอง ดังนั้น การสื บหาข้อเท็จจริ งประกอบกับการสอบถ้อยคาผูร้ ู ้เห็นความเป็ นมา
จึงเป็ นไปด้วยความยากลาบาก
ดังนั้น เมื่อแนวเขตกว๊านพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎี กาฯ ทั้งสองฉบับไม่สามารถ
ทราบแนวเขตที่ขดั เจนได้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาศัยอานาจตามความในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 จึงมีการ
แก้ไ ขปั ญ หาการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารได้ค รอบครองหรื อ การได้ม าของที่ ดิ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชนโดย
คณะอนุ ก รรมการแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ กที่ ดิ น ของรั ฐ จั ง หวัด พะเยา (กบร.จั ง หวัด พะเยา) และ
คณะอนุ กรรมการปรับปรุ งแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่ วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)
จังหวัดพะเยา จึงได้ตรวจสอบและพิสูจน์แนวเขตกว๊านพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสอง
ฉบับ จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถหาแนวเขตที่ดินที่ชดั เจนได้ ดังนั้น เอกชนผูค้ รอบครองเอกสารสิ ทธิที่ดิน
จานวน 963 แปลง จึงถือได้ว่าออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่สามารถทาการ
เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ ดงั กล่าวตามความในประมวลกฎหมายที่ดินได้ และเอกชนผูค้ รอบครองเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินก็ไม่สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ เพราะหากมีการเข้าทาประโยชน์ราษฎรในพื้นที่จะทา
การร้องเรี ยนและต่อต้านการทาประโยชน์ดงั กล่าว ประกอบกับหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องไม่สามารถ
พัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาตื้นเขินหรื อปั ญหาการขยายตัวของวัชพืชในกว๊านพะเยาได้ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างเอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ดินกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสมอมา เนื่ องจาก มีอานาจหน้าที่
ทั้งในมิติการดูแลรักษากว๊านพะเยาไม่ให้ถูกบุกรุ ก มิติการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกว๊านพะเยา
รวมถึงมิติการตรวจสอบข้อเท็จจริ งแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนในกว๊านพะเยา ดังนั้น ข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิจยั ในครั้ งนี้ อาจทาให้คน้ พบแนวทางการจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ื อครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินและ
หน่วยงานของรัฐ และสามารถนาไปปรับใช้กบั การจัดการความขัดแย้งหรื อการทางานของหน่วยงานของรัฐ
อื่นๆในเรื่ องลักษณะเดียวกันต่อไปได้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินและหน่วยงานของ
รัฐ
2. เพื่อศึกษากระบวนการ ขั้นตอน การจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินและ
หน่วยงานของรัฐ
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความขัดแย้งเป็ นในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ ง การจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินและหน่วยงานของรัฐ ในมุมมองของหน่วยงานของรัฐ

กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ่ งแสดงถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ,วิธีการจัดการความขัดแย้ง ,ผล
ของความขัด แย้ง และแนวทางการจัด การ/ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข โดยนายธี ร ะพัน ธ์ วงค์วิ ล าศ (ผูว้ ิ จัย ) เป็ น
ผูอ้ อกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั ดังกล่าว
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. แนวคิดเกีย่ วกับที่สาธารณประโยชน์
ความหมายของที่สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304 หมายถึง
ที่ดินซึ่งเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมถึงสิ นทรัพย์ทุกชนิ ดที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อสงวนไว้
เพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่ งมีผเู ้ วนคืน หรื อทอดทิ้ง หรื อ
กลับมาเป็ นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน (2) ทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้ (3) ทรัพย์สินใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
การดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง มหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมที่ดิน จังหวัด นายอาเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ควบคุ ม กากับดูแล
และคุม้ ครองที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ตามขอบเขตและอานาจหน้าที่ของ
ตนตามที่กฎหมายได้บญั ญัติไว้ (สานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน,2550)
ผูบ้ ุกรุ กที่ดินของรัฐ คือ ผูท้ ี่เข้าไปยึดถือ ครอบครอง หรื อกระทาการใดให้เป็ นการทาลาย หรื อทาให้
เสื่ อมในที่ดิน รวมถึงทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอันเป็ นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน ถือเป็ นการกระทาที่เข้าข่ายฐาน
ความผิดตามมาตรา 9 ,108 และ 108 ทวิ แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และหากพบว่ามีการกระทาที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทาลาย หรื อทาให้เสื่ อมสภาพ แก่ที่ดินสาธารณะยังมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 360
1.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ
,คณอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
(1) เร่ งรัดสารวจและจัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐ รวมทั้งขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะหรื อหนังสื อ
สาคัญสาหรับที่ดินของรัฐ รวมถึงลงโทษเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ทุจริ ต
(2) จัดการวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐ ,ให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน
นิสิต นักศึกษา ,จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ที่ดินของรัฐ ,จัดทาแผนที่แสดงภาพ และ
ประเภทที่ดินของรัฐ และเร่ งรัดการออกหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภท
สงวนไว้ฯ และประเภทสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
(3) เร่ งรัดออกเอกสารสิ ทธิ ให้แก่ราษฎรที่พิสูจน์แล้วว่าครอบครองทาประโยชน์มาก่อนเป็ นที่ดิน
ของรัฐฐ หากอยู่นอกแนวเขตก็ให้ออกเอกสารสิ ทธิ ให้ราษฎรต่อไป ,ไม่ควรให้หน่ วยงานของรัฐเอกสาร
สิ ทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดินแก่ผูท้ ี่บุกรุ ก ,ที่ดินของรัฐที่มีผบู ้ ุกรุ กครอบครอง และรัฐไม่มีความจาเป็ น
จะต้องสงวนหวง้ามอีก ให้ดาเนิ นการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ,ที่สาธารณประโยชน์ ที่ป่าสงวนแห่ งชาติ
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เสื่ อมโทรม ที่มีผูบ้ ุกรุ กครอบครองทาประโยชน์ แต่ไม่ได้ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินให้ดาเนิ นการ เช่ า หรื อ
อนุญาตโดยเสี ยค่าตอบแทน
2. แนวคิดการจัดการความขัดแย้ ง
ความขัดแย้งเกิดจากการกระทาของบุคคลที่ตอ้ งการทาให้ตนเองสาเร็ จตามความต้องการของตนเอง
ปะทะกับการต่อต้านของอีกฝ่ ายหนึ่ งหรื ออีกหลายๆ กลุ่ม และความขัดแย้งเป็ นผลมาจากการมีทรัพยากร
หรื อมีรางวัลอย่างจากัด ซึ่ งการที่บุคคลหนึ่ งประสบความสาเร็ จตามต้องการ แต่อีกบุคคลหนึ่ งไม่สาเร็ จ
ตามที่ ต ้อ งการ โดยการด าเนิ น การอยู่ ภ ายใต้ท รั พ ยากรที่ มี จ ากัด แมกซ์ เวเบอร์ (พระเกี ย รติ ศ ัก ดิ์
ม่วงมิตร, 2545)
2.1 มานิ ดา บุญจาเนี ยร (2557) (อ้างใน : อุทยั หิ รัญโต ,2523:218) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าสาเหตุที่ทาให้
มนุษย์ขดั แย้งกัน อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ประการคือ
(1) ความคิดเห็ น ความคิดเห็ นที่ตรงกันของบุคคลจะช่ วยให้บุคคลคบค้าสมาคมกัน ได้อย่าง
ราบรื่ น แต่ถา้ ความคิดเห็ นไม่ลงรอยกันและฝ่ ายหนึ่ งไม่ยอมรับความคิดเห็ นของอีกฝ่ ายว่าถูกต้อง ความ
ขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น
(2) แนวทางปฏิบตั ิ ผูท้ ี่มีแนวความคิดเห็นอย่างเดียวกัน ย่อมจะร่ วมงานกันได้ แต่แนวทางปฏิบตั ิ
ย่อมจะแตกต่างกัน เพราะการทางานสาเร็ จตามเป้ าหมาย ทุกคนย่อมแสวงหาหนทางปฏิ บตั ิ ที่ตนคิดว่า
เหมาะสม คนที่มีความคิดเห็นตรงกันในหลักการ อาจไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบตั ิของอีกฝ่ ายหนึ่ งก็ได้ ความ
ขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุน้ ีได้อีกทางหนึ่ง
(3) ผลประโยชน์ คือสิ่ งที่ทุกคนต้องการหรื อความพอใจของแต่ละคนความขัดแย้งกันเพราะ
ผลประโยชน์มองเห็นได้ชดั เจนและเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันมากที่สุด ผลประโยชน์เป็ นมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง
2.2 ลักษณะของความขัดแย้ง คือ จะมีบุคคลหรื อฝ่ ายอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่สองฝ่ ายมาเกี่ยวพันซึ่งกัน
และกัน โดยมีเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม และมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในลักษณะของการ ข่มขู่ กดดันฝ่ าย
ตรงข้าม เพื่อให้ได้มาซึ่ งชัยชนะ ในขณะเดียวกันแต่ละฝ่ ายก็พยายามสร้างสภาวะในลักษณะที่ตอ้ งการให้
ฝ่ ายของตนเหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง เทพพนม เมืองแมน (2540: 15) (อ้างใน : มานิดา บุญจาเนียร ,2557)
2.3 แนวคิดการจัดการความขัดแย้ง
Mary Parker Follett (1967, อ้างใน : นางสาวเอมอร สุ ขสวัสดิ์อานวย ,2554) (อ้างถึง :
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ,2534) ได้เสนอวิธีจดั การความขัดแย้งไว้ 3 วิธี คือ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
(1) การเอาชนะ เป็ นแนวทางที่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ ายจะแพ้ โดยเป็ นวิธีการง่ายแต่ได้ผลน้อย
ที่สุด
(2) การประนี ประนอม เป็ นแนวทางที่ต่างฝ่ ายต่างลดความต้องการของตนเองลง โดยทั้งสองฝ่ าย
ได้รับความต้องการในจุดที่พอดีกนั ต่างไม่ได้รับเต็มความต้องการที่คาดหวัง
(3) การบูรณาการ เป็ นแนวทางที่สองฝ่ ายหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งร่ วมกัน ต่างฝ่ าย
ต่างยอมรับได้ถึงผลที่เกิดขึ้น เป็ นแนวทางที่ทาให้ความขัดแย้งหายไป

วิธีการวิจยั
ในการศึกษาเรื่ อง การจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินและหน่วยงานของรัฐ
ในกรณี การรุ กล้ ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เป็ นการศึกษาโดยระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด (Open - End) โดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
คณะอนุ กรรมการพิสูจน์สิทธิ ในที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยาและคณะอนุ กรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
และผูท้ ี่ มีอานาจหน้าที่ ในการดู แลรั กษาที่ ดินสาธารณประโยชน์ตามที่ กฎหมายได้กาหนด รวมถึ งผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์และองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการความขัดแย้งของเอกชนที่บุกรุ กกว๊านพะเยา โดยมีผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักจานวน 10 คน ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แล้วนาข้อมูลมาตี ความและสรุ ปใน
รู ปแบบการพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา โดยเป็ นการศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งใน
มุมมองของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในเบื้องต้น (ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ) มีดงั นี้
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินและหน่วยงานของรัฐ เกิดจาก
แนวเขตกว๊านพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสองฉบับไม่ชดั เจน ,เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย
ช่องว่างแนวเขตกว๊านพะเยาไม่ชดั เจนทาการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินให่ แก่เอกชน ,ผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินไม่สามารถเข้าทาประโยชน์ในที่ดินได้ เพราะ ถูกร้องเรี ยนและต่อต้านจากราษฎรในพื้นที่ ,หน่วยงาน
ของรัฐไม่สามารถพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการน้ าในกว๊านพะเยา ,หน่ วยงานของรัฐไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการบุกรุ กกว๊านพะเยาตามข้อร้องเรี ยน
2. การจัดการความขัดแย้ง มีกระบวนการขั้นตอนประกอบไปด้วย (1) การแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
รัฐศาสตร์ ได้แก่ 1. พิสูจน์สิทธิการได้มาที่ดินระหว่างรัฐกับผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดิน ,2. ถอนสภาพที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วให้สิทธิผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดิน ,3. เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ ที่ดินของผูถ้ ือ
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ครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน ,4. หลังจากมีการเพิกถอนเอกสารสิ ทธิ ที่ดินให้บุคคลผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าวได้
อยูอ่ าศัยหรื อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็ นการชัว่ คราว ,5. จัดหาที่ดินแปลงใหม่ให้ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินซึ่ งเอกสารสิ ทธิ ที่ดินถูกเพิกถอน และ (2) การแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักนิ ติศาสตร์ ได้แก่ 1. ร้องทุกข์
กล่าวโทษดาเนินคดีแก่ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดิน 2. ร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่นา
ที่ดินกว๊านพะเยาไปออกเอกสารสิ ทธิที่ดินให้แก่เอกชน
3. ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความขัดแย้งในมุมมองภาครัฐประกอบไปด้วย (1) การพิสูจน์สิทธิการ
ได้มาที่ดินระหว่างรัฐกับผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน อาจทาให้บางแปลงเป็ นเอกสารสิ ทธิ ที่ได้มาก่อนการ
เป็ นที่ดินของรั ฐ (กว๊านพะเยา) แปลงที่ได้มาหลังการเป็ นที่ดินของรัฐถูกเพิกถอนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน, (2). ถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นแล้วให้สิทธิ ผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน ทาให้รัฐ
สู ญเสี ยผลประโยชน์(ที่ดินสาธารณประโยชน์ ) /สู ญเสี ยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า /พื้นที่ประกอบอาชี พการ
ประมงพื้นบ้านลดลง /ราษฎรในพื้นที่ เกิ ดการร้ องเรี ยนหรื อการต่อต้าน /เจ้าหน้าที่ รัฐถูกร้ องเรี ยนหรื อ
ดาเนิ นคดี โดยราษฎรในพื้นที่, (3) การเพิกถอนเอกสารสิ ทธิ ที่ดินของผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน ทาให้
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินถูกดาเนิ นคดีอาญา/ต้องโทษทางวินัย/หน่ วยงานต้นสังกัด
เรี ยกให้ชดใช้ เงินคืน, (4) หลังจากมีการเพิกถอนเอกสารสิ ทธิที่ดินให้บุคคลผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าวได้อยู่
อาศัยหรื อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็ นการชัว่ คราว ทาให้เกิดการไม่ยอมรับของผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ
ที่ดิน /ผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /เจ้าหน้าที่รัฐถูกผูถ้ ือครอง
เอกสารสิ ท ธิ ฟ้ อ งร้ อ งคดี อ าญาและโทษทางวิ นัย /ผูถ้ ื อ ครองเอกสารสิ ท ธิ ฟ้ อ งร้ อ งไปยัง ศาลปกครอง,
(5) จัดหาที่ดินแปลงใหม่ให้ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินซึ่ งเอกสารสิ ทธิ ที่ดินถูกเพิกถอน ทาให้รัฐสู ญเสี ย
งบประมาณแผ่นดินจานวนมาก /เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการออกเอกสารสิ ทธิที่ดินถูกดาเนินคดีอาญา/ต้องโทษ
ทางวินยั /หน่วยงานต้นสังกัดเรี ยกให้ชดใช้เงินคืน /ผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายหรื อ
ค่าเสี ยโอกาสจากหน่วยงานของรัฐ, (6) การร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนินคดีแก่ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน ทา
ให้ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการออก
เอกสารสิ ทธิที่ดินถูกดาเนิ นคดีอาญา/ต้องโทษทางวินยั /หน่วยงานต้นสังกัดเรี ยกให้ชดใช้เงินคืน /ผูถ้ ือครอง
เอกสารสิ ทธิ ฟ้องร้องไปยังศาลปกครอง , (7) ร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนิ นคดี แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่นาที่ดิน
กว๊านพะเยาไปออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดินให้แก่เอกชน ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับโทษคดี อาญา/โทษทาง
วินยั /ความรับผิดทางแพ่ง /เอกสารสิ ทธิ ที่ดินอาจถูกเพิกถอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน /ผูถ้ ือครองเอกสาร
สิ ทธิฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /ผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิฟ้องร้องไปยังศาลปกครอง
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4. แนวทางการแก้ไข ปรับปรุ ง การจัดการความขัดแย้งในมุมมองภาครัฐ (1) หน่วยงานของรัฐเร่ งรัด
การดาเนินการตรวจสอบแนวเขตกว๊านพะเยาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสองฉบับ, (2) เพิกถอนเอกสารสิ ทธิ
ที่ ดิ น ในส่ ว นที่ อ อกทับ กว๊า นพะเยาในบริ เ วณที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า หรื อ พื้ น ที่ ที่ ร าษฎรประกอบอาชี พ การ
ประมง, (3) ทาความเข้าใจแนวทางการจัดการปั ญหาให้ราษฎรในพื้นที่รับทราบเพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ไม่ให้เกิดการร้องเรี ยนในภายหลัง

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสาร
สิ ทธิที่ดินกับหน่วยงานของรัฐเกิดจากการที่แนวเขตของกว๊านพะเยาตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ
ทั้งสองฉบับไม่ชดั เจน ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ช่องว่างดังกล่าวในการออกเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน เมื่อพิจารณา
แล้วจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งระหว่างเอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินกับหน่ วยงานของรัฐมีสาเหตุของ
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์ ซึ่ งเอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินก็ตอ้ งการเข้าไปทาประโยชน์
หรื อพัฒนาที่ดินของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่กลับถูกราษฎรในพื้นที่ต่อต้านหรื อร้องเรี ยน แต่
หน่ วยงานของรัฐก็ตอ้ งการเข้าไปพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการน้ าในกว๊านพะเยาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีอานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์มิให้มีการบุกรุ กยึดถือครอบครองโดย
เอกชน และอานาจหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรื อแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนระหว่างเอกชนผูถ้ ือครอง
เอกสารสิ ทธิที่ดินกับราษฎรในพื้นที่ให้ได้ขอ้ ยุติ ซึ่งผลประโยชน์ระหว่างเอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดิน
กับหน่ วยงานของรัฐต่างฝ่ ายต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ จึงเป็ นสาเหตุของความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ตามที่ มานิดา บุญจาเนียร (2557) (อ้างใน : อุทยั หิ รัญโต,2523:218) ได้ช้ ีให้เห็นว่าสาเหตุที่ทา
ให้มนุ ษย์ขดั แย้งกัน อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ประการ คือ ‚ผลประโยชน์ คือสิ่ งที่ทุกคนต้องการหรื อความ
พอใจของแต่ละคนความขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์มองเห็นได้ชดั เจนและเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันมาก
ที่ สุด ผลประโยชน์เ ป็ นมู ลเหตุ ที่ก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง โดยเฉพาะผลประโยชน์ใ นทางเศรษฐกิ จ และ
การเมือง” ทั้งนี้ กระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินและ
หน่วยงานของรัฐกรณี กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย1. พิสูจน์สิทธิการได้มาที่ดินระหว่างรัฐ
กับผูถ้ ื อครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดิ น , 2. ถอนสภาพที่ ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น แล้วให้สิทธิ ผูถ้ ื อครอง
เอกสารสิ ทธิ ที่ดิน , 3. ให้สิทธิ แก่ผมู ้ ีเอกสารสิ ทธิ ที่ได้มาก่อนที่ดินของรัฐ หรื อเพิกถอนเอกสารสิ ทธิ ที่ดิน
ของผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินที่ได้มาหลังการเป็ นที่ดินของรัฐ , 4. หลังจากมีการเพิกถอนเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินให้บุคคลผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าวอยูอ่ าศัยหรื อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็ นการชัว่ คราว , 5. จัดหา
ที่ดินแปลงใหม่ให้ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินซึ่งเอกสารสิ ทธิที่ดินถูกเพิกถอน เป็ นแนวทางที่ได้ดาเนินการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ตามแนวทางและมาตรการที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่ดินของรัฐ พ.ศ.
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 ได้กาหนดไว้ (ปั จจุบนั ถ่ายโอนอานาจมาเป็ นของคณะอนุ กรรมการ
พิ สู จน์ สิ ทธิ ในที่ ดิ น ของรั ฐ (คพร.จั ง หวั ด )) ประกอบกั บ แนวปฏิ บ ั ติ ต ามหนั ง สื อส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ ที่ นร 1600/211 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่ งเป็ นแนวทางแก้ไข
ปัญหาตามแนวคิดเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว อนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ขั้นตอนกาจัดการ
ความขัดแย้งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความขัดแย้งที่ Mary Parker Follett (1967, อ้างใน : นางสาวเอม
อร สุ ขสวัสดิ์อานวย, 2554) (อ้างถึง : เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ,2534) ได้เสนอวิธีจดั การความขัดแย้งไว้ 3 วิธี
คือ ‚ (1) การเอาชนะ , (2) การประนีประนอม และ (3) การบูรณาการ ประกอบไปด้วย 1. การเอาชนะ โดย
เอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินชนะ(Win) แต่หน่วยงานของรัฐแพ้(Lose) ได้แก่ (1) ผลการพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองที่ดินของรัฐ ปรากฏว่าเอกชนได้ครอบครองทาประโยชน์ก่อนการเป็ นที่ดินของรัฐกว๊าน
พะเยา (ก่อนปี พ.ศ.2482) และ (2) ถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วให้สิทธิผถู ้ ือครองเอกสาร
สิ ทธิที่ดิน เพราะ รัฐจะสู ญเสี ยที่ดินของรัฐให้แก่เอกชน ,2. การเอาชนะ โดยหน่วยงานของรัฐชนะ(Win) แต่
เอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินแพ้(Lose) ประกอบไปด้วยแนวทางการจัดการความขัดแย้ง ได้แก่ (1) ผล
การพิสูจน์สิทธิ การครอบครองที่ดินของรัฐ ปรากฏว่าเอกชนได้ครอบครองทาประโยชน์หลังการเป็ นที่ดิน
ของรัฐกว๊านพะเยา (หลังปี พ.ศ.2482) , 3. แพ้ท้ งั สองฝ่ าย โดยหน่วยงานของรัฐแพ้ (Lose) และเอกชนผูถ้ ือ
ครองเอกสารสิ ทธิ แพ้(Lose) ได้แก่ (1) ผลการพิสูจน์สิทธิ การครอบครองที่ดินของรัฐ ปรากฏว่าเอกชนได้
ครอบครองทาประโยชน์หลังการเป็ นที่ดินของรัฐกว๊านพะเยา (หลังปี พ.ศ.2482) นอกจากนี้ เอกชนผูถ้ ูกเพิก
ถอนเอกสารสิ ทธิ ที่ดินฟ้ องร้ องคดี ต่อศาลปกครองเพื่อให้พิพากษาเกี่ ยวกับการใช้ดุลพินิจเพิกถอนหรื อ
คัดค้านการออกเอกสารสิ ทธิที่ดิน รวมไปถึงใช้สิทธิฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายต่อหน่วยงานที่ออกเอกสารสิ ทธิ
ที่ดิน แม้วา่ รัฐอาจจะได้ที่ดินกลับคืนแต่กม็ ีภาระของหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องฟ้องร้องไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่เพือ่ ให้
ชดใช้ค่าเสี ยหายแทนรั ฐ รวมถึ งดาเนิ นการทางวินัยหรื ออาญา ทาให้หน่ วยงานของรั ฐสู ญเสี ยเวลาและ
งบประมาณแผ่นดิน และ (2) การพิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนิ นคดีแก่ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดิน หรื อ
ผูบ้ ุกรุ กโดยไม่มีเอกสารสิ ทธิที่ดิน เพราะ ไม่ว่าศาลจะพิจารณาพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็ นฝ่ ายชนะคดี
หรื อพิพากษายกฟ้อง จะก่อให้เกิดผลเสี ยแก่ท้ งั สองฝ่ าย เช่น หากหน่วยงานของรัฐเป็ นฝ่ ายชนะคดียอ่ มทาให้
ประชาชนสู ญเงินโดยเปล่าประโยชน์ อาจต้องโทษกฎหมายอาญา และต้องยินยอมออกไปจากที่ดินพร้อมกับ
รื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมด อันกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็ นอยูข่ องครอบครัว อนึ่ง หากพิพากษายก
ฟ้องอาจทาให้เอกชนใช้สิทธิฟ้องกลับเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อฟ้องร้องให้ดาเนินการทางวินยั หรื อคดีอาญา
แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ หรื อพื้นที่กว๊านพะเยาอาจมีการลงทุนก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างหรื อ
PSPARN 2022

869

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
อาคารเพื่ อ ลงทุ น ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและระบบนิ เ วศน์ ใ นอนาคตได้ , 4. การ
ประนี ประนอม โดยหน่ วยงานของรัฐและเอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินต่างฝ่ ายต่างลดความต้องการ
ของตนเองลง และทั้งสองฝ่ ายไม่ได้รับผลเต็มความต้องการ (WIN/WIN) ได้แก่ (1) หลังจากมีการเพิกถอน
เอกสารสิ ทธิ ที่ดินให้บุคคลผูไ้ ด้รับผลกระทบดังกล่าวอยู่อาศัยหรื อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรั ฐเป็ นการ
ชัว่ คราว โดยเอกชนจะไม่ได้เอกสารสิ ทธิ และรัฐจะเสี ยที่ดินของรัฐให้แก่เอกชน แต่เป็ นการแก้ไขปั ญหาที่
ไม่ตอ้ งดาเนิ นร้องทุกข์คดี แก่ผูบ้ ุกรุ ก และรัฐไม่ถูกต่อต้านหรื อยังคงได้รับความร่ วมมือที่ดีจากราษฎรอยู่
และ 5. การบูรณาการ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินต่างฝ่ ายต่างหาทางออกที่
ดีที่สุดร่ วมกัน (Integration) ได้แก่ จัดหาที่ดินแปลงใหม่ให้ผถู ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินซึ่งเอกสารสิ ทธิที่ดิน
ถูกเพิกถอน ซึ่ งราษฎรยังคงมีที่ดินครอบครองทาประโยชน์ และรัฐสามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งใน
พื้นที่ได้ อีกทั้ง การใช้ที่ดินกว๊านพะเยาจะถูกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การหวงห้าม(เพื่อประโยชน์การ
เพาะพันธ์สัตว์น้ า) ทั้งนี้ ผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของเอมอร สุ ขสวัสดิ์อานวย (2554) ซึ่ ง
ศึกษาการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติของบ้านพรสวรรค์ ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่า ในช่วงระยะเวลาเริ่ มแรกของการเกิดปั ญหาความขัดแย้ง
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ การจัดการปั ญหาของภาพรัฐมีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งให้
ลดน้อยลง โดยใช้การประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและชาวบ้าน เพื่อใช้วิธีประนี ประนอมปั ญหา
ระหว่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของมานิดา บุญจาเนียร (2557) ซึ่งศึกษาการจัดการความขัดแย้งใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติของพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่แมม ตาบลป่ าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยข้อ
ค้นพบจากการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพและผลของการจัดการความขัดแย้ง คือ ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่
ชุมชน ความร่ วมมือทั้งของภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่ และการใช้กฎหมายป่ าไม้อย่างจริ งจัง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่ วยงานของรัฐควรคานึ งถึงผลประโยชน์หรื อผลกระทบในการเลือกใช้แนวการจัดการความ
ขัดแย้ง แต่ละแนวทางให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ด เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ าย และเกิดความเป็ นธรรมแก่ผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. กระบวนการพิสูจน์สิทธิ การได้มาของที่ดินของรัฐซึ่ งดาเนิ นการโดยคณะอนุ กรรมการพิสูจน์
สิ ทธิ ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ จังหวัด พะเยาและคณะอนุ ก รรมการอ่ านภาพถ่ ายทางอากาศ ควรก าหนดเวลาการ
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ดาเนิ นการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ เกิดความรวดเร็ ว การแก้ไขปั ญหาระหว่างเอกชนผูถ้ ือ
ครองเอกสารสิ ทธิที่ดินกับหน่วยงานของรัฐจึงจะมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. หน่ วยงานของรัฐควรลงพื้นที่สร้างการรับรู ้และความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ของภาครัฐให้แก่ราษฎรผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิที่ดินรุ กล้ ากว๊านพะเยา เพื่อเกิดการมีส่วนร่ วมและการยอมรับ
ของประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้านหรื อการร้องเรี ยนจากประชาชน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษา การจัดการความขัดแย้งระหว่างผูถ้ ือครองเอกสารสิ ทธิ ที่ดินและ
หน่ วยงานของรัฐ ในกรณี การรุ กล้ ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในครั้งต่อไปควรศึกษาผลประโยชน์หรื อ
ผลกระทบต่อภาครัฐ ที่เกิดจากการพิสูจน์สิทธิการได้มาของที่ดินของรัฐซึ่งดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
พิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยาและคณอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครี้ งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1)ศึกษาการดาเนินงานด้านการประชาสัม พันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้
ความตระหนัก ให้พนัก งานและลู กจ้างเห็ นถึ งความจาเป็ นและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิ กสหภาพ
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น 2) ศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารออมสิ น ที่มีต่อการรับรู ้ ความตระหนัก ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัด
เชียงใหม่ 3)วิเคราะห์ความแตกต่างของ การรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการ
เป็ นสมาชิ กสหภาพรั ฐวิสาหกิ จ ธนาคารออมสิ น ของพนักงานและลูก จ้าง ที่ เป็ นและไม่ไ ด้เ ป็ นสมาชิ ก
สหภาพแรงงาน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในเก็บข้อมูลจากประชากร จานวน
466 คน จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพแรงงานฯได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้ า งการรั บ รู ้ ความตระหนัก ให้พ นัก งานและลู ก จ้า งของธนาคารออมสิ น ในระดับ ปานกลาง และมี
ความเห็นค่อนข้างไปในแนวทางเดียวกัน ( x = 3.39, S.D. =.932 ) การรับรู ้ และตระหนัก เกี่ยวกับความ
จาเป็ นในการเป็ นสมาชิกสหภาพฯของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง และพนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ น ภาค 8 จัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สหภาพแรงงานฯ มี ก ารรั บ รู ้ ความตระหนัก เกี่ ย วกับ
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ความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิ กสหภาพฯสู งกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05

คาสาคัญ: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น, ความตระหนักรับรู ้, การประชาสัมพันธ์
Abstract
The objectives of this research were 1) to study public relations operations. To create awareness
and awareness among employees and employees about the necessity and benefits of being a member of
the Government Savings Bank state enterprise union. 2) Study the results of public relations of the State
Enterprise Labor Union of the Government Savings Bank on the perception, awareness of employees and
employees of the Government Savings Bank Region 8, Chiang Mai Province. 3) Analyze differences in
perceptions and awareness about the importance and benefits of being a member of the Government
Savings Bank state enterprise union. of employees and employees who is and is not a member of a trade
union This was a quantitative research using questionnaires as a tool to collect data from a population of
466 people from a sample of 250 people. Labor conditions have been publicized to create awareness and
awareness among employees and employees of the Government Savings Bank at a moderate level. and
their opinions are in the same direction ( x = 3.39, S.D. =.932) Awareness and awareness of the need for
union membership among the sample was moderate. and employees and employees of the Government
Savings Bank Region 8, Chiang Mai Province Those who were trade union members had higher
perceptions and awareness about the importance and benefits of being a member of the union than those
who were not members at a statistically significant level of 0.05.

Keywords: The Government Saving Bank Trade Union, Perception Awareness, Public Relations
บทนา
การบริ หารแรงงานสัมพันธ์ หรื อพนักงานสัมพันธ์ จึงเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ที่มุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างพนักงานและองค์การ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานทุกคน
โดยเฉพาะฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่อม ให้ท้ งั สองฝ่ ายสามารถมีช่องทางสร้างสัมพันธ์
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ภาพที่ ดี ต่อกัน โดยการนาระบบทวิ ภาคี ที่ เน้นในเรื่ องการให้ข่าวสารข้อมู ล(Information) และการ
ปรึ กษาหารื อ(Consultation) กับฝ่ ายพนักงานให้มากที่สุด ใช้วิธีการเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพื่อพูดคุย
หาทางออกร่ วมกัน ในฐานะที่พนักงานและลูกจ้าง เป็ นผูร้ ่ วมงานที่มีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกัน สาหรับในการเข้า
ไปมีส่วนร่ วมของฝ่ ายพนักงานลูกจ้างในสถานประกอบ รู ปแบบที่เป็ นหลักสากลคือ การจัดตั้งสหภาพ
แรงงานในสถานประกอบการ เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนฝ่ ายพนักงานลูกจ้าง (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา,
2558) สหภาพแรงงาน (Trade Union) ถือเป็ นสถาบันที่จดั ตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของผูเ้ ป็ นพนักงานลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการหนึ่งๆ ด้วยความสมัครใจ เป็ นสถาบันที่มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างอานาจในการ
ต่อรองของฝ่ ายพนักงานลูกจ้างให้มีอานาจทัดเทียมกับฝ่ ายบริ หาร(นายจ้าง) ทาให้ฝ่ายบริ หารยอมเจรจา หรื อ
ทาตามข้อเรี ยกร้องของพนักงาน ภาระหน้าที่ของสหภาพแรงงานคือ 1) ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนสมาชิกในการ
ปกป้ องคุม้ ครอง ยื่นข้อเรี ยกร้อง เจรจาต่อรอง ให้สมาชิก และ 2) เรี ยกร้องความเป็ นธรรม และดาเนิ นการ
เป็ นตัวแทนของลูกจ้างในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน (ศิริพงษ์, เพิ่งอ้าง) สาหรับประเทศไทย การจัดตั้ง
สหภาพแรงงานสามารถทาได้ท้ งั ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างมีสิทธิ ในการดาเนิ นการตาม พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์
พ.ศ. 2543 (สานักแรงงานสัมพันธ์, กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน,2564)
ธนาคารออมสิ น มีสถานภาพเป็ นรัฐวิสาหกิ จ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น โครงการเยีย่ มเยือนพนักงานสาขาต่างๆ เพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน โครงการแก้ไขและลดภาระปัญหาหนี้สินของพนักงานธนาคารออมสิ น
โดยมีตวั แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นเป็ นผูข้ บั เคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่ อง สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2522 ปั จจุบนั มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรั ฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กรณี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง ฝ่ ายบริ หาร(นายจ้าง) และฝ่ าย
พนักงาน(ลูกจ้าง) รักษาผลประโยชน์ และทาความเข้าใจให้ฝ่ายพนักงาน ยืน่ ข้อเรี ยกร้องต่อฝ่ ายบริ หาร การ
ดาเนิ นงานของสหภาพแรงงานรั ฐ วิสาหกิ จธนาคารออมสิ น ที่ ผ่านมา มี ก ารจัดกิ จ กรรม โครงการ และ
ดาเนินงานเพื่อให้บริ การ พัฒนา ปกป้องคุม้ ครองผลประโยชน์ให้สมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาถึง
จานวนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 พบว่า มีจานวน
11,967 คน และเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่มาก จนถึงปั จจุบนั พ.ศ. 2564 มีจานวนสมาชิก 12,191 คน จากจานวน
พนักงานและลูกจ้างรวม 22,214 คน มีพนักงานและลูกจ้างที่ไม่ได้เป็ นสมาชิ กถึง 10,023 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 45.12 ของจานวนพนักงานทั้งหมด(ข่าวประชาสัมพันธ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น,
2564) ซึ่ งอาจมีเหตุปัจจัยหลายประการอาทิ เช่น การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู ้ สร้างความตระหนักให้
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พนักงานทราบถึงความสาคัญ และสิ ทธิ ประโยชน์ ของการเป็ นสมาชิ ก หรื อมีช่องทางในการติดต่อ และ
แสดงความเห็นมายังสหภาพไม่ดีพอ ทาให้พนักงานลูกจ้างขาดความตระหนักรับรู ้ถึงบทบาทของสหภาพ
หรื ออาจเป็ นเพราะสหภาพแรงงานไม่มีผลงานที่ดีพอ ทาให้พนักงาน ไม่เห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่
ต้องสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เพราะต้องจ่ายค่าสมาชิ กทุกเดือนและต้องสละเวลาเข้าร่ วม
กิจกรรมที่ทางสหภาพฯจัดขึ้นอีกด้วย
ผูศ้ ึกษามีความสนใจในการศึกษา ถึงสาหตุที่ทาให้พนักงานสมัครเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานว่ามา
จากปั จจัยใดบ้าง โดยการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาจากพนักงานและลูกจ้างในสังกัดธนาคารออมสิ นภาค 8 ซึ่งมี
พื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่ ที่เป็ นจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือ ที่อยูภ่ ายใต้การดาเนินงานของธนาคารออมสิ น
ภาค 8 และมีจานวนสาขาธนาคารออมสิ น มากที่สุดในภาคเหนื อ จานวน 40 สาขา ทาให้มีจานวนพนักงาน
และลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานอยูม่ ากที่สุด

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้ ความตระหนัก ให้พนักงาน
และลูกจ้างเห็นถึงความจาเป็ นและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
2. เพื่อศึกษา ผลลัพธ์ที่เกิดจากการการประชาสัมพันธ์ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออม
สิ น ที่มีต่อการรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิ กสหภาพ ของ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค8 จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์ การรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิ ก
สหภาพแรงงาน ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่เป็ นและไม่ได้เป็ น
สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น

สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และอายุงาน ของพนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชี ยงใหม่ มีผลต่อการเป็ นและไม่เป็ นสมาชิ กสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น
แตกต่างกัน
2. พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นและไม่ได้เป็ นสมาชิกสหภาพ
แรงงานฯ มี ก ารรั บ รู ้ ความตระหนัก เกี่ ย วกับ ความส าคัญ และประโยชน์ ข องการเป็ นสมาชิ ก สหภาพ
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการทาวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ขอสรุ ป แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่นามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา
ดังนี้
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ที่ น ามาใช้ คื อ หลั ก การและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ประชาสัมพันธ์ ตามที่ Sam (1976: 18-20,อ้างถึงใน วาสนา มาวงค์,2559) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์ ไว้ว่า 1) เพื่อสร้างความนิ ยมให้เกิดขึ้น ทาให้ผเู ้ กี่ยวข้องส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงาน
และทาให้องค์การได้รับความนิ ยม ศรัทธา การสร้างความนิ ยม จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งให้ความสนใจ โดยมี
การประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเป็ น การโน้มน้าว ชักชวน เผยแพร่ มีการดาเนินงานหรื อจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้รับรู ้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีอย่างต่อเนื่ อง 2) เพื่อป้ องกันและรักษาชื่ อเสี ยงของ
องค์กร การเผยแพร่ ข่าวสารสู่ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ดี ซื่อตรง ให้บริ การด้วยความ
เต็มใจ และสร้างประโยชน์ต่อส่ วนรวม ย่อมส่ งผลให้เกิดความเชื่อมัน่ ความนิ ยม ทาให้การดาเนิ นงานไม่มี
อุปสรรค 3) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชน (ผูเ้ กี่ยวข้อง)โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร นโยบาย
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แผนการดาเนิ นงาน วิธีการดาเนิ นงานขององค์การ ให้ผูเ้ กี่ ยวข้องได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง การให้
ข่าวสารและข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
หลักการประชาสัมพันธ์ ที่วิรัช ลภิรัตนกุล (2553). ได้นาเสนอไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นวิธีการ
หรื อกิจกรรมในการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี การ
ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์จะเป็ นไป อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้จาเป็ นต้องคานึ งถึ งหลัก 3 ประการ ได้แก่
ประการที่ 1 การให้ขอ้ มูลหรื อเผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เป็ นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็ น ข้อเท็จจริ ง
ถูกต้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ งบการเงิน การดาเนิ นงานรวมถึงผลการดาเนิ นงานเพื่อ
สร้ างความเข้า ใจ เลื่ อ มใสศรั ทธา ความรู ้ สึกที่ ดีสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ดี แสดงให้เ ห็ น ถึ งกิ จ กรรมและการ
ดาเนิ นงานที่ผ่านมา สามารถติดตามผลการดาเนิ นงานได้ ประการที่ 2 จัดทาโครงการหรื อแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเป็ นการการโน้มน้าว ชักชวน ให้กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
สนใจ โดยการใช้เทคนิ คและเครื่ องมือสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว มีคุณภาพสู ง เพื่อ
สามารถติดต่อสื่ อสารกันภายในและภายนอกองค์การได้มากยิ่งขึ้น ประการที่ 3 ยึดหลักความจริ ง ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ยึดถือความจริ ง การคานึงถึงความน่าเชื่อถือของข่าวสารข้อมูล โดยข้อมูลที่นามาเสนอต่อสื่ อหลักของ
องค์การจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง ต้องคานึงถึงแผนการประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์การ
ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถทาได้จริ งเพื่อเป็ นการโน้มน้าว ชักชวนให้กลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงรู ปแบบ วิธีการ
ช่ องทางการเผยแพร่ มีคุณภาพสู ง ส่ งผลให้การประชาสัมพันธ์น้ ัน มีการรั บรู ้ ของเป็ นวงกว้าง เข้าใจง่าย
สุ ดท้ายนี้ การประชาสัมพันธ์ตอ้ งมุ่งให้เข้าถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับรู ้ ประการที่ 4 รู ปแบบการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของพจน์ ใจชาญสุ ขกิจ (2553) กล่าวถึง การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ใน
ปั จจุบนั และอนาคต โดยมี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ช่ องทาง คือ การประชาสัมพันธ์
แบบเดิมผ่านสื่ อหลัก ได้แก่ ทางหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิ ตยสาร ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้น ประกอบกับ ไลฟ์ สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนในปั จจุบนั ส่ งผลให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ น Social Network มีส่วนสาคัญมากยิ่งขึ้นในการติดต่อสื่ อสารกัน เช่น Facebook Fan
page, Instagram, Twitter, Website เป็ นต้น
แนวคิดการบริ หารระบบทวิภาคี เป็ นกลไกในการสร้างความร่ วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างใน
สถานประกอบกิ จการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานลูกจ้างมีส่วนร่ วมในหารบริ หารหรื อการดาเนิ นการที่
เกี่ยวข้องหรื อส่ งผลกระทบกับฝ่ ายพนักงานลูกจ้าง ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การร่ วมปรึ กษาหารื อ การเจรจา
ต่อรองร่ วม การยุติขอ้ ร้องทุกข์ หรื อการจัดกิจกรรมต่างๆร่ วมกัน ปรัชญาการบริ หารแบบทวิภาคี คือ การมี
ส่ วนร่ วม(Participation) ของคนในองค์การทุกระดับ ฝ่ ายต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการงานใน
องค์การร่ วมกัน ดังนั้นในการบริ หารหรื อการจัดการในองค์การจึงต้องยึดหลักการที่สาคัญคือ การเน้นใน

878

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
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เรื่ องการให้ข่าวสารข้อมูล (Information) และการปรึ กษาหารื อ(Consultation) กับฝ่ ายลูกจ้างให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ การเจรจาต่อรอง(Negotiation) ยังคงใช้อยู่ แต่ไม่ใช่การเผชิญหน้าหรื อเอาชนะอีกฝ่ ายหนึ่ง แต่
มุ่งเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งร่ วมกัน แนวคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน (Trade Union)
เป็ นองค์การที่จดั ตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจของผูป้ ระกอบอาชี พเป็ นลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิ จการ หรื อในกิ จการประเภทเดี ยวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ (กรรณิ การ์ เฉกแสงรั ตน์ ,
2553:136) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) แสวงหาและปกป้องคุม้ ครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้กบั
สมาชิก โดยใช้มาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ การยืน่ ข้อเรี ยกร้อง การเจรจาต่อรอง การเข้าร่ วมไกล่เกลี่ย
กับ ฝ่ ายนายจ้าง ตลอดจนการนัดหยุดงาน 2) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน 3) สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน เพื่อ
นาไปสู่ ความร่ วมมือในการดาเนินงานขององค์การ ตามหลักสากล วิธีการที่สหภาพแรงงานนามาใช้ในการ
ดาเนิ นงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นมีอยู่ 2 วิธีคือ (Beardwell, Ian.J, 1996,อ้างถึงใน อาชว์ เสื อหัน,
2561.) การเจรจาต่อรองร่ วม (Collective bargaining) กับนายจ้างโดยตรง สหภาพแรงงานจะดาเนินการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ เพื่อความกินดีอยู่ดี ความมัน่ คงและก้าวหน้าของคนงาน จาเป็ นต้องหน้าที่และดาเนิ น
กิจกรรมตามหน้าที่อย่างเคร่ งครัด ดังนี้ (ฐานข้อมูลสหภาพแรงงาน ,2553. อ้างใน ชานาญ วิเชียรวรรธนะ,
2554, หน้า 26) 1) เป็ นศูนย์รวมพลังความสามัคคีของคนงาน ประสานให้พนักงานทุกคนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ 2) ให้คาปรึ กษาหารื อกับสมาชิกหรื อคนงานทัว่ ไปที่ตอ้ งการคาแนะนา
และช่วยเหลือสมาชิกอย่างจริ งจัง 3) รับเรื่ องร้องทุกข์เมื่อสมาชิกมาร้องเรี ยน กรณี ที่นายจ้างฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรื อกฎหมาย 4) ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับฝ่ ายนายจ้าง 5) จัด
เสริ มทักษะ ความรู ้ดา้ นอาชีพ ฝี มือและความรู ้ทางเศรษฐกิจ สังคม
ในการวัด ระดับ การรั บ รู ้ ความตระหนั ก ผู ้วิ จ ัย ได้น าแนวความคิ ด เกี่ ย วกับ ความตระหนั ก
(Awareness) เป็ นพฤติกรรมเกี่ยวกับอารมณ์หรื อความรู ้สึกที่คล้ายกับความรู ้ เป็ นพฤติกรรมขั้นต่าสุ ดของ
ความรู ้ ความคิด ที่ได้มาจากข้อเท็จจริ งและประสบการณ์ตรง การสัมผัส และการใช้สมองไตร่ ตรอง หา
เหตุผลของบุคคล (Krathworkl Bloom and Masia.1974. อ้างถึงใน ภิญโญ นิโรจน์,2553) ความตระหนักมี
องค์ประกอบ 3 ส่ วนคือ ระดับเริ่ มต้นจากความรู ้ความเข้าใจ และพัฒนาเป็ นอารมณ์ความรู ้สึกตามลาดับ จน
กลายเป็ น ค่านิ ยม ทัศนคติ ความชอบไม่ชอบ จนมาเป็ นความเชื่อต่อสิ่ งนั้น เช่น บุคคล สถานการณ์ สังคม
และพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นผลของการแสดงออกทาง ท่าทาง วาจา การกระทา (Breckler. 1986. อ้างถึงใน
ภิญโญ นิ โรจน์,2553) ส่ วน การรับรู ้ (Perception) เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ กระบวนการ มีความ
เกี่ยวข้องกันกับ ความเข้าใจ ความคิด การเรี ยนรู ้ ความจา ความรู ้สึก การตัดสิ นใจ และพฤติกรรม โดยมี
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ส่ วนประกอบด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ ความตระหนัก (Awareness) เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ ความจาใน
ความเป็ นจริ ง(Fact)ที่ได้มาจากพฤติกรรมทางปัญญา เช่นการเขียน การได้ยนิ ได้ฟัง ได้อ่าน การมองเห็น จน
เกิดความเข้าใจ ทาให้มีความรู ้สึกระลึกได้ จาได้ และจนกลายเป็ นเลือกที่จะรับรู ้ และสนใจเฉพาะสิ่ งที่ตนเอง
ชอบ และพอใจที่จะเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้ (กันยา สุ วรรณแสง. 2540 :129) ดังนั้น การทาให้บุคคลเกิดการรับรู ้หรื อ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานและการเข้าร่ วมกิจกรรมกับ
สหภาพแรงงาน จึงจาเป็ นต้องมีการพิจารณาทั้งในด้านการสร้างการรับรู ้ดว้ ย

วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษานี้ เป็ น การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research method) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสิ นทั้งที่เป็ นสมาชิกสหภาพและไม่เป็ น
สมาชิ กสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น(สร.อส.)ของธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้ น จานวน 468 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ทาโยามาเน่(Taro Yamane) ที่มีค่าความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นจานวน 250 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 250 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 เครื่ องมือที่ใช้
เก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ทาการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Analysis)
ด้วยการทดลอง (Try-out) กับพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 ในเขต จังหวัดลาพูน ได้ค่า
Coefficients alpha = .9110
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ได้แก่ (1) สถิติ Frequenciesวิเคราะห์ขอ้ มูลพรรณนา
บรรยายลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคล (2) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความ
คิดเห็ น เกี่ ยวกับ การประชาสัมพันธ์ ความตระหนัก การรับรู ้ ซึ่ งเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบมาตรฐานส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนดช่วงการ
แปลผลดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.21-5.00 = มากที่สุด ตั้งแต่ 3.41-4.20 = มาก ตั้งแต่ 2.61-3.40 = ปาน
กลาง ตั้งแต่ 1.81-2.60 = น้อย และ ตั้งแต่ 1.00-1.80 = น้อยที่สุด (3) การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test
แบบ Independent Sample t-test กับปั จจัย เพศ และ ความตระรับรู ้กบั การเป็ นสมาชิกสหภาพและไม่เป็ น
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น โดยกาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
และทาการวิเคราะห์สถิติ F-test (One Way ANOVA) ทดสอบปั จจัย อายุ การศึกษา อายุงาน กับการเป็ น
สมาชิกสหภาพและไม่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.08% มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.30% มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.17% ตาแหน่งงานระดับลูกจ้างปฏิบตั ิการ 123
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.11% มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในธนาคารออมสิ นภาค 8 เป็ น 1-5 ปี ขึ้นไป จานวน 113
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.88% และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.79% กลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็ นสมาชิกสหภาพ จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 และเป็ นสมาชิกสหภาพ จานวน 120 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48
2. การดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้ ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจ้าง
เห็นถึงความจาเป็ นและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
พนักงานและลูกจ้างธนาคารมีความคิดเห็น ในภาพรวมว่า สภาพแรงงานฯได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู ้ ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสิ นในระดับปานกลาง และมีความเห็ น
ค่อนข้างไปในแนวทางเดียวกัน ( = 3.39, S.D. =.932 ) โดยมีการให้ขอ้ มูลหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลลอย่างต่อเนื่อง
น่ าเชื่อถือ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม ผ่านสื่ ออิเล็กเทอนิ ก เช่น Facebook Fan
page , line , E-mail เป็ นต้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างมาก ( = 3.42, S.D. =..887 )
การให้ขอ้ มูลโดย ยึดหลักความจริ ง ซื่อสัตย์สุจริ ต ยึดถือความจริ ง ในระดับปานกลาง ( =3.38 , S.D. =.898)
มี รู ปแบบการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์และช่ องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิ จกรรม เผยแพร่
ข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับสหภาพฯผ่าน หนังสื อพิมพ์ วารสาร และหนังสื อภายในส่ วนงาน ผ่านสื่ ออิเล็ก เช่น
Facebook Fan page, line, e-mail เป็ นต้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายระดับปานกลาง ( =3.36 ,
S.D. =1.01) ดังปรากฎในตารางที่ 1
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้
ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจ้างของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นในภาพรวม
การดาเนินงานด้ านการประชาสั มพันธ์
1. การให้ขอ้ มูลหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลลอย่างต่อเนื่อง
2. ยึดหลักความจริ ง ซื่ อสัตย์สุจริ ต ยึดถือความจริ ง
3.
รู ป แบบการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ ( ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์)
เฉลี่ยรวม

Mean
3.42
3.38
3.36

S.D.
.887
.898
1.01

แปลผล
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

.932

ปานกลาง

3. การรั บ รู ้ ความตระหนัก เกี่ ย วกับ ความส าคัญ และประโยชน์ ข องการเป็ นสมาชิ ก สหภาพ
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น บทบาทหน้าที่และผลงานของสหภาพฯ
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง การรับรู ้ และตระหนัก เกี่ยวกับความจาเป็ นในการเป็ นสมาชิ กสหภาพฯของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ( =3. 27, S.D.=0.98) เช่น รับรู ้ว่าการเป็ นสมาชิ กช่วยให้สร้างความ
สามัคคีและความเป็ นปี กแผ่นของพนักงานและลูกจ้าง การมีสมาชิกจานวนมากจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั
สหภาพฯ นามาทากิจกรรมกรรมได้มากขึ้น มีการพูดคุย ชักชวนให้เพื่อนสมัครเป็ นสมาชิกสหภาพฯ เป็ นต้น
การรับรู ้ และตระหนัก เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน พบว่ามีใน
ระดับปานกลาง แต่ความคิดเห็นค่อนข้างกระจาย ( =3. 25, S.D.= 1.02) เช่น รับรู ้ว่าสหภาพฯเป็ นตัวแทน
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน และสภาพการทางานกับนายจ้างแทนพนักงานลูกจ้าง ช่วยปกป้ อง
และคุม้ ครองผลประโยชน์ ให้แก่สมาชิก เช่น เรี ยกร้องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรม
การรับรู ้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสหภาพแรงงานพบว่า มีในระดับปานกลาง แต่ความ
คิดเห็นค่กระจายค่อนข้างมาก ( =3.15, S.D.= 1.05) เช่น ตระหนักถึงหน้าที่ของสหภาพฯ ว่าทาหน้าที่
คุม้ ครองสภาพการจ้าง ยื่นข้อเรี ยกร้ อง เจรจาต่อรอง กดดันฝ่ ายบริ หาร ด้วยการการนัดหยุดงาน รั บรู ้ ถึง
กิจกรรมที่ได้จดั ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงลูกจ้างด้วยกัน รวมถึงลูกจ้าง
ด้วยกัน และจัดกิจกรมภายในเพื่อพบปะสมาชิกของสหภาพฯเป็ นต้น
การรับรู ้และตระหนักถึงผลการดาเนิ นงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น พบว่ามีใน
ระดับปานกลาง แต่ความคิดเห็นค่อนข้างเกาะกลุ่มไปในทางเดียวกัน ( =3.22, S.D.= 0.97) เช่นรับรู ้ถึง
นโยบายการทางานของสหภาพแรงงานระหว่าง ปี 2561 – 2564 รับรู ้แผนงาน และกิจกรรมของสหภาพ
แรงงานระหว่าง ปี 2561 – 2564 เป็ นต้น ดังปรากฎในตารางที่ 2
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของการรั บรู ้ ความตระหนัก เกี่ ยวกับความสาคัญและ
ประโยชน์ของการเป็ นสมาชิกสหภาพ บทบาทหน้าที่และผลงานของรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น
การรับรู้ ความตระหนัก เกีย่ วกับความสาคัญและประโยชน์ บทบาท

Mean

S.D.

แปลผล

1. ความจาเป็ นในการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน

3.45

.88

สู ง

2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน

3.25

1.02

ปานกลาง

3. บทบาทหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

3.15

1.05

ปานกลาง

4. ผลการดาเนินงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น

3.22

.97

ปานกลาง

3.27

.98

ปานกลาง

หน้ าที่และผลงานของสหภาพฯ

เฉลี่ยรวม

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และอายุงาน ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8
จังหวัดเชียงใหม่ มีผลต่อการเป็ นและไม่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ และอายุงาน กับการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน

เพศ

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น

Mean

S.D.

t.

Sig

-.032

0.95

การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ชาย

1.52

0.503

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

หญิง

1.52

0.501

อายุ

Mean

S.D.

F

Sig

การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน

21-30 ปี

1.52

.501

.258

.773

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

31-40 ปี

1.53

.503

41-50 ปี

1.43

.514

ระยะเวลาการทางาน

Mean

S.D.

F

Sig

การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ต่ากว่า 1 ปี

1.46

.502

1.285

.2077

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน

1 - 5 ปี

1.55

.499

6 - 10 ปี

1.59

.499

11 - 15 ปี

1.27

.467

มากกว่า15 ปี

1.43

.535

จากตารางที่ 3 พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการทางาน ที่แตกต่างกัน ของพนักงานและลูกจ้างธนาคาร
ออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้มีผลต่อการเป็ นและไม่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
ออมสิ นที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า Sig (2 tailed) จากการคานวณมีค่าเท่ากับ 0.95, 0.773,
0.2077 ซึ่งมีค่ามากกว่า α = 0.05
การทดสอบสมมติฐานข้ อ 2 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่เป็ น
และไม่ได้เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของ
การเป็ นสมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นที่แตกต่างกัน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 4 ปั จจัยด้านการการรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิก
สหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นของลูกจ้างและพนักงานที่เป็ นและไม่ได้เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
ออมสิ น
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น
ไม่ได้เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
ออมสิ น

Mean

S.D.

3.45

.945

3.10

.791

t.

Sig

3.199

.021

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ ความตระหนักของ กลุ่มพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น
ภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯมีค่า =3.45 ส่ วนค่าเฉลี่ยของ กลุ่มที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก
สหภาพแรงงานฯมี ค่า =3.10 ซึ่ งพบว่า มี ค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ที่ เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานฯ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า Sig (2 tailed) จากการคานวณมีค่าเท่ากับ 0.021 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α
= 0.05 จึ งสรุ ปได้ว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ เป็ นและไม่ได้เป็ น
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิก
สหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจ นามาวิเคราะห์ดงั นี้ ประการแรก คือ การดาเนิ นงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้ ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจ้างเห็นถึงความจาเป็ นและประโยชน์
ของการเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานฯ มีการดาเนิ นการในระดับปานกลางเท่านั้น โดยมีการให้ขอ้ มูลหรื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลลอย่างต่อเนื่ อง น่ าเชื่อถือ มีช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่ตรงกับคุณลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
ค่อนข้างมาก แต่มีการให้ขอ้ มูลโดยยึดหลักความจริ ง ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีในระดับปานกลาง ( =3.38) รู ปแบบ
การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม มีในระดับปานกลาง
เช่นกัน(ดูตารางที่1) จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่ตอ้ งมี
การดาเนิ นการอย่างถูกต้อง ตามแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตามที่ Sam (1976: 18-20, อ้างถึงใน
วาสนา มาวงค์,2559) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ไว้ว่า1) เพื่อสร้างความนิ ยมโน้มน้าว
ชักชวน เผยแพร่ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับรู ้ 2) เพื่อป้องกันและรักษาชื่อเสี ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่
ความนิยม ทาให้การดาเนินงานไม่มีอุปสรรค 3) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
อย่างถูกต้องนอกจากนี้ ตอ้ งมีการดาเนิ นการตาม หลักการประชาสัมพันธ์ ที่วิรัช ลภิ รัตนกุล (2553). ได้
นาเสนอว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นวิธีการในการสื่ อสารระหว่างหน่ วยงานกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิ ด
ความสัมพันธ์อนั ดี การดาเนินการประชาสัมพันธ์จะเป็ นไป อย่างมีประสิ ทธิภาพได้จาเป็ นต้องคานึงถึงหลัก
3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การให้ขอ้ มูลหรื อเผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง 2 มีจดั ทาโครงการหรื อ
แผนงานการประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ส อดคล้อ งกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยใช้เ ทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว มีคุณภาพสู ง ได้มากยิ่งขึ้น 3 ต้องยึดหลักความจริ ง ซื่ อสัตย์สุจริ ต
ยึดถือความจริ ง การคานึงถึงความน่าเชื่อถือของข่าวสารข้อมูล คานึงถึงแผนการประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์การ
ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถทาได้จริ งเพื่อเป็ นการโน้มน้าว ชักชวนให้กลุ่มเป้ าหมาย รวมถึง 4 รู ปแบบการ
ดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ของพจน์ ใจชาญสุ ขกิ จ (2553) กล่าวถึ ง การประชาสัมพันธ์ในปั จจุบนั และ
อนาคต มี ช่ อ งทางการประชาสั ม พัน ธ์ 2 ช่ อ งทาง คื อ การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ หลัก ได้แ ก่ ทาง
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิ ตยสาร การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ผ่าน Social Network เช่น
Facebook Fan page, Instagram, Twitter, Website แม้จะมีการนามาใช้เป็ นแนวทางการประชาสัมพันธ์แต่ทา
ไม่มากพอ จึงส่ งผลตามมาคือ
การรั บรู ้ และตระหนัก เกี่ ยวกับความจาเป็ นในการเป็ นสมาชิ กสหภาพฯของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.27) เช่นการรับรู ้ และตระหนัก เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็ นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน การรับรู ้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสหภาพและ การรับรู ้และตระหนักถึงผลการดาเนินงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ น ทุประเด็นมีในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) จึงทาให้มีการสมัคร
เป็ นสมาชิกสหภาพมีไม่มาก เพราะขาดความตระหนักรับรู ้ ผลการศึกษานี้ เป็ นไปตามแนวคิดแนวความคิด
เกี่ยวกับความตระหนัก (Awareness) เป็ นพฤติกรรมด้านอารมณ์หรื อความรู ้สึกที่คล้ายคลึงกับความรู ้ เป็ น
พฤติ กรรมขั้นต่ าสุ ดของความรู ้ ความคิด ที่ เกิ ดจากข้อเท็จจริ ง ประสบการณ์ การสัมผัส และการใช้จิต
ไตร่ ตรอง หาเหตุผลของบุคคล (Krathworkl Bloom and Masia.1974 : 99 อ้างถึงใน ภิญโญ นิโรจน์,2553)
ความตระหนักมี องค์ประกอบ 3 ส่ วนคื อ ความรู ้ ความเข้าใจในระดับเริ่ มต้น และพัฒนาเป็ นความรู ้ สึก
ทัศนคติ ค่านิยม ความชอบไม่ชอบ ความเชื่อที่มีต่อสิ่ งเร้า เช่น บุคคล สถานการณ์ สังคม และพฤติกรรม ซึ่ง
เป็ นปรากฏการณ์ของการแสดงออกทางกริ ยาท่าทาง วาจา การกระทา (Breckler. 1986. อ้างถึงใน ภิญโญ
นิโรจน์,2553) คือการสมัครหรื อไม่เป็ นสมาชิก ส่ วน การรับรู ้ (Perception) เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ มีความ
คาบเกี่ยวระหว่างความเข้าใจ ความคิด ความรู ้สึก การตัดสิ นใจ และ การแสดงพฤติกรรม ดังนั้น การที่จะ
ทาให้บุคคลรั บรู ้เกี่ ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานและการเข้าร่ วม
กิ จ กรรมกับ สหภาพแรงงาน จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาทั้ง ในด้า นการสร้ า งการรั บ รู ้ ด้ว ย ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่วา่ พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็ นและไม่ได้
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เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู ้ ความตระหนัก เกี่ ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ น
สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ0.05(ตารางที่ 4)
ข้อเสนอแนะการวิจยั จากการศึกษา ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะดังนี้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยเพิ่มการเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสมาชิกสหภาพ เช่น การให้ความรู ้ทางการเงินที่เกี่ยวกับการทางาน การสนับสนุ นให้สมาชิก
สหภาพแนะนาเพื่อน จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สมาชิกสหภาพในแต่ละภาค เป็ นต้น
2. มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็ ว เช่น ช่องทางแชทผ่านระบบ Microsoft Team กับทาง
เจ้าหน้าที่โดยตรง จัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหภาพแรงงานตั้งแต่ การปฐมนิ เทศ
พนักงานและลูกจ้างใหม่เพื่อสร้างการรับรู ้ ตระหนักให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น ตั้งแต่ตน้
เพื่อเป็ นการรับรู ้ที่ดี ถึงสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองในองค์กร หรื อ การสอดแทรกเกร็ ดความรู ้เกี่ยวกับสหภาะ
แรงงาน บทบาทหน้าที่ความสาคัญ หรื อประโยชน์ในการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ให้กบั พนักงานและ
ลูกจ้างที่ยงั ไม่ได้เป็ นสมาชิก ผ่านช่องทางหลักของธนาคาร เช่น Intranet, Morning Talk,ข่าวสาร อุทาหรณ์
ถึงประโยชน์และโทษหากไม่เป็ นสมาชิกสหภาพฯ เป็ นต้น
3. ควรมี ก ารประชาสัมพัน ธ์ใ ห้กับผูท้ ี่ ไ ม่ เ ป็ นสมาชิ ก สหภาพฯ มากยิ่งขึ้ น เช่ น การแบ่ งวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ให้แตกต่างกันไปตามช่วงวัย(Generation) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้นและเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการและกระตุน้ การรับรู ้ ตระหนักถึงความสาคัญในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสหภาพ
ให้กบั ผูท้ ี่ไม่เป็ นสมาชิก เช่น ลูกจ้างปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการเป็ นพนักงานจะได้รับสิ ทธิพิเศษในการติวเพื่อสอบ
เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้้ มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสหภาพ
แรงงานธนาคารออมสิ นและมีการรั บรู ้ ความตระหนัก เกี่ ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ น
สมาชิ กสหภาพรั ฐวิสาหกิ จธนาคารออมสิ นของพนักงานและลูกจ้างที่เป็ นสมาชิ กและไม่เป็ นสมาชิ กใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิ กสหภาพฯ เช่ น ปั จจัยด้านผูน้ าและคณะกรรมการสหภาพฯ ความโปร่ งใสในการทางาน เป็ นต้น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดาเนิ นงานในการปกป้องสิ ทธิ และรวมพลัง
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เพื่อให้มีอานาจในการต่อร้องกับฝ่ ายนายจ้างในอนาคต และเพื่อให้้มีระดับประสิ ทธิิ ภาพที่ดียิ่งขึ้น ให้ศึกษา
โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สามารถทราบข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่ าย หรื อเป็ นการศึกษา
ในลักษณะเดียวกันแต่ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอื่น ๆ หรื อควรศึกษาต่อยอดในเรื่ องของปั จจัยที่มีผล
ต่อการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิ นของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ นใน
ทุก ๆ 3-5 ปีี เพื่อความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบนั
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โลกาภิวตั น์ กบั ความขัดแย้ งทางศาสนา
Globalization and Religious Conflicts
สุ นนั ท์ คาลุน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
Email : komlun01@gmail.com

บทคัดย่ อ
ศาสนาเป็ นปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมนุษย์มาทุกยุคสมัย ถึงแม้ทุกศาสนาจะอ้าง
ว่ามุ่งสันติสุข บทความนี้กล่าวถึงศาสนาในมิติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง และส่ งผลกระทบไปทัว่ ทั้ง
โลกอย่างไม่มีขอบเขต ความทันสมัยของรัฐ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่ใช่คาตอบของทางออก
ปั ญหา โลกาภิวตั น์เป็ นปั จจัยที่ทาให้ความขัดแย้งแผ่ขยายไปในวงกว้างและทัว่ ถึงมากขึ้น ส่ งผลให้ศาสนิ ก
ทัว่ โลกมีความรู ้สึกร่ วมกัน ความขัดแย้งทางศาสนาเป็ นความขัดแย้ง ที่รุนแรง เป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยกฎหมาย ระบบการเมือง

คาสาคัญ :ศาสนา, ความขัดแย้ง, โลกาภิวตั น์
Abstract
Religion has been an important factor causing conflicts in human societies for all ages even
though all religions claim to aim for peace. This article discusses the dimensions of religion that cause
intense conflict and affects the whole world without boundaries. State modernization, education, science,
and technology is not the answer to the problem. Globalization is a factor that causes conflict spreading
more widely. As a result, religions around the world have a common feeling. Religious conflict is a
violent conflict and unsolved by law and political system

Keywords: religion, conflict, Globalization
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บทนา
ศาสนามี 2 ด้าน คือ ด้านความบริ สุทธิ์ของเนื้อหา ซึ่งจะปรากฏในอยูใ่ นคัมภีร์ หลักคาสอนต่าง ๆ ที่
เป็ นแก่นแท้ ในอีกด้านคือ ความขัดแย้ง ความแตกต่าง ที่มีอยู่ในตัวศาสนาเอง และการตีความของศาสนิ ก
นอกจากนี้แล้วศาสนายังมีมิติที่สมั พันธ์อย่างลึกซึ้งกับอานาจ (สุ รพศ ทวีศกั ดิ์,ระบบออนไลน์) ความสัมพันธ์
นี้ ท้ งั จากระดับรัฐและระดับปั จเจก ในระดับรัฐ ศาสนาจะเข้าไปทาหน้าที่ให้ความชอบธรรมในเชิงสถาบัน
เช่น การครองราชย์ของกษัตริ ย ์ พิธีสาบานตนก่อนเข้ารับตาแหน่งประธานาธิ บดี หรื อพิธีกรรมสาคัญระดับ
รัฐ เป็ นต้น ในระดับปัจเจก ศาสนาจะทาหน้าที่สถาปนาอานาจนาในระดับชุมชน กลุ่มคน หรื อสังคมท้องถิ่น
เช่ น หมอผี นักสอนศาสนา พระ บาทหลวง เป็ นต้น ถ้าจะกล่าวอีกมิติหนึ่ งคือ ศาสนามีความสัมพันธ์ใน
ระดับศาสนิกด้วย เช่น คนเคร่ งศาสนา เป็ นต้น
โดยเนื้ อแท้ของศาสนานั้น ย่อมไม่มีความรุ นแรง หรื อความขัดแย้งใด ๆ แต่หากหลายศาสนามาอยู่
ร่ วมกันจะก่อให้เกิดความแตกต่างขึ้น ความแตกต่างนี้ เป็ นพื้นฐานของความขัดแย้ง โดยเฉพาะในมิติของ
ศาสนาความขัดแย้งนั้นจะเข้มข้นมากหลายเท่าตัว เพราะศาสนิกจะเชื่อว่าศาสนาของตนเองดีที่สุด มีเหตุผล
ที่สุด อีกทางหนึ่งศาสนายังเป็ นต้นกาเนิดของวัฒนธรรมแต่ละชุมชนอีกด้วย รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตหรื อวิธี
คิดของผูค้ นที่แตกต่างกัน เป็ นชนวนที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งได้ทุกเมื่ อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของ
ศาสนาและความเชื่อ เพราะมนุษย์คือ สิ่ งมีชีวิตที่ตอ้ งการปั จจัยมากมายในการดารงชีวิต และหนึ่งในนั้นคือ
เครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อยึดถือเป็ นหลักดาเนินชีวิต อย่างในประเทศศรี ลงั กา ความขัดแย้งทางศาสนามีความ
รุ นแรงมาโดยตลอด ศาสนิ กต่างเลือกใช้ความรุ นแรงต่อซึ่ งกันและกัน กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมทางเหนื อ
และตะวันออกของประเทศได้ทาการกวดล้าง สังหารมุสลิมให้ออกไปจากพื้นที่ ส่ งผลให้ชาวมุสลิมกว่า
65,000 คน ไร้ที่อยูอ่ าศัยเพราะต้องหนีออกจากพื้นที่ (Dennis B. McGilvray and Mirak Raheem, 2007)
จากความหลากหลายทางชาติ พ นั ธุ์ ถิ่ น ที่ อ ยู่ และการด าเนิ น ชี วิ ต โลกใบนี้ ของเราจึ ง มี กัน อยู่
หลากหลายศาสนา และเนื่ องด้วยการกระจายตัวของผูค้ นทัว่ ทุ กมุ มโลกจากการที่ มีผูท้ ี่ นับถื อศาสนาที่
แตกต่างกันอาศัยอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกัน ในปั จจุบนั สถานการณ์ความรุ นแรงอันเนื่ องมาจากความขัดแย้ง
ทางศาสนากระจายตัวและเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก หรื อแม้กระทัง่ เกิดการนาไปสู่ ความขัดแย้งข้ามรัฐ
ทาให้มีผคู ้ นล้มตายเป็ นจานวนมาก อย่างกรณี ของชาวโรฮิงญาที่ประเทศพม่า ซึ่งมีความแตกต่างทางศาสนา
ชาติพนั ธุ์ พม่าไม่ให้สิทธิ์ ขั้นพื้นฐานใด ๆ กับกลุ่มโรฮิ งญา แม้กระทัง่ ความเป็ นพลเมือง ในอีกทางหนึ่ ง
ประชาชนพม่าที่นบั ถือพุทธเองก็ใช้วิธีที่รุนแรงกับคนกลุ่มนี้ (Mahanam Bhattacharjee Mithun,2018)
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนอกจากในพื้นที่แล้ว ยังสามารถแพร่ กระจายไปสู่ ประเทศอื่น ๆ โลกาภิวตั น์
(Globalization) เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ทาให้ความขัดแย้งทางศาสนาแพร่ กระจายออกไป มันสามารถสร้าง
เงื่อนไขที่กาหนดจิตสานึกทางสังคมได้ (Jan Aart Scholte,1995: 15-20) สื่ อออนไลน์ ที่ศาสนิกทั้งหลายใช้
สื่ อสารกัน ซึ่ งมัน เข้าถึ งกัน ได้อย่างรวดเร็ ว ความรุ นแรงทางศาสนาถู กตี แ พร่ โดยการโพสต์ลงในโลก
อินเตอร์ เน็ ต สร้ างความรู ้ สึกร่ วมให้กบั ศาสนิ กที่ อยู่อีกฝากโลกให้รู้สึกเจ็บปวดและถูกกระทาในฐานะ
ครอบครัวศาสนาเดียวกัน
โลกาภิวตั น์ (Globalization) หมายถึง การแพร่ กระจายไปทัว่ โลก ทาให้ประชาคมโลกสามารถรับรู ้
สัมพันธ์ รับรู ้ผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว กว้างขวาง ผลกระทบมีท้ งั ด้านดีและร้าย โดยเฉพาะ
ด้านร้ายมันก่อให้เกิดความเสื่ อมถอยตกต่าทางด้านวัตถุ สังคมวัฒนธรรม สร้างความขัดแย้งที่รวดเร็ วและ
กว้างขวาง สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม (สุ ภาวดี ขุนทองจันทร์ ,
2559:165-167) โลกาภิวตั น์ 4.0 จะถูกหล่อหลอมด้วยการตัดสิ นใจด้านการบริ หารจัดการ (governance) และ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีร่วมกัน ในขณะที่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบสุ ขภาพ
การขนส่ ง การสื่ อสาร ซึ่ งช่วยให้มนุ ษยชาติสามารถอยู่เหนื อทางเลือกที่ผิด ๆ (Richard Samans,2019: 6)
หรื อมีอิสระที่จะเลือกแนวทางของตนเอง
ในมิติของศาสนาถึงแม้ว่าโลกาภิวตั รจะไม่ส่งผลโดยตรง แต่จะส่ งผลในมิติของเครื่ องมือที่ช่วย
ให้ศาสนิกของศาสนารับรู ้และรู ้สึกเหมือนถูกกระทาร่ วมกัน ความรู ้สึกร่ วมนาไปสู่ ความขัดแย้งที่รุนแรง ก่อ
ให้ความสู ญเสี ยของพลเมื อง หรื อในบางกรณี อาจนาไปสู่ การก่ อการร้ ายข้ามชาติ ได้ เพราะศาสนาเป็ น
อุดมการณ์ที่ทรงอิทธิพลทางความเชื่ออย่างสุ ดโต่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโลกาภิวตั น์เป็ นกระบวนการของ
‚โลกที่พ่ ึงพาซึ่ งกันและกันมากขึ้น” โดยที่ ‚ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงขอบเขตอาณาเขตของรัฐ” โลกาภิวตั น์มีผลกระทบอย่างมากต่อวัฒนธรรม ศาสนา และ
ความเชื่ อ ซึ่ งนอกจากจะทาให้สังคมโลกเชื่ อมโยงกันแล้วยังสามารถเชื่ อมโยงความขัดแย้งด้วย (Daniel
Golebiewsk, 2014: 1)
บทความนี้ นาเสนอความขัดแย้งทางศาสนาที่ส่งผลต่อศาสนิ กทัว่ โลก ซึ่ งจะแบ่งการนาเสนอเป็ น
สองส่ วน ส่ วนแรกจะนาเสนอความขัดแย้งในอดีตซึ่งจะยกกรณี ตวั อย่างสงคราม ความขัดแย้งทางศาสนาที่
สาคัญ และบางกรณี มีความยืดเยื้อจนถึงปั จจุบนั ในส่ วนที่สองนั้นจะนาเสนอความขัดแย้งทางศาสนาใน
ปัจจุบนั รวมถึงแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ ความขัดแย้งขัดแย้งทางศาสนาตัวแสดงไม่ใช่รัฐ แต่จะอยูใ่ นระดับ
ปั จเจก ซึ่งนัน่ หมายถึงผูค้ นที่เป็ นศาสนิก นอกจากว่ารัฐนั้นจะเป็ นรัฐศาสนา ในส่ วนของรัฐที่แยกศาสนาออ
กอจากรัฐ(secular state) ความขัดแย้งจะอยูใ่ นระดับปั จเจก หรื อสังคม อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางศาสนา
นี้ อาจนาไปสงความขัดแย้งระหว่างรัฐได้เช่นกัน เครื่ องมือที่ทาให้ความขัดแย้งแพร่ กระจายออกไปเป็ นวง
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กว้างคือ โลกาภิวตั น์ เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ สิ่ งเหล่านี้ทาให้ศาสนิกรับรู ้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สร้าง
ความรู ้สึกร่ วม ตลอดทั้งใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเกลียดชังต่อศาสนาอื่นอีกด้วย
ความขัดแย้ งทางศาสนาในอดีต
ศาสนาเป็ นบ่อเกิดของความขัดแย้งที่ลุกลามไปทัว่ โลก แน่นอนว่าตัวแสดงนี้หมายถึง ศาสนิกที่
เคร่ งศาสนา ศาสนาทาให้เกิดความรู ้สึกร่ วมได้ดี เพราะกระบวนการของศรัทธา เชื่อมัน่ แน่นอนว่าศาสนามี
ความแตกต่างกันในประเด็นของความเชื่ อ เช่น ความศักดิ์ สิ ทธิ์ พระเจ้า นรก สวรรค์ พระบัญชา เป็ นต้น
ความแตกต่างนี้คือเหตุผลแรกของความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความรุ นแรง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตลอดทั้งสงคราม
ในอดี ตหลายสงครามเกิดขึ้นจากศาสนา และยังส่ งผลมาจนถึงยุคปั จจุบนั สงครามศาสนาในอดีตมักจะถูก
นามาเป็ นข้ออ้างในความขัดแย้งเสมอ เช่น สงครามศักดิ์สิทธิ์ สงครามมุสลิมที่ลม้ ล้างพุทธในอินเดีย เป็ นต้น
สงครามครู เสด เป็ นสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของศาสนาคริ สต์และอิสลาม ในอิสเอลกับ
ปาเลสไตน์ สาเหตุเพื่อหวังครอบครองนครเยรู ซาเล็ม ที่เชื่ อกันว่าเป็ นนครศักดิ์ สิ ทธิ์ สงครามนี้ ต่อเนื่ อง
ยาวนานสองศตวรรษ แน่ นอนว่าสาเหตุของการเกิ ดขึ้นของสงครามนี้ ไม่ได้มีแค่ศาสนา แต่ศาสนาก็เป็ น
เหตุผลหลักในการก่อสงคราม ตัวแสดงหลักในการก่อให้เกิดความขัดแย้งจนนาไปสู่ สงครามคือ ผูน้ าทาง
ศาสนาที่ตอ้ งการบรรลุวตั ถุประสงค์บางประการของตนเอง ทั้งในด้านของความเชื่ อเรื่ องนครศักดิ์ สิ ทธิ์
ความมสามัคคีของศานิก ( Crane Brinton, John B. Christopher and Robert Lee wolff, 1967: 284) ผ่านการ
ปลุ ก ระดม เนื้ อ หาในการปลุ ก ระดมนั้น มุ่ ง เน้น ไปที่ ส ภาพต่ า ง ๆ ของชาวคริ ส ต์ที่ ถู ก กระท า สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ถูกยา่ ยี สิ่ งเหล่านี้สามารถปลุกละดมความรุ นแรงได้เป็ นอย่างดี บวกกับความเชื่อที่ศาสนิกมีร่วมกัน
คือความเป็ นคนของพระเจ้า
สงครามศาสนาข้างต้น การเกิดขึ้นของความรุ นแรงเป็ นที่แน่ ชดั ว่า มาจากศาสนาซึ่ งมีตวั แสดงคือ
ผูน้ าทางศาสนาเป็ นตัวสร้างความขัดแย้งขึ้นมา เครื่ องมือที่สาคัญคือ การปลุกระดม สมัยโบราณการปลุก
ระดมเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการชี้นาสังคม เพื่อที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์บางอย่าง สงครามก็เช่นกัน การปลุก
ระดมทางศาสนาจะทาได้ง่ายกว่าอย่างอื่น เพราะศาสนาเป็ นอุดมการณ์ที่ทรงพลัง ศาสนาเป็ นต้นกาเนิดของ
วัฒนธรรม ความเชื่อในสังคม ทาให้ความรุ นแรงหรื อสงครามมีความชอบธรรม ในศาสนาเองก็มีแนวคิด
เกี่ยวกับสงครามที่ยตุ ิธรรมหลายคน เช่น คลีเมนต์ แห่ งอเล็กซานเดรี ย (Clement of Alexandria) ที่นาแนวคิด
สงครามเข้าสู่ ศาสนา (Bruce Duncan,ระบบออนไลน์) แอมโบรส (Aurelius Ambrosius) อาร์ชบิช๊อปแห่ งมิ
ลาน ที่นาแนวคิดของชิเชโร มาเรี ยบเรี ยงใหม่ซ่ ึงเขาได้แบ่งความรุ นแรงออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ความรุ นแรงเพื่อ
ปกป้องตนเอง และความรุ นแรงเพื่อปกป้องรัฐ (John Mark Mattox, 2006: 20-23) นักบุญออกัสติน ได้สร้าง
แนวคิดทฤษฎีสงครามยุติธรรมขึ้น และเขาได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งสงครามที่ยตุ ิธรรมด้วย ออกัสติน
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ได้พฒั นาแนวคิดสงครามที่ยตุ ิธรรมให้เป็ นระบบบนฐานคาสอนทางคริ สต์ศาสนา (Augustine of Hippo,
1958: 327) นักบุญโทมัส อไควนัส โดยเขาได้พฒั นาแนวคิดสงครามที่ยุติธรรม ซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นช่วงปลาย
สงครามครู เสด ทั้งนี้ เขาได้ระบุถึงปั จจัยที่ทาให้สงครามมีความยุติธรรม 3 อย่าง คือ อานาจของผูป้ กครอง
วัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม เจตนารมณ์ที่ชอบธรรม (Laurence W. Jones, 1998: 30)
ในอดี ตความขัดแย้งทางศาสนาจะถูกนาเสนอผ่านการปลุกระดม ผูค้ นได้รับข้อมูลผ่านการพูด
ปราศรัยจากตัวผูป้ ลุกระดมโดยตรง การที่ศาสนิ กจะรวมกันเพื่อต่อสู ้ แสดงออกตามความเชื่อทางศาสนาจึง
ใช้เ วลาค่อนข้างมาก แต่ การปลุ ก ระดมก็จ ัด เป็ นเครื่ องมื อที่ ทนั สมัย ที่ สุด ในยุคนั้น นอกจากนั้น แล้ว ตัว
นักบวชเองก็ยงั สร้ างแนวคิดทฤษฎี สงคราม ถึงแม้ว่าแนวคิดนั้นจะไม่ถูกใช้โดยตรงจากศาสนิ ก แต่ก็ถูก
นาไปใช้โดยรัฐ การปลุกระดมใช้ความรุ นแรงกับต่างศาสนิ กโดยตัวแสดงที่สาคัญของศาสนาทาให้การใช้
ความรุ นแรงนั้นมีความชอบธรรม ตัวศาสนิกพร้อมที่จะใช้ความรุ นแรงโดยไม่คานึงถึงมนุษยธรรมกับเพื่อน
มนุษย์ดว้ ยกันเอง หากแต่มุ่งใช้ความรุ นแรงเพื่อสนองตอบความเชื่อทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างที่สุด
ความขัดแย้งในปัจจุบนั
สงครามศาสนา หรื อความขัดแย้งทางศาสนาในปั จจุบนั ถึงแม้ว่าจะต่างไปจากอดีตแต่ความขัดแย้ง
ยังคงมีอยูใ่ นสังคมโลก ความขัดแย้งนั้นแผ่ขยายไปในวงกว้างมากกว่าอดีตมาก โลกาภิวตั น์ (Globalization)
ได้เ ป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส าคัญ ในการแผ่ขยายความขัด แย้งดังกล่ า วออกไปในวงกว้าง มัน ชี้ ใ ห้เ ห็ น ถึ งความ
เกี่ยวข้องกันของผูค้ นทัว่ โลกในทุกด้าน (James Rosenau,1996 : 3-4) ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และมี ความเชื่ อมโยงที่ ห ลายหลากอยู่เ หนื อรั ฐ (และโดยนัย ของสังคม) ซึ่ งประกอบขึ้ นเป็ นระบบโลก
สมัยใหม่ กาหนดกระบวนการที่เหตุการณ์การตัดสิ นใจ และกิจกรรมในส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของโลกสามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างมีนยั สาคัญต่อบุคคลและชุมชนในส่ วนที่ห่างไกลของโลก (Anthony McGrew, 1990) โลกาภิ
วัตน์เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ทาให้ความขัด แย้งทางศาสนาแผ่กระจายไปในวงกว้างอย่างไม่มีขอบเขต ศาสนิ ก
ทั้งหลายต่างได้รับรู ้และมีความรู ้สึกร่ วมในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะอยูอ่ ีกฝากฝั่งของโลก หรื อแม้กระทัง่
การแสวงหาความชอบธรรม (สงครามที่ยตุ ิธรรม) ในการใช้ความรุ นแรงของรัฐเองก็ยงั ต้องพึ่งพาสื่ อต่าง ๆ
ในโลกสมัยใหม่โลกาภิวตั น์มีผลอย่างมากในการแผ่ขยายอุดมการณ์ หรื อการผลิตซ้ าโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ว่า
จะเป็ นสงครามต่อต้านก่อการร้าย หรื อการปลุกระดมอุดมการณ์ทางศาสนา
สงครามการก่อการร้ าย
การก่อการร้าย (Terrorism) มีความแตกต่างหลากหลายกันมากกว่า 100 ความหมาย การกาหนด
ความหมายขึ้นอยู่กบั มุมมอง การตีความเป็ นสาคัญซึ่ งต่างฝ่ ายต่างก็มีเหตุผลในการนิ ยาม อาจสรุ ปคานิ ยาม
ได้วา่ การใช้ความรุ นแรง ประทุษร้าย ก่อให้เกิดอันตราย ด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผดิ กฎหมาย คุกคามความ
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เป็ นเอกภาพ บูรณภาพ ความมัน่ คง อานาจอธิ ปไตย ด้วยอาวุธ เครื่ องมือต่าง ๆ ถือว่าเป็ นการก่ อการร้าย
(อภิวฒั น์ วัฒนพงษ์, 2558: 1065 -1067)
เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 หรื อเหตุวินาศกรรม 9/11 ซึ่ งทาให้มีผูเ้ สี ยชี วิ ตมากถึ ง 2,996 ราย
นับเป็ นการจู่โจมหรื อก่อการร้ายที่ส่งผลรุ นแรงที่จนถึงปั จจุบนั โดยเหตุการณ์คือ กลุ่มผูก้ ่อการร้ายอัลกออิ
ดะห์ได้ทาการจี้เครื่ องบินพุ่งชนตึก เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังคือ คาลิด เชค โมฮัมเหม็ด ซึ่ งได้ให้
นักรบมุสลิมไปปฏิบตั ิการโจมตี ซึ่งมี โอซามา บิน ลาเดน และผูน้ ากลุ่มอัลไคดาให้การสนับสนุน ( ข่าวสด,
ระบบออนไลน์) หลังจากนั้นสหรัฐฯ ได้ประกาศสงครามกับผูก้ ่อการร้ายอย่างเป็ นทางการ เบื้องหลังจากจู่
โจมของกลุ่มอัลกออิดะห์ คือความเชื่อทางศาสนา ต้นกาเนิดของกลุ่มอัลกออิดะห์ เกิดขึ้นจากการต่อต้านการ
รุ กรานของโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 และจากสถานการณ์วุ่นวายภายในอัฟกานิ สถานช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1990 ก่อตั้งโดย โอซามา บิน ลาเดน มหาเศรษฐีชาวซาอุดีอาระเบีย ชื่อของกลุ่มมีความหมายว่า
"ฐานที่มนั่ " หรื อ "เครื อข่าย" และได้ทาหน้าที่เป็ นเครื อข่ายส่ งกาลังบารุ ง และสนับสนุ นด้านอาวุธให้ชาว
มุสลิมที่ต่อสู ก้ บั สหภาพโซเวียต อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ได้พฒั นามากขึ้น บิน ลาเดน ได้ดึงมุสลิมจากทัว่ โลกเข้า
ร่ วมอุดมการณ์ ซึ่งเขาได้อา้ งความชอบธรรมในการทาสงครามศักสิ ทธิ์กบั สหรัฐอเมริ กา ผ่านวีดีโอที่เผยแพร่
ไปทัว่ โลก หลังจากนั้นได้มีกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย อย่างกลุ่มตาลีบนั ได้ร่วมมือกับกลุ่มอัลกออิดะห์
ในการสนับสนุ นทุน ในปี 2006 อัลกออิดะห์ในอิรัก ได้รวมเครื อข่ายกับกลุ่มสุ ดโต่งอื่น ๆ แล้วเปลี่ยนชื่ อ
เป็ นรัฐอิสลามแห่ งอิรัก (Islamic State of Iraq) กลุ่มสุ ดโต่งทางศาสนานี้ มีลกั ษณะที่เหมือนกัน โดยใช้
อุดมการณ์ของอิสลามนิ กายซุนนี แต่กลุ่มตาลีบนั จะมุ่งที่อฟั กานิ สถานเท่านั้น ส่ วนอัลกออิดะห์ และไอเอส
มีเป้าหมายในระโลก คือการสร้างรัฐอิสลามไปทัว่ ทั้งโลก ซึ่งศรัตรู ที่สาคัญของพวกเขาคือ สหรัฐฯ และกลุ่ม
ประเทศที่ใช้แนวคิดแยกศาสนาออกจากรัฐ (secular state) (โฮเซ คาร์ลอส กูเอโต, 2021: ระบบอนไลน์)
กระบวนการที่กลุ่มสุ ดโต่งทางศาสนานี้ ใช้ระดมคนเข้าร่ วม คือสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมที่ซ่ ึงจะ
นาเสนอตีแผ่อุดมการณ์ทางศาสนา ตลอดทั้งสร้างแรงจูงใจความฮึกเฮิมให้กบั ศาสนิ กผูค้ ร่ าหวอด อย่างเช่น
การจู่โจมเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์กใช้วิธีการที่สร้างความเสี ยหายรุ นแรงนี้เพื่อปลุกใจนักรบมุสลิม
ทัว่ โลก และเพื่อขับไล่สหรัฐฯ ออกจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบีย และพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ต่าง ๆ นับจากเหตุการณ์ 9/11 การก่อการร้ายมุ่งก่อเหตุในพื้นที่เมือง ที่มีประชากรอาศัยอยูจ่ านวนหนาแน่น
หรื อศูนย์กลางเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ หรื อแม้กระทัง่ ในเขตพื้นที่สาธารณะ มีความหมายในเชิ ง
สัญ ลัก ษณ์ บางอย่า ง การสร้ า งจู่ โ จมในลัก ษณะนี้ สร้ างความเสี ย หายทางกายภาพให้ผ ลตอบแทนทาง
ยุทธศาสตร์ และสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาได้มากกว่าการจู่โจมในพื้นที่อื่น (สุ รชาติ บารุ งสุ ข และกุล
นันทน์ คันธิ ก, 2563: 3-4) การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มสุ ดโต่งทางศาสนามุ่งเน้นไปที่แนวคิดเรื่ องการทา
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สงครามศักดิ์สิ ทธิ์ เป็ นหน้าที่ของชาวมุสลิมทุกคน การโฆษณาชวนเชื่ อนี้ ยงั สามารถทาให้ผคู ้ รั่งศาสนาก่อ
เหตุขา้ มประเทศได้ เช่ น การก่อเหตุในปารี ส ปี 2015 ซึ่ งทาให้มีผูเ้ สี ยชี วิต 130 ราย (Nancy; Fieldstadt,
Elisha, 2015)
นอกจากการก่อการร้ายของกลุ่มสุ ดโต่งทางศาสนาแล้ว สหรัฐฯ ได้ประกาศสงครามต่อต้านการก่อ
การร้าย สหรัฐฯ ได้ผลิตซ้ า นาเสนอเรื่ องเล่าขนาดใหญ่ที่เครื่ องบินพุ่งชนตึก World Trade Center พร้อม ๆ
กับภาพการถล่มลงของตึ กซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรมทางเศรษฐกิ จของโลกของสหรั ฐฯ ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อความรู ้สึกของผูร้ ่ วมชมซึ่งไม่ใช่แค่ภายในสหรัฐฯ แต่เป็ นผูช้ มทัว่ ทั้งโลก
สร้างความรู ้สึกหวาดกลัวหรื อเรี ยกร้องให้มีการตอบโต้ผกู ้ ่อการร้าย สื่ อมวลชนนับได้ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนในการ
ผลิตซ้ าเรื่ องเล่าขนาดใหญ่น้ ี และมันได้สร้างความตื่นกลัวภัยมุสลิมขึ้นทัว่ ทั้งโลก (ฑภิพร สุ พร, 2556:21)
การก่ อ เหตุ 9/11 มี แ นวโน้ม ของตะวัน ตกที่ จ ะเชื่ อ มโยงศาสนาของศาสนาอิ ส ลามกับ แนวปฏิ บ ัติ ข อง
ผูก้ ่อการร้าย ในขณะที่อลั กออิดะห์ เชื่อมโยงสหรัฐฯ ว่าเป็ นประเทศที่นบั ถือศาสนาคริ สต์หรื อกลุ่มยิว-คริ ส
เตียน นอกจากนี้ การโจมตีผบู ้ ริ สุทธิ์อื่น ๆ ตามลักษณะทางศาสนาทางวัฒนธรรมยังเกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้แก่
มุสลิมในสหรัฐอเมริ กา ยุโรปตะวันตก หรื ออินเดีย ชาวเคิร์ดในอิรัก และชาวยิวในฝรั่งเศส ในทางกลับกัน
การรุ กรานอัฟกานิ สถานและอิรักที่นาโดยสหรัฐฯ ก็กลายเป็ นสงคราม "อิสลามาฟาซิ สต์" (Islamofacism)
และ "สงครามครู เสด" ต่อพระเจ้าในการกาจัดความชัว่ ร้าย (Daniel Golebiewsk, 2014: 3-4)
สื่ อที่ประชาคมชาวโลกได้รับรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ 9/11 หรื อ การเผย
แผ่อุดมการณ์สุดโต่งทางศาสนานั้น เป็ นผลมาจากโลกาภิวตั น์ (Globalization) ที่ทาให้ผคู ้ นทัว่ โลกเชื่อมโยง
กันผ่านการสื่ อสารที่ทนั สมัย รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ หากปราศจากโลกาภิวตั น์แล้วผลสะเทือนอาจจะ
ไม่รุกรามรวดเร็ วขนาดนี้ หรื ออาจจะอยูใ่ นวงแคบ ๆ ซึ่งความขัดแย้งจะไม่แผ่กระจายไปทัว่ ทั้งโลก
ความขัดแย้ งทางวัฒนธรรม
โลกาภิวตั น์ (Globalization) ได้ทาการปูทางให้ศาสนาติดต่อกันโดยตรง และนาศาสนามาสู่ วงจร
การแข่งขันและความขัดแย้ง ตราบใดที่ศาสนาสาคัญว่าตนเองเป็ น ‚ศาสนาของโลก” และส่ งเสริ ม
เอกลักษณ์เฉพาะของพวกตนเอง โอกาสที่ศาสนาจะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงตามมา ปั ญหาที่อาจเกิด
ขึ้นกับโลกาภิวตั น์ทางศาสนาบางส่ วนเกี่ ยวข้องกับคุณธรรม ค่านิ ยม และจริ ยธรรมในสังคมประเทศทั้ง
ภายในและภายนอก โลกาภิวตั น์ (Globalization) และวัฒนธรรม (culture) โลกาภิวตั น์ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างในมิติต่าง ๆ ของสังคม ทั้งบรรทัดฐาน ค่านิ ยม เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรม
ค่านิ ยม จากประเทศหนึ่ งไปสู่ อีกประเทศหนึ่ ง ซึ่ งโลกาภิวตั น์เป็ นกระแสที่หลอมรวมโลกเข้าด้วยกัน และ
มันยังสร้างความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย (Yi Wang,2007: 1)
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อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของวัฒนธรรมคือศาสนา ความขัดแย้งในอดีตจะเกิดอยูก่ บั พื้นที่ที่วฒั นธรรม
มีความแตกต่างกัน ในปั จจุบนั ความขัดแย้งกว้างมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่า ข้ามชาติ การที่ทาให้รัฐหนึ่ งปฏิเสธ
พลเมืองของรัฐหนึ่ งในมิติของวัฒนธรรมและศาสนา โลกาภิวตั น์เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
นั้น กรณี ชาวโรฮิ งญา ซึ่ งเป็ นปั ญหาของพม่าและบังกลาเทศ โรฮิ งญาเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่นับถือศาสนา
อิสลาม พม่าเป็ นรัฐที่นบั ถือศาสนาพุทธแบบสุ ดโต่ง จึงไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาซึ่งมันทาให้คุณภาพชีวิตของ
พวกเขาตกต่า ไร้สวัสดิการแห่ งรัฐทุกอย่าง ทั้งนี้ ก็มีความขัดแย้งรุ งแรงอยู่เสมอ มีชาวโรฮิงญาจานวน 4.4
แสนคน ที่อพยพเข้าไปบังกลาเทศ ถึงแม้ว่ารัฐบาลบังกลาเทศได้รับเงินบริ จาคสนับสนุนจากสหประชาชาติ
และสหรัฐฯ แต่ก็ไม่เพียงพอ และประชาชนบังกลาเทศออกมาตั้งคาถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่คุม้ ค่า
(วิศรุ ต สิ นพงศพร,2564: ระบบอนไลน์) รัฐบาลบังกลาเทศก็พยายามที่จะพลักดันชาวโรฮิงญากลับพม่า แต่
ชาวโรฮิ งญาไม่ยอมที่จะกลับ อีกทั้งพม่าก็แสดงท่าทีที่รุนแรงต่อชาวโรฮิงญาด้วย เหตุที่พม่ากระทาความ
รุ นแรงกับชาวโรฮิงญา เป็ นเพราะ กระแสตื่นกลัวอิสลาม (Islamophobia) จากการขยายตัวของลัทธิ อิสลาม
นิยม ของกลุ่มมุสลิมสุ ดโต่ง ไอซิส กระแสการทาสงครามศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพม่านั้นเป็ นลัทธิพุทธนิยมสุ ดโต่งที่มี
แกนนาอย่างพระวิระธู ที่ออกมาปลุกระดมเรื่ องรั ฐอิสลามอยู่ตลอดเวลา (BBC NEWS,2017: ระบบ
ออนไลน์)
ดังที่กล่าวมาข้างต้น โลกาภิวตั น์เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อีกฝากของโลก
คนที่อยูอ่ ีกฝากย่อมรับรู ้และรู ้สึกร่ วมได้อย่างรวดเร็ ว การตื่นกลัวอิสลาม (Islamophobia) เริ่ มจากเหตุการณ์
9/11 ที่สหรัฐฯ (Sayyid Salman, 2010: 319) แน่นอนว่าสหรัฐ ฯ ผลิตภาพ หรื อเรื่ องเล่านั้นซ้ า ๆ ผ่านสื่ อต่าง
ๆ ทาให้ทวั่ โลกรับรู ้ถึงเรื่ องเล่านั้น นอกจากนี้ยงั การเหตุการณ์การก่อการร้ายที่ประเทศต่าง ๆ มากขึ้นทัว่ โลก
เช่น อินเดีย ฝรั่งเศส เป็ นต้น กรณี ของพม่าเบื้องหลังความขัดแย้งที่เกิดจากศาสนาแล้วเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว
ความขัดแย้งยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นจากกระแสตื่นกลัวอิ สลาม ซึ่ งข่าวก่ อการร้ ายของกลุ่มมุสลิมหัวรุ นแรงก็
ปรากฏในสื่ ออย่างต่อเนื่อง กอรปกับประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่ อเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
แนวโน้ มความขัดแย้ งทางศาสนาในอนาคต
ในยุคที่โลกาภิวตั น์ยงั ดาเนิ นกระบวนการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ ต้องใช้การสื่ อสารที่
เข้าถึงได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีข้ นั สู งเพื่อมุ่งเน้นที่รูปแบบการสอนที่มีมนุษยธรรมและหลากหลายมากขึ้น เช่น
ค่านิยม เช่น ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และเสรี ภาพของมนุษย์ เป็ นวิธีการจัดการ ความหลากหลายทางศาสนา
และหลีกเลี่ยงความรุ นแรง โลกาภิวตั น์ (Globalization) ในอีกมิติก็ก่อให้เกิดความอดทน หรื อการวางเฉย
ทางศาสนามากขึ้น เพราะโลกาภิวตั น์นามาซึ่ งวัฒนธรรมที่หลากลาย รวมถึงศาสนาด้วย ทาให้พลเมืองโลก
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ได้ศึกษาแก่นแท้ของศาสนามากขึ้น (Thomas Bandchoff,2008 : 5) ผลคือศาสนาหลัก ๆ ได้กระจายไปทัว่
โลก ถึงแม้วา่ โลกาภิวตั น์ จะทาให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มที่สุดโต่งทางศาสนา ในอีกด้านก็เป็ นการลดความ
ขัดแย้งด้วย (ซึ่ งเฉพาะบางกลุ่มที่มีแนวคิดว่าศาสนาเป็ นภาระที่พวกเขาต้องแบกรับ ) อีกทั้งยังช่ วยลดอัต
ลักษณ์ร่วมทางศาสนาด้วย (Catarina Kinnvall, 2004 : 761)
ถึงแม้ว่าโลกาภิวตั น์จะช่วยทาให้พลเมืองโลกมีความเข้าใจทางศาสนามากขึ้น และวางเฉยมากขึ้น
ทว่าความขัดแย้งทางศาสนายังมีปรากฏในกลุ่มประเทศที่มีความสุ ดโต่งทางศาสนา อาทิ ฝรั่งเศสเกิดกรณี
สังหารชาวฝรังเศส 2 ราย ผูก้ ่อการเป็ นมุสลิมหัวรุ นแรงที่มีแรงจูงในจากการณี การล้อเรี ยนศาสดา (POST
TODAY, 2020 : ระบบออนไลน์) ความขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิมที่ศรี ลงั กายังมีความรุ นแรงอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องจากความขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิมในพม่า ทาให้ศาสนิ กทั้ง 2 ศาสนาเกิด
ความระแวงกันจนกระทัง่ นาไปสู่ การปะทะในที่สุด (นิติการุ ณย์ มิ่งรุ จิราลัย,2561: ระบบออนไลน์) ถึงแม้ว่า
รัฐหลายรัฐมีการแยกศาสนาออกจากรัฐ (Secularism) แล้วก็ตาม แต่ในระดับปั จเจกแล้วศาสนิกยังคงสุ ดโต่ง
กับหลักศาสนา และมีการใช้ความรุ นแรงต่อศาสนิกอื่น เช่น กรณี ของฝรั่งเศส ที่มีการแยกศาสนาออกจากรัฐ
อย่างชัดเจน (ไทยรัฐออนไลน์,2563) หรื อการทาสงครามต่อต้านก่อการร้ายของสหรัฐฯ เบื้องหลังคือความ
ขัดแย้งทางศาสนา ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ทาสงครามในหลักศาสนา แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็ นสงคราม
ระหว่างอิสลามกับคริ สต์ หลังจากสหรัฐฯ ถอนกาลังทหารออกจากอัฟกานิ สถาน กลุ่มตอลิบนั ก็ประกาศ
สถาปนาเป็ นรัฐอิสลามทันที ใช้หลักศาสนาในการปกครองทั้งในด้านกฎหมาย และนโยบายอื่น ๆ ด้วย
(ไทยโพสต์,2564)
ในอนาคตความขัดแย้งจะคงอยูค่ วบคู่กบั โลกาภิวตั น์ ถึงแม้วา่ ในบางมิติความขัดแย้งทางศาสนาจะมี
ความลดลง แต่ก็เป็ นเฉพาะกลุ่มที่วางเฉยหรื อไม่สุดโต่ง ทว่ากับกลุ่มประเทศที่มีความสุ ดโต่งทางศาสนา
ความขัดแย้งจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น ทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ และระดับปัจเจก
แนวทางการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาจะดารงต่อไปควบคู่กบั โลกาภิวตั น์ ถึงแม้ว่าความเจริ ญทางเทคโนโลยีจะ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว วิทยาศาสตร์ การศึกษา ผูค้ นต่างได้ขอ้ มูลอย่างรวบด้าน การศึกษาศาสนามีอย่างเสรี
และไร้พรมแดน ทาให้ผูค้ นกลุ่มหนึ่ งเริ่ มที่จะวางเฉยเกี่ ยวกับการเผชิ ญหน้ารของความแตกต่างระหว่าง
ศาสนา อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางศาสนาก็ยงั มีอยูใ่ นสังคมโลก ถึงแม้วา่ จะไม่มีแนวคิดทฤษฎีที่สามารถ
แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งอย่างสมบูรณ์ แต่ขอ้ เสนอในบทความนี้ อาจเป็ นแนวทางหนึ่ งที่อาจจะเป็ นแนว
ทางแก้ไขความขัดแย้งได้
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ประชาธิ ปไตย (Democracy) เป็ นข้อเสนอแรก ถึงแม้ว่าประชาธิ ปไตยจะไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งทางศาสนาได้ แต่อย่างน้อยโดยหลักการความเท่าเทียม เสมอภาคกัน และการเคารพ ยอมรับใน
ความแตกต่าง จะนาไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยเป็ นผลผลิตของชาติตะวันตก
ถูกสร้างขึ้นมามากกว่าสองร้อยปี ผ่านการพัฒนามาหลายช่วง ตลอดทั้งมีนกั วิชาการ นักปรัชญาหลายคนได้
ร่ วมกันพัฒนามาจนถึงยุคปั จจุบนั (Manuel Arenilla,2010: 3-4) หลักความเสมอภาค (Equality) คือความเท่า
เทียมของมนุษย์ทุกคนในการได้รับสิ ทธิพ้ืนฐานตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน โดยผ่านการปฏิบตั ิต่อกันระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ ด้วยความเคารพต่อสิ ทธิและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (Friedman & Friedman, 1980, p. 119)
นอกจากนี้ ยงั มีหลักการ ภราดรภาพ (fraternité) คือ ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ความรู ้สึกรับผิดชอบ
ร่ วมกัน พฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็ นอัตลักษณ์ทางสังคมร่ วมอันมีที่มาจากรู ปแบบวิถีชีวิตที่
คล้ายคลึงกันและการให้คุณค่าร่ วมกัน (Tobias Gombert, 2560: 44-45)
นอกจากนี้แล้ว ยังมีแนวคิดวัตถุนิยม ของฟอยเออร์บคั (Ludwig Feuerbach) ที่ให้ความสาคัญกับสิ่ ง
ที่มีอยูจ่ ริ ง หรื อโลกของความเป็ นจริ ง ซึ่งจะตรงข้ามกับจิตนิยม เช่น ศาสนา พระเจ้า เทพเจ้า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่มี
อยูจ่ ริ ง ล้วนเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ท้ งั สิ้ น มาร์ กซ์ (Karl Heinrich Marx) เห็นด้วยและสนับสนุ น
แนวคิดนี้ โดยเขาได้กล่าวว่า ศาสนาคือยาฝิ่ น เป็ นความสุ ขจอมปลอมของมนุษย์ (Brue and Grant, 2013,
pp. 184-185,อ้างใน ภัทรมน สุ วพันธุ์, 2559:81)
แนวคิดทั้งสองข้างต้นอาจนาไปสู่ ทางออกของความขัดแย้งทางศาสนาในยุคโลกาภิวตั น์ได้ ถึงแม้วา่
โลกาภิวตั น์จะดาเนินไปโดยไม่หยุดยั้ง และเราไม่สามารถหยุดมันได้ สิ่ งหนึ่งที่พอทาได้คือการปรับตัว หาก
จะแก้ไขปั ญหาความขัด แย้งทางศาสนา ต้องเคารพในความเป็ นมนุ ษ ย์อย่างเสมอภาค ยอมรั บในความ
แตกต่างทางศาสนา และให้ความสาคัญกับวัตถุนิยมมากกว่าจิตนิยม ศาสนาอาจเป็ นความสุ ขของบางคนแต่
ต้องอยูใ่ นพื้นที่ส่วนตน ไม่ควรนามาสร้างเงื่อนไขกับบุคคลอื่น โดยความเป็ นเราไม่อาจมองเห็นพระเจ้าของ
แต่ละศาสนาได้ พระเจ้าเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีอยูจ่ ริ ง หากยึดถือตามหลักการนี้ แล้วความสุ ดโต่งทาง
ศาสนาจะผ่อนคลายลง สังคมจะเกิดความสงบสันติและความขัดแย้งทางศาสนาไม่เกิดขึ้น

สรุ ป
ความขัดแย้งมีหลากหลายรู ปแบบ ทั้งการเมือง เศรฐกิ จ สังคม หนึ่ งในนั้นคือศาสนา โดยเนื้ อหา
หรื อหลักการของศาสนานั้นทุกศาสนามุ่งไปที่สันติสุข อย่างไรก็ตามในโลกไม่ได้มีแค่ศาสนาเดียว แต่มีอยู่
ด้วยกันหลายศาสนา และมีแนวทางหลักคาสอนที่ต่างกันด้วย ความแตกต่างนี้กล่าวได้ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่
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ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในสังคมหนึ่ ง ๆ ที่มีความแตกต่างทางศาสนาการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความ
ขัดแย้งเป็ นเรื่ องที่มีความเป็ นไปได้ยาก แน่นอนว่าผูท้ ี่ก่อความขัดแย้งคือศาสนิกที่นบั ถือศาสนานั้น ๆ
ปั จจุบนั โลกได้มีวิวฒั นาการทางเทคโนโยลีการสื่ อสารอย่างทันสมัย โลกาภิวตั น์ (Globalization)
ได้กลายเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการดารงชีวิตของพลเมืองโลก การติดต่อสื่ อสารสะดวกรวดเร็ ว และ โลกาภิ
วัตน์ (Globalization) ได้เป็ นตัวเชื่อมประสานพลเมืองโลกเข้าเป็ นสังคมโลกอย่างเบ็ดเสร็ จ การเผยแพร่
อุดมการณ์ศาสนามีความสะดวกมากขึ้น ศาสนิ กที่มีความสุ ดโต่งทางศาสนาใช้วิธีการที่ทาให้ศสานิ กอื่น ๆ
อยู่ทวั่ ทุกมุมโลกได้รับรู ้และรับทราบด้วย การปลุกระดมของอุดมการณ์สุดโต่งทางศาสนาขยายไปเป็ นวง
กว้างโดยที่ผูป้ ลุกระดมไม่ตอ้ งใช้งบประมาณที่มาก ทั้งนี้ ข่าวทัว่ โลกต่างผลิตซ้ าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทา
หน้า ที่ ส่ ง สารไปยัง ศาสนิ ก ทัว่ โลก กอปรกับ ตัว แสดงที่ ป ลุ ก ระดมเปลี่ ย นวิ ธี ก ารแบบกลางแจ้ง สร้ า ง
ปรากฏการณ์ในที่ชุมชน หรื อที่สาธารณะกลางเมือง เพือ่ ที่จะให้ข่าวนั้นแพร่ กระจายไปโดยเร็ ว
สงครามก่อการร้ายที่สหรัฐฯ ประกาศนั้น เบื้องหลังคือสงครามศาสนา สาเหตุที่ทาให้การตื่นกลัว
การก่อการร้าย โลกาภิวตั น์เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งของทั้ง 2 ฝ่ าย ทั้งฝ่ ายก่อการร้ายและฝ่ ายต่อต้านการก่อ
การร้าย ใช้ในการเผยแผ่อุดมการณ์ กลุ่มผูก้ ่อการร้ายพื้นที่สื่อในการระดมคน ตลอดทั้งปลุกระดมให้เข้าร่ วม
ในสงครามศาสนา ทั้งการแถลงการณ์ของผูน้ า และการก่อเหตุที่มุ่งเน้นพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่จะสร้างแรง
กระทบให้กระจายไปในวงกว้าง แน่นอนว่าสื่ อทุกสานักจะทาการเล่าเรื่ อง ผลิตซ้ า ในเหตุการณ์น้ นั ๆ ซึ่งทา
ให้คนทั้งโลกได้รับข้อมูลข่าวสาร รับรู ้ในสิ่ งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝั่งสหรัฐ ฯ เองก็ใช้พ้ืนที่สื่อในการผลิต
ซ้ าเรื่ องเล่าขนาดใหญ่ ที่เป็ นถูกกระทาโดยผูก้ ่อการร้าย สหรัฐฯ อาจหวังผลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
ทาสงคราม ซึ่ งสหรัฐ ฯ ทาสาเร็ จ และสาเร็ จทั้ง 2 ฝ่ ายด้วย ถึงแม้ว่าสหรัฐ ฯ ผลิตซ้ าเรื่ องเล่าขนาดใหญ่เพื่อ
สร้างความชอบธรรมในการทาสงครามกับกลุ่มผูก้ ่อการร้าย ในทางตรงกันข้ามเรื่ องเล่านั้นก็ตอบสนองต่อ
อุดมการณ์ของผูก้ ่อการร้ายด้วย
แน่ นอนว่า การกระทาของทั้งสองฝ่ ายมี วตั ถุที่ต่างกัน แต่ผลคือความรุ นแรงที่ เหมื อนกัน และ
เกิดผลสะเทือนไม่เพียงแค่ 2 ฝ่ ายเท่านั้น แต่สะเทือนไปทั้งโลก สร้างปรากฏการณ์ตื่นกลัวการก่อการร้าย จน
นาไปสู่ การตื่นกลัวมุสลิมหัวรุ นแรง ทาให้การตื่นกลัวนั้นยังคงมีอิทธิ พลอยู่จนถึงปั จจุบนั การปลุกระดม
ของพุทธสุ ดโต่งที่พม่าก็ได้รับอิทธิ พลนี้ ผ่านสื่ อเช่ นกัน แนวโน้มในอนาคตความขัดแย้งทางศาสนานี้ จะ
ยังคงดารงต่อไปควบคู่กบั โลก ถึงแม้ว่าในอีกด้านหนึ่ งโลกาภิวตั น์ได้เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้พลเมืองโลกได้
ศึกษาแก่นแท้ของศาสนา และรู ้สึกเจ็บปวดต่อความรุ นแรงที่เกิดจากความขัดแย้งทางศาสนา หรื อแม้แต่การ
เป็ นอศาสนิ กของพลเมื องโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทว่าความขัดแย้งทางศาสนายังคงมีอยู่ในหลาย
ประเทศ
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แนวทางการลดความขัด แย้งทางศาสนานั้น แม้ว่าจะยังไม่ มีแ นวคิ ดทฤษฎี ที่แ ก้ไ ขความขัดแย้ง
ประเภทนี้ได้ ทว่าแนวคิดเรื่ อง ความเสมอภาค (Equality) ความเท่าเทียมกันของมนุษย์จะนามาซึ่งการเคารพ
กันและกัน บวกกับหลักการ ภราดรภาพ (fraternité) ที่กล่าวถึงความเป็ นอันเดียวของสังคม แน่นอนว่าเพียง
แค่หลักการข้างต้นนี้ ไม่อาจที่จะลดความสุ ดโต่งทางศาสนาได้ อย่างน้อยก็สร้างจิตสานึ กความเป็ นมนุ ษย์
ขึ้นมาได้ นอกจากนี้แล้วยังต้องเน้นไปที่วตั ถุนิยม ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สามารถพิสูจน์ได้ จับต้องได้ ไม่ยดึ ติดกับสิ่ งที่
มองไม่เห็นจาพวกพระเจ้า สวรรค์ เป็ นต้น ซึ่งทุกศาสนาจะมีการกล่าวถึงในลักษณะของยูโทเปี ย คือ เมื่อสิ้ น
ไปแล้วจะไปอยู่กบั พระเจ้า ขึ้นสวรรค์ การมองว่า ศาสนาคือยาฝิ่ นเป็ นหนทางที่ดีของการลดความสุ ดโต่ง
ทางศาสนาลงได้ เมื่อปราศจากความสุ ดโต่งความขัดแย้งก็ลดลงตามด้วย
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษากระบวนการจัด สรรผลประโยชน์เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัด ตั้งสวัสดิ ก ารชุ มชน
กรณี ศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนิ นการท่ องเที่ ยวชุ มชนของชุ มชนท่องเที่ ย วศึ ก ษาปั ญหา
อุ ป สรรค ข้อ จ ากัด ในการจัด สรรผลประโยชน์ แ ละเพื่ อ เสนอแนวทางการจัด ตั้ง สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน โดย
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง
เป็ นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมและ
สมาชิ ก กลุ่ ม ชุ มชนท่ องเที่ ย วทั้งสามกลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ มผ้าทอขนแกะ กลุ่ มกาแฟ และกลุ่ มโฮมสเตย์ ผล
การศึกษาพบว่าการจัดการชุมชนท่องเที่ยวของบ้านห้วยห้อมเป็ นการจัดการบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการบนฐานวัฒนธรรม ซึ่ งมีการนารายได้จากการหักส่ วนแบ่งมาใช้ในการจัดสรรผลประโยชน์ตาม
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ข้อตกลงและบริ บทเฉพาะของชุมชน อย่างไรก็ตามการทางานภายใต้บริ บทและความเป็ นชุมชนที่อยูอ่ าศัย
กันแบบเรี ยบง่าย จึงทาให้ไม่มีข้นั ตอนและกระบวนการในการดาเนินงานที่ชดั เจน ดังนั้นจากการอาศัยหลัก
คิด เรื่ องแนวทางและปั จจัยสวัสดิ การชุ มชนท่องเที่ยวมาเป็ นหลักในการพิจารณา ผูว้ ิจยั จึ งได้เสนอแนว
ทางการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนในอนาคต
ต่อไป

คาสาคัญ : การจัดสรรผลประโยชน์, ชุมชนท่องเที่ยว, สวัสดิการชุมชน
Abstract
This is a study of the benefit allocation process to create recommendation guidelines for
establishing community welfare: a case study of Huai Hom tourism community, Mae La Noi, Mae Hong
Son. The objectives were to study the process of benefit allocation within the Huai Hom tourism
community, to study the problems, obstacles, and limitations in the allocation of the benefits, and to
propose guidelines for the establishment of community welfare. A semi-structured in-depth interview was
used as the basis for data collection in this qualitative research. Community president and members of
three community-based tourism teams, including sheep-fleece fabric team, coffee team, and homestay
team, were interviewed. The results of the study revealed that Ban Huai Hom's tourism community
management was based on natural resource and cultural management. The deductible income was used to
allocate benefits according to the agreement and the specific context of the community. However, due to
the context and simple lifestyle of the community, there were no clear steps and processes to operate.
Based on the concept of guidelines and welfare factors for tourism community as the main consideration,
the researchers therefore propose the community welfare establishment guidelines for the benefit of the
community in the future.

Keywords : Benefit Allocation, Tourism Community, Community Welfare
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บทนา
หมู่บา้ นห้วยห้อมได้รับการยกย่องว่าเป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจาปี
พ.ศ.2563 (Creativeecon, 2563) ผ่านการส่ งโครงการประกวดสุ ดยอดหมู่บา้ นท่องเที่ยวชนบท โดยเป็ น
ชุมชนท่องเที่ยวที่มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ นั เรี ยบง่ายของความเป็ นอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ชาวปกาเกอะญอ โดยมี
กิจกรรมหลักด้วยกันทั้งหมด 3 ส่ วน คือ ส่ วนแรก การปลูกกาแฟ ซึ่ งกาแฟห้วยห้อมเป็ นกาแฟพันธุ์ อารา
บิกา้ เป็ นการปลูกที่ปลูกตามธรรมชาติ ให้นกั ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่ วมเกิดที่สามารถเรี ยนรู ้กระบวนการตั้งแต่
ต้นจนจบของกาแฟห้วยห้อมสร้างประสบการณ์ตรงเชิงเกษตร ส่ วนที่สอง ผ้าทอขนแกะ มีกิจกรรมการเลี้ยง
แกะตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และกระบวนการทาผ้าทอขนแกะตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงจนถึงขั้นตอนของการ
แปรรู ป และส่ วนสุ ดท้ายคือ โฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของการปลูกนาข้าวขั้นบันได
ซึ่ งการจัดการกิจกรรมทั้งสามส่ วนนี้ เกิดจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในการบริ หารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน นอกจากนี้ รายได้ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวมีการแบ่งส่ วนรายได้ให้กบั สมาชิกและมีการหักส่ วน
แบ่งรายได้จากยอดขายที่แต่ละกลุ่มงานทาได้นามาจัดเป็ นเงินกองกลางเพื่อเป็ นการพัฒนา และปรับปรุ ง
ส่ วนงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน
ของชุมชนบ้านห้วยห้อม ว่ามีการดาเนิ นการอย่างไร พบปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัดหรื อไม่ โดยผลจาก
การศึ ก ษาครั้ งนี้ จะส่ ง ผลให้ส ามารถน าเสนอข้อ เสนอแนวทางการจัด การสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนของชุ ม ชน
ท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนิ นการท่องเที่ยวชุ มชนของชุ มชน
ท่องเที่ยวหมู่บา้ นห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัด ในการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนินการท่องเที่ยว
ชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวหมู่บา้ นห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บา้ นห้วยห้อม อาเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้างต้นสามารถอธิ บายรายละเอียดของการศึกษาครั้งนี้
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนจากผลการศึกษา
งานวิจยั ของ (เลิศไกร, 2550) พบปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้การจัดสวัสดิการประสบผลสาเร็ จ ประกอบด้วย
ด้านการมีส่วนร่ วมต่อการจัดสวัสดิการ ด้านผลประโยชน์ตอบแทนที่การจัดสวัสดิการที่ทาให้คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น ด้านการขยายตัว ของสมาชิ ก ด้านการเรี ย นรู ้ แ ละการทากิ จ กรรม ด้านการให้การยอมรั บ ด้านการ
ประสานงาน และแนวทางการเกิดสวัสดิการชุมชนจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ สวัสดิการชุมชน คนไม่
ทิ้งกัน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2550) ได้แก่
ค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิ่น ขยายแกนนาให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบตั ิการ ประสานความร่ วมมือกับ
หน่ วยงานในท้องถิ่น การตั้งกองทุนสวัสดิ การชาวบ้าน การบริ หารกองทุน การติดตามประเมินผล และ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
การขยายผลโดยสาเหตุที่เลือกทั้ง2หัวข้อ มาใช้ประกอบกรอบแนวคิด เพราะเป็ นการพิจารณา ให้เห็นถึง
สภาพปั จจุบนั ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัด ผ่านประเด็นดังกล่าว รวมถึงศึกษาบทความวิจยั เรื่ อง
การบริ หารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณี ศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนาของ (ศิริ, 2562)
และ ศึกษาค้นคว้าจากระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2562)ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชนในการพัฒนาศักยภาพในการจะ
นากรณี ตวั อย่างมาปรับใช้กบั เสนอข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ขยายผลเป็ นแบบอย่างให้กบั ชุมชนอื่นต่อไป

วิธีการวิจยั
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาตามระเบี ย บวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเป็ น
เครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ การลงพื้นที่ (บวรสมพงษ์, 2555) ในการสัมภาษณ์
ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ในลักษณะทั้งเชิงเดี่ยวและกลุ่ม ซึ่งเริ่ ม จากการใช้วิธีการการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) กล่าวคือ เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากการ
ตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เลือกที่จะเก็บรวบรวม
ข้อมู ล เฉพาะของกลุ่ ม ท่ องเที่ ย วชุ มชนโดยตรง และนอกจากนี้ ยังอาศัย การเลื อ กผูใ้ ห้ขอ้ มู ลแบบลู ก โซ่
(Snowball Sampling) จากการแนะนา ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ประธานชุมชนท่องเที่ยว ที่ทาให้ทราบถึงผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับรายอื่น ๆ
ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 10 ราย คือ ประธานชุมชนท่องเที่ยว 1 ราย
สมาชิกกลุ่มเที่ยวชุมชน 9 ราย ทั้งสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มผ้าทอขนแกะ กลุ่มกาแฟ และ กลุ่มโฮมสเตย์ โดยได้มี
การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 2 ช่วงระยะเวลา คือ ช่วงวันที่ 5-6 มิถุนายน และวันที่ 3-4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564

ผลการศึกษา
1. รู ปแบบการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน ประเด็นนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
รู ปแบบการกับการดาเนิ นงานของชุ มชนท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะเด่นภายใต้การบริ หารจัดการ เพื่อนาไปสู่
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการโดยเห็นถึงบริ บทของการดาเนินงาน ดังนี้
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1.1 การจัดการชุ มชนท่องเที่ยวในปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์ ทาให้ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึง การจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวของหมู่บา้ นห้วยห้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การจัดการด้านทรัพยากร กล่าวคือเป็ นต้นทุนของชุมชนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสาหรับการ
นามาใช้ในการดารงชีวิตและเป็ นแหล่งหารายได้ คือ การใช้ประโยชน์จากป่ าสาธารณะ แหล่งน้ า รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่ วนบุคคล เช่น กาแฟที่ปลูกตามพื้นที่ของตนเอง จากการสัมภาษณ์และพูดคุย
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป เช่น ในเรื่ องของต้นทุนของกลุ่มเกษตรที่
รวมตัวกันปลูกกาแฟ กลุ่มแม่บา้ นที่รวมกลุ่มเพื่อทอผ้าจากขนแกะ
2) การจัดการวัฒนธรรม โดยชุมชนบ้านห้วยห้อมจะอาศัยความเชื่อในด้านศาสนา และความเชื่อ
ของชาติพนั ธุ์ ประกอบกับการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันครอบครั วและกลุ่มเครื อญาติประกอบการ
ทางานในกลุ่ม กล่าวคือ การทางานของกลุ่มผ้าทอขนแกะ มีการทางานอย่างมีส่วนร่ วม สามารถพูดคุยและ
ตกลงกันได้ภายในกลุ่ม หากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะชมวิถีชีวิตหรื อประเพณี สามารถแจ้งล่วงหน้ากับผูท้ ี่
ติดต่อประสานงานได้ เช่น การแต่งกาย การจัดแสดงที่บอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง
แผนภาพโครงสร้ างของชุ มชนท่ องเทีย่ วบ้ านห้ วยห้ อม อาเภอแม่ ลาน้ อย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประธานชุมชนท่องเที่ยว
สมาชิกผ้าทอขนแกะ

สมาชิกกลุ่มกาแฟ

ผูร้ ับผิดชอบส่ วนแบ่งรายได้
กลุ่มกาแฟและผ้าทอขนแกะ และกลุ่มผ้าทอขนแกะ

สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์
ผูร้ ับผิดชอบส่ วนแบ่งรายได้กลุ่ม
โฮมสเตย์

ผูป้ ระสานงานและประชาสัมพันธ์

จากแผนภาพแสดงให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน
โดยอ้างอิงจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ประธานชุมชนท่องเที่ยว จานวน 1 คน สมาชิกกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว จานวน 9
คน อย่างไรก็ตามสมาชิกจานวน 1 คน จะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่า 1 บทบาท
1.2 ขั้นตอนการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน
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1) การคัดเลือกกรรมการ ในการดาเนิ นงานของชุมชนห้วยห้อมทั้งในระดับของประธาน
กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวและคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินหรื อประชาสัมพันธ์มกั จะคัดเลือกจากการ
ไว้วางใจของสมาชิ กและประสบการณ์ทกั ษะความสามารถที่เคยทามา โดยปกติแล้วสาหรับการคัดเลือก
คณะกรรมการ มักจะไม่มีผทู ้ ี่เสนอชื่อ เนื่ องจากสมาชิกมีจานวนไม่มากที่จะมีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ
ต้องอาศัยทั้งความสมัครใจและการคัดเลือกจะสมาชิก และสามารถตกลงกันได้ง่าย
2) การกาหนดข้อตกลงหักเปอร์ เซ็นต์ การร่ วมกันกาหนดข้อตกลงรายได้เข้ากองกลางว่า
‚หักเปอร์ เซ็นต์” แม้ว่าจะมีการเรี ยกว่าการหักเปอร์ เซ็นต์แต่ในการตกลงร่ วมกันของประธานชุ มชน
ท่องเที่ ยวและสมาชิ กภายในกลุ่มจะหักเป็ นลักษณะของเงิ นบาท ซึ่ งจะไม่เหมื อนนิ ยามของเปอร์ เซ็ น ต์
โดยทัว่ ไป เพราะมีที่มาจากฐานคิดยอดขายรายได้ตามข้อตกลงของสมาชิกแต่ละกลุ่ม โดยจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- กลุ่มกาแฟ มีสมาชิก 44 คน หักเปอร์เซ็นต์เข้ากองกลาง 2 บาท
- กลุ่มผ้าทอขนแกะ มีสมาชิก 52 คน หักเปอร์เซ็นต์เข้ากองกลาง 3 บาท
- กลุ่มโฮมสเตย์ มีสมาชิก 50 คน หักเปอร์เซ็นต์เข้ากองกลาง 20 บาท
3) จัดสรรผลประโยชน์จากรายได้ ในแต่ละส่ วนขึ้นอยูก่ บั ยอดขายหรื อปริ มาณที่สมาชิก ทา
ได้ของแต่ละคนในกลุ่ม มาจากกาลังแรงงานและศักยภาพที่แต่ละบุคคลสามารถทาได้ จะแบ่งส่ วนรายได้
เป็ นรายได้ของตนเอง และเป็ นรายได้สมทบเข้ากองกลาง ภายหลังจากส่ วนแบ่งรายได้ในแต่ละครั้งจะนาไป
ปรับปรุ งและซื้ออุปกรณ์หรื อใช้จ่ายในส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มผ้าทอขนแกะ ในบางกรณี จะนาเงินที่ได้
จากการหักเปอร์ เซ็นต์ใช้เป็ นค่าเดินทางในการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลแกะ กลุ่มกาแฟใช้สาหรับค่า
ไฟ นอกจากนี้ ยงั นาเงินกองกลางที่มีท้ งั สามส่ วนนี้ ไปใช้สาหรับสาธารณะประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
หรื อสมาชิก
4) การติดตามผลการใช้จ่ายของชุมชนท่องเที่ยว เป็ นไปในลักษณะที่เรี ยบง่าย เช่น การใช้
จ่ายแต่ละครั้งจะแจ้งแล้วคุยกันภายในกลุ่มและส่ วนใหญ่จะไม่เกิดปั ญหาเพราะหากสมาชิ กที่ไม่ได้มาเข้า
ร่ วมจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนินการท่องเที่ยวชุมชน
2.1 ปั ญ หาและอุ ป สรรค โดยพิ จ ารณาจากปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการจัด การ
ท่องเที่ยวชุมชน (เลิศไกร, 2550)
1) ด้านการเรี ยนรู ้และการทากิจกรรม จะเป็ นลักษณะการอาศัยความรู ้ความสามารถของ
กลุ่มชุนชนที่มีอยูจ่ ากการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในปั จจุบนั สาหรับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน
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สามารถดาเนิ นงานต่อไปได้และอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ในกรณี ที่มีการประชุม หรื อต้องไปร่ วมงานกิจกรรม
สาคัญสมาชิกของชุมชนจะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ อ่านหนังสื อออก เขียนหนังสื อได้
เพราะมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการจดบันทึกถึงรายละเอียดของงานในแต่ละครั้งที่เข้าร่ วม ทั้งนี้ สมาชิกแต่ละ
ท่านได้รับการยอมรั บว่าสามารถเป็ นตัวแทนของกลุ่ มได้ ด้ว ยความสมัครใจ อี ก ทั้งยังมี ห น่ วยงานจาก
ภายนอกได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเป็ นครั้งคราว บางปี จะมีการสนับสนุ นให้มีการจัดการ
อบรมที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรม ให้ความรู ้กบั ชาวบ้านในประเด็นการเป็ นมัคคุเทศก์
2) ด้านการมีส่วนร่ วมต่อการจัดสวัสดิการ ประเด็นการมีส่วนร่ วมประชุม สมาชิกไม่ได้
มีส่วนร่ วมเท่าที่ควร เนื่ องจากมีภาระงานและช่วงเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน จึงส่ งผลให้การจัดการประชุมไม่มี
ความสม่าเสมอ ถ้ากรณี ที่สมาชิ กคนใดคนหนึ่ ง ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมหรื อมีส่วนร่ วม จะอาศัยการบอกเล่า
จากเพื่อนร่ วมสมาชิกด้วยกัน และในบางกรณี จะติดตามย้อนหลังโดยประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายเมื่อเข้า
โบสถ์
3) ด้านการขยายตัวของสมาชิก มุมมองความคิดเห็นของสมาชิกต่อการลดลงของสมาชิก
เช่น จากการดาเนิ นงานของกลุ่มผ้าทอขนแกะ ทาให้ทราบว่าการทอผ้ามีจานวนที่ลดลงเนื่ องจากความเห็น
ของสมาชิกกลุ่มทอผ้า พบว่าส่ วนมากจะออกจากการเป็ นสมาชิกเนื่ องจากกลุ่มผูม้ ีความสามารถและความ
เชี่ ยวชาญมักเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีความเสื่ อมถอยทางร่ างกายจึ งไม่สามารถทอผ้าให้กบั กลุ่มผ้าทอขนแกะได้
ปั ญหาจ านวนสมาชิ กไม่ เพีย งพอ ของกลุ่มสมาชิ กโฮมสเตย์ เช่ น หากมี การถ่ ายทารายการโทรทัศน์ มี
นักท่องเที่ยวมาเป็ นจานวนมาก การทางานต่าง ๆ จึงจาเป็ นที่จะต้องใช้คนเพิ่มสาหรับการทาอาหารหรื อการ
สาธิตกระบวนการทอผ้า และการแปรรู ปกาแฟ
4) ด้านการให้การยอมรับ การจัดการของชุมชนท่องเที่ยวห้วยห้อม สมาชิกและประธาน
ชุมชนท่องเที่ยวจะมองว่ากลุ่มของตนเองอยู่ร่วมกันโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิ กและ
กรรมการหรื อแม้แต่ประธานที่มีความเสี ยสละ จึงเป็ นผลทาให้เกิดการยอมรับและได้ปฎิบตั ิหน้าที่ในฝ่ าย
งานที่ ตนรั บผิดชอบได้นานต่อเนื่ อง เพราะด้วยความพยายามก่ อตัวจากที่ เป็ นชุ มชนขนาดเล็กจนทาให้
สมาชิกเห็นถึงความตั้งใจจนทาให้เกิดเป็ นความเชื่อใจและไว้ใจ
5) ด้านการประสานงาน ชุมชนท่องเที่ยวจะมีการร่ วมมือกับส่ วนงานอื่น ๆ เช่น ด้านของ
การประชาสัมพันธ์ หรื อแม้แต่การช่วยเหลือในด้านของการจัดการชุมชนท่องเที่ยวในกระบวนการของแต่
ละกลุ่ม ซึ่ งจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กบั ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบและการทางานของกลุ่มนั้นๆ
หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการให้ความช่วยเหลือ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนร่ วมกับโครงการหลวงแม่
ลาน้อย (ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงแม่ลาน้อย, ม.ป.ป.) จะคอยให้การสนับสนุนในเรื่ อง การหาช่องทางทาง
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การตลาด แหล่งช่ องทางจัดจาหน่ ายตามที่ ต่าง ๆ โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่ างลักษณะที่มีความ
สวยงาม
6) ด้านผลประโยชน์ตอบแทน นอกจากการจัดการชุมชนท่องเที่ยวจะได้ผลตอบแทนใน
รู ปแบบของตัวเงิน ยังได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น การสนับสนุนเป็ นทุนการศึกษา สมาชิก
ที่เกิดการเจ็บป่ วยจะมีการนารายได้ที่มีการหักเปอร์ เซ็นต์มอบให้กบั สมาชิกทั้งนี้ จานวนหรื ออัตราที่ได้รับ
ขึ้นอยูก่ บั ความเห็นและการตกลงร่ วมกัน ซึ่ งไม่ได้นาเงินส่ วนอื่นมาสมทบนอกจากเงินรายได้ที่ได้จากการ
หักเปอร์เซ็นต์เท่านั้น เช่น กรณี ที่เคยเกิดขึ้นสมาชิกต้องการเงินเพื่อที่จะเข้ารับการผ่าตัด
2.2 ข้อ จ ากัด ในการจัด ตั้งสวัส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยพิจ ารณาจากแนวทางการเกิ ด สวัสดิ ก ารชุ มชน
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2550)
1) ค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิ่น มีความเห็นที่หลากหลายในสิ่ งที่ชุมชนท่องเที่ยวมี
และเป็ นสิ่ งที่สมาชิกมองเห็นถึงต้นทุนและศักยภาพของตนเอง โดยมีรายละเอียดจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็น
ว่าชุมชนท่องเที่ยวยังสามารถบริ หารจัดการท่องเที่ยวชุมชนต่อไปได้ เพราะสมาชิกและผูน้ าอยูร่ ่ วมกันโดย
อาศัยความสามัคคี คอยช่วยเหลือกัน
2) ขยายแกนนา ตามความเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเพียงพอและเข้มแข็งในมุมมองของ
กลุ่มทอผ้า เนื่ องจากแต่ละครั วเรื อนมักจะมี สมาชิ กที่ เป็ นตัวแทนของกลุ่มรวมอยู่ด้ว ย ถื อว่าสมาชิ กใน
ครอบครัวได้มามีส่วนร่ วมในการทอผ้า ในขณะที่บางความเห็นมองว่าควรจะมีเยาวชนหรื อวัยรุ่ นเข้ามามี
ส่ วนร่ วมให้มากขึ้นเพราะโดยส่ วนใหญ่จะมีแต่หญิงวัยทางานช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน
3) ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงาน เป็ นการเข้ามามีส่วนร่ วมในการหาช่องทางทาง
การตลาดโดยนาผ้าทอขนแกะส่ งขายศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ จิตรลดา
แต่เมื่อไม่ได้มีการดาเนิ นการต่อจึ งได้รับความร่ วมมือจากกรมปศุสัตว์ในการหาช่ องทางการขาย แต่ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ยอดขายลดลงจากเดิม แต่กาแฟยังคงได้รับ
ความนิยม
4) การตั้งกองทุนสวัสดิการ ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลในส่ วนของ
การจัดตั้งเป็ นในลักษณะกองทุนสวัสดิการยังไม่เกิดขึ้น แต่ความเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่า เป็ นการ
รวมกลุ่มเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ชุมชน หารายได้เข้าชุมชน และจะช่วยให้สมาชิกมีรายได้ที่มากขึ้นนอกจาก
รายได้หลักที่ได้จากการปลูกกาแฟ ซึ่งเป็ นรายได้ที่ไม่มากแต่สามารถใช้จ่ายในครัวเรื อนได้
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3. ข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนในบริ บทของชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม
1) ประเด็นความรู ้ความสามารถของชุมชนท่องเที่ยว การดาเนินการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
เป็ นลักษณะของการดาเนินการแบบไม่มีแบบแผนและรู ปแบบที่ตกลงกันเองภายในกลุ่มสมาชิก โดยไม่ได้มี
การบอกถึงข้อตกลงหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ที่สมาชิกต้องได้รับที่แน่ชดั เท่าที่ควร เนื่ องจากชุมชนท่องเที่ยวยัง
ไม่มีความรู ้ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้เมื่อมองผ่านมิติชุนชนโดยลักษณะพื้นฐานต้นทุนที่มี รู ปแบบ
การอยูร่ ่ วมกันที่เรี ยบง่าย ส่ วนมากผูบ้ นั ทึกข้อมูลใช้การจดบันทึกลงสมุด ทาให้เกิดความชารุ ดเสี ยหาย เกิด
การสู ญ หาย ไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งของการจดบัน ทึ ก และไม่ ส ามารถติ ด ตามผล ดัง นั้น จึ ง ควรมี ก ารน า
เทคโนโลยีมาใช้เ ก็บในรู ปแบบออนไลน์ เช่ น อาศัย ความร่ ว มมื อของเยาวชนในพื้น ที่ ร่วมเป็ นสมาชิ ก
(วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2562) เป็ นส่ วนเสริ มในด้านเทคโนโลยี
การจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้เป็ นการจัดระบบให้ติดตามและตรวจสอบได้
2) ประเด็นการให้การยอมรับ ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม มีลกั ษณะเด่นชัดใน
เรื่ องการมีภาวะความเป็ นผูน้ าสู ง ผลการศึกษาพบว่าเกิดจากการยอมรับและ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฝ่ ายงานที่ตน
รับผิดชอบได้นานต่อเนื่ อง เพราะด้วยความพยายามก่อตัวจากที่เป็ นชุมชนขนาดเล็กจนทาให้สมาชิกเห็นถึง
ความตั้งใจจนทาให้เกิดเป็ นความเชื่อใจและไว้ใจทาให้การดาเนินงาน การตัดสิ นใจสามารถเป็ นไปได้อย่าง
รวดเร็ ว แต่จะส่ งผลต่อการตรวจสอบ ติดตามภายหลัง ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ คือ หากมีการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบ จะเป็ นผลดีต่อรู ปแบบและอาจจะก่อให้เกิดการขยายผลที่มีความเข้มแข็งของความเป็ นผูน้ าของ
ชุมชนการจัดบริ การด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของกรรมการ
3) การขยายตัวของสมาชิก การดาเนินการของชุมชนท่องเที่ยวมีความซับซ้อนกันบางกรณี
ในด้านของอานาจหน้าที่ ตามแผนภาพโครงสร้ างของชุ มชนท่องเที่ยว สมาชิ กบางคนทางานร่ วมหลาย
ตาแหน่ ง ทั้งนี้ อาจเกิดผลเสี ยต่อการทางานเพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว อาจกลายเป็ นกรณี การ
ผูกขาดอานาจ ทั้งนี้ เนื่องจากภาระงานที่มากเกินไป อีกทั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มโฮมสเตย์และผ้าทอ
ขนแกะ ไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งจ้างชาวบ้านในหมู่บา้ นมาช่วยเสริ มเป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งเบาภาระ
และลดภาระงานที่มีความซ้ าซ้อน ซึ่ งการที่มีจานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จะช่วยสนับสนุนให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมากยิง่ ขึ้น
4) ประเด็นด้านการประสานงาน เพื่อให้เกิดการส่ งเสริ มการวางแผนการตลาด บริ บทการ
ดาเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวร่ วมกับสานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอแม่ลาน้อย จะคอยให้การสนับสนุนใน
เรื่ อง การหาช่องทางทางการตลาด เนื่องจากสภาพปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทาให้ยอดการสัง่ ซื้อและยอดขายลดลงจากเดิมเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาชมสิ นค้าจาก
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พื้นที่จริ งได้ ควรมีการอัปเดตข้อมูลให้นกั ท่องเที่ยวได้รับรู ้ถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่าน Facebook page
ชุมชนท่องเที่ยว หมู่บา้ นห้วยห้อม
5) ประเด็นด้านผลประโยชน์ตอบแทนที่การจัดสวัสดิการที่ทาให้คุณภาพชีวิตดีข้ ึน หากมี
การเข้ามาหลากหลายช่องทางทางการตลาด ชุมชนเกิดรายได้ แต่ผลลัพธ์ทางอ้อมอาจไม่ใช่รูปแบบของตัว
เงินแต่จะเป็ นความร่ วมแรงร่ วมใจ ความสามัคคี เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่ง
ไปสู่ เป้าหมายและเลือกที่จะทาสิ่ งเดียวกัน (ศิริ, 2562)หรื อหากมองตามบริ บทความเห็นของสมาชิกเพราะแม้
รายได้จะเป็ นเงินรายได้เสริ มก็สามารถนามาพัฒนาชุมชนได้ รวมถึงการมองเห็นและการรับรู ้ถึงผลกระทบที่
เกิ ดกับชุ มชน จากการที่หมู่บา้ นห้วยห้อมเปลี่ยนผันตนเองจากชุ มชนแบบดัง่ เดิ มมาเป็ นชุ มชนท่องเที่ยว
ส่ งผลต่อการดาเนินงาน ทาให้นกั ท่องเที่ยวบางคนมีความเข้าใจว่าโฮมสเตย์ไม่เป็ นไปตามบริ บทของชุมชน
อีกทั้งในประเด็นขั้นตอนการจัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนิ นการท่องเที่ยวชุมชนประเด็นขั้นตอนการ
จัดสรรผลประโยชน์จากการดาเนิ นการท่องเที่ยวชุมชน (คมสัน จิตเมธโส, 2559) ควรมีการระบุอตั รา
ผลประโยชน์ที่ชัดเจนระหว่างรายได้กองกลาง รายได้ส่วนบุคคล รายได้ต่อชุ มชน และสิ ทธิ ประโยชน์
ต่าง ๆ ภายหลังจากการได้รับการอบรมจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ในประเด็นการจัดการประชุมเป็ นรายไตรมาส (กาศมณี , 2557) มีเป้าหมาย เพื่อให้สมาชิก
ได้รับรู ้ว่าการดาเนินการของชุมชนในขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนใด และเพื่อเป็ นการสนับสนุนการมีส่วนร่ วม ใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิ กภายในชุ มชน เพื่อก่อให้เกิด การมีส่วนร่ วมแบบเข้มแข็ง ให้
ความสาคัญกับสิ ทธิ์ และเสี ยงของสมาชิกภายในชุมชนในการเข้าร่ วมประชุม และประเด็นการตรวจสอบ
และติดตามผล (ไชยอาภร, 2560) ทางสมาชิกของชุมชนควรมีการบันทึกเป็ นไฟล์เอกสารในรู ปแบบเป็ น
ทางการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามในภายหลัง
ข้อเสนอแนะข้างต้นนั้นผูว้ ิจยั ได้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ประกอบกับงานวิจยั ของ
(เลิศไกร, 2550) เรื่ องแนวคิดและรู ปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งได้ศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็ จ ในการจัด สวัสดิ ก ารชุ มชนในประเด็น ต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้น าปั จ จัย ที่ มีผลต่ อความสาเร็ จ
เหล่านั้นมาปรับใช้ในการพิจารณาตามบริ บทของชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการ
จัดสรรผลประโยชน์ และได้ขอ้ สรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งสวัสดิ การชุ มชนตามที่นาเสนอ
ข้างต้น
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาทั้ง 3 ประเด็ น ข้า งต้น น าไปสู่ ก ารอภิ ป รายผลเพื่ อ ให้ ข ้อ เสนอแนะของ
การด าเนิ น งานสามารถน าไปใช้ไ ด้จ ริ ง จ าเป็ นต้อ งอาศัย การมี ส่ ว นร่ ว มของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ
กระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ของชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่ ประธานชุมชนท่องเที่ยว บ้านห้วยห้อมและ
สมาชิ กกลุ่มชุ มชนท่องเที่ยวทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าทอขนแกะ กลุ่มกาแฟ และกลุ่มโฮมสเตย์ รวมถึง
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ โดยอาจเริ่ มต้นจากจุดประกายเล็ก ๆ ใน
การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว จะสามารถกลายเป็ นแหล่งรายได้หลักนอกจากสร้าง
รายได้แล้วยังสามารถพัฒนาชุ มชนด้วย นอกจากการหวังพึ่งทางภาครั ฐแล้วชุ มชนเองก็ตอ้ งมีการพึ่งพา
ตนเองก่อนเป็ นอันดับแรก โดยเริ่ มต้นจากคนในชุมชนต้องตระหนักรู ้และตระหนึกถึงความสาคัญให้ทราบ
ถึงความต้องการที่ แท้จริ งและจุดมุ่งหมายท่องเที่ยวชุมชน เพราะตามหลักการคิดของสวัสดิ การชุ มชนที่
กล่าวว่า ‚ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศกั ดิ์ศรี ” เพื่อให้การดาเนินการในประเด็นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการชุมชนท่องเที่ยว (ภูวนาถวิจิตร, 2557)ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้จากการจัดสวัสดิการ
ชุมชน (คู่มือการดาเนินงาน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน, 2552) ให้มีการจัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับความสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนทั้งในระดับของบุคคลและชุมชนรวมถึงความรู ้เกี่ยวกับ
การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน ร่ วมกับวิสัยทัศน์ของผูน้ าชุมชนว่าจะมีการสนับสนุ นการเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่ อย่างไร เพื่อขยายผลไปสู่ ความเข้าใจและจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน
ต่อไป

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. สามารถต่อยอดในรู ปแบบของเปรี ยบเทียบการจัดสรรผลประโยชน์ของชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้เห็น
ถึงความแตกต่างและความน่าสนใจของแต่ละมิติตามบริ บทชุมชน
2. สามารถนาต้นแบบไปสู่ การพัฒนาชุมชนอื่นและสามารถเป็ นกรณี ตวั อย่างได้
3. ควรมีการเก็บรู ปรวมข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในรู ปแบบข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ร่ วมกับ
การใช้วิธีแบบหลากหลายวิธี (mix method) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ดีข้ ึนสามารถเป็ นประโยชน์ได้มากที่สุด
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การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสั งคมโดย “เครื อข่ ายยุตเิ หมืองแร่ อมก๋ อย ตาบ
ลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ ”
The Social Movement of “Network to End Coal Mining in Omkoi,
Omkoi Sub-District, Omkoi District Chiang Mai Province.”
พงศ์ผกา ศรี ธนัญชัย (Phongphaka Sridhananchai)
นักศึกษาหลักสู ตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: Phongphaka.ps@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื่ อง การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย
ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยการรวมกลุ่ม และยุทธวิธีการ
ขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยการศึกษาใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มแกนนาเครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย และกลุ่มผูน้ าชุมชน จานวน 17 คน
ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่นาไปสู่ การรวมกลุ่ม คือ 1. ปั จจัยด้านความขัดแย้ง เช่น ด้านผลประโยชน์ ด้านข้อมูล และ
ด้านโครงสร้ าง 2. ปั จจัยด้านความกังวลผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน เช่ น ปั ญหาสุ ขภาพ ปั ญหา
การเกษตร ปัญหาความปลอดภัยในการสัญจร 3.ปัจจัยความไม่โปร่ งใสของโครงการ ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่
รวมกลุ่มและขยายเครื อข่ายสู่ ภายนอก เพื่อต่อต้านโครงการเหมืองแร่ อมก๋ อยโดยใช้ยทุ ธวิธีการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่ หลากหลาย เช่ น การเดิ นขบวน การขึ้ นป้ ายคัด ค้าน การใช้สัญลักษณ์ ริบบิ้ นสี เขียว การยื่น
หนังสื อคัดค้านต่อราชการ การใช้สื่อโซเซี ยล ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าเครื อข่ายใช้ยุทธวิธี การใช้ความเชื่อ ประเพณี
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่ น เป็ นยุทธวิธีที่มีความสาคัญและมีประสิ ทธิ ภาพที่สุดต่อการขับเคลื่อนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมนี้

คาสาคัญ: เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, เครื อข่ายทางสังคม
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Abstract
The research article titled Driving the social movement by "The Omkoi Mining Network, Omkoi
Subdistrict, Omkoi District, Chiang Mai Province" aims to Study the integration factor. and strategies for
driving social movements by using qualitative research methods. Using information from documents and
in-depth interviews with the leaders of the Omkoi Mining Network. and a group of 17 community leaders.
The result of the study shows that;
The factors leading to the integration were 1. Conflict factors such as interests, information, and
structure 2. Factors concerning environmental impacts in the community such as health problems, and
agricultural problems. traffic safety issues 3. Factors for the lack of transparency of the project caused the
villagers in the area to gather together and expand the network to the outside to oppose the Omkoi mining
project using a variety of social movement tactics such as marching, raising protest banners Using the
green ribbon symbol Filing a letter of objection to the government use of social media The researchers
found that the network uses tactics. exercise of faith in local cultural traditions It is the most important and
effective tactic to drive this social movement.

Keywords: Network to End Coal Mining in Omkoi, Social movement, Social network
บทนา
ก่อนการตัดสิ นใจดาเนินโครงการขนาดใหญ่น้ นั ภาครัฐได้ใช้ รายงานการประเมินโครงการที่อาจมี
ผลกระทบต่อชุมชนคือการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (EIA: Environment Impact Assessment)
และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (EHIA: Environment and Health Impact
Assessment) เพื่อสร้างความชอบธรรมของโครงการในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น แต่เครื่ องมือดังกล่าว
ไม่ ได้ใ ห้ความเป็ นธรรมและความเชื่ อมัน่ ต่อประชาชนในพื้น ที่ เนื่ องจากการจัดทาข้อมู ลของรายงาน
ดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ และขาดการทาความเข้าใจบริ บทพื้นที่ในท้องถิ่น แสดง
ถึงความเหลื่อมล้ าในเรื่ องอานาจและความรู ้ระหว่างนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ กับชาวบ้านในพื้นที่ เป็ นสาเหตุ
หนึ่ งที่นาไปสู่ การเกิ ดข้อพิพาท การชุ มนุ มประท้วงต่อต้านโครงการพัฒนาของรั ฐหลายโครงการ ดังที่
ปรากฏขึ้นในปัจจุบนั
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กรณี การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย
อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. 2543 บริ ษทั ผูร้ ับผิดชอบโครงการเหมืองแร่ ถ่านหิ นอมก๋ อย ได้
ยืน่ คาขอประทานบัตรเลขที่ 1/2543 ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เพื่อดาเนินโครงการเนื้อที่รวมจานวน 284 ไร่ 30 ตารางวา ในบริ เวณบ้าน
กะเบอะดิน หมู่ที่12 ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ บริ ษทั ทอพคลาส คอนซัลแทนท์ จากัด
(2554, น.69)
ปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมขึ้นและได้รับความ
เห็ นชอบในปี ถัดมา ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ผูร้ ั บผิดชอบโครงการใช้รายงานที่ได้รับความเห็ นชอบฉบับเดิ มนี้
ประกอบการขอประทานบัตรโดยข้อมูลไม่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปั จจุ บนั จึ งเป็ นสาเหตุ ให้
ชาวบ้านในพื้นที่มีความตื่นตัว ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ และพบข้อสงสัยหลายประการ
เช่น การลงลายมือชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นชอบโครงการที่มีขอ้ พิรุธ เป็ นลายมือเท็จ หรื อไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ประเด็นที่ต้ งั ของพื้นที่โครงการอยู่ใกล้ชุมชนซึ่ งเป็ นเขตป่ าสงวนแต่ในรายงานระบุเป็ นพื้นที่ป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (Zone E) และประเด็นความกังวลของโครงการต่อชุมชนในเรื่ องผลกระทบด้านสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อม จึงเกิ ดการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่ข้ ึน ในระยะแรกชาวบ้านได้เรี ยกร้องผ่านหน่ วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เกิดผลสาเร็ จ จึงเปลี่ยนวิธีเป็ นการขับเคลื่อนทางสังคมและรวมภาคส่ วนอื่น ๆ เข้า
ร่ วม ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มนักวิชาการ นักนักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรเพื่อ
สังคม ขยายความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น การเดินขบวนประท้วงตามสถานที่สาคัญของ ทางราชการ การติดป้ายสัญลักษณ์ การผูกริ บบิ้นสี เขียว
การสร้างวาทกรรมต่าง ๆ และ การเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น
จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น การดาเนิ นนโยบายด้านพัฒนาโดยภาครัฐและภาคเอกชนโดย
อาศัยทรั พยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ขาดการมี ส่วนร่ วมของประชาชน จึ งทาให้เกิ ดการตื่ นตัวและการ
รวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่เพื่อต่อต้านโครงการดังกล่าว และขยายเป็ นเครื อข่ายทางสังคมภายนอก
สร้างรู ปแบบและยุทธวิธีเคลื่อนไหวทางสังคมที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนในที่จะศึกษา
‚การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออม
ก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่” โดยมุ่งศึกษาศึกษาปั จจัยการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ และยุทธวิธีการ
ขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่”
2. เพื่อศึกษายุทธวิธีการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อม
ก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่”

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย่ วกับประชาสั งคม
การให้ความหมายของ ประชาสังคม (Civil Society) ในบริ บทของสังคมไทยขึ้นอยู่กบั การ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คมในขณะใดขณะหนึ่ ง และมุ ม มองที่ ต่ า งกัน ของนัก วิ ช าการแต่ ล ะสาขา
นิธิ เนื่องจานง (2561, น.5) โดยพื้นฐานแล้วพื้นที่ ‚ภาคประชาสังคม” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชนชั้นที่
แตกต่างกัน การดาเนินการใด ๆ ผ่านการถกเถียง ปรึ กษาหารื อ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และชูชยั ศุภวงศ์
(2540, น. 165) ได้อธิ บายเงื่อนไขการสร้างภาคีการร่ วมมือ คือ ผูค้ นมองเห็นปั ญหาในสังคมและต้องการ
แก้ไขในทิศทางเดี ยวกัน ผ่านการสร้างระบบเครื อข่ายเพื่อพัฒนาคนในกลุ่มให้เข้มแข็งเพิ่มอานาจในการ
ต่อรองในการกาหนดนโยบายสาธารณะและตรวจสอบรัฐได้ การสร้างความสัมพันธ์ต่อพื้นที่อื่นในสังคมจึง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การร่ วมมือ การต่อต้านหรื อถูกครอบงา ดังนั้นจาเป็ นต้องทา
ความเข้าใจรู ปแบบความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับภาครัฐ หากพิจารณาตามเงื่อนไขช่ วงเวลา ซึ่ งจะสามารถ
จาแนกรู ปแบบ ได้ดงั นี้ 1) ช่ วงเปลี่ยนผ่านการปกครองจากเผด็จการไปสู่ ประชาธิ ปไตยโดยภาคประชา
สังคมจะมีรูปแบบความสัมพันธ์เป็ น ‚ประชาสังคมต่อต้านรัฐ” 2) ช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านเกิดรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กบั กลุ่มในภาคประชาสังคม เช่น (2.1) ประชาสังคมที่แยกออกจากรัฐ
เนื่ องจากภาคประชาสังคมยังคงรั กษาความเป็ นอิ สระ (2.2) ประชาสังคมที่เป็ นพันธมิ ตรกับรั ฐ มุ่งเน้น
สวัสดิการในระดับท้องถิ่นและพัฒนาไปสู่ รูปแบบที่ (2.3) ประชาสังคมที่เป็ นพันธมิตรกับรัฐ ภาครัฐจะมี
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ให้พ้ืนที่เสวนาหรื อปรึ กษาหารื อ และ (2.4) ประชาสังคมที่ขา้ มประเทศ ที่
บางส่ วนในภาคประชาสังคมสร้างความสัมพันธ์นอกรัฐ
โดยสรุ ปแล้ว ประชาสั ง คม คื อ การที่ ป ระชาชนที่ มี ค วามเป็ นพลเมื อ ง มองผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน รวมกลุ่มกันในการเพิ่มอานาจในการต่อรอง มีพ้ืนฐาน
ของอุดมการณ์เดี ยวกันเป็ นที่ยึดเหนี่ ยว เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วม การศึกษาเกี่ ยวกับประชาสังคมควร
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สอดคล้องกับสภาพปรากฏการณ์ทางสังคมในขณะนั้น และคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคม
และรัฐในขณะนั้นด้วยเช่นกัน
2. แนวคิดการเมืองเรื่ องการต่ อสู้
แนวคิดการเรื่ องการต่อสู ้ (Contentious Politics) ถูกพัฒนามาจากงานของ Charles Tilly ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 1970 เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ความขัดแย้งทางสังคม เช่น ความขัดแย้งในสังคม สงคราม การก่อกา
ร้ าย และขบวนการเคลื่ อนไหวของประชาชน และ Sidney Tarrow ได้ก าหนด 3 องค์ประกอบ
สาคัญของการต่อสู ้น้ ี คือ (1) ความขัดแย้ง (2) การกระทารวมหมู่ (3) การเมือง ในการแสดงออกต่อต้าน
อานาจรัฐ และสร้างแนวร่ วมในการเรี ยกร้องร่ วมกัน โดยมีโอกาสทางการเมืองในระบอบทางการเมืองที่เปิ ด
โอกาสเป็ นเงื่อนไข มานิตา หนูสวัสดิ์ (2564, น.6-9)
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิดนี้ เป็ นที่มาของการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนื่ องจากสามารถใช้
ศึกษาการเคลื่อนไหวต่อสู ข้ องบุคคลธรรมดาในสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับผูป้ กครองหรื อ
รัฐ ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการเมือง การรวมหมู่ และความขัดแย้ง ในรู ปแบบของกระบวนการที่
มีกลไกหลาย ๆ กลไก เกี่ยวข้อง ร่ วมถึงวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงต่าง ๆ กับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทางการเมื อง ซึ่ งผูว้ ิจ ัย มองว่า ควรนาแนวคิ ดนี้ มาเป็ นกรอบ
วิเคราะห์เป็ นปั จจัยภายนอกขบวนการเคลื่อ นไหวทางสังคม กรณี ศึกษาเครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย เพื่อ
อธิบายความขัดแย้ง รู ปแบบกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
3. แนวคิดการเคลื่อนไหวทางสั งคมแบบใหม่
แนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ (New Social Movement) มีการสร้างนิยามใหม่กบั สิ่ ง
ที่เรี ยกร้องให้ไกลไปกว่าเดิม ไม่ใช้ความรุ นแรงในการช่วงชิงอานาจรัฐ ไชยรัตน์ เจริ ญโอฬาร (2545, น.44)
สอดคล้องกับ พฤทธิ สาณ ชุมพล (2546, น.38) ได้ช้ ีให้เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่3
รู ปแบบ คือ (1) เป็ นขบวนการทางสังคมที่มากกว่าขบวนการทางการเมือง ที่สนใจเรื่ องค่านิ ยมและวิถีชีวิต
เชิ งวัฒนธรรมไม่ ได้มุ่งครองอานาจรั ฐ (2) มี ลกั ษณะการอ้อมรั ฐ ไม่ สนใจติ ด ต่ อหรื อท้าทายอานาจรั ฐ
โดยตรง มีกิจกรรมและการกระทาเชิงสัญลักษณ์เป็ นหลัก (3) ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม ค่านิ ยม พัฒนาวิถี
ชีวิตให้เป็ นทางเลือก หรื อการสร้างวิถีใหม่ทา้ ทายค่านิยมเดิม และ ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2540, น.7) ได้
ให้เหตุผลของการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ มาจาก
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1. ความขัดแย้งชุดใหม่ในสังคมที่ยงุ่ ยาก สลับซับซ้อน และรอบด้านมากกว่าในอดีต เกินกว่าที่รัฐชาติ จะจัดการได้ เช่น ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาเรื่ องเชื้อชาติ ผิวสี ปั ญหาเรื่ องสิ ทธิ ทางเพศ ความเชื่อทาง
ศาสนา เป็ นต้น
2. การเมืองแบบเก่า เช่น การเลือกตั้ง สถาบันทางการเมือง ที่ไม่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นพื้นฐานตามความต้องการของประชาชน
3. ความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และความไม่โปร่ งใสของประชาธิ ปไตยแบบตัวแทน รั ฐสวัสดิ การ
ส่ งผลให้ภาคประชาชนอ่อนแอ และถูกครอบงาจากภาครัฐ
ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ จึงเป็ นพลังทางสังคมที่ภาคประชาชนที่ตอ้ งการ
ต่อต้านอานาจรัฐ โดยรู ปแบบที่แตกต่างจากเดิ มที่ไม่ใช่ การเผชิ ญหน้า ผ่าน ‚ประชาสังคม” เน้นเรื่ อง
ความคิดหรื อการเป็ นตัวแทนทางความคิด งานวิจยั ชิ้นนี้ผวู ้ ิจยั จึงใช้แนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบ
ใหม่มาเป็ นกรอบการวิเคราะห์การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคม เนื่ องจากเครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อม
ก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการเคลื่อนไหวทางสังคม คือ
ต้องการระงับโครงการเหมืองแร่ ถ่านหิ นอมก๋ อย โดยให้สังคมได้ตระหนักถึงปั ญหาในประเด็นต่าง ๆ เช่น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาสิ ทธิ ชุมชน ปั ญหาสุ ขภาพ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพื่อต่อต้านภาครัฐที่แทรกแซงการ
บริ หารทรัพยากรในท้องถิ่นและต้องการเอื้อผลประโยชน์ให้กบั ภาคเอกชน โดยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรู ปแบบใหม่ในการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนี้

วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและการวิจัย
ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แบบเชิ งลึก การสังเกตการณ์ จากกลุ่มแกนนาและกลุ่มผูน้ าชุ มชน ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เป็ นผูม้ ีบทบาทและสามารถให้ขอ้ มูลด้านโครงสร้ างและกระบวนการขับเคลื่อนของ
‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่” รวมจานวนทั้งสิ้ น 17 คน
คือ กลุ่มภาครัฐ 6 คน กลุ่มภาคเอกชน 2 คน กลุ่มประชาชนผูร้ ับผลกระทบโดยตรง 3 คน กลุ่มประชาชน
ผูร้ ับผลกระทบโดยอ้อม 6 คน
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาเรื่ องขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบล
อมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อศึกษาปั จจัยที่นาไปสู่ การรวมกลุ่มของประชาชนและยุทธวิธี
ของการเคลื่อนไหวทางสังคม มีขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่คือบ้านกะเบอะดิน ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย
จังหวัดเชี ยงใหม่ เพราะเป็ นสถานที่ ต้ งั ของโครงการเหมืองแร่ ถ่านหิ นอมก๋ อยและเป็ นพื้นที่ที่ประชาชน
รวมตัวคัดค้านโครงการ ฯ มาโดยตลอด และขอบเขตเวลา ตั้งแต่การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
ประชาชนเพื่อต่อต้านโครงการเหมืองแร่ อมก๋ อย ในเดือนพฤษภาคม 2562 – เมษายน 2565
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผถู ้ ูก
สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และแสดงให้เห็นทัศนคติของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ของกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมผูท้ ี่เกี่ยวข้องและบริ บทในพื้นที่
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้จะดาเนินการศึกษาแบบการวิจยั เชิงคุณภาพโดยผูว้ ิจยั
ได้นาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ ยวข้อง คือ แนวคิดประชาสังคม แนวคิดการเมืองเรื่ องการต่อสู ้ และแนวคิดการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนา
การสัมภาษณ์มาเปรี ยบเทียบคาตอบของแต่ละกลุ่มตัวอย่างว่าตรงกันหรื อไม่ หากไม่ตรงกันจะสอบถามผูใ้ ห้
ข้อมูลอีกครั้ง โดยยึดถือผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญและนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา เพื่อจะตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา

ผลการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่”
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยแรก ปัจจัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เช่น (1) ด้านพื้นที่อยูอ่ าศัย และที่ทากินของ
ประชาชน เช่น ปัญหาการแทรกแซงการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของภาครัฐ ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
น้ า และปั ญหาการอนุญาตภาคเอกชนดาเนิ นโครงการ ฯ ในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง ความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ (2) ความขัดแย้งด้านข้อมูล การรับรู ้เรื่ องเอกสารสิ ทธิ ไม่ตรงกัน โดยรัฐประกาศเขตป่ า
สงวนทับ ซ้อ นเขตท ากิ น ของประชาชน โดยประชาชนไม่ ท ราบข้อ เท็จ จริ ง จากการสื่ อ สารและภาษา
โดยเฉพาะ สื่ อชุมชน ที่ขาดความเป็ นกลางมุ่งผลประโยชน์ การเข้าถึงสื่ ออินเตอร์ เน็ตในชุมชนไม่มากพอ
และประชาชนขาดความรู ้ดา้ นนี้ (3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้างเรื่ องความเหลื่อมล้ า ระหว่างภาครัฐกับภาค
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ประชาชน เรื่ องอานาจการต่อรอง การเข้าถึงสื่ อ โอกาสการศึกษาเรี ยนรู ้ เป็ นต้น โดยภาครัฐใช้อานาจทาง
กฎหมายในการจัดการทรั พยากรในท้องถิ่น โดยละเลยเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ ทางชาติพนั ธุ์ แสดงถึ ง
อานาจในการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน ปั จจัยที่สอง ความกังวลเรื่ องผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่ น สิ่ งแวดล้อม
สุ ขภาพ ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร และปั จจัยที่สามความไม่น่าเชื่อถือของโครงการ
เนื่ องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมีความไม่โปร่ งใส
ได้แก่ มีรายชื่อซ้ าในเอกสาร มีบุคคลยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือตนเอง และปรากฏการเขียนลายมือชื่อของบุคคล
ที่เขียนไม่ได้ เป็ นต้น ปัจจัยเหล่านี้นามาสู่ การเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าว
2. เพื่อศึกษายุทธวิธีการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อม
ก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่”
ผลการวิจยั พบว่า การขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2562 จนถึงปั จจุบนั เพื่อต่อต้านโครงการเหมืองแร่ อมก๋ อย ได้แก่ 1. การใช้ช่องทางระบบการเมืองปกติ การ
ยืน่ หนังสื อคัดค้านต่อราชการ เป็ นวิธีแรกที่กลุ่มประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบได้เรี ยกร้องและยื่นหนังสื อต่อ
หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ ท บทวนโครงการ 2. การใช้ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมและกฎหมาย ที่
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 บัญ ญัติ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และ
รัฐธรรมนู ญฉบับปี พ.ศ. 2560 บัญญัติเรื่ องสิ ทธิ ชุมชนในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่การดาเนิ น
โครงการของรัฐไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่น ทาให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวสร้างการรับรู ้ใช้สิทธิ ตามกฎหมายสร้างความชอบธรรมในการ
เคลื่อนไหวต่อสู ้ 3. การขัดขวางท้าทาย ในวันที่ 28 ก.ย. 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรี ยนบ้านแม่อ่างขาง ตาบล
อมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัด เชี ยงใหม่ ซึ่ งประชาชนได้เ ดิ น ทางเข้าร่ ว มเป็ นจ านวนมากเพื่อคัดค้าน
โครงการ และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อสงสัยต่อกระบวนการทารายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม ต่อรายละเอียดของข้อมูลและการลงลายมือชื่ อผูส้ นับสนุ นโครงการ สร้างความไม่พอใจต่อ
ประชาชน เกิดการชุมนุมประท้วง ปิ ดถนน และเดินขบวนต่อต้าน ทาให้ตอ้ งเลื่อนเวทีการรับฟังความคิดเห็น
นี้ ออกไป 4. การสื่ อสาร เช่ น การเดิ นขบวนรณรงค์ในพื้นที่ชุมชน การขึ้นป้ ายคัดค้าน การใช้สัญลักษณ์
ริ บบิ้นสี เขียว การจัดเวที ปราศรั ย และการใช้สื่อโซเซี ยล ทั้งการสร้ างการรั บรู ้ การระดมทรั พยากร ให้
ประชาชนภายนอกพื้นที่ได้รับรู ้เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น เป็ นต้น 5.การสร้างเครื อข่าย ทั้งประชาชนในพื้นที่ผู ้
ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มองค์กรอิสระ ฯ สร้างจิตสานึ ก
ร่ ว มกัน ของเครื อข่ าย เพื่ อบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์เ ดี ย วกัน นอกจากนั้น การใช้ 6. ความเชื่ อ ประเพณี และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เนื่ องจากพื้นที่ของโครงการอยู่ในเขตป่ าแห่ งจิตวิญญาณของชุมชน และการดาเนิ น
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
โครงการจาเป็ นต้องถมลาห้วยเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ า ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่แล้วถือเป็ นการลบลู่
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ จะนามาซึ่งความอัปมงคลแก่หมู่บา้ นได้

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่”
ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบ 2 ปัจจัย คือ
ปั จจัยความขัดแย้ง โดยมี 3 ลักษณะ ดังนี้ (1) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในจัดการพื้นที่ใน
ท้องถิ่นของรัฐ ทั้งทรัพยากรถ่านหิ น ป่ าไม้ และน้ า ของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณธิดา วงศ์
เรื อน (2555) ศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาคา กรณี ศึกษากลุ่มชาวบ้านช่างเคิ่ง ตาบล
สารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาคา เกิดจาก ปั จจัย 2
ปั จจัย คือ 1. แนวคิดการพัฒนาเมื องในเชิ งโครงสร้ างจากส่ วนงานภาครั ฐ ที่ ประชาชนมองว่าไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการสร้างประตูระบายน้ าปิ งที่ระบุให้ร้ื อฝายพญาคา 2.การเปลี่ยนแปลงเชิง
อานาจในการบริ หารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรแทนที่ชุมชน ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงโดยส่ วนราชการเข้ามา
จัดการแทนที่ชุมชน
(2) ความขัดแย้งด้านข้อมูล ทั้งการรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งจากการสื่ อสารและภาษา การเข้าถึงสื่ อ สอดคล้อง
กับแนวคิดของอารี ยว์ รรณ ทัตตะศิ ริ (2543) ที่ กล่าวไว้ว่าการรวมกลุ่มของประชาชนต่อต้านโครงการ
โรงไฟฟ้ าถ่านหิ นบ่อนอก จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ เหตุผลจากภาครั ฐไม่ได้ให้ภาคประชาชนเข้าไปมี
บทบาทและส่ วนร่ วมในการตัดสิ นในถึงผลกระทบจากโครงการ
(3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้างเป็ นความเหลื่อมล้ า ระหว่างอานาจ ที่ละเลยเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน
สิ ท ธิ ท างชาติ พ ัน ธุ์ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจของชุ ม ชน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
รุ่ งทิวา หนักเพ็ชร์ (2556) พบว่า การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่านต่อ
โครงการโรงไฟฟ้ าลิกไนต์หงสา โดยชาวบ้านตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ที่อยู่ในแนวสายไฟถูก
เจ้าหน้าที่และคนงานการละเมิดสิ ทธิ จากพฤติกรรม การถากถางที่ดิน ตัดต้นไม้ ฉี ดพ่นสี และติดป้ายเพื่อทา
การสารวจแนวสายส่ งไฟฟ้าในที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ซึ่งเป็ นการละเมิดสิ ทธิ และการศึกษาของ ศยามล ไกยู
รวงศ์ อัจฉรา รักยุติธรรม และ กฤษฎา บุญชัย (2545) ศึกษา ‚ขบวนการเครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนื อ
เพื่อพิทกั ษ์สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ” พบว่า การ
รวมตัวของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยบนพื้นที่สูงถูกภาครัฐกีดกันว่าไม่ใช่คนไทย และกลุ่มเครื อข่ายเกษตรกร
PSPARN 2022

927

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ภาคเหนือมีการต่อสู ้โดยใช้อตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ และการประกอบพิธีกรรมเป็ นศูนย์รวมใจในการจัดการ
องค์ก ร สร้ างอานาจในการแสดงตัว ตนเป็ นพลเมื องไทยแบบพหุ สั งคม และให้รัฐยอมรั บ สิ ทธิ จัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน
ปั จจัยความกังวลเรื่ องผลกระทบในชุมชน ทั้งสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน
สอดคล้องกับการศึกษาของ วินิจ ผาเจริ ญ (2561) ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนต่อการคัดค้านโรงงาน
กาจัดขยะมูลฝอยครบวงจรบ้านป่ าตึงน้อย ตาบลป่ าป้ อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่พบว่า ความ
กังวลวิตกต่อปั ญหาที่จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ทั้งกลิ่นเหม็นจากขยะ ฝุ่ นละออง ปั ญหาด้าน
การเกษตร ด้านสาธารณสุ ข สาธารณู ปโภคและบริ โภค นาไปสู่ การรวมตัวของประชาชนในการคัดค้าน
โครงการ ฯ ดังกล่าว
และปั จจัยที่สามความไม่น่าเชื่ อถือของโครงการ มีความไม่โปร่ งใส สอดคล้องกับการศึกษาของ
ธนวัฒ น์ ปิ นตา (2556) พบว่ า ชาวบ้า นเกิ ด ความเคลื อ บแคลงสงสั ย ในการด าเนิ น การของโครงการ
เนื่ องมาจากไม่ได้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่ วมกบการตัดสิ นใจใด ๆ และโครงการคานึ งผลประโยชน์
มากกว่าสภาพชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะของชุมชนเขตเทศบาลตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน
และจากผลการวิจยั พบว่ายุทธวิธีการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติ
เหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอมก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่” ใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย เช่ น การใช้
ช่องทางระบบการเมืองปกติ การใช้กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ที่ การขัดขวางท้าทาย การสื่ อสาร
การสร้างเครื อข่าย รวมทั้งการใช้ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยพื้นที่ของโครงการ ตั้งใน
เขตป่ าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ชุมชนรักษาไว้ เพื่อประกอบพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อผืนป่ าและธรรมชาติ ปั จจัย
เหล่านี้ นามาสู่ การเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ ศศินา ขุนทองวงศ์, ปาณิ ษตรา
บุญส่ ง, และ รุ่ งอรุ ณ หน่อคา (2564) ได้กล่าวว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุ
เทพ เป็ นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากรวมกลุ่มของประชาชนหลาหลายชนชั้น โดยใช้เหตุผลในการเคลื่อนไหว
คัดค้านการสร้างบ้านพักตุลาการในพื้นที่ป่าดอยสุ เทพ โดยมองว่าเป็ นสิ่ งที่ผดิ จารี ตประเพณี ความเชื่อความ
ศรัทธาต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ซ่ ึงสอดคล้องกับยุทธวิธีของเครื อข่ายที่ใช้ความเชื่อ
และประเพณี ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในการขับเคลื่อนที่มีความสาคัญและให้ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น
กิจกรรมการเคลื่อนไหวมากกว่ายุทธวิธีอื่น
ดังนั้น การขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย ‚เครื อข่ายยุติเหมืองแร่ อมก๋ อย ตาบลอม
ก๋ อย อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่” มีความสอดคล้องกับแนวคิดประชาสังคม แนวคิดการเมืองเรื่ องการ
ต่อสู ้ และแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ ที่เริ่ มต้นจากประชาชนในพื้นที่สร้างประเด็น
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ปั ญหาและข้อเรี ยกร้องสาธารณะ คือ ผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ อาชีพ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
นาไปสู่ การรวมตัวสร้างเครื อข่ายทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภายในกลุ่มและไม่ได้มุ่งหวังยึดอานาจรัฐ
แต่ตอ้ งการตอบโต้นโยบายการพัฒนาและการใช้อานาจของรัฐที่กาหนดวิถีชุมชน สะท้อนให้สังคมเห็ น
สภาพปั ญหาและมีจิตสานึกร่ วมกัน มีการสร้างกิจกรรม วาทกรรม สร้างสัญลักษณ์ เป็ นกระบวนการอย่างมี
ขั้นตอน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
ผลของการดาเนินนโยบายของภาครัฐต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น ควร
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การให้ขอ้ มูล และการแสดงความคิดเห็น
ของผูไ้ ด้รับผลกระทบสิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และวิถีชุมชน ควรมีการลงพื้นที่ มีการสารวจเชิงลึก โดยนา
ผลการศึ ก ษามาประชุ ม หารื อ รั บ ฟั งความเห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นในรู ป แบบคณะทางานก าหนดนโยบาย
สาธารณะก่อนการดาเนิ นโครงการ เพื่อลดปั ญหาจากผลกระทบของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประชาชนในระยะยาวต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนไร้สัญชาติใน
สถานศึกษา 2) ศึกษากระบวนการของภาครัฐในการสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติใน
สถานศึกษา 3) แนะแนวทางให้แก่ หน่ วยงานภาครั ฐในการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนไร้ สัญชาติ โดยจาก
การศึกษาพบว่า ปัญหานักเรี ยนไร้สญ
ั ชาติในพื้นที่อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเป็ นผลสื บเนื่องจากปั ญหาของ
การอพยพย้ายถิ่ น และการเคลื่ อนย้ายแรงงานในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึ งกลุ่ มนัก เรี ย นไร้ สัญชาติ ที่
เคลื่อนย้ายข้ามแดนเข้ามาเพื่อเรี ยนหนังสื อโดยเฉพาะ กลุ่มนักเรี ยนไร้สัญชาติประกอบไปด้วยกลุ่มนักเรี ยน
ไร้สัญชาติซ่ ึงถูกสารวจและจัดทาทะเบียนประวัติไว้แล้วและมีเอกสารสาหรับใช้แสดงตนและกลุ่มนักเรี ยน
ไร้สัญชาติที่ยงั ไม่ได้รับการสารวจและจัดทาทะเบียนประวัติฯและไม่มีเอกสารใดๆในการใช้สาหรับแสดง
ตน ส่ งผลให้นอกจากความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในแบบปกติแล้ว ภายในกลุ่มนักเรี ยนไร้สัญชาติดว้ ยกันเองก็
ยังเกิดความเหลื่อมล้ าภายในกลุ่มเช่นกัน โดยความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรี ยนไร้สัญชาติประกอบไป
ด้วยการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เช่นการรับทุนการศึกษา การเดินทาง การสมัคร
เข้าใช้บริ การจากบริ ษทั เอกชน การเปิ ดบัญชี ธนาคาร การเข้ารั บการรั กษาพยาบาล เป็ นต้น สาหรั บการ
ดาเนิ นการของหน่ วยงานภาครั ฐในพื้นที่ พบว่า มีการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่ อง แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นซึ่ งทาให้การแก้ไขปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติมีความล่าช้า เป็ นผลมาจากคุณสมบัติของนักเรี ยนแต่ละ
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บุคคล การขาดเอกสารสาคัญต่างๆ ความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน การให้ความสาคัญของ
ผูบ้ ริ หาร โดยสิ่ งท้าทายคือการเคลื่อนย้ายของบุคคลต่างด้าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้การแก้ไข
ปั ญหาจึงยากที่จะมองเห็นจุดสิ้ นสุ ด และหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปั ญหาในเบื้องต้นได้ดีที่สุดคือการนา
กลุ่มนักเรี ยนเหล่านี้ และบุคคลที่ไม่มีเอกสารใดๆแสดงตนเข้าสู่ ระบบการจัดทาทะเบียนเพื่อให้สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คาสาคัญ: นักเรี ยนไร้สญั ชาติ, ความเหลื่อมล้ า
Abstract
The objectives of this research are 1) To study about inequality of stateless students in school.
2) To study the government process which aiming to resolve the problems on stateless students. 3) To
propose suggestions for the government organization in order to solve those issues. The study revealed:
The difficulties of stateless students are caused of alien workers migration along with group of foreign
students crossing the border for an education. There are 2 groups of these stateless students which are
stateless students who got surveyed, saved in registration of personal record and have non-citizen identity
card from government, in contrast to out-of-surveyed students. These two groups show that not only social
inequality but also inequity within the group of stateless students. They face issues of not having social
welfare accessibility for instance; scholarship, crossed-province travel, service from private sectors,
medical care. The government organization has continually solved these problems. However, the delayed
of solving these difficulties is due to difference, qualification of each students, lacking of personal
document, knowledge and competence of government officers. The challenge of this issue is continuation
of alien migration so that it seems to be endless problems. And the best way to solve this problem in the
basic is bring stateless students into the system for check, control and prevent problems at future.

Keywords : Stateless students, Inequality
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บทนา
การศึกษาเรื่ องรัฐกับการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตนักเรี ยนไร้สัญชาติโรงเรี ยนวัดพระธาตุดอยกองมู
ศึกษาและโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดาริ เป็ นการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึงที่มา
ของปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติและความเหลื่ อมล้ าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งส่ งผลกระทบกับนักเรี ยนไร้สัญชาติที่
กาลังศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษาทั้งสองแห่ ง ซึ่ งจะนาไปสู่ การค้นหากระบวนการแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรี ยนไร้สัญชาติอย่างเป็ นระบบ โดยหน่วยงานทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่ ง
มีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการปั ญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตและพัฒนาสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานให้แก่ นักเรี ยนไร้
สัญชาติอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีแนวทางที่ชดั เจน การศึกษาในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างของนักเรี ยนไร้สัญชาติ
จากโรงเรี ยนจานวนสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านของสภาพพื้นที่ กล่าวคือโรงเรี ยนวัดพระธาตุดอย
กองมูศึกษาเป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ในเขตพื้นที่กลางอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและมีนกั เรี ยนไร้สัญชาติมาจาก
หลายพื้นที่ทวั่ อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่ วนโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดาริ เป็ น
โรงเรี ยนซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่รอบนอกและติดกับพื้นที่ชายแดน มีนกั เรี ยนไร้สัญชาติจากหมู่บา้ นรอบข้างและ
นักเรี ยนที่เข้ามาเรี ยนโดยข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมา โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่ของโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตอง
ฯ มีหอพักภายในโรงเรี ยนซึ่งเป็ นโรงเรี ยนประจา ส่ วนโรงเรี ยนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษามีนกั เรี ยนซึ่งประ
ประกอบไปด้ว ยพระและสามเณรที่ บ วชภายในวัด เองแล้ว ยัง มี พ ระและสามเณรจากวัด ต่ า งๆในเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนเดินทางเข้ามาเรี ยนด้วย นอกจากข้อแตกต่างดังกล่าวแล้ว ลักษณะของโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งมี
ความแตกต่างคืกนั คือ โรงเรี ยนแห่งหนึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอีกโรงเรี ยน
เป็ นโรงเรี ยนที่สอนในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทั้งสองโรงเรี ยนมีจดั การเรี ยนการ
สอนในหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการและมีนกั เรี ยนไร้สัญชาติกาลังศึกษาอยูเ่ ป็ นจานวนมาก การศึกษา
ในครั้งนี้ จะสามารถทาให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งและที่มาของปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติได้อย่างครอบคลุมมาก
ยิง่ ขึ้นจากการศึกษานักเรี ยนไร้สญ
ั ชาติในเขตเมืองและนักเรี ยนไร้สัญชาติในเขตพื้นที่ติดกับชายแดน การได้
กลุ่มตัวอย่างของนักเรี ยนไร้ สัญชาติ จากโรงเรี ยนทั้งสองแห่ งจะทาให้ได้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้นครอบคลุม
นัก เรี ย นไร้ สั ญ ชาติ ทุ ก ประเภทซึ่ งจะสามารถน าไปสู่ ก ารค้น หาแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่า ง
ครอบคลุม
ปั จ จุ บ ัน โรงเรี ย นวัด พระธาตุ ด อยกองมู ศึ ก ษาและโรงเรี ย นร่ ม เกล้า ปางตองในโครงการตาม
พระราชดาริ ได้ดาเนินการเพื่อให้นกั เรี ยนไร้สัญชาติสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาได้โดยการกาหนด
รหัส G Code ซึ่ งเป็ นระบบที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกแบบมาเพื่อให้โรงเรี ยนในสังกัดได้ใช้ในกรณี ที่
เด็กนักเรี ยนซึ่งเข้าสู่ ระบบการศึกษาโดยที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรในการแสดงตน จึงใช้ระบบนี้เพื่อ
ออกรหัสชัว่ คราวเพื่อใช้แทนเลขประจาตัวประชาชนสาหรับนักเรี ยนในการเข้าศึกษาต่อและใช้สาหรับขอ
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เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี ซึ่งแม้ว่านักเรี ยนไร้สัญชาติจากทั้งสองโรงเรี ยนจะ
สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ แต่ปัญหาของการไร้สญ
ั ชาติน้ นั ส่ งผลให้เกิดข้อจากัด เช่น การเข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นหลังจบการศึกษา การขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและสวัสดิ การจากภาครัฐ การ
เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อแข่งขันทางวิชาการหรื อแสดงผลงาน การตกสารวจเพื่อจัดทาทะเบียน
ประวัติ เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุเหล่านี้ นาไปสู่ ทางตันของการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มนักเรี ยน
ไร้สัญชาติและปัญหาอื่นๆในระดับชาติตามมา

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาที่มาของนักเรี ยนไร้สัญชาติและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรี ยนไร้สัญชาติใน
สถานศึกษา
2. เพื่อศึกษากระบวนการของภาครัฐในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มในการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนไร้
สัญชาติ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่ วยงานภาครัฐในการแก้ไขปั ญหาเด็กนักเรี ยนไร้สัญชาติอย่าง
ยัง่ ยืน

กรอบแนวคิดการวิจยั
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กรอบแนวคิ ด หลัก ในการศึ ก ษาเรื่ อ งรั ฐ กับกระบวนการในการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต นัก เรี ย นไร้
สั ญ ชาติ ใ นสถานศึ ก ษา ประกอบไปด้ว ยกรอบแนวคิ ด เรื่ อ งการอพยพย้า ยถิ่ น กรอบแนวคิ ด เรื่ อ งการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และกรอบแนวคิดเรื่ องความเหลื่อมล้ า กรอบแนวคิดทั้งสามแนวคิดนี้ ใช้เพื่ออธิ บายให้
เห็ น ภาพการเกิ ด ขึ้ น ของปั ญ หานัก เรี ย นไร้ สั ญ ชาติ ซ่ ึ งเป็ นผลสื บ เนื่ อ งของการอพยพย้า ยถิ่ น และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มบุคคลต่างด้าว ก่อให้เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ าตามมา ซึ่งจะ
นาไปสู่ การศึกษากระบวนการและพัฒนาการของหน่ วยงานภาครัฐในการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
พิมพ์ชนกนก (2551) พบว่าสาเหตุของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปสู่ อีกประเทศ เกิด
จากปั จจัยภายในประเทศที่ผลักดันให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกและปั จจัยดึงดูดที่มาจากประเทศซึ่ งแรงงาน
เคลื่อนย้ายเข้าไป โดยรายละเอียดของทั้งสองปัจจัยมีดงั นี้
1. ปั จจัยผลักดัน (Push Factors) คือ เหตุผลซึ่ งผลักให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศ โดยมี
สาเหตุมาจากประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 อัตราของการว่างงาน และการทางานต่างชั้น แสดงถึงแรงงานส่ วนเกินที่ไม่สามารถจ้าง
งานได้ท้ งั หมดภายในประเทศ ส่ งผลให้แรงงานบางส่ วน กลายเป็ นผูว้ ่างงานและแรงงานอีกส่ วนหนึ่ งก็ไม่
สามารถทางานได้เต็มขีดของความสามารถ การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้อยประสิ ทธิภาพ ผูว้ ่างงานหรื อผู ้
ที่ทางานในระดับต่าต้องหางานทาอยู่เสมอ หากระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศไม่สามารถ
สร้างงานได้อย่างเพียงพอ ในขณะที่มีโอกาสการทางานในต่างประเทศมากกว่า จึงมีแนวโน้มอย่างมากที่
แรงงานจะเคลื่อนย้ายออกไปทางานยังต่างประเทศ
1.2 ค่าจ้างที่ต่ามากกว่าเมื่อเทียบกับในต่างประเทศ สาหรับบางอาชีพซึ่งแรงงานมี
ความสามารถและทักษะ การเคลื่อนย้ายออก คือโอกาสที่จะเข้าไปทางานเดียวกันในต่างประเทศได้อย่าง
สบายและมีคุณภาพ หากแรงงานได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ากว่าแรงงานแบบเดียวกันในต่างประเทศ โอกาสที่
แรงงานจะเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อหารายได้ที่สูงมากกว่าจึงมีความเป็ นไปได้สูง
1.3 ไม่มีแรงจูงใจในอาชีพ กลุ่มแรงงานที่มีความรู ้ความสามารถ มักมีความรู ้สึกอยากย้าย
ไปทางานในต่างประเทศซึ่ งโอกาสให้สามารถใช้ความรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความชานาญและเก่งมาก
ยิง่ ขึ้น
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1.4 ในประเทศที่ยงั ไม่พฒั นาอาจมีนโยบายอัตรากาลังคนไม่เหมาะสมหรื อไม่มีแผนในการ
พัฒนากาลังคน ส่ งผลให้แรงงานได้รับการฝึ กอบรมไม่ตรงกับความต้องการของตลาดหรื อไม่เหมาะสมกับ
ระดับ ของการพัฒ นาในประเทศ ท าให้ แ รงงานส่ ว นหนึ่ งไม่ มี อ าชี พ การงานที่ เ หมาะสมกับ ความรู ้
ความสามารถและอาจไม่ตรงกับความต้องการแรงงานนั้นภายในประเทศ และในขณะนั้นประเทศอื่นกาลังมี
ความต้องการแรงงานอยู่ ดังนั้นหากมีโอกาส แรงงานดังกล่าวจึงมีโอกาสจะเคลื่อนย้ายออกไปสู งมาก
1.5 ค่านิยมทางสังคม จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เชื้อชาติ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ซึ่ งแต่ละพื้นที่มีค่านิ ยมชอบความร่ ารวย สะดวกสบาย ซึ่ งชี้ ให้เห็นได้ว่าการไปทางานในต่างประเทศของ
แรงงานนั้นอาจมาจากค่านิ ยมทางสังคมที่อยากมีรายได้ที่มากขึ้นหรื อเพื่อไม่ให้เกิดความรู ้สึกว่าตนเองด้อย
กว่าคนในสังคมแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ
1.6 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ในการบริ หารประเทศรัฐบาลจะมีแผนการในการพัฒนาในแต่
ละด้าน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ เพราะปั จจัยทางเศรษฐกิ จของประเทศมีผลต่อความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนในสังคม ประชาชนจะดาเนินชีวิตอย่างมีความสุ ขได้จึงจาเป็ นต้องมีฐานะที่ดี กล่าวคือ
ประชาชนมีรายได้ที่มากพอต่อการดารงชีวิตและสร้างครอบครัว ซึ่งถ้าหากประชาชนยากจน ขาดอาชีพ ขาด
ทักษะในและรั ฐบาลไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ การบริ หารประเทศจะเกิ ดปั ญหามากยิ่งขึ้น ใน
ประเทศที่ดอ้ ยพัฒนานั้น เมื่อประชาชนไม่สามารถยังชีพอยูไ่ ด้ดว้ ยรายได้จากการทางานในประเทศจะทาให้
เกิดการดิ้นรนเพื่อออกไปทางานยังต่างประเทศที่มีอตั ราการว่างงานและค่าจ้างแรงงานที่สูงมากกว่า
2. ปัจจัยดึงดูด คือปัจจัยที่เป็ นสาเหตุให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศของตนเพื่อเดินทางเข้าสู่
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
2.1 ค่าจ้างที่สูงกว่าในต่างประเทศเป็ นสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อแรงงานพบว่างานใน
แบบเดี ยวกันที่ต่างประเทศมีผลประโยชน์หรื อค่าจ้างที่ดีมากกว่า จะเป็ นสิ่ งดึ งดู ดใจให้แรงงานต้องการ
อพยพไปทางานยังที่แห่งใหม่เมื่อมีโอกาสในการที่จะมีรายได้ที่มากยิง่ ขึ้น
2.2 การขาดแคลนแรงงาน คือปัจจัยสาคัญที่ท้ งั ประเทศที่พฒั นาแล้วและประเทศด้อย
พัฒนาต่างก็มีโอกาสที่จะการขาดแคลนแรงงานได้ หากมีการเผยแพร่ ข่าวสารในตลาดแรงงาน ให้ทุกคน
เข้าถึงข่าวสารของประเภทแรงงานที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศอื่นๆ แรงงานที่สามารถมองเห็นโอกาส
ในการทางานก็อาจถูกดึ งดู ดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาได้หากค่าจ้างและอัตราเงินเดื อนสู งมากพอสาหรั บการ
กระตุน้ ความสนใจ
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2.3 โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยในประเทศที่พฒั นาแล้วมักจะมีความสะดวกใน
การค้นคว้าหาข้อมูล ความรู ้และยังเป็ นต้นกาเนิ ดของวิทยาการแบบใหม่ๆ รวมถึงวิธีการบริ หารงานแบบมี
ประสิ ทธิ ภาพ สภาพการณ์ดงั กล่าวจึงดึงดูดให้ผมู ้ ีความสามารถด้านอาชีพในบางสาขาวิชาจากประเทศด้อย
พัฒนาและขาดสิ่ งอานวยความสะดวกทางด้านวิชาการจะอพยพเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสในความก้าวหน้า
ทางอาชีพ
2.4 การเปิ ดโอกาสนักศึกษาต่างชาติเข้าถึงโอกาสในการศึกษาในประเทศที่พฒั นาแล้ว ให้
นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาและสร้างแรงจูงใจให้สามารถเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ แบบแผนและ
เนื้ อหาของการศึกษาที่เหมาะสมและเปิ ดโอกาสทางการศึกษามากกว่าในประเทศบ้านเกิด หรื อเมื่อเข้ารับ
การศึกษาในประเทศที่พฒ
ั นาและมีมาตรฐานการครองชี พที่สูงมากกว่า มีความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยมากกว่า ทาให้เกิดคุน้ ชินและไม่ตอ้ งการที่จะกลับไปพบเจอกับความลาบากในประเทศบ้านเกิดอีก
2.5 ปัจจัยทางสังคมและการเมือง คือแรงดึงดูดให้แรงงานเดินทางเคลื่อนย้ายเข้ามาใน
ประเทศ ประกอบไปด้วย การไม่เหยียดด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สี ผิว ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วในประเทศที่
เป็ นเสรี นิยมจะมีปัจจัยดึงดูดเหล่านี้มากกว่าในประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยม
2.6 สภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยถือว่ามีสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีกว่าบางประเทศ มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีกว่า จึงดึงดูดใจแรงงานเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
นัน่ เอง
2.7 ความต้องการด้านแรงงาน เนื่องจากแรงงานสัญชาติเมียนมาซึ่งอพยพออกมาจาก
ประเทศของตนเพราะต้องการหางานทา เมื่อเข้ามาทางานในประเทศไทยถึงแม้จะถูกเอารัดเอาเปรี ยบด้าน
ค่าแรงงาน กลุ่มแรงงานเหล่านี้ ก็ไม่มีปัญหามากนัก รวมถึงมีความอดทน เชื่อฟั งนายจ้าง จึงทาให้คนไทย
นิยมจ้างแรงงานชาวเมียนมามากกว่าแรงงงานไทย
2.8 ความมีน้ าใจของคนไทย ลักษณะนิสยั ในการให้การต้อนรับชาวต่างชาติหรื อผูใ้ ช้
แรงงานซึ่ งเข้ามาอาศัยในประเทศไทยโดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเป็ นหนึ่ ง
ในสาเหตุที่ทาให้แรงงานสัญชาติเมียนมามุ่งสู่ ประเทศไทยเพื่อโอกาสในการหางานทามากขึ้น
2.9 การผ่อนปรนจากรัฐบาล แม้ประเทศไทยรัฐบาลจะมีนโยบายสาหรับการป้องกัน สกัด
กั้นหรื อผลัก ดัน ให้แ รงงานสัญชาติ เมี ยนมาออกนอกประเทศ แต่ก็ไม่เ คยมี การใช้ความรุ นแรง และใน
บางครั้งยังมีมาตรการในการผ่อนปรนให้แรงงานและผูพ้ ลัดถิ่นสามารถทางานบางอาชีพซึ่งแรงงานไทยไม่
นิยมทาอีกด้วย การผ่อนปรนของรัฐบาลอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักในการดึงดูดการเข้ามาของแรงงานสัญชาติ
เมียนมาให้เข้ามาในประเทศแต่ถือว่ามีผลโดยอ้อมต่อการตัดสิ นใจ เพราะมัน่ ใจว่าจะไม่ได้รับอันตรายถึงแก่
ชีวิตนัน่ เอง
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) ครั้งที่ 6
ทฤษฎีการย้ ายถิ่นฐาน
สุ ภางค์ จันทวานิ ช และคณะ (2543, น. 14) ได้ให้ความหมายของการย้ายถิ่นข้ามประเทศ คือ การ
เคลื่อนย้ายของประชากรจานวนมากจากประเทศหนึ่ งไปยังอีกประเทศอื่น เป็ นเวลาต่อเนื่ องยาวนานโดย
หลักการสากลกาหนดว่าการดารงชี วิตในอีกที่หนึ่ งเป็ นระยะเวลานาน 1 ปี นับเป็ นการย้ายถิ่น การย้ายถิ่น
อาจจาแนกได้ ตามสาเหตุเป็ น 2 ชนิ ด คือ การย้ายถิ่นที่มีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ และการย้ายถิ่นที่มีสาเหตุ
จากภัยที่เกิดจากการกระทาหรื อน้ ามือของมนุษย์ และยังมีการจาแนกการย้ายถิ่นอีกแบบหนึ่ง คือ การย้ายถิ่น
แบบสมัครใจย้าย และการย้ายถิ่นแบบถูก ซึ่งได้ แก่ การลี้ภยั Arthur W. Lewis (1954, p. 139 - 191) Gustave
Ranis and John C. H. Fei (1961, P.533 - 565) (อ้างถึงใน พัชราวลัย วงศ์บุญสิ น, 2552, น. 32 - 34) พัฒนา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิ คสาหรับอธิ บายรู ปแบบของการย้ายถิ่นจากพื้นที่ชนบทสู่ เมืองหลวง
โดยเน้นให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นฐานของแรงงานกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
แรงงานโดยอาศัยฐานของแนวคิดเรื่ องปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด
Ravenstein,E.G (1889,P.241-301) ได้อธิบายการอพยพย้ายถิ่นไว้ ซึ่งประกอบด้วย
1. การย้ายถิ่นสัมพันธ์กบั ระยะทาง กล่าวคือประชากรส่ วนใหญ่จะอพยพในระยะทางใกล้ๆ
2. ขั้นตอนของการอพยพหรื อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรทาให้เกิด ‚คลื่นของการ
อพยพ” ไปสู่ พ้นื ที่ศูนย์กลางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จะมีประชากรหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ ว
3. แรงจูงใจด้านเศรษฐกิ จที่มี กฎหมาย การกดขี่ อัตราภาษีที่สูง อากาศเป็ นพิษ สิ่ งแวดล้อมทาง
สังคมที่ไม่ดี โดยสิ่ งต่างๆ เหล่านี้จะผลักดันให้คนอพยพไปสู่ พ้นื ที่ที่ดีกว่า
4. แนวโน้มของผูท้ ี่มีภูมิหลังซึ่งอาศัยอยูใ่ นชนบทจะมีการย้ายถิ่นมากกว่าผูท้ ี่มีภูมิหลังซึ่งอาศัยอยูใ่ น
เมือง
5. จ านวนการย้า ยถิ่ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี หมายความว่ า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการนั้นมีส่วนทาให้เกิดการย้ายถิ่น
6. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจถือเป็ นแรงกระตุน้ สาคัญทาให้เกิดการย้ายถิ่น ซึ่ งกฎข้อนี้ อธิ บายสาเหตุ
ของการย้ายถิ่น โดยเชื่อว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้คนทาการย้ายถิ่นก็คือเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้งการ
ทามาหากิน การหางานทา หรื อการเพิม่ รายได้
7. การย้ายถิ่นกับลักษณะทางเพศของผูย้ า้ ยถิ่น กฎข้อนี้ อธิ บายลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิง ที่มี
ผลต่อการย้ายถิ่น โดยกล่าวว่าการย้ายถิ่นของเพศหญิงมักเป็ นการย้ายถิ่นในระยะทางสั้นๆและเพศชายจะย้าย
ถิ่นในระยะทางที่ยาวกว่า กฎข้อนี้อธิบายเงื่อนไขของสังคมในอดีตที่สถานภาพและบทบาทของเพศหญิงยัง
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ถู ก สังคมก าหนดให้อ ยู่กับ บ้า นหรื อ ภายในหมู่ บ ้านมากกว่า เพศหญิ งที่ เ ดิ น ทางมากหรื อ บ่ อ ยจึ งขัด กับ
ประเพณี ดังนั้น การย้ายถิ่นในอดีตจึงเป็ นการย้ายถิ่นของเพศชายมากกว่า

วิธีวจิ ยั
การดาเนิ น การศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาเรื่ องรั ฐ กับ การเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต นัก เรี ย นไร้ สัญ ชาติ
โรงเรี ยนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดาริ ใช้การศึกษา
วิจยั รู ปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการตอบปั ญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ใน
ประเด็น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญหาของนัก เรี ย นไร้ สัญ ชาติ ความเหลื่ อมล้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการไร้ สัญ ชาติ แ ละ
กระบวนการของหน่ วยงานภาครัฐในการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดและทฤษฏี รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนด
กรอบแนวคิดหรื อตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั โดยผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่
ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วย นักเรี ยนไร้สัญชาติในสถานศึกษาทั้งสองแห่ ง จานวน 50
คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูม้ ีหน้าที่ในการดูแลนักเรี ยนจานวน 10 คน เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมีหน้าที่
และภารกิจในการแก้ไขปั ญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพื้นที่ จานวน 15 คน และหน่ วยงานเอกชนซึ่ ง
ผลัก ดัน ปั ญ หาคนไร้ สั ญ ชาติ ใ นพื้ น ที่ จ านวน 5 คน น าผลการสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ด้เ พื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ โ ดย
เปรี ยบเทียบร่ วมกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจยั
จากการเก็บข้อมูลการศึกษาเรื่ องรัฐกับการเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตนักเรี ยนไร้สัญชาติโรงเรี ยนวัด
พระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดาริ พบว่า ปั จจัยซึ่งเป็ นที่มา
ของปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติของทั้งสองโรงเรี ยนนั้นเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเคลื่อนย้ายแรงงานและการ
อพยพย้ายถิ่นของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในรุ่ นก่อนๆ และแม้กระทัง่ ในปั จจุบนั ก็ยงั มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่ม
บุคคลต่างด้าวอยู่ตลอดเวลา โดยมีสาเหตุมาจากปั ญหาภายในประเทศเมียนมา ทั้งปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
โอกาส ค่าแรงงาน ค่าเงิน สวัสดิการ วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในงานอาชีพ ภาษีอากรในการส่ งสิ นค้า
ข้ามแดน ปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ การสู ้รบระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์และรัฐบาลภายในประเทศ การ
ถูกบังคับให้ต อ้ งเข้ารั บการเกณฑ์ทหารเพื่อสู ้รบ เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้ ผลักดันให้กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆใน
ประเทศเมียนมาซึ่ งอยู่อาศัยตามแนวชายแดน เดินทางเข้ามาในพื้นอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่เพื่อแสวงหา
โอกาสใหม่ ๆในการด าเนิ นชี วิต สร้ างครอบครั ว สร้ างเครื อข่ายทางเครื อญาติ ขยับขยายหาโอกาสทาง
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เศรษฐกิ จเข้าสู่ เมืองใหญ่ต่อไป นาไปสู่ การอยู่อาศัยอย่างแบบต่อเนื่ องถาวร เกิ ดการก่ อตั้งครอบครัว ให้
กาเนิ ดลูกหลานในรุ่ นต่อมา จึงเป็ นที่มาของปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติในสถานศึกษาที่มีมาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน อย่างไรก็ตามนอกจากนี้แล้วจากการศึกษาในพื้นที่ยงั พบว่านอกจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและการ
อพยพย้ายถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นเศรษฐกิจแล้ว ในปั จจุบนั ยังมีเด็กจานวนมากซึ่งข้ามแดนเข้ามาเพื่อศึกษา
ต่อโดยเฉพาะโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดาริ ฯ ซึ่ งอยู่ติดแนวชายแดนและมีหอพัก
สาหรับนักเรี ยนบ้านไกล จึงมีนกั เรี ยนซึ่งมีภูมิลาเนาและครอบครัวที่ยงั อาศัยอยูใ่ นฝั่งประเทศเมียนมาเข้ามา
ศึกษาต่อเป็ นจานวนมาก ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 80% ของนักเรี ยนทั้งหมดในโรงเรี ยน
การศึกษาในครั้งพบว่านักเรี ยนไร้สัญชาติมีอยู่สองประเภทคือ นักเรี ยนไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสาร
ใดๆ เลยในการใช้แสดงตนและนักเรี ยนไร้สัญชาติที่ได้รับการสารวจ จัดทาบัตรประจาตัวให้แล้วแต่ยงั ไม่ได้
รั บสัญชาติไทย สิ่ งที่ ถูกมองว่าเป็ นความเหลื่ อมล้ าที่เกิ ดขึ้นกับนักเรี ยนเหล่านี้ คือข้อจากัดในการเข้าถึ ง
สวัสดิ ก ารของรั ฐ และเอกชนซึ่ งไม่ สามารถเข้าถึ งได้อย่างเท่าเที ย ม แต่ ขอ้ ดี ของการเป็ นนัก เรี ย นทาให้
นักเรี ยนไร้สัญชาติสามารถใช้สิทธิของการเป็ นนักเรี ยนในการดาเนินการเรื่ องต่างๆ เช่น การเดินทางอออก
นอกพื้นที่ควบคุ มเพื่อแสดงผลงานหรื อแข่งขันในทางวิชาการ การเข้ารั บการรั กษาพยาบาลโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายมากเกินกาลัง การอ้างสิ ทธิ กบั เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมัน่ คง อย่างไรก็ตามข้อกังวลของนักเรี ยน
ไร้สญ
ั ชาติเหล่านี้คือหลังจากจบการศึกษาแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ของการเป็ นนักเรี ยนได้อีกต่อไปสาหรับ
นักเรี ยนบางส่ วนที่ไม่ศึกษาต่อ ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดข้อยุ่งยากในการดาเนิ นชี วิตในอนาคต ทั้งการเดินทาง
การประกอบอาชีพ และการอยูอ่ าศัยโดยไม่มีกฎหมายใดๆรองรับสิ ทธิ นอกจากนี้นกั เรี ยนไร้สัญชาติท้ งั สอง
กลุ่มยังมีขอ้ แตกต่างกันอีก กล่าวคือนักเรี ยนไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆทาให้ไม่สามารถเข้าถึง
สิ ทธิ ใ ดๆได้เ ลยหากไม่ ใ ช้สิท ธิ ของการเป็ นนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา แต่ นัก เรี ย นไร้ สัญชาติ ที่ไ ด้รั บการจัด ท า
ทะเบี ยนประวัติไว้และออกบัตรประจาตัวแล้วอาจสามารถเข้าถึงสิ ทธิ หลายประการ เช่ น การเปิ ดบัญชี
ธนาคาร การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อการศึกษา การซื้อรถจักยานยนต์ การจัดทาใบอนุญาต
ขับขี่ การเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่าแม้แต่นกั เรี ยนไร้สัญชาติดว้ ยกันเองก็ยงั มีความ
แตกต่างกันด้านสิ ทธิต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ จึงเป็ นที่มาของความต้องการของนักเรี ยนไร้สัญชาติสองด้าน
คื อ 1.กลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี เ อกสารแสดงตนใดๆเลย จึ ง อยากได้รั บ การส ารวจจัด ท าทะเบี ย นประวัติ แ ละมี บ ัต ร
ประจาตัวไว้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดเพื่อความสบายใจเมื่อถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมัน่ คง 2.
นักเรี ยนที่ได้รับการสารวจและจัดทาทะเบียนประวัติแล้ว สามารถมีสิทธิในการดาเนินการหลายประการแต่
ก็ยงั มีขอ้ จากัดเกิดขึ้น สิ่ งที่นกั เรี ยนกลุ่มนี้ ตอ้ งการก็คือการเพิ่มสิ ทธิ ในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นให้ทดั เทียมกับ
คนที่มีสัญชาติไทยมากที่สุด นอกจากสิ่ งเล็กๆที่ถูกมองข้ามไปแต่กลับส่ งผลกระทบด้านจิตใจต่อนักเรี ยนไร้
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สัญชาติในสถานศึกษาหลายคนและถูกมองว่าเป็ นข้อแตกต่างซึ่งแบ่งแยกนักเรี ยนภายในโรงเรี ยนให้ถูกมอง
ด้วยสายตาที่แตกต่างจากเพื่อนคือการที่นักเรี ยนไร้สัญชาติน้ ันไม่สามารถตั้งนามสกุลหรื อมีนามสกุลได้
เหมือนนักเรี ยนที่มีสัญชาติไทย
กระบวนการของภาครัฐกับการแก้ไขปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติในสถานศึกษาในพื้นที่อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนนั้น พบว่า หน่วยงานภาครัฐได้มีการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาสถานะบุคคลของกลุ่มนักเรี ยนใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง โดยหน่ วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบหลักคือ หน่ วยงานด้านการปกครอง และ
หน่วยงานการศึกษาหรื อสถานศึกษา ซึ่ งในระดับอาเภอและจังหวัดมีการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่ องและให้
ความสาคัญเป็ นลาดับแรกเพราะถื อว่าเด็ก นั้นเป็ นกลุ่ มที่ มีความเปราะบาง ซึ่ งนักเรี ยนจานวนมากจาก
โรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดาริ ได้รับการปรั บเลขประจาตัว จากเลข G ของ
สถานศึกษาเป็ นเลขประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับการถ่ายบัตรประจาตัวเมื่อต้นปี
2564 อย่างไรก็ตามปั ญหาที่พบคือนักเรี ยนจานวนมากไม่มีเอกสารสาคัญและเด็กอีกจานวนมากที่มีปัญหา
คุณสมบัติของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์แตกต่างกันไป ในระดับ
อ าเภอและจัง หวัด นั้น มี กิ จ กรรมพิ เ ศษในการจัด โครงการเพื่ อ ลงพื้ น ที่ โ รงเรี ย นส าหรั บ ให้ค วามรู ้ แ ละ
คาปรึ กษาด้านสถานะบุคคลและสัญชาติแก่นกั เรี ยนและจัดอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในแต่ละปี อย่างไร
ก็ตามปั ญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมีความท้าทายที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดเนื่ องจาก
การเคลื่อนย้ายของบุคคลต่างด้าวยังเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา และยังมีปัญหาความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ความต่อเนื่ องของเจ้าหน้าที่ผูร้ ั บผิดชอบ อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ การให้ความสาคัญของ
ผูบ้ ริ หารตั้งแต่ในระดับอาเภอ ระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ
หน่ วยงานต้นสังกัดหรื อสถานศึกษาซึ่ งนักเรี ยนไร้สัญชาติน้ นั สังกัดอยู่ มีการดาเนิ นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรี ยนไร้สัญชาติในหลายประการ ทั้งการประสานงานระหว่างหน่ วยงานของรัฐที่มีอานาจ
หน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือให้แก่นกั เรี ยนไร้สัญชาติซ่ ึงอยูใ่ นการดูแลหรื อความรับผิดชอบของ
โรงเรี ยนโดย การให้ความรู ้ การให้ความช่วยเหลือด้านทะเบียนราษฎรแก่นักเรี ยนรายบุคคลหรื อการให้
ความช่วยเหลือแบบกลุ่ม เช่น การกาหนดเลขประจาตัวแก่นกั เรี ยนบางส่ วนที่อยูใ่ นบัญชีแทนเลขประจาตัว
G ของนักเรี ยน ซึ่ งสามารถทาให้นกั เรี ยนไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงสิ ทธิต่างๆได้ดียงิ่ ขึ้นโดยเฉพาะการเข้าสู่
ระบบสาธารณะสุ ขของโรงพยาบาล สถานศึกษามีส่วนช่วยเหลือนักเรี ยนไร้สัญชาติอย่างมากให้สามารถใช้
สิ ทธิต่างๆได้โดยการอ้างสิ ทธิของการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา เช่น การได้สิทธิเรี ยนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของ
รัฐบาล (รวีวรรณ แพทย์สมาน,2559,หน้า 254) การรับทุนการศึกษาของโรงเรี ยน การออกนอกพื้นที่เพื่อทา
กิ จกรรมระหว่างสถานศึกษา การเข้ารั บการรั กษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ นักเรี ยนนักศึกษา ซึ่ งลดค่าใช้จ่าย
จานวนมากให้แก่นกั เรี ยนไร้สัญชาติ นอกจากนี้การใช้สิทธิ์ ของการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาทาให้เด็กนักเรี ยน
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ไร้สัญชาติสามารถใช้กล่าวอ้างกับเจ้าหน้าที่หน่ วยงานด้านความมัน่ คง ทั้ง ทหาร ตารวจ ในการอยู่อาศัย
ชัว่ คราวในประเทศไทย

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆของปั ญหานักเรี ยนไร้สัญชาติในสถานศึกษาซึ่ งเป็ น
ปัญหาที่มีผลสื บเนื่องมาจากการอพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถควบคุม
ได้อย่างทัว่ ถึง ส่ งผลให้นักเรี ยนในรุ่ นต่อๆมา เป็ นบุคคลที่มีปัญหาในด้านสัญชาติและสถานะบุคคลและ
นอกจากนี้ยงั มีนกั เรี ยนนักศึกษาซึ่งข้ามแดนเข้ามาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอีกจานวนมาก ปั ญหานักเรี ยนไร้
สัญชาติจึงเป็ นเรื่ องที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมาก เพราะประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ นภาคีว่าด้วยการช่วยเหลือ
เด็กต่างๆหลายภาคี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จึง
ต้องตั้งอยูบ่ นฐานของสิ ทธิเด็กและประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็ นสิ่ งสาคัญ ข้อเสนอแนะของงานวิจยั ใน
ชิ้นนี้ จึงได้วางไว้สองประการสาหรับแก้ไขปั ญหาสถานะบุคคลและสัญชาติแก่นกั เรี ยนไร้รัฐไร้สัญชาติใน
สถานศึกษา คือ 1.จัดการสารวจและจัดทาทะเบียนประวัตินกั เรี ยนนักศึกษาที่มีตวั ตนในสถานศึกษาและยัง
ไม่มีสถานะบุคคลและสัญชาติ โดยการกาหนดเลขประจาตัวแบบพิเศษแก่นกั เรี ยนนักศึกษาเหล่านี้ เพื่อใช้
ในการศึกษาเท่านั้นโดยเปิ ดโอกาสให้สามารถเข้าถึงสิ ทธิ บางประการและสามารถการพัฒนาสิ ทธิ ได้ใน
อนาคต 2. การเพิ่มสิ ทธิ พึงมีแก่นักเรี ยนที่ได้รับการจัดทาทะเบียนประวัติไว้เป็ นระยะเวลานานแล้ว ให้
สามารถพัฒนาสิ ทธิต่างๆได้มากยิง่ ขึ้น 3. การจัดสารวจนักเรี ยนที่หลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วและบุคคล
ที่ไม่เคยได้รับการสารวจให้ได้รับการสารวจจัดทาทะเบียนเพื่อนาเข้าสู่ ระบบควบคุม ซึ่ งจะสามารถทาให้
ทราบถึงจานวนของบุคคลเหล่านี้ ทาให้สามารถวางแผนการในการให้ความช่ วยเหลือแก้ไขปั ญหาและ
ป้องกันการตกเป็ นเหยือ่ ของแสวงหาผลประโยชน์และการค้ามนุษย์
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไป
โรงพยาบาลตามความเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างคือผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ตาบลเปี ยงหลวง จานวน 60 ราย
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น 3 ราย ผูบ้ ริ ห ารด้านสาธารณสุ ข 3 ราย ท้องถิ่ น อาเภอ 1 ราย ผล
การศึกษาพบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงสามารถจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไป
โรงพยาบาล ในรู ปแบบที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงเป็ นผูด้ าเนิ นการเองโดยอาศัยทรั พยากร
งบประมาณและบุคลากร สามารถขอสนับสนุ นบุคลากรจากหน่ วยงานสาธารสุ ขได้ แต่การให้บริ การไม่
สามารถให้บริ การผูส้ ู งอายุในตาบลได้ทุกราย สามารถให้บริ การได้เฉพาะผูส้ ู งอายุที่ มีฐานะยากจน ไม่มี
ผูด้ ูแล และผูส้ ู งอายุที่ติดเตียง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ผูส้ ู งอายุที่จะได้รับบริ การรถรับส่ งจะต้องถูก
เสนอชื่ อต่อคณะกรรมการช่ วยเหลือประชาชนองค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงเพื่อพิจารณาให้การ
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ช่ วยเหลือ หากคณะกรรมการพิจารณาให้การช่ วยเหลื อแล้วองค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงจึ งจะ
สามารถให้บริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุไปโรงพยาบาลได้

คาสาคัญ : ผูส้ ูงอายุ ,บริ การรถรับส่ง ,องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวง
Abstract
This research paper analyzes a guideline for a hospital pickup system for the elderly in
Piangluang Sub-District to an appropriate hospital. The researchers collect data from samplings including
60 elderly, 3 administrators of Piangluang Subdistrict Administrative Organizations (Piangluang SAO), 3
officers of the national public health organization, and 1 Piangluang SAO staff. The results showed that
Piangluang SAO would provide transportation services for the elderly by using the organization’s budget
and staff. The SAO can request support from the national public health organization. Piangluang SAO,
however, cannot serve such service to all requests. Due to the limitation of laws, the local jurisdiction can
provide this transportation service only for the low-income, alone, and bed-ridden elderly. The elderly
eligible for the service must request the service via the Piangluang SAO’s People Assistance Committee.
If the committee approves, Piangluang SAO can provide transportation for the elderly.

Keywords : : Elder, Transportation System, Piangluang Subdistrict Administration Organization
บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีระบบหลักประสุ ขภาพที่คลอบคลุมทั้งประเทศ มีเป้ าหมายคือให้ความเป็ น
ธรรมด้านสุ ขภาพ และการเมื่อประชนชนเจ็บป่ วยจะได้รับการป้ องกันรักษา สิ่ งนี้ ถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อ
ประชาชนคนไทยทุ ก ช่ ว งวัย โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ เพราะเป็ นวัย ที่ เ ริ่ มมี ปัญหาด้านสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่ ดีที่
ผูส้ ู งอายุในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพได้ทุกคน แต่สาหรับผูส้ ู งอายุที่อยู่ในชนบท
ถึงแม้ว่าจะได้รับสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพแต่ยงั คงมีปัญหาการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข โดยมีหลายสาเหตุ
เช่ น ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปยังสถานพยาบาลที่แพง ในพื้นที่ไม่มีระบบขนส่ งสาธารณะราคาถูกและ
บริ การรถรับส่ ง ไม่มีผูด้ ูแลหรื อญาติไม่สะดวกที่จะไปส่ งสถานพยาบาล สิ่ งเหล่านี้ เป็ นอุปสรรคสาคัญใน
การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ โอสรประสพ (2559) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีสาคัญในการ

946

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ช่วยเหลือและดูแลผูส้ ู งอายุ เพราะเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตาบลเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหง ทางทิศเหนื อ
ของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็ น 6 หมู่บา้ น ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ใหญ่ รองลงมาคือกลุ่มจีนฮ่อ ลีซู ลาหู่ ไทยลื้อ ปะโอ คนไทยพื้นเมือง เป็ นตาบลที่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลเพราะ
อยูห่ ่ างจากอาเภอเมืองของเชียงใหม่ประมาณ 162 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 – 4 ชัว่ โมง ลักษณะ
ภูมิประเทศของตาบลเปี ยงหลวงเป็ นภูเขาและพื้นราบสลับกันระหว่างเชิงเขา ตาบลเปี ยงหลวงเป็ นอีกหนึ่ ง
พื้นที่ที่จะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จากข้อมูลสานักทะเบียนอาเภอเวียงแหง ปั จจุบนั ตาบลเปี ยงหลวง มีประชากร
ทั้งหมด 26,451 คน มีจานวนผูส้ ู งอายุท้ งั หมด 1,976 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.47 ซึ่งคาดว่าถึงร้อยละ 10 ในอีก 34 ปี ข้างหน้า ดังนั้นตาบลเปี ยงหลวงจะเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ ประมาณปี พ.ศ. 2568 - 2569
ตาบลเปี ยงหลวงเป็ นอีกหนึ่ งพื้นที่ที่มีผสู ้ ู งอายุประสบปั ญหาการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข กล่าวคือ
คนในพื้นที่ตาบลเปี ยงหลวงโดยเฉาะผูส้ ู งอายุจะใช้บริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพกับโรงพยาบาลเวียงแหง ซึ่ งเป็ น
โรงพยาบาลแห่ งเดียวในอาเภอเวียงแหง โดยโรงพยาบาลเวียงแหงตั้งอยู่ที่ ตาบลเมืองแหง มีระยะทางห่ าง
จากตาบลเปี ยงหลวง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 20-30 นาที ผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวงหลายราย
ประสบปั ญหาในการเดินทางไปโรงพยาบาล เช่น การไม่มีรถโดยสารประจาทางจากตาบลเปี ยงหลวงมายัง
โรงพยาบาลเวียงแหง ทาให้การเดินทางมาจกตาบลเปี ยงหลวงมายังโรงพยาบาลส่ วนใหญ่มีความยากลาบาก
เพราะผูส้ ู งอายุหลายคนไม่มีรถส่ วนตัวบางคนขับรถไม่เป็ น ต้องให้บุตรหลานหรื อคนรู ้จกั มาส่ ง บางครั้ง
ต้องหยุดงานเพราะต้องไปส่ งผูส้ ู งอายุในครอบครัวไปโรงพยาบาลเวียงแหง หากจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา
ส่ งก็ตอ้ งเสี ยค่าเงินสาหรับค่าจ้าง ซึ่งผูส้ ู งอายุบางคนไม่มีอาชีพหรื อบางคนมีรายได้นอ้ ย
จากสถานการณ์ที่ได้อธิ บายไว้แล้วข้างต้น จึงนาไปสู่ การศึกษาในครั้งนี้ ที่ว่าการจัดบริ การรถรับส่ ง
ผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลสามารถเป็ นไปได้ในรู ปแบบใด โดยอบต.เปี ยงหลวงจะสามารถ
สนับ สนุ น งบประมาณในการจัด บริ ก ารรถรั บ ส่ ง ผูส้ ู ง อายุต าบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลได้อ ย่า งไร
เนื่ อ งจากผูศ้ ึ ก ษาเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานดัง กล่ า วมี ศ ัก ยภาพเพี ย งพอในการจัด บริ ก ารรถรั บ ส่ ง ผูส้ ู ง อายุไ ป
โรงพยาบาล ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในตาบลเปี ยงหลวงมากที่สุด
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลที่เหมาะสมของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขมากยิง่ ขึ้น

กรอบคิดการวิจยั

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมผูส้ ู งอายุ องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยาม ผูส้ ู งอายุ คือบุคคลที่มีอายุ 60ปี
ขึ้นไป และกาหนดการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ เป็ น 3 ระดับ คือ 1.การก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ 2.สังคมผูส้ ู งอายุ
โดยสมบูรณ์ 3.สังคมผูส้ ู งอายุอย่างเต็มที่ สาเหตุเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และนโยบายคุมกาเนิ ดในบางประเทศ กรมกิจการผูส้ ู งอายุ
(2563) รายงานการเข้าสู ้สังคมผูส้ ู งอายุมีผลกระหลายด้าน เช่น สถานการณ์สุขภาพผูส้ ู งอายุ หากผูส้ ู งอายุมี
อายุม ากขึ้ น ร่ า งกายก็ เ ริ่ ม ถดถอยและเจ็บ ป่ วยเป็ นโรคต่ า ง ๆ เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า นั้น โรคที่ ม ัก พบในผูส้ ู ง อายุ
ผลกระทบด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ ก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ติดตามมาเช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุติดบ้านและติดเตียง
ไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ บางประการและสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ เนื่ องจากเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาด้านการ
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เคลื่อนไหว มีภาวะการพึ่งพิงผูอ้ ื่น เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะทาให้สมรรถภาพทางร่ างกายเสื่ อมลงอีกโรค
เรื้ อรังอื่นๆที่จะตามมาส่ งผลให้กลุ่มผูส้ ู งอายุติดสังคมที่สามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ กลายเป็ นผูส้ ู งอายุติด
บ้าน และติดเตียงในท้ายที่สุด ในด้านเศรษฐกิจผูส้ ู งอายุหลายรายไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ต้องนาเงินออมมาใช้
จ่ายเมื่อตนเองเกษียณ หรื อต้องรอเงินจากบุคคลในครอบครัวและเครื อญาติ เป็ นต้น
แนวคิดการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ เพ็นชานสกี และ โทมัส (Penchansky and Thomas 1981 อ้างถึง
ในบัวลักษณ์ จันทระ, 2549) เสนอแนวคิดการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพไว้ 5 ประการ 1) ความพอเพียงของ
บริ การที่มีอยู่ (Availability) 2) การเข้าถึงบริ การ (Accesssibility) 3) ความสะดวกและสิ่ งอานวนความ
สะดวกของแหล่ ง บริ ก าร (Accommodation)
4) ความสามารถในการจ่ า ยบริ ก ารของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
(Affordability) 5) การยอมรับคุณภาพบริ การ (Acceptability)
แนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม่ ศิริพงษ์ รดาวัลย์ ณ อยุธยา (2551) อธิ บายว่า แนวคิดการ
บริ การสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) เป็ นแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ซ่ ึงถูกพัฒนาขึ้น
มาเป็ นทางเลื อกใหม่ สาหรั บใช้ใ นวงการบริ ห ารงานภาครั ฐ ซึ่ งเน้นถึ งบทบาทของรั ฐในฐานะที่ เป็ นผู ้
ให้ บ ริ การสาธารณะให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด บริ การสาธารณะ การบริ ห ารประเทศภายใต้ค่ า นิ ย ม
ประชาธิ ปไตย การสร้างคุณค่าของความเป็ นพลเมือง การสร้างความผูกพันของพลเมือง และผลประโยชน์
สาธารณะ
รู ปแบบบริ การสาธารณะของท้องถิ่นไทย (วุฒิสาร ตันไชย, 2559, น.43-53) อธิ บายว่าองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในประเทศไทยมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทาบริ การสาธารณะ 5
รู ปแบบ คือ 1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาบริ การสาธารณะด้วยตนเอง 2) ให้ผอู ้ ื่น
จัดทาบริ การสาธารณะแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 3) การจัดทาบริ การสาธารณะผ่านรู ปแบบการจัดตั้ง
สหการ 4) การจัดทาบริ การสาธารณะผ่านรู ปแบบการว่าจ้าง 5) การจัดทาบริ การสาธารณะผ่านรู ปแบบการ
พาณิ ชย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จากการงานศึกษาของสุ ทยุต โอสรประสพ (2559) พบว่า ปั ญหาการเข้าถึงบริ การทางสุ ขภาพของ
ผูส้ ู งอายุที่ยากจนและผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลนั้นนั้นมีสาเหตุจาก ผูส้ ู งอายุจาเป็ นต้องพึ่งพาผูด้ ูแลและ
ญาติให้ช่วยมาส่ งที่สถานพยาบาล การขาดแคลนรถรับส่ งสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างรถรับจ้างมาส่ ง
โรงพยาบาลมีราคาแพง ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความสาคัญในการจัดรถรับส่ งไว้บริ การสาหรับ
ผูส้ ู งอายุเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูส้ ู งอายุที่จาเป็ นต้องเดินทางมาใช้บริ การที่สถานพยาบาล องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เนื่ องจากมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุใน
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เขตพื้นที่ชุมชนชนบท ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการจัดบริ การรถรับสาหรับผูส้ ู งอายุ
เพื่อเดินทางมายังสถานพยาบาลตามต้องการของผูส้ ู งอายุ

วิธีการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ มีลกั าษะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผูส้ ู งอายุที่อาศัย
อยู่ใ นต าบลเปี ยงหลวง จ านวน 60 คน ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น 3 ราย 2. ผูบ้ ริ ห ารจาก
หน่ วยงานสาธารณสุ ข 3 ราย ท้องถิ่นอาเภอ 1 ราย ผูศ้ ึกษาได้ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ สาหรั บการสนทนากลุ่มของผูส้ ู งอายุ และแบบสัมภาษณ์ สาหรั บเจ้าหน้าที่ รัฐ การเก็บข้อมู ล
สาหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุผูว้ ิจยั ได้ประสานผูน้ าชุ มชนเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายจากนั้นเป็ นการสนทนากลุ่ม
พร้อมทั้งบันทึกเสี ยงและจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นที่ผวู ้ ิจยั เตรี ยมไว้ สาหรับ
ผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารด้านสาธารณสุ ข ท้องถิ่นอาเภอ ผูว้ ิจยั ได้ประสานเพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับการวิจยั แนวทางการสัมภาษณ์และขออนุญาตสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการวิจยั โดยผูว้ ิจยั สัมภาษณ์
เป็ นทีละคน ตามประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์ ที่เตรี ยมไว้ พร้ อมทั้งบันทึกเสี ยงและจดบันทึกข้อมูล
ระหว่างการสัมภาษณ์ จากนั้นนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา เปรี ยบเทียบแต่ละ
ประเด็น เพื่อให้ผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ และอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบรถรับส่ งผูส้ ู งอายุไปโรงพยาบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยง
หลวง

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่มในกลุ่มผูส้ ู งอายุท้ งั 6 หมู่บา้ นในตาบลเปี ยงหลวง
และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากอบต.เปี ยงหลวง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุ ขและ ท้องถิ่นอาเภอ
เวียงแหง มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. สถานการณ์ดา้ นผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวง
1.1 สถานการณ์สุขภาพผูส้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงส่ วนใหญ่จะมีโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิ ตสู ง และยังพบอาการปวดเมื่ อยตามร่ างกายในผูส้ ู งอายุห ลายรายเนื่ องจากอายุที่มากขึ้ น
กล้ามเนื้ อ แขน ขา และอวัยวะต่างๆ เสื่ อมลงตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยงั พบผูส้ ู งอายุในชุมชนที่เป็ นผูป้ ่ วย
ติดเตียงอีกด้วย แต่กย็ งั มีผสู ้ ู งอายุบางส่ วนที่สุขภาพแข็งแรงทาให้ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ
1.2 สถานการณ์ดา้ นสภาพแวดล้อม ส่ วนใหญ่จะเป็ นบ้านชั้นเดียว บางรายที่มีบา้ นสองชั้น
ผูส้ ู งอายุจะอาศัยอยู่บริ เวณชั้นล่างของบ้านเนื่ องจากอายุที่มากขึ้นการขึ้นบันใดมี ความลาบากและเสี่ ยง
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อันตราย สภาพแวดล้อมในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยจึงมีความเหมาะสม ในส่ วนของห้องน้ าหลายคนเปลี่ยนมาใช้ส้วม
แบบชักโครกเพื่อความเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ แต่ก็มีบางรายที่ยงั ใช้ส้วมแบบนัง่ ยอง ส่ วนสภาพแวดล้อมใน
หมู่ บ ้า น ผูส้ ู ง อายุจ ะใช้ว ดั เป็ นสถานที่ ก ลางในการพบปะและท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน รองลงมาคื อ อาคาร
เอนกประสงค์ของหมู่บา้ น ถนนในหมู่บา้ นก็ยงั มีบางจุดที่เป็ นหลุ่มเป็ นบ่อ เสี่ ยงเกิดอุบตั ิเหตุต่อผูส้ ู งอายุที่
สัญจรไปมา แต่ผสู ้ ู งอายุส่วนใหญ่ในตาบลเปี ยงหลวงเดินทางด้วยวิธีเดินเท้าหากสถานที่อยูใ่ นหมู่บา้ น หาก
จาเป็ นต้องเดินทางไปยังสถานที่อื่นก็จะขอลูกหลานไปส่ ง หรื อบางรายที่ขบั รถเป็ นก็ใช้รถส่ วนตัวเดินทาง
ไปเอง
1.3 สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ในตาบลเปี ยงหลวงไม่ได้ประกอบอาชีพ
บางรายที่สามารถประกอบอาชีพได้ จะประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป รายได้ของผูส้ ู งอายุ
จะมาจาก ลูกหลานให้มา เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุและจากการประกอบอาชีพาหรับคนที่มีอาชีพ ซึ่งส่ วนใหญ่มี
รายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นผูส้ ู งอายุหลายรายจึงไม่มีเงินออม นอกจากยี้ผูส้ ู งอายุบางรายมีหนี้ สินที่กูย้ ืมจาก
ธนาคารภาครัฐและจากกองทุนหมู่บา้ น
1.4 สถานการณ์ดา้ นสังคม ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ในตาบลเปี ยงหลวงอาศัยอยูก่ บั ลูกหลานและ
สามีภรรยา บางรายอาศัยอยูค่ นเดียว เนื่องจากลูกหลานย้ายไปอยูต่ ่างอาเภอบ้าง ต่างจังหวัดบ้าง ผูส้ ู งอายุใน
ตาบลเปี ยงหลวงยังคงมีบทบาทในชุ มชน โดยเฉพาะกิ จกรรมทางศาสนา งานประเพณี ต่างๆ ผูส้ ู งอายุใน
หมู่บา้ นได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่ดูแลประกอบไปด้วยอบต.เปี ยงหลวงและโรงพยาบาลส่ งสเริ มสุ ขภาพ
ตาบล ในส่ วนของบุคคลที่ดูแลอันดับแรกคือบุคคลในครอบครัว ต่อมาเป็ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขและ
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน
2 การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของสุ งอายุในตาบลเปี ยงหลวง
2.1 ด้านความเพียงพอของบริ การที่มีอยู่ ผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงจะใช้บริ การสุ ขภาพจาก
สถานบริ การสาธารณสุ ขหลัก ๆ จ านวน 3 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลส่ งสเริ มสุ ขภาพตาบลบ้านเปี ยงหลวง
รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 6 และ โรงพยาบาลส่ งสเริ มสุ ขภาพตาบลบ้านจอง รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 2-5
และ โรงพยาบาลเวียงแหง ซึ่ งถือว่าเพียงพอต่อผูส้ ู งอายุ ยกเว้นผูส้ ู งอายุบางรายที่จาเป็ นต้องใช้บริ การที่
โรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เนื่ องจากเกินศักยภาพของโรงพยาบาลเวียงแหง โดยปกติผสู ้ ู งอายุ
จะใช้บริ การที่โรงพยาบาลส่ งสเริ มสุ ขภาพตาบลก่อน เช่น การตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น รับยา ล้างแผล เป็ นต้น
เพราะโรงพยาบาลส่ งสเริ มสุ ขภาพตาบลมีหน้าที่เป็ นหน่ วยคัดกรอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรื อระดับ
ปฐมภูมิ และอยู่ใกล้กบั ชุ มชน แต่หากเกิ นศักยภาพของโรงพยาบาลส่ งสเริ มสุ ขภาพตาบล ผูส้ ู งอายุก็จะ
เดินทางไปใช้บริ การที่โรงพยาบาลเวียงแหง
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2.2 ด้านการเข้าถึงบริ การ ผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวงส่ วนใหญ่เดินทางไปโรงพยาบาล
เวียงแหงสาเหตุหลักๆคือ มารักษาหรื อมาตรวจสุ ขภาพตามที่หมอนัด และมารักษาอาการที่เกินศักยภาพของ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ผูส้ ู งอายุเดินทางด้วยการให้ลูกหลานหรื อเครื อญาติไปส่ งซึ่งต้องนัดหมาย
ล่วงหน้า ลูกหลานบางคนต้องลางานหรื อแบ่งเวลาจากการทางานเพื่อไปส่ งผูส้ ู งอายุ ต่อมาคือขับรถส่ วนตัว
ไปเองทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ส่ วนผูส้ ู งอายุที่ขบั รถไม่เป็ นและไม่มีลูกหลานไปส่ ง ก็จาเป็ นที่จะต้องจ้าง
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรับส่ งจากที่บา้ นไปโรงพยาบาลเวียงแหงตั้งแต่ 100 – 200 บาทต่อ
ครั้ง ใช้เวลาในการเดินทาง 20 – 30 นาที สาหรับกรณี ผสู ้ ู งอายุที่ป่วยฉุ กเฉิ นหรื อประสบอุบตั ิเหตุ ก็จะมีรถ
ฉุกเฉินของอบต.เปี ยงหลวงให้บริ การ
2.3 ด้านความสะดวกและสิ่ งอานวยความสะดวกของแหล่งบริ การ สาหรับผูส้ ู งอายุที่มาใช้
บริ การครั้งแรกจะไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนการใช้บริ การแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวก
ให้แก่ผูส้ ู งอายุ หากมาใช้บริ การบ่อยขึ้นผูส้ ู งอายุก็จะมีความเข้าใจในขั้นตอนการใช้บริ การ ในส่ วนความ
เพียงพอและเครื่ องมือทางการแพทย์กถ็ ือว่าเพียงพอต่อการให้บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุ
2.4 ด้า นความสามารถของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในการจ่ า ยบริ ก าร การเดิ น ทางไปใช้บ ริ ก ารที่
โรงพยาบาลเวียงแหงของผูส้ ู งอายุมีค่าใช้จ่ายหลักๆคือ ค่าน้ ารถ ค่าอาหารกลางวันสาหรับคนที่รอหมอเรี ยก
บางรายต้องเสี ยค่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนื่องจากไม่มีใครมาส่ ง พบ ส่ วนการรักษาพยาบาลส่ วนใหญ่จะไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้สิทธิบตั รทอง
2.5 ด้านการยอมรับคุณภาพบริ การ ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของโรงพยาบาลเวียงแหง เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ให้คาแนะนาขั้นตอนการใช้บริ การ ช่ วยช่ วยอานวยความ
สะดวกได้ดี
3. ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลเวียงแหง ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มี
ปั ญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลเวียงแหง คือ หากลูกหลานไม่ว่างก็จะไม่มีคนไปส่ ง
โรงพยาบาลต้องหาคนไปส่ งแทน หรื อ จาเป็ นที่จะต้องจ้างมอไซค์รับจ้างซึ่ งมีราคาสู งเกินไป อีกทั้งการที่
ลูกหลานต้องไปส่ งทาใหญ่บางคนต้องลางาน ซึ่งทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกเกรงใจ หรื อบางรายเลือกที่จะไม่ไปเลย
หากอาการไม่ ห นัก จริ งๆ ส่ ว นใหญ่ จึ ง มี ขอเสนอแนะว่าหากมี บริ ก ารรถรั บส่ งก็จ ะสามารถเดิ น ทางไป
โรงพยาบาลเวีย งแหงได้โ ดยไม่ ต ้องพึ่ งลู กหลาน ผูส้ ู ง อายุบางรายยิน ดี ที่จ ะเสี ย ค่ าบริ ก ารหากมี ราคาที่
เหมาะสม พาหนะจะเป็ นรถยนต์ คล้ายๆรถรับส่ งนักเรี ยนในพื้นที่หรื อรถตูก้ ไ็ ด้ เพราะปลอดภัยกว่าการซ้อน
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
4. องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตาบลเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงมีบทบาทสาคัญในการดูแลผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวง ตาม
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พรบ.ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา67 (6) ที่ระบุวา่ อบต.
มีหน้าที่ในการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูส้ ู งอายุและพิการ และตาม พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้ อบต.มี อานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา
16 (10) เกี่ ยวกับการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ ปั จจุ บนั อบต.เปี ยงหลวง มี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้ น 90,000,000 บาท (เก้าสิ บล้านบาท) ซึ่ งมีโครงการที่ใช้
งบประมาณในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุหลายโครงการ เช่น โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผยู ้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส งบประมาณ 100,000 บาท โครงการศูนย์ 3 วัย มหาลัยสร้างสุ ข งบประมาณ
300,000 เป็ นต้น
5. แนวทางในการจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาล
5.1 การรั บรู ้ สถานการณ์ และปั ญหาอุปสรรคในการเดิ นทางไปยังโรงพยาบาลเวียงแหง
ผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวง จากสัมภาษณ์พบว่าหน่ วยงานของรัฐต่างรับรู ้ถึงสถานการณ์ของผูส้ ู งอายุและ
การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวงเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะปั ญหาและอุปสรรคในการ
เดินทางมาใช้บริ การของผูส้ ู งอายุที่โรงพยาบาลเวียงแหง ทุกคนต่างเห็นว่าอบต.เปี ยงหลวงเป็ นหน่วยงานที่มี
บทบาทสาคัญในการการจัดบริ การรถรั บส่ งผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาล เพราะมีอานาจ
หน้าที่ แ ละภายกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้องกับการทาให้ผูส้ ู งอายุมีความเป็ นอยู่ที่ดี ข้ ึ น หากอบต.เปี ยงหลวงสามารถ
จัดบริ การรถรั บส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลเวียงแหงได้ก็จะสามารถทาให้คุณภาพชี วิต
ผูส้ ู งอายุดี ก ว่าเดิ ม บุ ตรหลานก็จ ะหมดห่ ว งเมื่ อถึ งก าหนดวัน พบแพทย์เ พราะมี บริ ก ารรถรั บส่ งรองรั บ
ผูส้ ู งอายุสามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้มากขึ้น
5.2 แนวทางการจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุจากตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาล ผูบ้ ริ หาร
ของอบต.เปี ยงหลวง เห็นว่าการจัดรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลนั้นสามารถทาได้ แต่
ไม่ใช่ สาหรั บผูส้ ู งอายุทุกคน เนื่ องจากผูส้ ู งอายุบางคนมีฐานะดี มี บุตรหลานคอยไปรั บไป ประกอบกับ
กฎหมายยังไม่ให้อานาจอบต.ดาเนิ นการจัดบริ การรถรั บส่ งให้ผูส้ ู งอายุทุกคนได้ ดังนั้นการจัดรถรั บส่ ง
ผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลสามารถจึงสามารถช่วยเหลือได้เฉพาะผูส้ ู งอายุที่ยากจน ขาดคน
ดูแล มีความพิการ และเป็ นกลุ่มติดเดียง ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐ อบต.เปี ยงหลวงสามารถ
ให้การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุตามอานาจหน้าที่ของอบต.เปี ยงหลวง ในกรณี รับส่ งผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลจึงอาจ
ดาเนิ นการได้ดังนี้ กล่าวคือให้กานันผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และผูน้ าชุ มชน
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ส ารวจผูส้ ู ง อายุที่ ย ากจน ไม่ มี ผูด้ ู แ ล หรื อ ผูส้ ู ง อายุที่ มี ต ้อ งการให้ท ้อ งถิ่ น ช่ ว ยเหลื อ การเดิ น ทางไปยัง
โรงพยาบาลเวียงแหง เสนอรายชื่ อให้คณะกรรมการช่ วยเหลือประชาชนองค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยง
หลวงพิจารณาให้การช่วยเหลือ หากคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ก็สามารถจัดบริ การรับส่ งผูส้ ู งอายุไปยัง
โรงพยาบาลได้ สาหรับรู ปแบบและวิธีการในการช่วยเหลือนั้น คืออบต.เปี ยงหลวงดาเนินการเองโดยใช้รถ
ส่ วนกลางและงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ อบต.เปี ยงหลวง ประเด็นต่อมา
เนื่องจากอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลดังนั้นตาบลเปี ยงหลวงจึงหาบริ ษทั เอกชนที่จะมาให้บริ การค่อนข้างลาบาก โดย
หน่ วยงานสาธารสุ ขอาจจะให้อาสมัครสมัครสาธารสุ ขประจาหมู่บา้ นเข้ามาดาเนิ นการช่วยเหลือด้านการ
ดูแลผูส้ ู งอายุระหว่างที่รถรั บส่ งให้บริ การเพราะว่ามีความรู ้ในเรื่ องของการให้คาแนะนาการใช้บริ การที่
โรงพยาบาลและช่วยในการเคลื่อนย้ายผูส้ ู งอายุ ถ้าหากในอนาคตมีผสู ้ ู งอายุที่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด จานวนมาก อบต.เปี ยงหลวงอาจจะมีการจัดซื้ อจัดซื้ อพาหนะสาหรับบริ การรถรับส่ งที่มีมาตรฐาน
และเหมาะสาหรับรับส่ งผูส้ ู งอายุ และจัดสรรบุคลากรเพื่อให้ดูแลในส่ วนนี้ แต่ตอ้ งผ่านกระบวนการรับฟั ง
ความคิดเห็นและบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

อภิปรายผลการศึกษา
จากสถานการณ์ดา้ นผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ดา้ นสุ ขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม นั้นสอดคล้องกับรายงานข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมกับปั ญหาผูส้ ู งอายุของ
กรมกิจการผูส้ ู งอายุ ทั้งในเรื่ องสุ ขภาพ เช่น สภาพร่ างกายของผูส้ ู งอายุเริ่ มทรุ ดโทรมและเจ็บป่ วยเป็ นโรค
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพราะอายุที่มากขึ้น ส่ งผลให้ตอ้ งใช้บริ การสุ ขภาพมากขึ้น เกิดภาวะพึ่งพิงเนื่ องจากต้องให้
บุตรหลานไปส่ งที่โรงพยาบาล เป็ นต้น หรื อ ด้านเศรษฐกิจผูอ้ ายุในตาบลเปี ยงหลวงหลายรายไม่มีงานทา
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทาให้ไม่มีรายได้เป็ นของตนเอง มีเพียงเงินเบี้ยยังชีพและเงินที่ลูกหลานส่ งให้
ในส่ วนของการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุในตาบลเปี ยงหลวง จะเห็นได้ว่า เมื่อผูส้ ู งอายุ
ประสบปั ญหาในเรื่ องของสุ ขภาพหรื อต้องการคาแนะด้านสุ ขภาพ ผูส้ ู งอายุจะไปใช้บริ การที่โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลก่อนที่จะไปใช้บริ หารที่โรงพยาบาลเนื่ องจากมีระยะทางใกล้ว่า หากจาเป็ นที่จะต้อง
เดินทางไปใช้บริ การที่โรงพยาบาล ผูส้ ู งอายุจะต้องให้ลูกหลานไปส่ ง บางรายสามารถขับรถไปเองได้ บาง
รายต้องจ้างมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แต่กม็ ีผสู ้ ู งอายุหลายที่ประสบปั ญหาการเดินทางไปยังโรงพยาบาล เนื่องจาก
ขับรถไม่เป็ นและไม่มีผดู ้ ูแล การเดินทางไปยังโรงพยาบาลจึงเป็ นอีหนึ่งสาเหตุที่ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ทยุต โอสรประสพ (2559) เรื่ อง ปิ ดช่องว่างการเข้าถึง
บริ การทางสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ รายงานว่าปั ญหาการเข้าถึงบริ การทางสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุที่ยากจน และ
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ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นพื้นที่ชนบทนั้นนั้นมีสาเหตุจาก ความจาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาผูด้ ูแลและญาติในการเดินทามา
ใช้บริ การที่สถานพยาบาล การขาดแคลนบริ การขนส่ งสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีราคาแพง
ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผสู ้ ู งอายุในเรื่ องการเดินทางไปโรงพยาบาล การจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุจึงมี
ความสาคัญ ผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวง เห็นว่า อบต.เปี ยงหลวงเป็ นหน่วยงานหลักที่
ควรจัด รถรั บส่ งให้แก่ ผูส้ ู งอายุไ ด้เ ดิ น ทางไปยังโรงพยาบาลเนื่ องจากมี ห น้าที่ ที่เ กี่ ย วข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุโดยตรง สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ทยุต โอสรประสพ (2559) เรื่ อง ปิ ดช่องว่างการ
เข้าถึงบริ การทางสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ ที่เห็นว่าการช่ วยเหลือในเรื่ องการเดินทางไปยังสถานพยาบาลของ
ผูส้ ู งอายุน้ ัน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความสาคัญในการจัดรถรับส่ งไว้บริ การสาหรับผูส้ ู งอายุเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่จาเป็ นต้องเดินทางมาสถานพยาบาลเพื่อใช้บริ การ เนื่ องจากมีบทบาท
สาคัญในการส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพสาหรั บผูส้ ู งอายุในเขตพื้นที่ ชุมชนชนบท ดังนั้นองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการจัดบริ การรถรับส่ งสาหรับผูส้ ู งอายุเพื่อเดินทางมายังสถานพยาบาล
ตามต้องการของผูส้ ู งอายุ สาหรับแนวทางการจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลที่
เหมาะสมเพื่อให้ผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงเดินทางไปโรงพยาบาลได้สะดวกขึ้น ผูบ้ ริ หารอบต.เปี ยงหลวง
เห็นว่า อบต.เปี ยงหลวงสามารถช่วยเหลือในเรื่ องการจัดรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาล
ในรู ปแบบที่อบต.เปี ยงหลวงเป็ นผูด้ าเนิ นการเองโดยอาศัยทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ของท้องถิ่นเอง
และสามารถประสานหน่วยงานสาธารสุ ขเพื่อขอสนับสนุนบุคคลากรได้ แต่องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยง
หลวงไม่สามารจัดบริ การรถรับส่ งไปโรงพยาลให้แก่ผสู ้ ู งอายุทุกคนได้ สามารถจัดบริ การถรับส่ งได้เฉพาะ
ผูส้ ู งอายุที่ยากจน มีรายได้นอ้ ย ไม่มีผดู ้ ูแล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ผูส้ ู งอายุที่จะได้รับบริ การ
รถรับส่ งจะต้องให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเปี ยงหลวงก่อนพิจาร
จารณาให้ความช่ วยเหลือก่อน หากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่ วยเหลือแล้วอบต.เปี ยงหลวงจึ งจะ
สามารถให้ บ ริ การรถรั บ ส่ งผู ้ สู งอายุ ไ ปโรงพยาบาลได้ กระบวนการนี้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่ วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นพ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับงานศึ กษาของ วุฒิสาร ตันไชย ที่
อธิ บายว่า การที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจัดทาบริ การสาธารณะเองนั้น เป็ นหนึ่ งในห้ารู ปแบบและ
วิธีการในการจัดทาบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในประเทศไทย
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนะโยบาย
การปรับปรุ งระเบียบกฎหมายข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถจัดรรถรับส่ งผูส้ ู งอายุให้ได้
ทุกคน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานเหมาะสมสาหรับผูส้ ู งอายุ และมีบุคคลากรประจารถรับส่ งเพื่อดูแลผูส้ ู งอายุใน
ระหว่างที่ให้บริ การ เนื่ องจากผูส้ ู งอายุบางราย ถึงแม้จะมีฐานะแต่ก็ตอ้ งพึ่งพาอาศัยบุคคลในครอบครัวใน
การเดิ นทางไปโรงพยาบาลหรื อผูส้ ู งอายุบางรายที่สามารถขับรถไปเองได้ก็ยงั มีความเสี่ ยงที่จะเประสบ
อุบตั ิเหตุทางถนนได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาแนวทางการจัดบริ การรถรับส่ งผูส้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงไปโรงพยาบาลที่
เหมาะสมเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุตาบลเปี ยงหลวงเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขมากยิ่งขึ้น เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ส่ วน
ใหญ่เป็ นมุมมองจากหน่วยงานภาครัฐ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงปริ มาณและมุมมองจาก
หน่วยงานเอกชนมากขึ้นเพื่อทราบผลการศึกษาและมุมมองที่มีหลากหลายมากขึ้นในการทาวิจยั ดังกล่าว อีก
ทั้งการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ตาบลเปี ยงหลวง ควรมีการศึกษาตาบลอื่นๆเพื่อให้ครอบคลุม
ทัว่ พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
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บทคัทย่ อ
การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใต้ความหลากหลาย
ช่วงวัยของบุคลากร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา สารวจและวิเคราะห์ ลักษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
ทัว่ ไป อุปนิสัย ค่านิยม และแรงจูงใจในการทางาน ตลอดจนจุดอ่อนจุดแข็งของของบุคลากรในแต่ละเจเนอ
เนชัน่ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการจัดทรัพยากรมนุษย์ และตอบสนองพฤติกรรมของ
บุคลากรในทุกเจเนอเรชัน่ ได้อย่างสมดุล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ของกลุ่มคนแต่ละเจเนอ
เรชัน่ โดยผลการศึกษาพบว่า เจเนอเรชัน่ B มีจุดแข็งในด้านความเป็ นผูน้ าสู ง เคารพกฎข้อบังคับ ทุ่มเทอุทิศ
ตนให้กบั งาน จุดอ่อน คือ ชอบออกคาสั่ง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และไม่ชอบเข้าสังคม เจเนอเรชัน่ X มี
จุดแข็งคือ มีความคิดเป็ นของตัวเอง เปิ ดรั บฟั งความคิดเห็ น รั บเทคโนโลยี รอบคอบในการตัดสิ นใจ มี
จุดอ่อนคือชอบออกคาสั่ง ยึดติดกับความอาวุโส เจเนอเรชัน่ Y มีจุดแข็งคือ เชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง มีความคิด
สร้ า งสรรค์ช อบเรี ย นรู ้ จุ ด อ่ อ นคื อ ไม่ เ คารพกฎระเบี ย บ ขาดความอดทนไม่ พ ร้ อ มจะปรั บ ตัว เข้า กับ
วัฒนธรรมองค์กร เจเนอเรชัน่ Z มีจุดแข็งคือ มีความกระตือรื อร้น ใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์
สุ จริ ต ใช้เทคโนโลยีไ ด้ดี จุ ด อ่ อนคื อ ขาดความอดทน ขาดประสบการณ์ แ ละการยอมรั บ ดังนั้น เพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน องค์กรควรมีการปรับรู ปแบบการปฏิบตั ิงานให้เข้ากับปั จจุบนั โดยยึดหลักการ
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ปฏิบตั ิงานในยุค 4.0 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานและการรักษาคนในองค์กร ควรมีลกั ษณะ
งานที่หลากหลายและท้าทาย และความยืดหยุ่นในการทางาน ให้ได้สัดส่ วนที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึง
ความต้องการที่แท้จริ งของเจเนอเรชั่น ซึ่ งจะช่ วยลดปั ญหาความหลากหลายช่ วงวัยของบุคลากร ทาให้
บุคลากรแต่ละเจเนอเรชัน่ สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ

คาสาคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความหลากหลายช่วงวัยของบุคลากร, ท่าอากาศยานเชียงใหม่
Abstract
Study of guidelines for human resource management of Chiangmai international airport under
diversity of personnel generations. Propose to study and analyzed attitudes, personalities, general
character Behavioral habits social-habits and motivation for workforce of Chiangmai International airport
personnel to find the ways for organize human resources and respond to the behavior of people in all
generations in a balanced manner.
Studies conducted by interviews and group discussions in relevant agencies showed that
Generation B people have high leadership strengths. Respecting regulations, dedicating themselves to
work, weaknesses are like to commands, conservative and not good at socializing. The strengths of
generation X has its own ideas. Open to feedback, open for new technology, be discreet in making
decisions. There's a weakness. He likes to give orders, believe in seniority. Generation Y has its strengths
high self-belief and creativities. The weakness is disrespect for regulations, lack of patience. Not trying to
adapt to corporate culture. Generation Z has its strengths: enthusiastic. Paying attention to learning new
things, being honest, good at technology, the weakness is lack of patience, limit of experience and
acceptance. Nevertheless, for work performance the organization should have flexibility to operate work
patterns into the present. It is based on the principles of operation in the Thailand 4.0 by increasing the
capacity to work and retain people in the organization. Challenging, diverse work characteristics and
flexibility of work will proportionately and accessible to the true needs of each generation. This will help
reduce the problem of diversity during the age of the workforce and enables each generation’s personnel
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to adapt and work together effectively. Consequence to increase competitiveness and drive the
organization towards success.

Keywords : Human Resource Management, Diversity of Personnel Generations,
Chiangmai International Airport

บทนา
การบริ หารองค์กรในศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายรอบด้าน สิ่ งที่ตอ้ งเผชิ ญด้านการจัดการคนคือ
ความหลายเจเนอเรชัน่ ของคน ปั จจุบนั (2565) บุคลากรในองค์กรจะประกอบไปด้วย กลุ่มคน 4 เจเนอเรชัน่
ได้แก่กลุ่มที่มีอายุ 55 - 60 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ B กลุ่มที่มีอายุ 40 - 54 ปี คือเจเนอเรชัน่ X กลุ่มที่มีอายุ 26 39 ปี คือเจเนอเรชัน่ Y กลุ่มที่มีอายุ 25 - 22 ปี คือเจเนอเรชัน่ Z (Allen and Syfert, 2009) จากโครงสร้าง
องค์กรที่มีบุคลากรหลายเจเนอเรชัน่ ทางานร่ วมกัน ย่อมก่อให้เกิดความคิด พฤติกรรม และคุณลักษณะต่างๆ
ที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่อาจตามมาคือ ความขัดแย้งระหว่างคนในแต่ละเจเนอเรชัน่ เนื่ องจากมี ความคิด
ค่านิยม ทัศนคติ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อกระบวนการคิด ตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน ซึ่งความหลากหลายดังกล่าว
อาจส่ งผลกระทบหรื อสร้างข้อได้เปรี ยบหนึ่งขององค์กร ขึ้นกับการบริ หารจัดการ เหมือนดังผลสารวจที่ถูก
จัดทาขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่าง PwC มหาวิทยาลัย Southern California และ The London Business
School (อ้างถึงใน วิไลพร ทวีลาภพันทอง, 2556) เรื่ อง การรักษาพนักงานในองค์กร ทัศนคติ ลักษณะนิสัย
และแรงจูงใจของคนทางานในแต่ละรุ่ น รวมทั้งศึกษา แนวทางการแก้ไขปั ญหา ให้กบั พนักงานในองค์กร
สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลสารวจพบว่าองค์กรต้องสามารถทาความเข้าใจและดึงเอา
จุ ด เด่ น ของคนแต่ ล ะเจเนอเรชั่น ออกมาใช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม องค์ก รจึ ง จะได้รั บ ประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายนั้น และที่สาคัญบุคลากรที่ทางานร่ วมกันจะเกิดเป็ นความรู ้สึกที่ดี ที่องค์กรเห็นความสาคัญและ
คุณค่าของบุคลากรทุกเจเนอเรชัน่ เพราะความแตกต่างไม่ได้ทาให้เกิดความแตกแยก แต่กลับทาให้เกิดพลัง
แห่งความสร้างสรรค์ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่กาลังเผชิญกับการทางานร่ วมกันของพนักงานหลายเจเนอเรชัน่ ที่มี
ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และรู ปแบบการทางานที่แตกต่างกัน จนทาให้เกิดการทางานที่เข้า
กันไม่ได้ ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีวิธีการในการจัดการเพื่อลดความแตกต่าง หรื อความขัดแย้งระหว่างวัยด้วย
วิธีการต่างๆ แต่จากการศึกษา โครงการพัฒนานักบริ หารการเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
พบว่า ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีวิธีการในการจัดการเพื่อลดความแตกต่าง หรื อความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชัน่

960

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ด้วยวิธีการต่างๆ แต่เนื่องจากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหลายครั้ง จึงส่ งผล
ต่อโครงสร้ างของพนักงาน ก่ อให้เกิ ดช่ องว่างระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังพบปั ญหาเกี่ ยวกับระบบการ
ปฏิบตั ิงาน ที่ยงั คงทางานตามแบบลาดับขั้น มีสายบังคับบัญชาค่อนข้างสู งจึงไม่สอดรับกับคนรุ่ นใหม่ ที่มี
รู ปแบบการใช้ชีวิตต่างไปจากเดิม (สุ ดาวดี ทวีไพศาล, 2561)
ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของการบริ หารงานในบริ บทความหลากหลายของกาลังคน และปรับ
ความสมดุลในองค์กร ให้บุคลากรทุกเจเนอเรชัน่ มีบรรยากาศที่ดีในการทางานร่ วมกัน ไม่รู้สึกแบ่งแยก
รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง พฤติกรรม ของแต่ละเจเนอเรชัน่ ที่มีต่อกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
แต่ละเจเนอเรชัน่ และให้บุคลากรทุกคนมีเป้าหมายในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน มีอิสระในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยการนาศักยภาพความหลากหลายมาปรับใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพต่อ
องค์กร ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาว่าบุคลากรที่อยู่ในแต่ละเจเนอเรชัน่ มีมุมมอง ต่อคุณลักษณะของ
บุคลากรในเจเนอเรชัน่ ของตนเองและเจเนอเรชัน่ อื่นๆ อย่างไร ควรมีแนวทางในการจัดทรัพยากรมนุ ษย์
อย่างไร ที่สามารถปรับความสมดุลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกเจเนอเรชัน่ สามารถทางานร่ วมกัน เข้าใจ
ยอมรับ และปรับตัวให้มีเป้ าหมายในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน นามาซึ่ งความร่ วมมือในการทางาน
เพื่อความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร เพื่อสร้ างแรงจู งใจในการทางานที่สอดคล้องและตอบสนอง
พฤติกรรมของบุคลากรในทุกเจเนอเรชัน่ ได้อย่างสมดุล การศึกษานี้จะเลือกศึกษาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็ นท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ใน 6 แห่ งที่บริ หารงานโดยบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และมี
บุคลากร ทั้งหมดจานวน 314 คน แบ่งเป็ นกลุ่มคน 4 เจเนอเรชัน่ คือ เจเนอเรชัน่ B 34 คน เจเนอเรชัน่ X 109
คน เจเนอเรชัน่ Y 165 คน และเจเนอเรชัน่ Z 10 คน (รายงานสถิติ แผนกทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่,2564)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจ ลักษณะนิ สัย ทัศนคติ บุคลิ กภาพ อุปนิ สัยทัว่ ไป อุปนิ สัยด้านลักษณะการทางาน
อุปนิสัยด้านสังคม ตลอดจนค่านิยม และแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรของท่าอากาศยานเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เกิดจากความ
หลากหลาย ของบุคลากรของท่าอากาศยานเชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดทรัพยากรมนุ ษย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการทางานที่สอดคล้องและตอบสนองพฤติกรรมของบุคลากรในทุกเจเนอเรชัน่ ได้อย่างสมดุล
สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างยาวนาน
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับเจเนอเรชั่น ของ มันน์ ไฮม์ (Mannheim, 1952) และ Allen and Syfert (2009)
ในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ ยวข้องมาใช้เป็ นกรอบคิดใน
การศึกษาดังนี้ แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ ของ มันน์ไฮม์ (Mannheim, 1952) และ Allen and Syfert (2009) ที่
ได้แบ่งลักษณะบุคคลตามช่วงเวลาหรื อช่วงวัยไว้ว่า เจเนอเรชัน่ B หรื อที่ผมู ้ ีอายุ 55 - 73 ปี มีค่านิยมที่โดด
เด่นคือ มีลูกหลายคน เพื่อทดแทนจานวนประชากรที่สูญเสี ยไป และสร้างแรงงานขึ้นมาทดแทน มีชีวิตเพื่อ
การทางาน ทุ่มเทกับการทางาน เคารพกฎระเบียบ ให้ความสาคัญกับสายบังคับบัญชา อานาจ หน้าที่ และ
กระบวนการทางาน ไม่ชอบเปลี่ ยนแปลง และจงรั กภัคดี ต่อองค์กรสู ง อดทน สู ้งาน รอบคอบ มุ่งมัน่ สู่
ความสาเร็ จและทางานหนัก เพื่อสร้ างตัว จากพฤติ ก รรมดังกล่ าว ทาให้องค์กรสามารถพยากรณ์ ความ
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คาดหวังของคนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อองค์กร โดยการส่ งเสริ มมีขอ้ ตกลงทางใจเชิงบวก เพื่อ
ประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เจเนอเรชัน่ X คือคนที่มีอายุ 40 - 54
ปี สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวก
ได้และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้านวัตถุ ค่อนข้างสับสน ลักษณะนิ สัย พึงพาตนเอง ทั้งในชี วิต
ส่ วนตัวและการทางาน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถในการทางาน พร้อมกับการ
พัฒนาคุณภาพชี วิต เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชี วิตส่ วนตัวและการทางาน ชอบเสี่ ยง เชื่ อมัน่ ในตนเอง
ค่อนข้างสู ง ชอบทาอะไรใหม่ๆ สามารถปรับตัวได้ดี ยืดหยุน่ ชอบความเป็ นอิสระ และท้าทายกฎเกณฑ์ ไม่
สนเรื่ องจงรักภัคดีต่อองค์กร แต่มีความคาดหวังที่จะพัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเสมอ ต้องการเป็ น
อิสระและการยอมรั บ ปั จจุบนั อยู่ในช่ วงที่มีความก้าวหน้าทางอาชี พ มีความทะเยอทะยานสู ง ขยันและ
ทางานแบบพึ่งพาตนเอง พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ชอบเรี ยนรู ้ และมีเป้ าหมายในการทางาน (Allen and
Syfert, 2009) เจเนอเรชัน่ Y คือคนที่มีอายุ 26 - 39 ปี เป็ นคนยุคใหม่ ต้องการเหตุและผลในทุกเรื่ อง ไม่ชอบ
ถูกตีกรอบกฎระเบียบและเงื่อนไข มีลกั ษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความคิดเป็ นของตนเอง มัน่ ใจและไม่ใส่
ใจต่อคาวิจารณ์ (เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550) ด้านการทางาน ให้ความสาคัญกับการคิดของตน ไม่ตอ้ งการ
คาแนะนา ไม่เคยหยุดค้นหาสิ่ งสาคัญในงาน ให้ความสนใจกับผลสาเร็ จและการท้าทายระหว่างการทางาน
มากกว่ า ผลของงาน มองโลกในแง่ ดี ชอบท างานเป็ นที ม ต้อ งการแสดงความคิ ด เห็ น และต้อ งการ
สภาพแวดล้อ มการท างานที่ ดี ต้อ งการสื่ อ สารและติ ด ต่ อ เจ้า นายหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงานได้อ ย่า งสะดวก
ตลอดเวลา รักความก้าวหน้า มุ่งผลสาเร็ จเป็ นหลักแต่ไม่วางแผนระยะยาว คาดหวังสู งแต่ไม่มีความอดทน
กล้าแสดงออก มีโลกส่ วนตัวสู ง ต้องการความสบาย ไม่ตอ้ งการทางานตามเวลา ความอดทนต่า และมักเก็บ
อารมณ์ไม่อยู่ ลาออกสู ง และไม่เคารพผูอ้ าวุโส แต่เคารพที่ผลงานและตัวตนของบุคลนั้น และ เจเนอเรชัน่ Z
คือคนที่มีอายุ 25 – 12 ปี เป็ นเด็กยุคดิจิตอล มีลกั ษณะสาคัญคือ ใช้ชีวิตอยู่กบั คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต
โทรศัพท์มือถือ และ Social Media ตั้งแต่วยั เด็ก สื่ อสารผ่านโลกออนไลน์ และการเชื่อมต่อกันแบบทันที ง่าย
และรวดเร็ ว มีการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่หลากหลาย ทั้งเรื่ องเชื้อชาติ ภาษา ทัศนคติ พฤติกรรม ความคิด ความ
ต้องการ และมีลกั ษณะนิ สัยใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยี เรี ยนรู ้ศึกษาข้อสงสัยหรื อปั ญหา ผ่านอินเตอร์ เน็ต มี
ทักษะในการสื่ อสารกับคนรอบข้างต่า มีนิสัยติดโลกออนไลน์และท่องโลกอินเตอร์ เน็ต รับรู ้ข่าวสารได้
ทันที คิดเร็ วทาเร็ ว ไม่ชอบรอคอย ก่อนลงมือทาต้องหาข้อมูลบนออนไลน์ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด มี
เหตุผลและมีหลักการในการดาเนิ นชีวิต ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ และใส่ ใจในเรื่ องของศีลธรรม และใส่ ใจด้าน
สิ่ งแวดล้อมและสังคม ต้องการเข้าใจกับทุ ก เรื่ องในชี วิ ต ต้อ งการมี ส่ว นร่ ว มในครอบครั ว เคารพการ
ตัด สิ น ใจของผูอ้ ื่ น และของตนเอง เป็ นเจ้า นายตัว เอง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ ดี เชื่ อ ใน
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ประสบการณ์ ทางานของตนเอง นิ ย มและใส่ ใจกับสิ่ งที่ ชอบ และมุ่ งไปตามทางที่ ตอ้ งการ ไม่สนใจใน
ปริ ญญา เพราะหาเงินได้ต้ งั แต่เรี ยนไม่จบ ไม่ค่อยร้องขอเพื่อนหรื อบุคคลอื่น ต้องการประสบความสาเร็ จ
ด้วยตัวเอง มีความเป็ นตัวเองสู ง มีคติในการทางานคือ ความโปร่ งใส ความยืดหยุน่ ความมีอิสระในความคิด
การแสดงความคิดเห็น และการพึ่งพาตนเองในการทางาน การโต้แย้งไม่ใช่เรื่ องผิด และต้องการให้คนอื่น
รับฟั งความคิดเห็น จากแนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นกรอบคิดศึกษา คุณลักษณะของ
บุคลากรในแต่ละเจเนอเรชัน่ ว่าที่มีทศั นคติ บุคลิกภาพหรื ออุปนิ สัยทัว่ ไป และอุปนิ สัยด้านลักษณะการ
ทางาน และ ด้านสังคม ตลอดจน ค่านิยม ที่แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในยุคใหม่ และการบริหารงานบุคคลในยุคประเทศไทย 4.0 ของ Conner
and Ulrich (2016)
ในการสร้างแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผูว้ ิจยั ได้นากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ยุคใหม่ และการบริ หารงานบุคคลในยุคประเทศไทย 4.0 ของ Conner and Ulrich (2016) ที่ได้เสนอ กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ และการกาหนดยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารงานบุคคลในยุคประเทศ
ไทย 4.0 มาวิเคราะห์ คือการทาให้พนักงานมีสมรรถนะและพฤติกรรมในการทางาน ตรงตามเป้าหมายและ
ตรงตามยุทธศาสตร์ ข ององค์ก ร บทบาทใหม่ ของนัก บริ ห ารงานต้องน าเทคโนโลยีมาช่ ว ยในด้านการ
บริ หารงานบุคคลในหลายรู ปแบบ ต้องมีท้ งั บทบาทในการกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปรับใช้ใน
การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ต้องมีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และต้องมี
สมรรถนะหลักอีก 3 ด้านคือ 1) ความรู ้ 2) ทักษะและ3) Attributes หรื อคุณสมบัติ
การศึกษาของ บริ ษัท PwC (2556) ที่ได้ ทาการศึกษาร่ วมกับมหาวิทยาลัย Southern California และ
London Business School เรื่ อง การรักษาพนักงานในองค์ กร ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจของ
คนทางานในแต่ ละรุ่น
การศึกษาของ บริ ษทั PwC (2556) ที่ได้ทาการศึกษาร่ วมกับมหาวิทยาลัย Southern California และ
London Business School เรื่ อง การรักษาพนักงานในองค์กร ลักษณะนิ สัย ทัศนคติ และแรงจูงใจของ
คนทางานในแต่ละรุ่ น รวมทั้งศึ กษาแนวทางการแก้ไขปั ญหา ให้กบั พนักงานในองค์กรสามารถทางาน
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พบว่า พนักงานเจเนอเรชัน่ Y ให้ความสาคัญกับเรื่ องการสร้างความสมดุล
ระหว่างชี วิตการทางานกับชี วิตส่ วนตัว (Work/life balance) มากกว่าเจเนอเรชัน่ อื่นๆ และมองว่า
ค่าตอบแทนหรื อการเลื่อนตาแหน่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด แต่ก็ยงั ต้องการความยืดหยุ่นในการทางาน เช่ น
สามารถเลือกหรื อปรับเปลี่ย นเวลาทางานได้ รักอิสระในการทางาน และเชื่ อว่าความสามารถของผลงาน
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หรื อการผลิตงาน ไม่ได้วดั กันที่จานวนชัว่ โมงที่ใช้ทางาน แต่อยูท่ ี่งานที่ได้และออกมา และยังต้องการมีส่วน
ร่ วมและกาหนดทิศทางของบริ ษทั ไปพร้อมกับการเติบโตไปในองค์กร ต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่ วมงาน สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ต้องการให้เจ้านายมีเสี ยงตอบรับกับผลงานทันที ไม่ตอ้ งรอ
รายงานวัดผลงาน ในขณะที่คนรุ่ นเก่ าไม่ชินกับการแสดงออกความคิดเห็ น ดังนั้นจึ งเป็ นหน้าที่ของนัก
บริ หาร ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในองค์กรให้ได้ ต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วม กระตุน้ ให้เกิดความคิดริ เริ่ ม และทางานร่ วมกันและสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน พัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรวมจานวนทั้งหมด 40 ราย ที่เป็ นตัวแทนในแต่ละเจเนอเรชัน่ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่มีอายุต้ งั แต่ 40 – 60 ปี ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
โดยเลื อกจากผูด้ ารงตาแหน่ งบริ ห ารระดับสู งท่ าอากาศยานเชี ย งใหม่ รวมจานวน 5 คน โดยใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในรู ปแบบการสัมภาษณ์ที่เป็ นทางการ
2) พนักงานระดับอาวุโส โดยเลือกจากพนักงานอาวุโส ทุกส่ วนงานที่ปฏิบตั ิงานมา 20-25 ปี ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 55 - 60 ปี จานวน 4 คน และที่มีอายุต้ งั แต่ 40 - 54 ปี จานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ในรู ปแบบการสัมภาษณ์ที่เป็ นทางการ
3) พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ที่มีอายุต้ งั แต่ 26 - 39 ปี โดยเลือกจากพนักงานระดับปฏิบตั ิการจากทุก
ส่ วนงาน ที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จานวน 16 คน และเลือกจากพนักงานที่บรรจุใหม่ จากทุกส่ วนงานที่
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 3 ปี รวมจานวน 5 คน โดยทาการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) โดยการจัดสัมภาษณ์
ครั้งละ 2-5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (Semi - structure Interview) ที่มีการ
กาหนดโครงสร้างของประเด็นคาถามที่ตอ้ งการ จะศึกษาไว้ล่วงหน้าเป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ด
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ผลการศึกษา
1. ลักษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัยทัว่ ไป อุปนิสัยด้ านลักษณะการทางาน อุปนิสัยด้ านสั งคม
ตลอดจนค่ านิยม และแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรของท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ จากการสั มภาษณ์ เชิ ง
ลึกของกลุ่มบุคคลากรทีป่ ฏิบัติหน้ าที่ในท่ าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถวิเคราะห์ มุมมองต่ อคุณลักษณะของ
ตนเอง และคุณลักษณะของเจเนอเรชั่นอื่นได้ ดังนี้
มุมมองของคนเจเนอเรชัน่ B ที่มองตนเอง ว่า ส่ วนใหญ่มีความเคร่ งขรึ ม จงรักษ์ภกั ดีต่อองค์กรและ
มีความเป็ นผูน้ าสู ง มีความรอบคอบยึดเหตุผล ต้องการสร้างความมัน่ คงให้องค์กรไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มี
ความอดทนทางานสู งมาก มีการออกคาสัง่ เด็ดขาดเพื่อป้องกันงานผิดพลาด ไม่ชอบการสังสรรค์ ยกเว้นการ
เข้าร่ วมในเชิ งธุ รกิ จ ทางาน ทางานหนัก คานึ งถึ งความมัน่ คงในงานมุ่งทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ ว น
มุมมองของเจเนอเรชัน่ B ที่มีต่อเจเนอเรชัน่ อื่นๆ คือ คนเจเนอเรชัน่ X มีความคิดเป็ นของตัวเองสู งมาก
พร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ มีความรอบคอบ ไว้วางใจให้รับผิดชอบการทางานใหญ่ได้ ส่ วนเจเนอเรชัน่ Y รัก
ความเป็ นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์เป็ นของตัวเองสู ง จนบางครั้งรู ้สึกถึงการต่อต้านกฎระเบียบ ส่ วนเจ
เนอเรชัน่ Z ชอบแสดงความคิดเห็นและมีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก ชอบที่จะได้รับคาวิจารณ์ไปปรับปรุ ง
และพัฒนาการทางาน เน้นความมีอิสระ
มุมอง เจเนอเรชัน่ X ที่มีต่อตนเอง สรุ ปได้ว่า ส่ วนใหญ่มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและผลักดันตนเอง
ให้มีความก้าวหน้า รักอิสระ มีความยืดหยุน่ เปิ ดใจรับความคิดหรื อสิ่ งใหม่ๆ มีความเป็ นตัวเองสู งมาก แต่มี
ความทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการสร้างความมัน่ คงให้แก่ครอบครัว และรับฟั ง
เหตุผล เปิ ดใจรับเทคโนโลยีมากว่าเจเนอเรชัน่ B ดังนั้นเจเนอเรชัน่ X จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆที่องค์กรนามาใช้ได้ สาหรับมุมองของเจเนอเรชัน่ X ที่มีต่อ เจเนอเรชัน่ Y คือ ส่ วนใหญ่มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อย ที่มีการย้ายงานมากที่สุด ไม่อดทนต่อการทางาน และคาวิจารณ์เท่าที่ควร
เชื่อความคิดตนเองเป็ นใหญ่ ไม่ชอบการรอคอย บางครั้งเหมือนขาดความรับผิดชอบ ส่ วนเจเนอเรชัน่ Z ขาด
ความน่าเชื่อถือเพราะอายุนอ้ ยและขาดประสบการณ์ แต่มีความคิดสร้างสรรค์ อาจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์
ตนเอง แต่ไม่อดทน บางครั้งใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ไม่ให้ความสาคัญกับความอาวุโสของเพื่อนร่ วมงาน
มองข้ามการเคารพซึ่งกัน
บุคลากร เจเนอเรชัน่ Y มีมุมมองต่อตนเองว่า มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง ชอบทาในสิ่ งที่มีความโดด
เด่น ไม่กลัวคาวิจารณ์ ไม่ค่อยมีความอดทนต่อปั ญหา มีความคิดซับซ้อน มีความมัน่ ใจในตัวเองสู ง พร้อมที่
จะเรี ยนรู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ แต่มี บางส่ วนที่รู้สึกไม่พร้อมจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สาหรับ
มุมมองของเจเนอเรชัน่ Y ที่มีต่อเจเนอเรชัน่ B พบว่ามีความเป็ นผูน้ าสู งมาก สุ ขุม รอบคอบ เป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาที่ดี วางตัวได้อย่างเหมาะสมไม่กา้ วก่ายการทางานของลูกน้องเน้นให้คาแนะนา ส่ วนเจเนอเรชัน่ X
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มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการทางานให้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีความขยันและเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้อง แต่
มีบางส่ วนที่ยดึ ติดกับความอาวุโส มีความเป็ นเผด็จการไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะของลูกน้อง ความคิดเห็น
ที่มีต่อเจเนอเรชัน่ Z พบว่า ไม่ค่อยมีความอดทนต่อหนักและคาวิจารณ์ มีความคิดเป็ นของตัวเองมากไม่เชื่อ
ในคาแนะนา มักตั้งคาถามเพื่อให้ได้มาซึ่ งความเข้าใจต่อสิ่ งนั้นๆ มี ความมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
เรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและชอบแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ รักอิสระ
ส่ วนเจเนอเรชัน่ Z มองตนเองว่า มีความกระตือรื อร้นกับการทางานมาก มีความใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ พร้อมรับฟั งคาวิจารณ์เพื่อนามาปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาตนเอง แต่ไม่ชอบถูกตีกรอบ พร้อมชี้แจง
เหตุผล มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ไม่ชอบเสแสร้ง ไม่ยดึ ติดกับองค์กร พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ๆ เน้นความ
สบายใจมากกว่ารายได้ ต้องการงานมีความยืดหยุน่ ส่ วน มุมมองที่มีต่อคนเจเนอเรชัน่ B คือ มีความเงียบ
และสุ ขมสู งมาก มีเหตุผลในการทางานและรับฟั งความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับด้วยความตั้งใจ และ
พร้อมเปิ ดรับข้อคิดเห็นและนามาปรับใช้และพัฒนาองค์กร มีความจงรักภักดีและพยายามส่ งต่อแนวคิดของ
ตนเองสู่ พนักงานทุกระดับ ส่ วนเจเนอเรชัน่ X มีความเคร่ งเครี ยดกับงาน ต้องการให้งานออกมาดีที่สุด
ยอมรับความคิดเห็นของพนักงานที่มีอายุนอ้ ยกว่าถ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าทาได้จริ ง ส่ วน เจเนอเรชัน่ Y มีความ
เป็ นตัวของตัวเองสู งมาก ไม่ชอบถูกบังคับ มี ความรวดเร็ ว รอบคอบ มี ประสบการณ์ ปรั บตัวได้ดี ชอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความสาคัญกับงาน
2. วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน ด้ านทรั พยากรมนุษย์ ของท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ ที่เกิดจากความ
หลากหลาย ของบุคลากรของท่ าอากาศยาน สามารถสรุ ปจุดอ่อน จุดแข็งของคนในเจเนอเรชัน่ B ว่า มีจุด
แข็งในด้านความเป็ นผูน้ าสู ง มีระเบียบวินยั เคารพกฎข้อบังคับ ทุ่มเทอุทิศตนให้กบั งาน บางกลุ่มคนเปิ ดใจ
ยอมรับเทคโนโลยี จุดอ่อน คือ ชอบออกคาสั่ง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบเข้าสังคม เจเนอเรชัน่ X มี
จุดแข็งคือ มีความคิดเป็ นของตัวเอง เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและเหตุผล เปิ ดใจรับเทคโนโลยี และมีความ
รอบคอบในการตัดสิ นใจ ยังมีจุดอ่อนที่คล้าย เจเนอเรชัน่ B คือ ชอบออกคาสัง่ ยึดติดกับความอาวุโส เจเนอ
เรชัน่ Y มีจุดแข็งคือ เชื่ อมัน่ ในตัวเองสู ง มีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรี ยนรู ้ พร้อมทางานรู ปแบบใหม่ๆ
จุดอ่อนคือไม่เคารพกฎระเบียบ ขาดตวามอดทน ไม่พร้ อมจะปรั บตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญสาหรับการสร้างความมีเอกภาพ เจเนอเรชัน่ Z มีจุดแข็งคือ มีความกระตือรื อร้น ใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ ๆ พร้ อ มรั บ ฟั ง ค าวิ จ ารณ์ เ พื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และพัฒ นาตนเอง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสูง จุดอ่อนคือ ขาดความอดทน มีปัญหาด้านการสื่ อสารกับบุคคล ขาด
ประสบการณ์และการยอมรับ ต้องการความเป็ นอิสระมากเกินไป
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3. การวิเคราะห์ แนวทางในด้ านการจัดทรั พยากรมนุษย์ เพื่อให้ บุคลากรทุกเจเนอเรชั่ น สามารถ
ร่ วมมือกันทางานเพื่อความสาเร็จขององค์ กร ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ความเห็นที่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) จากการเพิ่มขึ้นของเจเนอเรชัน่ ใหม่ ที่มีแนวคิด และทัศนคติที่แตกต่างจากเจเนอเรชัน่ เดิม คือ
ต้องการอิสระในการทางาน ต้องการมีส่วนร่ วมและกาหนดทิศทางของบริ ษทั ไปพร้อมๆ กับการเติบโตไป
ในองค์กร จึงควรมีการปรับปรุ งแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ ลดการทางานตามลาดับขั้น ให้ มีรูปแบบการ
ดาเนินงานที่มีความยืดหยุน่ มากขึ้น เพื่อให้คนทุกช่วงวัย ร่ วมมือกันทางานเพื่อความสาเร็ จขององค์กร
2) ควรมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาผลิต
ภาพในการทางานของพนักงาน เพื่อให้กลุ่มคนรุ่ นใหม่ ที่เป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ มเพิ่มพูนประสบการณ์และ
การเรี ยนรู ้ รวมถึงอานวยความสะดวกให้กบั พนักงานได้ทางานอย่างสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีช่วยทางาน
เป็ นหลัก
3) ผูบ้ ริ หารและคนทางานด้านทรัพยากรบุคคลต้องมีบทบาทในการนาและสร้างแรงบันดาลใจ
สร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้กับ พนัก งาน ออกแบบงานเพื่ อให้เ กิ ด การสับ เปลี่ ย นหมุ น เวีย นงานได้อ ย่า ง
คล่องตัว และพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนและยกระดับทักษะ ขณะที่ฝ่ายพนักงานที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ตอ้ งตระหนัก
ว่า ตนเองต้องได้รับการพัฒนาในเรื่ องใดเพื่อรองรับการทางาน ในอนาคต เพื่อตัดสิ นใจได้วา่ “จะทางานต่อ”
หรื อ “เปลี่ยนเส้นทาง” และต้องมีพ้นื ที่แห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
4) เปิ ดโอกาสให้มีตวั แทนพนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมใน การพิจารณาประเมินผลการทางาน การ
เลื่อนขั้น เงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ ง ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด บทบาทและรู ปแบบของตัวแทน
พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วม
5) ควรมีการจัดสภาพการทางาน เช่ นสถานที่ทางาน อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมการทางานที่สะดวกสบาย และสภาพการจ้างงาน เช่นสวัสดิการ ค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์
ต่างๆ โอกาสความก้าวหน้า และความมัน่ คงในงาน ที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างแรงจูงใน
ในการทางานให้บุคลากรทุกช่วงวัยได้

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษา ลักษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัยทั่วไป อุปนิสัยด้ านลักษณะการทางาน
อุปนิสัยด้ านสั งคม ตลอดจนค่ านิยม และแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรของท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่
พบว่า บุคลากรในองค์กร จะประกอบไปด้วย กลุ่มคน 4 เจเนอเรชัน่ ซึ่งมีคุณลักษณะที่เป็ นไปตาม ที่ได้แบ่ง
ลักษณะบุคคลตามช่วงเวลาหรื อช่วงวัยไว้ว่า ประกอบด้วย กลุ่มที่มีอายุ 55 - 60 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ B เงียบ
สุ ขุ ม อดทนในการท างานสู ง มุ่ ง ท างาน มี ค วามจงรั ก ภัค ดี ต่ อ องค์ก รสู ง ไม่ ช อบการเข้า สั ง คมและ

968

PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เปลี่ยนแปลง ต้องการการยกย่อง เคารพกติกา กลุ่มที่มีอายุ 40 - 54 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ X ทะเยอทะยาน
ชอบพึ่งพาตนเอง วางแผนชี วิตล่วงหน้า ชอบเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ปรับตัวได้ดี ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง ชอบความเป็ นอิสระ ท้าทายกฎเกณฑ์ (Mannheim, 1952) กลุ่มคนที่มีอายุ 26 - 39 ปี คือคน เจเนอ
เรชัน่ Y ทะเยอทะยาน มีความคิดของตนเองสู ง ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบ มีโลกส่ วนตัวสู ง ไม่ใส่ ใจต่อคาวิจารณ์
ชอบทางานเป็ นทีม ความอดทนต่า มีอิสระทางความคิด ต้องการความชัดเจน ชอบการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย
กฎระเบียบ และกลุ่มคนที่มีอายุ 22 – 25 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ Z ที่มนั่ ใจในตนเองสู ง ชอบทาหลายอย่างใน
เวลาเดี ยวกันและติ ดออนไลน์ ตรงไปตรงมา ยืด หยุ่น มี อิสระ พึ่งพาตนเอง ชอบทางานที่ มีเทคโนโลยี
ทันสมัย สภาพแวดล้อมทางานดี มีโลกส่ วนตัวสู ง (Allen and Syfert, 2009)
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน ด้ านทรัพยากรมนุษย์ ของท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ ที่เกิดจากความ
หลากหลาย ของบุคลากรของท่ าอากาศยาน พบว่า สอดคล้องตามแนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน่ ของ มันน์ไฮม์
(Mannheim, 1952) และ Allen and Syfert (2009) เจเนอเรชัน่ B มีจุดแข็งคือ มีความเป็ นผูน้ าสู ง มีระเบียบ
วินยั เคารพกฎข้อบังคับ และอุทิตตนให้กบั งาน เจเนอเรชัน่ X มีจุดแข็งคือ มีความคิดเป็ นของตนเอง เปิ ดรับ
ฟังความคิดเห็น รอบคอบ เจเนอเรชัน่ Y มีจุดแข็งคือ เชื่อมัน่ ในตนเองสู ง มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อม
ทางานในรู ปแบบใหม่ เจเนอเรชัน่ Z มีจุดแข็งคือ มีความกระตือรื อร้น ใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้ รับฟังคาวิจารณ์ และ
มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี ดังนั้นจากจุดแข็งของแต่ละเจเนอเรชัน่ องค์กรควรผสมผสานความต่างของทุกเจ
เนอเรชัน่ โดยนาจุดเด่นหรื อจุดแข็งที่เป็ นศักยภาพของแต่ละเจเนอเรชัน่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าเต็มที่
เช่น การนาความรู ้ความสามารถ เทคนิ คการทางานจากประสบการณ์การทางานของเจเนอเรชัน่ B ที่สะสม
มาอย่างยาวนาน มาปรับสอนพนักงานเจเนอเรชัน่ ใหม่ๆ หรื อการนาทักษะความรู ้ ด้านการใช้เทคโนโลยีของ
เจเนอเรชัน่ Z มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร รวมถึงการวางแผนทรัพยากรณ์
มนุ ษย์ ตามรู ปแบบของการปฏิบตั ิงานในยุค 4.0 อีกทั้งผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของบริ ษทั
PwC (2556) และมหาวิทยาลัย Southern California และ London Business School ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การรักษาพนักงานในองค์กร ลักษณะนิ สัย ทัศนคติ และแรงจูงใจของคนทางานในแต่ละรุ่ น พบว่า เจเนอ
เรชัน่ Y จะเป็ นเจเนอเรชัน่ ที่สาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรและมีส่วน
ร่ วมในการกาหนดทิศทางองค์กรแทนคนรุ่ นเก่า ดังนั้น ฝ่ ายทรัพยากรณ์มนุษย์ควรมีแผนที่จะรองรับและเปิ ด
กว้าง ยืดหยุน่ พอที่จะตอบเสนองความต้องการของพนักงานแต่ละเจเนอเรชัน่ ได้
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จากแนวทางในด้ านการจัดทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่ อให้ บุคลากรทุกเจเนอเรชั่ น สามารถร่ วมมื อกัน
ทางานเพื่อความสาเร็จขององค์ กร ที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลนาเสนอนั้น สอดคล้องกับ รู ปแบบการปฏิบตั ิงานในยุค 4.0
โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานและการรักษาคนในองค์กร ลักษณะงานที่ทา้ ทายและหลากหลาย
และความยืดหยุ่นในการทางาน ให้ได้สัดส่ วนที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริ งของเจ
เนอเรชัน่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความหลากหลายช่วงวัยของบุคลากร ทาให้บุคลากรแต่ละเจเนอเรชัน่ สามารถ
ปรับตัวและทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ ความสาเร็ จ และผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บริ ษทั PwC (2556) ที่ได้ทาการศึกษา
ร่ วมกับมหาวิทยาลัย Southern California และ London Business School เรื่ อง การรักษาพนักงานในองค์กร
ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจของคนทางานในแต่ละรุ่ น รวมทั้งศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหา ให้กบั
พนักงานในองค์กรสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พบว่า พนักงานเจเนอเรชัน่ Y
ให้
ความสาคัญกับเรื่ องการสร้ างความสมดุ ลระหว่างชี วิตการทางานกับชี วิตส่ วนตัว (Work/life balance)
มากกว่าเจเนอเรชัน่ อื่นๆ และมองว่าค่าตอบแทนหรื อการเลื่อนตาแหน่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด แต่ตอ้ งการ
ความยืดหยุ่นในการทางาน เช่น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทางานได้ ชอบการมีอิสระในการทางาน เช่น
ต้องการทางานจากที่บา้ น และเชื่ อว่าความสามารถในการทางานหรื อการผลิตงาน ไม่ได้วดั กันที่จานวน
ชัว่ โมงที่ใช้ทางาน แต่อยู่ที่ผลงานที่ได้และออกมา แต่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมและกาหนดทิศทางของบริ ษทั ไป
พร้อม กับการเติบโตไปในองค์กร ต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้เต็มที่

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
ควรนากลยุทธ์ และเป้ าหมาย ขององค์กร มาวิเคราะห์ร่วมด้วยในการวิจยั เพื่อทาให้เห็ นภาพที่
ชัดเจนและสามารถกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลในรู ปแบบปริ มาณควบคู่ไปด้วย เพื่อผลการศึกษา
ที่แม่นยา อีกทั้งควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะนิ สัยของแต่ละ เจเนอเรชัน่ เช่น
ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา ชาติพนั ธุ์ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม (period effect) เพื่อสร้างข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ เพราะเนื่องจากปั ญหาหรื อเหตุการณ์สาคัญต่างๆ อาจไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกแห่ งและส่ งผลต่อ
ทุกคนในสังคม
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรความพร้อมและการยอมรับ
เทคโนโลยีของพนักงาน และ (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย
รู ปแบบแดชบอร์ ด สาหรับงานด้านสิ ทธิ และสวัสดิการพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนื อ)
จังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานจานวน 350 คน ใช้ระเบียบวิจยั แบบผสม ใน
การศึกษาเชิงปริ มาณแบบสอบถามถูกออกแบบในประเด็นเกี่ยวกับ ข้อมูลพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กร
ความพร้ อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ สาหรั บ
การศึกษาเชิงคุณภาพเป็ นการกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย ระดับผูบ้ ริ หาร
ระดับหัวหน้าแผนก ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน และนักวิชาการ โดยใช้หลักการพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ตรงกับเรื่ องวิจยั
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ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงาน หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการใช้อานาจ พนักงานเข้าใจในขอบเขตงานและ
หน้าที่อย่างชัดเจน และระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านความพร้ อมและการยอมรั บเทคโนโลยีของ
พนักงานต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือการมองโลกในแง่ดี
ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยในการปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ วขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ด สาหรับงานด้าน
สิ ทธิและสวัสดิการพนักงานให้เป็ นไปตามความคาดหวังของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่

คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์, รู ปแบบแดชบอร์ด
Abstract
This research aims to study (1) the employee’s behavior on technological usage of organizational
culture with readiness and acceptance and (2) the guidelines for the development of the Human Resource
Information System with Dashboard Patterns for Workers’ Rights and Welfare Function at the Provincial
Electricity Authority District 1 (Northern Region) Chiang Mai Province. The researcher conducts the
mixed-method sequential explanatory research. The quantitative research methodology with data gathered
from proportional sampling groups considering sizes and numbers of 350 employees. The questionnaire is
designed in the subject of employee’s behavior on technological usage of organizational culture with
readiness and acceptance. The data was analyzed statistically using program. The qualitative research
methodology with data gathered from sampling groups considering roles and responsibilities by In-depth
interview with executive, chief of a section, professional employees, and academician.
The findings suggest that staff have a high expectation of using power, with a sub-topic of staff
understanding job roles and functions. They also have a high expectation of the technology acceptance,
with sub-topic of good perspective for using information system enhances the speed of work.
Additionally, the researcher further develops the guideline of using the Human Resource Information
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System with Dashboard Patterns for Workers’ Rights and Welfare Function, corresponding to the
expectation of staff working at the Provincial Electricity Authority District 1 (Northern Region).

Keywords: Guidelines Development, Human Resource Information System, Dashboard Pattern
บทนา
เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมของมนุษย์ใน
หลาย ๆ ด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกัน
ก็สร้างปัญหารู ปแบบใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นด้วย การทาความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีจาเป็ นต้องมอง
ระยะยาวมากขึ้น เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิ ดประโยชน์ดา้ นบวกมากกว่าจะกลายเป็ น
ผลเสี ย ต่ อสังคมโดยรวม ซึ่ งในปั จ จุ บนั หน่ ว ยงานทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชนได้มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านเอกสารเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ ความคล่องตัว ความ
สะดวก และความรวดเร็ ว ในการจัดการเอกสาร (แก้งคา, 2558)
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค หรื อ กฟภ. เป็ นหนึ่ งในองค์กรของภาครัฐที่เห็นความสาคัญในการบริ หาร
จัดการนวัตกรรมและการนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นปั จจัยในการขับเคลื่อนการดาเนิ น
ธุ รกิ จ โดยให้การสนับสนุ นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์และผลักดันกระบวนการ
ทางานโดยการน านวัต กรรมด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ กระบวนการ และแนวคิ ด การด าเนิ น การใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั รวมทั้งสนับสนุน
ให้ กฟภ. เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในทางการแข่งขันและพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
สร้างจุดแข็ง และโอกาส พร้ อมทั้งการปรับปรุ ง รวมไปถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อจัดทากลยุทธ์และแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. สู่ การดาเนินงาน
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ ที่หนึ่ งเป็ นการพัฒนายกระดับกระบวนการจัดการนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ ที่สอง เป็ นการ
สร้างค่านิ ยมและเสริ มสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ ที่สาม เป็ น
การนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ (การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค, 2563)
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการสนับสนุ นทิศทางในองค์กร
ตามยุทธศาสตร์ ของ กฟภ. ที่จะสามารถก้าวไปสู่ องค์กรดิจิทลั ได้ โดยการสร้างระบบกลไก เพื่อนาศักยภาพ
ของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสู งสุ ดและพัฒนาทักษะของพนักงานในด้านของความรู ้สึก
และอารมณ์ โดยส่ งเสริ มและขยายผลการใช้งานด้านนวัตกรรมในองค์กรอย่างเป็ นระบบและสนับสนุนการ
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ปฏิบตั ิงานของ กฟภ. ให้มี Productivity สู งขึ้น โดย กฟภ. กาหนดแนวคิดภายใต้ยทุ ธศาสตร์แผนแม่บท 12
แผนแม่บทและการดาเนิ นงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ตามยุทธศาสตร์ ท้ งั สี่ ดา้ น (4Ds) เพื่อการปรับเปลี่ยน
องค์กรให้เป็ นภาพอนาคต กฟภ. ต้องมีกลยุทธ์ดา้ นบุคลากรที่แตกต่างกัน โดยภาพอนาคตของ กฟภ. จะเป็ น
องค์กรที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานมากขึ้น (Digital Utility) ซึ่ งรวมถึงกลุ่มปฏิบตั ิงานประจา
(Business As Usual: BAU) งานที่เป็ นงานประจาของ กฟภ. ไม่ว่าจะเป็ นงานนวัตกรรมและงานบ่มเพาะ
ธุรกิจใหม่ (Innovation) งานที่ปรับเปลี่ยนไปเป็ นงานใหม่ ๆ หรื อธุรกิจใหม่ ๆ (Transformation) หรื อ การ
ทาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ด (Implementing HR Dashboard) ล้วนเป็ นกล
ยุทธ์ที่ช่วยให้พนักงานของ กฟภ. ได้สัมผัสการเป็ นองค์กรดิจิทลั เนื่ องจากระบบงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์
นั้น เป็ นระบบที่พนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสได้ใช้งาน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กฟภ. เห็นถึงความสาคัญในการใช้ขอ้ มูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ให้ความสาคัญกับผูใ้ ช้ระบบงานในทุกการออกแบบระบบงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร (การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค, 2562)
การจัดทารายงานด้วยรู ปแบบแดชบอร์ ด (Dashboard) เป็ นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive
Analytics) รู ปแบบหนึ่ง เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และรู ปแบบข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบนั ให้เข้าใจถึงปั จจัย
ในการขับเคลื่อนประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน และความซับซ้อนของปฏิสมั พันธ์ระหว่างระดับของ
พนักงาน สมรรถนะ ค่าตอบแทน โครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน ประวัติพนักงาน และปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ ง
ถือเป็ นหนึ่ งในการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ (HR Analytics) ที่สาคัญในการปรับปรุ งกระบวนการทางาน
ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีความคล่องตัว มีสมรรถนะสู ง สร้างการตัดสิ นใจเชิงบวกให้กบั
องค์กร (สุ จิตรา และคณะ, 2561)
ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านทรั พยากรมนุ ษ ย์ของ กฟภ. บรรลุ ตามยุทธศาสตร์ ทั้งการบู รณาการด้า น
ทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่อเป็ นการรองรับต่อโครงสร้ างขององค์กรและเพื่อเป็ นการขับเคลื่อนระบบงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นแบบดิจิทลั (HR Digital System) ตามแผนที่วางไว้ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั ศึกษาความคาดหวัง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการใช้งานระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ อีกทั้ง
แนวทางการพัฒนาและปรั บปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ให้
เป็ นไปตามความคาดหวังขององค์กร

PSPARN 2022

975

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กร ความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงาน
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าคเขต 1 (ภาคเหนื อ ) จังหวัดเชี ย งใหม่ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ด สาหรับงานด้านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ด
สาหรับงานด้านสิ ทธิ และสวัสดิการพนักงานให้เป็ นไปตามความคาดหวังของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ดสาหรับ
งานด้านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิ จ ัย ได้น ามาสร้ า งเป็ นกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ซึ่ ง ใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ดสาหรับงานด้านสิ ทธิ
และสวัสดิการพนักงาน จะพิจารณาจากประเด็นข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 4 ปัจจัย (เตชสิ ทธิ์, 2559) ได้แก่ ด้านการใช้อานาจ ด้านการบริ หารงาน ด้าน
การหลีกเลี่ยง ด้านปั จเจกบุคคล และข้อมูลความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงานต่อการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 6 มิติ (ศิรินนั ท์, 2557) ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี ความสนใจริ เริ่ ม
นวัตกรรม ความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน รวมไป
ถึงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดงผลด้วยรู ปแบบแดชบอร์ดในเบื้องต้น

ทบทวนวรรณกรรม
ก่อนที่จะดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศงานด้านทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ดสาหรับ
งานด้านสิ ทธิ แ ละสวัสดิ ก ารของพนัก งาน จากการพิจ ารณาในข้อจ ากัด ต่ าง ๆ การนาระบบมาใช้ตอ้ ง
คานึงถึงความพร้อมขององค์กรที่จะพัฒนาระบบงานไปสู่ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ ในการวาง
ระบบสารสนเทศจะต้องมีความมัน่ ใจในระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ และต้องคานึ งถึงการ
ยอมรับของพนักงานในการใช้ระบบสารสนเทศ เนื่ องจากองค์กรต้องป้อนข้อมูลที่สาคัญใส่ ลงไปในระบบ
ดังนั้นข้อควรคานึงในการจัดทาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์มีดงั นี้
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพร้ อมและการยอมรับเทคโนโลยี
1.ด้ านความพร้ อม
ทฤษฎีความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness: TR) ได้กล่าวถึงความโน้มเอียงของ
บุคคลในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งความเชื่อทางบวกและทางลบ เพื่อบรรลุเป้ าหมายได้
ต่าง ๆ ทั้งในเรื่ องการใช้ชีวิตประจาวันและการทางาน จากนั้นรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อเหมือนกันรวมกัน
เพื่อศึ กษาความโน้มเอียงของบุคคล จากการสั งเกตปฏิกิริยาต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซึ่ ง
การศึกษาดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 4 มุมมอง (Parasuraman and Colby, 2001) ดังนี้
(1) การมองโลกในแง่ ดี (Optimism)
คื อ ความเชื่ อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการใช้ชีวิตประจาวันและสนับสนุนให้เกิดการควบคุมและมีความยืดหยุน่ ได้
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(2) ความสนใจริ เริ่ มนวัตกรรม (Innovativeness) คือ การเป็ นคนแรกในการนาเทคโนโลยีไปใช้ ซึ่ง
เป็ นการรับรู ้ถึงความพึงพอใจส่ วนตัว รวมถึงการเป็ นผูน้ าจากการมีนิสัยชื่ นชอบการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการใช้
เทคโนโลยี
(3) ความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยี (Discomfort) คือ การรับรู ้ถึงการไม่สามารถควบคุมการ
ใช้เทคโนโลยีของตนเองได้ รู ้สึกถูกเทคโนโลยีครอบงา โดยรับรู ้ได้จากประสบการณ์และความกลัว เมื่อได้
เผชิญกับการใช้เทคโนโลยี
(4) ความไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย (Insecurity) คือ ความไม่เชื่ อในการใช้เทคโนโลยี ว่า
เทคโนโลยีจะสามารถทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยา ซึ่ งจาเพราะกับผูท้ ี่ตอ้ งพบเจอกับการใช้เทคโนโลยีข้ นั
พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
2. ด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้พนักงานยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ได้แก่ พฤติกรรม ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี และการใช้งานของเทคโนโลยีที่สะดวกและง่ายขึ้น (สิ งทะ และ
คณะ, 2555) และการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งในการใช้งานและการอยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยี ซึ่งจะทาให้เกิดทักษะความรู ้ และความต้องการใช้เทคโนโลยี (ศศิพร , 2555)
Davis, F.D. (1989) ได้ทาการพัฒนา TAM เป็ นการขยายองค์ความรู ้ต่อจากทฤษฎีการกระทาตาม
หลักเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) ที่เชื่อว่าการที่บุคคลจะลง
มือต่อพฤติกรรมใดนั้น สามารถทานายได้จากการวัดความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) และความตั้งใจ
กระทา (Intention) ซึ่งท้ายสุ ดผลของความตั้งใจที่จะกระทาก็จะส่ งผลให้เกิดการกระทานั้นขึ้น และเพื่อใช้ใน
การอธิ บายหรื อทานายพฤติกรรมของผูใ้ ช้ในการยอมรับหรื อต้องการที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น (Information Technology) โดยนามาศึกษาต่อจนได้เป็ น TAM ที่ประกอบไปด้วย
(1) การรับรู้ถึงผลประโยชน์ (Perceived Usefulness)
Davis (1989) อธิ บายว่า ความเชื่ อของบุคคลที่มีโอกาส ได้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังกล่าวแล้วรับรู ้ถึงประโยชน์และมีแนวโน้มช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของตนเองได้ (Davis
et al. 1989) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่ผา่ นโดยเพนเดอร์ ได้อธิบายว่า
เป็ นความเชื่อของบุคคลหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์ใดบ้าง จากการแสดงออกถึงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ ง
(Pender, 1996) หรื อความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเมื่อกระทาพฤติกรรมนั้นแล้วจะทาให้ตนเองได้รับ
ผลตอบแทนในเชิ งบวก เช่ น การนาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ สามารถเพิ่มศักยภาพ และ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ให้แก่ผใู ้ ช้งานได้
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(2) การรับรู้ความง่ าย (Perceive Ease of Use)
ความเชื่อความคาดหวังของผูน้ าระบบสารสนเทศมาใช้ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ง่ายไม่จาเป็ นต้องใช้
ความพยายามอย่างมากในการเรี ยนรู ้ โดยเดวิสได้กล่าวว่าการรับรู ้ ความง่ายตามคาจากัดความของคาว่า
“ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรื อความพยายาม” (Davis, 1989)
(3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ งาน (Attitude Toward Using)
นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (2525) ได้กล่าวว่า ความคิดหรื อความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อสิ่ งเร้าอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง โดยทัศนคติแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นจิตใจของแต่
ละบุคคลในการตอบสนองสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในทิศทางที่แตกต่างกัน ไม่สามารถสังเกตหรื อวัดได้โดยตรงแต่
สามารถสังเกตได้หรื อวัดได้จากพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่ งต่าง ๆของแต่ละบุคคล
(4) พฤติกรรมของผู้ใช้ งาน (Behavioral Intention)
โกลเดนสัน (Goldenson, 1984) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมคือการกระทาหรื อ
การตอบสนองของการกระทาทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ทั้ง
ภายในและภายนอก รวมถึงการกระทาต่าง ๆ ที่เป็ นไปอย่างมีจุดหมายสังเกตได้หรื อเป็ นการกระทาที่ผ่าน
กระบวนการคิดพิจารณา หรื อเป็ นไปอย่างไม่รู้ตวั
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับแดชบอร์ ด
อสมา กุลวานิ ชยไชยนันท์ (2561) ได้แ บ่งการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็ น 5 ส่ วน ซึ่ งการ
แสดงผลขึ้นสู่ แดชบอร์ด เป็ นส่ วนสุ ดท้ายที่สาคัญในการแสดงผลและการกระทา (Report and Action) คือ
การแสดงผลลัพธ์จากการการคานวณ ทั้งรู ปแบบของกราฟ ตาราง หรื อรู ปแบบอื่น ๆ
LIN (2563) ได้ให้ความหมายของแดชบอร์ ด (Dashboard) คือการแสดงข้อมูลที่สาคัญที่สุดที่
จาเป็ นต้องใช้ใ นการบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ห นึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ ง เป็ นการรวมและจัดการข้อมู ลจากการ
ประมวลผลข้อมูลจานวนมาก ทาให้สามารถดึงข้อมูลได้เพียงการมองครั้งเดี ยวผ่านหน้าจอผูใ้ ช้งาน แล้ว
สามารถนามาช่วยในการตัดสิ นใจในเรื่ องนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ วและทันเวลา

วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 2,700 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) โดยกาหนด กลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
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การวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 350 คน โดยใช้สถิติวิชาการของ ทาโร ยามาเน่ ที่ความ
เชื่อมัน่ 95% และเชิงคุณภาพผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็ น 4 กลุ่ม รวม
ทั้ง สิ้ น 10 คน แบ่ ง ออกเป็ น ระดับ ผูบ้ ริ ห าร จ านวน 3 คน ระดับ หัว หน้า แผนก จ านวน 3 คน ระดับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 3 คน และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 คน
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้หลักการพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ความรั บผิดชอบที่ตรงกับ
เรื่ องที่วิจยั
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 สารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ด ประกอบด้วยข้อมูลส่ วนบุคคลข้อมูล
พฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ข้อมูลความพร้อมและการยอมรับ
เทคโนโลยีของพนักงานต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระดับการวัดแบบอัตราภาคชั้น
(Interval Scale) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ประเมินผล
ระยะที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ประกอบด้วยระดับผูบ้ ริ หาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน และนักวิชาการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
ที่ครอบคลุมหลักการและมีคุณภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั มากที่ สุด โดยมีการออกแบบ
สัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ างใช้ลกั ษณะคาถามปลายเปิ ด เพื่อต้องการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่ม
ตัวอย่างในประเด็นคาถามชุดเดียวกัน และต้องการทราบความคิดเห็นเชิงลึกจากความรู ้และประสบการณ์ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการทางสถิติที่ใช้สาหรั บงานวิจยั นี้ ได้แก่ การรายงานผลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ประกอบกับการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) ตามกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ด สาหรับงานด้านสิ ทธิ และ
สวัสดิการพนักงาน ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
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ผลการศึกษา
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงผสมโดยใช้การวิจยั เชิงปริ มาณนาการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กร ความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ด สาหรับงานด้านสิ ทธิ และสวัสดิการพนักงาน 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ด สาหรับงานด้านสิ ทธิ และสวัสดิการ
พนักงานให้เป็ นไปตามความคาดหวังของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
จากการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 350 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนื อ) เชี ยงใหม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. พฤติกรรมด้ านวัฒนธรรมองค์ กรในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
(1) ด้านการใช้อานาจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน พบว่าระดับความคิดเห็นใน
หัวข้อ “ท่านมีความเข้าใจในขอบเขตงานและหน้าที่ของท่านอย่างชัดเจนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคื อ “องค์ก รของท่ านมี แ ผนผังการบริ ห ารองค์ก รที่ ชัดเจนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดคือ “องค์กรของท่านมีความพยายามในการลดช่ องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
(2) ด้านการบริ หารงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน พบว่าระดับความคิดเห็นใน
หัวข้อ “พนักงานภายในองค์กรของท่านสามารถทางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “ระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขององค์กรขึ้นอยูก่ บั ความสามารถใน
การทางานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ “องค์กรของท่านให้โอกาส
พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
(3) ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่ นอนด้านจิตสานึ กในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าระดับ
ความคิดเห็นในหัวข้อ “พนักงานส่ วนใหญ่ในองค์กรของท่านให้ความสาคัญกับความมัน่ คงในการทางาน
ด้านเทคโนโลยี” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
(4) ด้านปั จเจกบุคคลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน พบว่าระดับความคิดเห็นใน
หัวข้อ “องค์กรของท่านให้โอกาสกับพนักงานทุกคนในการเสนอผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “ท่านมีโอกาสได้ใช้ศกั ยภาพและความสามารถในการทางานได้อย่างเต็มที่ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
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2. ปัจจัยด้ านความพร้ อมและการยอมรั บเทคโนโลยีของพนักงานต่ อการใช้ งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงาน
(1) การมองโลกในแง่ดี พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ช่วยในการปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ วขึ้น” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน” และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดเวลา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อกับผูอ้ ื่น”
(2) ความสนใจริ เริ่ มนวัตกรรม พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ท่านสนใจอยูเ่ สมอ” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “ท่านคิดว่าการเรี ยนรู ้การ
ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารใหม่ ๆ เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย” และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ “หากมีการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท่านจะสนใจเข้าร่ วม”
(3) ความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “ท่านรู ้สึก
ว่าต้องระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพราะอาจเกิดเหตุขดั ข้องระหว่างการใช้งาน” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ “ท่านรู ้สึกกังวลเมื่อจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
(4) ความไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “ท่านคิดว่าข้อมูลส่ วนตัวที่
อยู่ในระบบสารสนเทศไม่ปลอดภัย” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “ท่านกังวลว่าจะมีคนลักลอบดูขอ้ มูล
หากท่านส่ งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
(5) การรับรู ้ถึงผลประโยชน์ พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่าน
รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้มีเวลาใน
การปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น เพื่อไปปฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ” และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ประสานงานฝ่ ายต่าง ๆ
เป็ นไปด้วยความสะดวก”
(6) การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยลดขั้นตอนในการทางาน สะดวกรวดเร็ วขึ้น” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
ให้การปฏิบตั ิงานง่ายขึ้นไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน” และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กบั วิธีการทางานแบบดั้งเดิมได้”
(7) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ "ท่านมีความต้องการที่จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “ท่านจะแนะนาให้
ผูอ้ ื่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบตั ิงาน” และ “ท่านมีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศใหม่ ๆ ตามลาดับ” และหัวข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุ ดคือ “ท่านมีความต้องการ ที่จะเปลี่ยนรู ปแบบการ
ปฏิบตั ิงานรู ปแบบเดิมมาเป็ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
(8) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน พบว่า ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ “ปั จจุบนั ท่านใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานในองค์กรของท่าน” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ “ท่านสามารถประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานได้” และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ “ท่านสามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้”
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อต้องการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในเชิงลึกตาม
ประสบการณ์ ที่แ ตกต่ างกัน ของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึ กษาวิจยั ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย ระดับผูบ้ ริ หาร จานวน 3 คน ระดับหัวหน้าแผนก จานวน 3 คน ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน
จานวน 3 คน และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 คน เพื่อจะนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสนับสนุนผลการวิเคราะห์ ที่ได้จากแบบสอบถาม และนาไปสู่ แนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ด สาหรับงานด้านสิ ทธิ และสวัสดิการพนักงานการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการสัม ภาษณ์ ใ นประเด็น ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ก ารน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยรู ปแบบแดชบอร์ ดมาใช้งานด้านทรั พยากรมนุ ษย์ การรับรู ้ ความง่ายในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรู ปแบบแดชบอร์ ด ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
และพฤติกรรมด้านความพร้อมและการยอมรับในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
ด้วยรู ปแบบแดชบอร์ด สาหรับงานด้านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการสัมภาษณ์สรุ ปภาพรวมได้ดงั นี้
1. การรับรู ้ถึงประโยชน์การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรู ปแบบแดชบอร์ ดมาใช้งานด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นสิ ทธิ และสวัส ดิการของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนื อ) จังหวัด
เชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทุกระดับส่ วนใหญ่ พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์การ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรู ปแบบแดชบอร์ ดมาใช้งานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร จะทาให้
ประหยัดทรัพยากรและเวลาในการทางาน สะดวกรวดเร็ ว ข้อมูลมีการอัพเดทสม่าเสมอ พนักงานสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านระบบและดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว สามารถเรี ยกใช้
งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยในการเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนก่อนการตัดสิ นใจในการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
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2. การรับรู ้ความง่ายในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรู ปแบบแดชบอร์ ด ข้อมูลที่ได้
จากการสัม ภาษณ์ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่า งทุ ก ระดับ ส่ ว นใหญ่ พบว่ า จากการที่ ไ ด้มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจัดการระบบเอกสารมาใช้ในองค์กรก่อนหน้านี้ ในระยะแรกพนักงานมีความกังวลความ
ไม่สบายใจในการใช้งานและไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เมื่อได้มี
การประกาศใช้งานจริ งอย่างเป็ นทางการและพนักงานก็เริ่ มมีความเข้าใจในกระบวนการทางานของระบบ
ใหม่ ซึ่ งแท้จริ งแล้วภาพรวมการทางานของระบบเดิมเมื่อเทียบกับการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
มีความคล้ายคลึง แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปด้วยฟั งก์ชนั การทางานที่ใช้งานง่ายกว่า
สะดวกรวดเร็ ว กว่ า มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จากความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ม องว่ า การที่ จ ะน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ด มาใช้สาหรับงานด้านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงาน กฟภ.
นั้น หากมี ก ารสื่ อสารหรื อประชาสัมพัน ธ์แ ละจัด ให้มีก ารฝึ กอบรมเพื่อสร้ า งความรู ้ ความเข้าใจให้กับ
พนักงาน รับรู ้ถึงความง่ายและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน พนักงานก็พร้อมที่จะทาความเข้าใจและ
เรี ยนรู ้ในการใช้ระบบฯ
3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตัวอย่างทุกระดับส่ วนใหญ่ พบว่า ในการเปิ ดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง พนักงานส่ วนใหญ่พร้อมที่จะ
เรี ย นรู ้ ก ารน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ด้า นสิ ท ธิ แ ละ
สวัสดิ การของพนักงาน อี ก ทั้งยังมองว่าการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานจะ
สามารถลดขั้น ตอนในการปฏิ บ ัติ ง านได้เ ป็ นอย่ า งดี ประหยัด เนื้ อ ที่ ใ นการจัด เก็ บ เอกสาร ช่ ว ยลด
กระบวนการในการคียง์ านซ้ า ๆ ระหว่าง HR และผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่ก็มีบางคนมองว่าเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก ซึ่ งยัง
ยึ ด ติ ด กับ วิ ธี ก ารท างานแบบเดิ ม ทั้ง นี้ สิ่ ง ที่ เ ป็ นปั จ จัย ส าคัญ คื อ การได้รั บ การสนับ สนุ น จากผูบ้ ริ ห าร
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นแบบอย่างให้แก่พนักงานและสนับสนุนการทางานในรู ปแบบ
ใหม่ ๆ มากกว่า ยึด ติ ด วิ ธี ก ารท างานแบบเดิ ม ผูบ้ ริ ห ารต้อ งปลู ก ฝั่ ง แนวคิ ด ในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานในองค์กร โดยทาให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กร เริ่ มจากการที่
ผูบ้ ริ หารเป็ นคนเริ่ มลงมือทามีการทาให้เห็นเป็ นตัวอย่าง เปลี่ยนระบบการทางานให้เป็ นระบบสารสนเทศ
ทาให้พนักงานเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิง่ ขึ้น
4. พฤติกรรมด้านความพร้อมและการยอมรับในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ด สาหรับงานด้านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงาน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตัวอย่างทุกระดับส่ วนใหญ่ พบว่า พนักงานมีความเข้าใจ และสามารถเรี ยนรู ้การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งองค์กรยังมีโครงการสนับสนุ นในการจัดซื้ ออุปกรณ์
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ทนั สมัย อยู่เ สมอ เพื่อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ก ารทางานที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
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สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นในยุคปั จจุบนั อีกทั้งหากมีการกาหนดนโยบายจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง พนักงานส่ วน
ใหญ่ก็พร้อมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง กระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตามเป้ าหมายของ
องค์กร

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากการศึกษางานวิจยั แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ด
สาหรับงานด้านสิ ทธิและสวัสดิการพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนื อ) จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1) องค์กรควรให้ความสาคัญในการจัดการฝึ กอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
และให้ความรู ้พนักงานในการใช้ระบบสารสนเทศอยู่เสมอ โดยในการฝึ กอบรมควรจะเน้นการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน และควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการทบทวน
ความรู ้ ความเข้าใจ พัฒนาบุคลากรให้สามารถแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นในการใช้งานระบบสารสนเทศ และ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานได้
2) องค์กรควรกระตุน้ และเน้นย้ าให้พนักงานเห็ นถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึกษาวิจยั ครั้ งต่อไปควรนาผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ไปเป็ นแนวทางในวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยรู ปแบบแดชบอร์ ดสาหรับงานด้านสิ ทธิ และ
สวัสดิการพนักงาน ให้สามารถต่อยอดและขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2) การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรนาผลการวิจยั ครั้งนี้ไปศึกษาเชิงลึกถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กร เพื่อเป็ นปัจจัยประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายของ
ผูบ้ ริ ห ารในการพัฒ นาระบบสารสนเทศในองค์ก ร และน าไปประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
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บทคัดย่ อ
จุดประสงค์การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อ ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของท่า
อากาศยานเชี ยงใหม่ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน นาเสนอแนวทางการ
สร้างความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจ เพื่อยกระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน
โดยวิจยั เชิ งปริ มาณเก็บข้อมู ลจาก พนักงานท่าอากาศยานเชี ย งใหม่ 178 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ความผูกพันต่อองค์กร แต่
ปั จจัยด้านการสร้างความพึงพอใจและแรงงจูงใจมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง แนวทางการยกระดับ
ความผูกพัน และความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทางาน พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ ความคาดหวังและ
ต้องการให้มีการปรับมีการบริ หารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล โดยตั้งดัชนี ช้ ีวดั
ระดับบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสอดคล้องเป้าหมายทางธุรกิจ

คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, พนักงานระดับปฏิบตั ิการ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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Abstract
The objectives of the study of the organizational commitment of operating staff at Chiang Mai
Airport Analyze the factors affecting employee engagement with the organization. It offers ways to build
engagement, motivation and satisfaction. to enhance the bond and employee satisfaction by quantitative
research collecting data from 178 Chiang Mai Airport employees using a questionnaire as a tool. The
results of the studies found that Chiang Mai Airport Operations Staff There is a moderate level of
commitment to the organization. Personal factors had no statistically significant relationship with
organizational commitment. But the satisfaction and motivation factors were moderately correlated.
Approaches to enhancing engagement and satisfaction and motivation in working, found that most of the
employees Expectations and requirements for compensation management are adjusted in connection with
individual performance. by setting up a personal indicator in accordance with the strategy and in
accordance with business goals.

Keywords: Organizational Commitment , Airport’s Operational Employees, Chiang Mai International
Airport

บทนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์น้ ัน ถื อ เป็ นปั จ จัย หลัก ในทุ ก องค์ก ร และยัง ท าให้อ งค์ก รเจริ ญ ก้า วหน้า หรื อ
ล้มเหลว ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการ และนักบริ หารในองค์ก รระดับชาติ และระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่ อง มี
ต้นแบบหลักการและแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM Model) ที่ถูกนาเสนอขึ้นมาจานวนมาก
(การจัดการ, 20/5/2019) สาเหตุที่ตอ้ งมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะมนุษย์มีความรู ้สึกและเป็ นสิ่ งที่มี
ชี วิต ที่มีอารมณ์ ค่านิ ยม ความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่ งมี ผลในการกาหนดพฤติกรรมโดยตรง (Hrnote
asia,2019)การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายสาคัญประการหนึ่ง คือ การรักษา และทาให้พนักงานที่เก่ง
มีคุณภาพคงอยู่กบั องค์กรตลอดไป ไม่เกิ ดปั ญหาการลาออก เปลี่ยนงาน หรื อย้ายงาน ที่เป็ นปั ญหาที่ไม่
ต้องการเผชิญ องค์กรยุคใหม่จึงให้ความสนใจเรื่ องการรักษาพนักงานอย่างมาก ด้วยการสร้างแรงจูงใจ เรื่ อง
ตัวเงิน สวัสดิการ โอกาสการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้สึกมีคุณค่า เกิดความผูกพันต่องาน ต่อองค์กร ปั จจุบนั
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องค์กรต่างๆ มีความตระหนักถึงการสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดสารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ เช่น
บริ ษทั การปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย (ปตท.) ทาการศึกษาปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อความผูกพัน ควบคู่ไปกับ
การสารวจ วิเคราะห์ความผูกพันและความพึงพอใจ ตาม PTT Engagement Model เพื่อเรี ยนรู ้ความต้องการ
ความคาดหวังของพนักงาน และนาผลมาวิเคราะห์ปรับปรุ งแนวทางการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ
ที่เชื่ อมโยงไปสู่ ผลลัพธ์ทางธุ รกิ จ จัดทาแผนดาเนิ นงานเพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของ
พนักงาน และนามาปรั บปรุ งการบริ หารทรั พยากรบุคคล และถือเป็ นการสารวจวัฒนธรรม ค่านิ ยมของ
องค์กรที่สาคัญต่อความผูกพันของพนักงานได้อีกด้วย (ทิศทางการบริ หารคน, สื บค้น 09/07/2021)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย เป็ นหนึ่ งในองค์กรรัฐวิสาหกิจหนึ่ งของประเทศไทย ที่ตระหนักถึงการ
สร้ างความผูกพัน กับบุคลากรในองค์กรอย่างมาก มี การสร้ างแรงจู งใจ เช่ น การจัดสวัสดิ การ ด้านการ
รักษาพยาบาล จัดสรรบ้านพัก กองทุนสงเคราะห์ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและช่วยเหลือบุตร และการ
จ่ายเงินโบนัส (ซึ่ งได้งดจ่ายมาตั้งแต่ปี 2563 เนื่ องจากการระบาดของโรคติดต่อ Covid-19) องค์กรมีการจัด
สารวจความพึงพอใจ แรงจูงใจของพนักงาน และความผูกพัน โดยการให้พนักงานประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กร ตอบแบบสารวจผ่านทางระบบ Line Official ขององค์กร คือ “AOT STAFF” มี
การจัดกิ จกรรมชิ งรางวัลผ่านระบบ Online เสมือนเป็ นการจูงใจให้พนักงานมีความผูกพัน รักองค์กร
(เอกสารเวียนของหน่วยงานภายในองค์กร, สื บค้น 20/07/2021)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Chiang Mai International Airport) เป็ นท่าอากาศยานที่บริ หารงานโดย
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) โดยมีผอู ้ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็ นผูก้ ากับดูแล โดย
มุ่งเน้นการให้บริ การอานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ แบ่งโครงสร้างการปฏิบตั ิงาน เป็ น 2 สาย ได้แก่ สาย
สนับสนุ นธุ รกิจ สายปฏิบตั ิการ และอีก 2 ส่ วนงาน มีพนักงานระดับบริ หาร 72 คน และ ระดับปฏิบตั ิการ
จานวน 178 คน แบ่งออกเป็ นสายสนับสนุ นธุ รกิ จ 84 คน สายปฏิบตั ิการ157 คน และส่ วนมาตรฐานท่า
อากาศยาน และอาชีวนามัย 6 คน และงานบริ หารคุณภาพบริ การ 3 คน ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานของ
ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ จึงให้ความสนใจศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน แนว
ทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานให้เหมาะสม ผลการศึกษานี้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็ นข้อมูลเสนอผูบ้ ริ หาร โดยสามารถนาไปปรับใช้การวางแผน และพัฒนากระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่
2. ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของท่า
อากาศยานเชียงใหม่
3. นาเสนอแนวทางการสร้างความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจ เพื่อยกระดับความผูกพัน
และความพึงพอใจของพนักงาน และรักษามาตรฐานการทางานและองค์กรให้สูงขึ้น

สมมติฐาน
1.ปั จจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของท่า
อากาศยานเชียงใหม่
2. การสร้ างความพึงพอใจ และแรงจู งใจในการทางานขององค์กร สัมพันธ์กับความผูกพันต่ อ
องค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของท่าอากาศยานเชียงใหม่

กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาวิจ ัย เกี่ ย วกับความผูก พัน ต่ อองค์ก รของพนัก งานระดับปฏิ บตั ิ ก ารของท่ า อากาศยาน
เชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด เรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กร ที่มีผูใ้ ห้ความหมายไว้มากมาย ได้แก่ เมาว์เดย์,
สเตียร์ส และพอร์ตเตอร์ ที่ว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึง ความเชื่อมัน่ ยอมรับค่านิยม และ
ยอมรับเป้าหมายขององค์กร เต็มใจทุ่มเทความพยายาม เพื่อประโยชน์ และดารงความเป็ นสมาชิกขององค์กร
มาร์ ช และแมนนารี ให้ความหมายว่าเป็ นลักษณะความตั้งใจของคนที่จะพยายามเต็มที่ในการทาประโยชน์
ให้องค์กร ต้องการที่จะอยู่กับองค์กร รวมถึ งขั้นของความของความรู ้ สึกที่ เป็ นส่ วนนึ งของกิ จการ และ
ตลอดจนการมององค์กรในแง่ดี และ เมาว์เดย์ ให้ความหมายว่า เป็ นการแสดงออกเกินกว่าความจงรักภักดี
เพราะเป็ นความลึกซึ้ง และทาให้คนยินดีที่จะอเสี ยสละตัวเองเพื่อรักษาองค์กร
ดังนั้นแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง สิ่ งแสดงออกของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
องค์กร ถ้าหากผูกพันต่อองค์กรสู งมากเท่าไหร่ การที่จะลาออก ก็จะลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตามแนวคิดทั้ง 3
ข้างต้นนั้นมีความแตกต่างกัน คือ แนวคิดแรก หมายถึง คนทางาน ไม่ลาออก เพราะมีความต้องการที่จะอยู่
ในองค์กร แนวคิดที่สอง หมายถึง คนต้องอยูใ่ นองค์กร เพราะจาเป็ นต้องอยู่ และแนวคิดสุ ดท้าย หมายถึง คน
ผูกพันต่อองค์กร เพราะเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่ควรจะทา เพื่อความถูกต้อง เป็ นต้น
ในส่ วนของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ ของท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของ สเตียร์ ส ที่ได้เสนอตัวอย่างเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กร แบ่งได้ 3 ส่ วน คือ ปั จจัยใช้กาหนดความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะของความผูกพันต่อ
องค์กร มี ตวั แปรที่ เกี่ ยวข้องความผูกพัน แบ่ งได้ 3 ส่ วน คือ ลักษณะส่ วนบุ คคล ลักษณะของงาน และ
ประสบการณ์ เป็ นต้น
การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทางาน ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของ Frederick Herzberg มา
เป็ นแนวทางในการศึกษา ที่พบว่า สิ่ งที่สร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจให้กบั คนนั้น เกี่ยวกับ ความพอใจ
และไม่พอใจ ที่มีผลต่อการทางาน มี 2 ประเภท เรี ยกว่า ปั จจัยสุ ขอนามัยหรื อปั จจัยรักษา เช่น สวัสดิ การ
เงินเดือน ความมัน่ คง ความสัมพันธ์ในการทางาน และ ปั จจัยจูงใจ เช่น ผลสาเร็ จของการทางาน การได้รับ
การเลื่อนตาแหน่ง
นอกจากนี้ เพื่ อ ยกระดับ ความผู ก พัน และความพึ ง พอใจของพนัก งาน ให้ เ หมาะสมกับ การ
เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั และรักษาความมีมาตรฐานในการทางานให้สูงขึ้น ผูว้ ิจยั จึงนาแนวคิดของบริ ษทั
การปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย (ปตท.) ที่ทาการศึกษา และกาหนดปั จจัยสาคัญ ที่มีผลกับความผูกพัน
รวมถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร โดยมีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์เรื่ องการแต่งตั้งและ ปรับ
เลื่ อ นระดับ ให้มี ม าตรฐาน ผลคื อ ท าให้พ นัก งานมี ศ ัก ยภาพ มี ผ ลการท างานดี ยิ่ง ขึ้ น โดย ปตท. มี ก าร
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ปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่ องค่าตอบแทน เงินเดือน เป็ นการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน ทาให้ส่งผลใน
ระยะยาว เพราะ องค์กรสามารถรักษาระดับค่าตอบแทนของพนักงาน ให้เทียบเท่ากับองค์กรอื่นๆ และมีการ
บริ หารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล ทาให้เกิดความแตกต่างของผลการปฏิบตั ิงาน
มีการจัดทาแผนพัฒนาสายอาชีพให้กบั พนักงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการรองรับตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพได้ตรงกับงาน มีสวัสดิการและ สิ ทธิประโยชน์หลากหลายรู ปแบบ

วิธีการวิจยั
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ที่ใช้วิจยั เชิงสารวจ (Survey research method)
กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 178 ราย ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทั้งหมด ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับกลุ่มพนักงานระดับปฏิบตั ิการของท่าอากาศยาน
เชี ย งใหม่ และใช้โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป ประมวลผลด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ วิ เคราะห์ ข อ้ มู ล ใช้สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics)ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สถิติ
เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพัน และแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน ที่เป็ นคาถามปลาย
ปิ ด แบบมาตรฐานส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) สามารถแยกคะแนนได้ 5 ช่วง
ระดับ กาหนดช่วงการแปลผลไว้ ดังนี้

PSPARN 2022

993

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การทดสอบสมมติฐาน ข้ อที่ 1 ใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
ทาการทดสอบสมมติ ฐาน ความแตกต่ า งค่ าเฉลี่ ย ของผูต้ อบแบบสอบถามตั้ง แต่ 2 กลุ่ ม ขึ้ น ไป และใช้
Independent T-test วิเคราะห์ตวั แปร 2 ตัว คือ เพศ และอายุ การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและ ความพึงพอใจใน
การทางานกับความผูกพันต่อองค์กร

ผลการวิจยั
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จานวน 178 คน ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศชาย 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.4 อายุ 31-40 ปี 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.9 การศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.9 ระดับปริ ญญาตรี 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.6 สู งกว่าปริ ญญาตรี 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.5 เป็ นต้น
2. ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ จากผลการ
วิเคราะห์ในภาพรวม พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และเกาะกลุ่มไป
ในทางเดี ยวกัน (S.D.0.773) จะเห็นว่ามีความผูกพันในระดับปานกลางทั้งหมด เช่น ด้านพฤติกรรม และ
ความต้องการคงอยู่กบั องค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.40 รองลงมาคือ ด้านความผูกพันอย่างต่อเนื่ อง
และตามบรรทัดฐานทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และ ด้านความรู ้สึก และความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์กร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในภาพรวม
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3. แนวทางการสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทางานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ การสร้าง
ความพึงพอใจในการทางาน ในภาพรวมพบว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการดาเนิ นการอยู่ในระดับที่มาก
และมีแนวคิดไปในทางเดียวกัน (̅= 4.15, S.D.= 0.709) โดยมีการดาเนินการในด้านความมัน่ คงของงาน
มากที่สุด (̅= 4.27) รองมาคือ ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล มีการดาเนินการระดับมาก (̅=
4.16) ด้านสภาพการทางาน (̅= 4.15) และด้านที่มีการดาเนินการน้อยที่สุด คือ นโยบาย และการบริ หารงาน
ขององค์กร (̅= 4.05) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ ยวกับแนวทางการสร้ างความพึงพอใจ ในการ
ทางานให้พนักงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่

ส าหรั บ แนวทางการสร้ า งแรงจู ง ใจในการท างาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี
ความเห็นเกาะกลุ่มไปในทางเดียวกัน (̅= 3.81, S.D.= 0.741) โดยมีการดาเนินการในระดับมากทุกด้าน
ดังนี้ ด้านความก้าวหน้า (̅= 3.95) ด้านตัวงานที่ทา (̅= 3.91) และด้านการดาเนิ นการที่มีค่าคแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (̅= 3.48) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้พนักงานของ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

4.

แนวทางการยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจและแรงจูง ใจในในการทางาน พบว่า

พนักงานส่ วนใหญ่มีความคาดหวังและต้องการให้มีการดาเนิ นการมากที่ สุด คือ การปรั บนโยบายเรื่ อง
ค่าตอบแทน การเลื่อนระดับ ตามความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ เป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือ มีการบริ หาร
ค่ า ตอบแทนที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านรายบุ ค คล ทุ ก ระดับ เป็ นอัน ดับ 2 และต้อ งการให้มี ก าร
ดาเนิ นการเป็ นอันดับสุ ดท้าย คือ การทาดัชนี ช้ ีวดั ระดับบุคคลและตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ
การทดสอบสมมติฐาน 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา อายุ ระยะเวลาการทางาน
สายปฏิบตั ิงาน ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ที่ต่างกัน ทาให้มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านสายปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้มีความผูกพันต่อองค์กร

*P< .05 ** p < .01
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 การสร้ า งความพึ งพอใจ และแรงจู งใจในการทางานขององค์ก ร มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของท่าอากาศยานเชียงใหม่
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ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างตัวแปรด้านการสร้างความพึงพอใจใน
การทางาน และปั จจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการทางานกับ ความผูกพันต่อองค์กรได้ค่าความสัมพันธ์
พบว่า Sig.= 0.--, Sig.= 0. -- ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติตามลาดับ และ มีความแกร่ งของความสัมพันธ์
ระดับ----------- มีค่า r =, r = ตามลาดับ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการสร้างความพึงพอใจ แรงจูงใจ ของการทางาน
ขององค์กร มี ความสัมพัน ธ์กับความผูกพันต่ อองค์กรของพนัก งานระดับปฏิ บตั ิ ก ารของท่ าอากาศยาน
เชียงใหม่

อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พนักงานผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับปานกลาง เฉลี่ย เท่ากับ 3.33 และเกาะกลุ่มไปทางเดียวกัน (S.D.=0.773) หากพิจารณาในแต่ละด้าน จะ
เห็นว่ามีความผูกพันในระดับปานกลางเท่านั้นทุกด้าน จากผลการศึกษานี้ เมื่อนามาวิเคราะห์กบั แนวคิดของ
เมาว์เดย์, สเตียร์ส และพอร์ตเตอร์ มาร์ช และแมนนารี แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังมี
ความเชื่อมัน่ อยูม่ าก ยอมรับเป้าหมายขององค์กรด้วยความเต็มใจ มีการพยายามอย่างเต็มที่ในการกระทาให้
เป็ นประโยชน์กบั องค์กร มีความจงรักภักดี และยอมรับข้อกาหนดด้านต่างๆ แต่กย็ งั มีทศั นคติไม่ดีกบั องค์กร
ในส่ วนของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
และสายปฏิบตั ิงาน ที่ต่างกัน ไม่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแต่อย่าง
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ใด ผลการศึกษานี้ ไม่สัมพันธ์กนั กับแนวคิดของ สเตียร์ ที่แบ่ง ปั จจัยกาหนดความผูกพันต่อองค์กร คือ
ปัจจัยส่ วนบุคคล ลักษณะของงาน และประสบการณ์จากการทางาน
แต่ปัจจัยในด้านการสร้ างความพึงพอใจในการทางาน และปั จจัยด้านการสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางานกับ ความผูกพันได้ค่าความสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรในระดับปาน
กลางถึงสู ง ถ้าองค์กรต้องการให้พนักงานมีความผูกพันสู งขึ้น จาเป็ นต้องสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ และเป็ นการรักษาพนักงานให้คงอยู่ เช่น มีการบริ หารที่
ชัดเจน จัดสวัสดิการ และเงินเดือนที่ดี ภายในทีทางานมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดี และสร้าง
ปั จจัยจู งใจ เช่ น การได้รับการยอมรั บ การปรั บตาแหน่ ง และก้าวหน้าในการทางาน ตามแนวคิดของ
Frederick Herzberg ว่า การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจให้กบั คนที่ทางานในองค์กร เกี่ยวโยงกับความ
พึงพอใจและความไม่พอใจในการทางานรวมถึงแรงจูงใจในการทางาน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. องค์กรควรมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานในทุกระดับกับองค์กรให้มีความแน่น
แฟ้นมากขึ้น ควรมีการศึกษาความผูกพันพนักงานแต่ละตาแหน่ง และอายุการทางานเพื่อ ยับยั้งความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับองค์กรไม่ให้ลดลง
2. จากผลการวิจยั แนวทางในการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทางาน มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน ทั้งเรื่ องที่
เกี่ยวกับการทางานต่างและ เรื่ องที่เกี่ยวกับตัวพนักงานให้มากขึ้น เป็ นต้น
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การประเมินการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่งของประชาชนในอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
The Accessibility Evaluation of the "Kon La Kreung Project" of People in Hot
District, Chiang Mai Province
ประการ กุออ (Prakarn Kuoor) พนม กุณาวงค์ (Panom Gunawong)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Political Science and Public Administration Chiang Mai University
E-mail : prakarn1234@gmail.com

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการคนละครึ่ ง กรณี ศึกษาอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อประเมินการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่โดยสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวนทั้งหมด 40 รายประกอบด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู ้
ให้บริ การภาครั ฐประกอบด้วย ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุ งไทย กานันผูใ้ หญ่บา้ น โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผูร้ ับบริ การภาคประชาชนโดยใช้วิธีการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus group)
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในส่ วนของโครงการที่สามารถบรรเทาภาระค่า
ครองชี พในภาวะปั จจุบนั ที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว และกระตุน้ เศรษฐกิ จ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่า ในส่ วนของการเข้าถึงสิ ทธิ์ ของโครงการ พบว่า มีความยุ่งยากโดยมีหลากหลายขั้นตอน ทั้งในส่ วน
ของการสมัครและการใช้งานภายหลังการได้รับสิ ทธิ์ สาหรับสภาพปั จจัยในแต่ละด้าน พบว่า ปั จจัยทางด้าน
ภาครัฐ โครงการยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งได้อย่าง
ครอบคลุ ม ในทุ ก พื้ น ที่ บุ ค ลากรทางหน่ ว ยงานภาครั ฐ และพนัก งาน ควรมี การศึ ก ษากฎระเบี ย บ และ
วิธีการใช้งานเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเข้าถึงสิ ทธิ์ ปัจจัยทางด้านภาคประชาชน พบว่า ประชาชนกลุ่ม
ที่ ไ ม่มีความรู ้ ทางด้านแอพพลิ เ คชั่น รวมไปถึ งความเลื่ อมล้ าทางด้านเทคโนโลยี ปั จจัย ทางด้านการนา
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เทคโนโลยีมาใช้ การออกแบบกระบวนการเข้าถึ งและรั บสิ ทธิ์ ในโครงการคนละครึ่ งควรออกแบบให้
ครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม ปั จจัยทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ กฎระเบียบของโครงการคนละครึ่ งมี
กฎระเบียบที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามซึ่งจะมีความสอดคล้องกับภาครัฐ ทั้งนี้การกาหนดนโยบายข้อตกลงของรัฐบาล
จะส่ ง ให้ ก ารท างานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้มี แ นวทางในการปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ ง านสามารถบรรลุ ต าม
เป้ าประสงค์รวมไปถึงประชาชนจะสามารถศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิ ดความเข้าใจ
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถทราบและเป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการ และสามารถเข้าร่ วมโครงการคนละ
ครึ่ งได้

คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน โครงการคนละครึ่ ง ความพึงพอใจ
Abstract
A study of the factors affecting the success of the Kon La Kreung Project Case Study of Hot
District Chiang Mai Province. The objectives of this study were as followed: 1. To evaluate the access to
Kon La Kreung project of the people in Hot District, Chiang Mai Province 2. To study the conditions of
problems affecting the access of Kon La Kreung project in Hot District, Chiang Mai Province. A total of
40 informants, divided into 2 groups were interviewed. The first group was the government service
providers consisting of Manager, staff of Krung Thai Bank, village headman, using in-depth interview
methods (In-depth interview). The second group is a group of people serving the public sector by means
of group discussion (Focus group).
The results showed that people are satisfied with the project that can relieve the burden of living
expenses in the current situation that tends to rapidly increase and that can stimulate the economy at the
same time. However, it was found that there are many steps involved to participate the project in terms of
registration and usage after receiving the privilege. As for the factors in each aspect, it was found that, for
government factors, the project has not been able to develop technology that can support the access of
Kon La Kreung comprehensively. Government personnel and officers should be well-equipped with rules
and regulations and how to use it to support people in accessing the project. Factors in the public sector, it
was found that people who do not have enough knowledge about applications, as well as technological
inequality. For a factor related to technology adoption, the accessibility and entitlement process in Kon La
Kreung project should be designed to expand to multiple groups. Policy and regulatory factors, Kon La
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Kreung project’s rules are related to the regulations of the government sector. The policy and agreements
formulation from the government will help each governmental body to work properly according to the
main policies. Thus, it will be guidelines for implementation so that the project can achieve its goals.
Moreover, people will be able to study and follow the policies of the government, which helps improve
their understandings and publicize the project. Eventually, people can participate in the Kon La Kreung
project more equally and easily.

Keywords: Appication, Kon La Kreung Project, Stasfication
บทนา
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ได้เกิดการระบาดอย่างรุ นแรงขึ้นทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวได้กระทบต่อความมัน่ คงและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก รั ฐบาลจึ งมีความจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจึ งได้ตราพระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นเพื่อแก้ไขปั ญหาเยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิ จและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขึ้นมา ซึ่ งจานวนเงินที่กูม้ าเป็ นจานวนเงิน
1,000,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงาน
โครงการคนละครึ่ งในระยะที่2 เป็ นโครงการเพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ การบริ โภคของครัวเรื อนและ
เอกชนโดยมีระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่วนั ที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจจนถึงระบบฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในประเทศ ในการ
ลดค่า ครองชี พ และเพื่อเพิ่ มการไหลเวีย นเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้ม ากขึ้ น รวมถึ งให้
ผูป้ ระกอบการรายย่อย ร้านค้าแผงลอย ให้มีรายได้จากการจาหน่ายสิ นค้า จากการใช้จ่ายผ่านระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (G- wallet) บนแอปพลิเคชัน่ “เป๋ าตัง” กับผูป้ ระกอบการที่เข้าร่ วมโครงการที่รับ
ชาระเงินด้วยแอปพลิเคชัน่ “ถุงเงิน” โดยรัฐจ่ายให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 150 ต่อวัน และไม่เกินคนละ 3,000
บาท
ผูว้ ิจยั ในฐานะผูร้ ับผิดชอบในการช่วยเหลือหน่วยงานธนาคารกรุ งไทยซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักของ
โครงการคนละครึ่ ง ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ประชาชนในพื้นที่อาเภอฮอด โดยประชาชน
อาเภอฮอดที่มีสิทธิ มีจานวนมากถึง 34,327 คน จากจานวนประชากรทั้งหมด 43,281 คน คิดเป็ น 79.3 %
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และเนื่ องจากโครงการนี้ ยงั ไม่เคยมีการรับประเมินผลของโครงการมาก่อนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
ประเมินการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ และศึกษาปั จจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ ปั จจัยด้านภาครั ฐ ปั จจัยทางด้านภาคประชาชน ปั จจัยทางด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ และปั จจัย
ทางด้า นนโยบายและกฎระเบี ย บ เพื่ อน าผลการศึ ก ษานี้ ไปใช้ใ นการปรั บปรุ งและพัฒนาแนวทางของ
โครงการรัฐบาลนี้และโครงการอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเข้าถึ งโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพื่อประเมินการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการทาวิจยั
การศึกษาค้นคว้าวิจยั การประเมินผลการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงกรอบแนวคิดปรากฏตามแผนภาพดังนี้
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จากแผนภาพกรอบแนวคิดที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
หาคาตอบจากคาถามงานวิจยั ว่าประสิ ทธิ ผลการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ ง รวมถึงปั จจัยด้านภาครัฐ ภาค
ประชาชน นโยบายและกฎระเบียบ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ว่ามีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการ
เข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นอย่างไร เนื่องจากผูว้ ิจยั ในฐานะ
เป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการสนับสนุนช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุ งไทย
ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดูแลการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ ง ซึ่ งจากการปฏิบตั ิงานผูว้ ิจยั ได้เจอ
ปั ญหาและอุปสรรคมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนในหลายๆกลุ่มจึงทา
ให้สนใจในการศึกษาหาคาตอบนี้ เพื่อที่จะนาผลของการศึกษานี้ ไปใช้ในการเสนอแนะให้กบั หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาโครงการคนละครึ่ งหรื อโครงการอื่นของรั ฐบาลที่คล้ายกันมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลรวมถึงให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ประชาชนผูร้ ั บบริ การในอนาคตต่อไป
สาหรับกรอบแนวทางผูว้ ิจยั ได้นาเสนอปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศ
กาลังพัฒนา (อ้างถึงในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์,พนม กุณาวงค์, 2561, 9-11) เพื่อนามาใช้เป็ นตัวแปรต้นในการ
หาคาตอบคาถามงานวิจยั ซึ่ งประกอบด้วยทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านภาครั ฐ ภาคประชาชน นโยบายและ
กฎระเบียบ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สาหรับการประเมินประสิ ทธิผลของการเข้าถึงโครงการ
คนละครึ่ งได้กาหนดตัวชี้วดั จากเป้ าหมายของโครงการคนละครึ่ ง ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ด้านการได้รับสิ ทธิและการใช้สิทธิจากโครงการคนละครึ่ ง

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการคนละครึ่ ง กรณี ศึกษาอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นตัวกาหนด
กรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นวิ ธี ก ารท างานของรั ฐ บาลที่ ใ ช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ การน า
อินเทอร์ เน็ตมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการส่ งมอบบริ การให้กบั ประชาชนให้เกิดความสะดวก ความพึงพอใจ
และลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการบริ การของรัฐบาล (Holmes, 2001) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริ การและสนับสนุ นให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการบริ หารประเทศ (NZ, 2000อ้างใน
อาภรณ์ คุระเอียด,2562, หน้า 192-195)
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2. คานิยามเกีย่ วกับแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)
ความหมายของกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Wallet) คือ กระเป๋ าเงินที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคสามารถใช้แทนเงิ นสด ในการชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางแอปพลิเคชันของผูใ้ ห้บริ การ
ดังกล่าว (ปภาวี เนตรอรุ ณ,2561, 7-9)
3. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับปัจจัยในความสาเร็จ/ล้มเหลวของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการได้ศึกษาเรื่ องรั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ประสบความสาเร็ จโดยนักวิชาการที่ได้มีขอ้ เสนอแนะ
ได้แก่ ( Heek (2003) และ Gil-Garcia and Pardo(2005) อ้างถึงใน พนม กุณาวงค์, 2561, 9-11) โดยได้
อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ กาลังพัฒนา ได้
ดังนี้
งานศึกษาของ Gunawong and Gao (2017) เรื่ อง Understanding E-Government Failure in the
Developling Country Context: A Process-Oriented Study ได้ศึกษาเกี่ยวกับความล้มเหลวของโครงการ
รั ฐ บาลอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศก าลังพัฒนา พร้ อมทั้งได้ทบทวนวรรณกรรมจากบทความวิ ชาการที่
เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ เป็ นปั ญหาต่อการพัฒนารั ฐบาลอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศกาลังพัฒนาพบว่าความ
หลากหลายของปั จจัยที่ส่งอิทธิ พลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศ
พัฒนามีความซับซ้อนและสัมพันธ์กนั ในหลายรู ปแบบ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์มีมากถึง 16 ปั จจัย ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเภทของปั จจัยต่าง
ดังกล่าว ของ Gunawong and Gao (2017) ในรู ปแบบที่มีการจัดกลุ่มของปั จจัยดังกล่าวออกเป็ น 4 กลุ่ม
ได้แก่ ปั จจัยทางด้านภาครัฐ (Public) ปั จจัยทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ(Policy and Regulation) ปั จจัย
ทางด้านภาคประชาชน (Citizen) และปั จจัยทางด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (Information and
Technology Adoption) ดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
4. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลโครงการ
ไทเลอร์ (Tyler, 1943 อ้างในภาคภูมิ วารปรี ดี ,2559, 8-23) เป็ นผูน้ าที่สาคัญในการประเมิน
โครงการ ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นกับ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมที่กาหนดไว้ โดยมีความเชื่ อว่า วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และ
จาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็ นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็ นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมิน โดยเสนอเป็ นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้อยู่ในรู ปของวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม แล้วประเมินความสาเร็ จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น
แนวคิดลักษณะนี้เรี ยกว่า แบบจาลองที่ยดึ ความสาเร็ จของวัตถุประสงค์เป็ นหลัก
5. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับประสิ ทธิผล
ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงานนั้น คือ ผลสาเร็ จอันเป็ นผลเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
หรื อแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ต้ งั ไวัหรื อได้คาดหวังไวั โดยหากนามาศึกษาแล้วจะ
พบว่าประสิ ทธิผลนั้น หมายถึง ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นแล้ว สาเร็ จได้ตามที่คิดหรื อวางไว้เรี ยกว่า การทางานนั้นมี
ประสิ ทธิ ภาพ แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงาน จะเริ่ มต้นที่การตั้งจุดสาเร็ จของงาน คือ ในการ
วางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่ มต้นของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์กนั ว่าผลสาเร็ จที่เราต้องการนั้น
คืออะไร (เอนก ณ นคร 2538:7-8 อ้างถึงใน อรนงค์ สิ งห์บุบผา 2559:7-8)

วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเรื่ อง การประเมินผลการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาโครงการคนละครึ่ งเฟสที่ 2 ซึ่ งมีระยะเวลาในการดาเนิ นโครงการตั้งแต่วนั ที่ 23
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีกระบวนการทาวิจยั ดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ ศึกษา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ จานวนทั้งหมด 40 รายประกอบด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การภาครัฐจานวน 10 ราย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ประกอบไปด้วย
ผูจ้ ดั การธนาคารกรุ งไทย เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุ งไทย ปลัดอาเภอผูร้ ั บผิดชอบประสานโครงการ เจ้าหน้าที่
ปกครองผูร้ ับผิดชอบประสานโครงการ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผูร้ ับบริ การภาคประชาชน
โดยใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) จานวน 30 ราย โดยจัดเป็ น 6 กลุ่มๆละ 5 ราย จานวน 6 กลุ่ม
ประกอบด้วย ประชาชนผูม้ ีสิทธิ แต่ไม่ใช้สิทธิ ของพื้นที่ห่างไกล ประชาชนผูม้ ีสิทธิ แต่ไม่ใช้สิทธิ ของพื้นที่
PSPARN 2022

1007

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ในเขตเมือง ประชาชนผูม้ ีสิทธิและใช้สิทธิของพื้นที่ห่างไกล ประชาชนผูม้ ีสิทธิและใช้สิทธิของพื้นที่ในเขต
เมือง ผูป้ ระกอบการร้ านค้าของพื้นที่ห่างไกล ผูป้ ระกอบการร้ านค้าของพื้นที่ เขตเมื อง ทั้งนี้ ยงั ได้ศึกษา
เอกสารต่างๆ (Documentary research) เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คาตอบโดยมีวิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการจาแนกข้อมูลตามหัวข้อประเด็นต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย ที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
โดยนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกประเด็นสาคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นคาถาม
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าข้อมูลที่รับมาครบถ้วนหรื อไม่ หากข้อมูลไม่เพียงพอ ผูศ้ ึกษา
จาเป็ นต้องเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ท้ งั หมด เพื่อตอบคา ถามการ วิจยั โดยใช้วิธี การวิเคราะห์
เนื้ อหา พร้อมทั้งตีความข้อมูลที่ได้อธิบายออกมาเป็ นปรากฏการณ์ที่คน้ พบและประมวลคาตอบตามคาถาม
หรื อวัตถุประสงค์ของงานวิจยั

ผลการศึกษาวิจยั
จากการศึกษาสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดงั นี้
1) ปัจจัยทางด้ านภาครัฐทีมีผลต่ อการเข้ าถึ งโครงการคนละครึ่งของประชาชนอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ สรุปดังนี้
ความมุ่งมัน่ ของรัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐควรจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ ส่ วนในด้านความสามารถและทักษะของบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจาเป็ นอย่าง
มาก เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ผูม้ ีความรู ้ และทักษะความสามารถที่ดีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้
คาแนะนาเกี่ ยวกับโครงการคนละครึ่ งและการแก้ไขปั ญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ให้กบั
ประชาชนผูม้ าใช้บริ การเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิ ทธิได้ง่ายขึ้น
งบประมาณในการดาเนินการโครงการคนละครึ่ งของรัฐบาลควรจะเพียงพอและมีความต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ ง เช่น งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน โครงข่ายสัญญาณ การพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น
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2) ปัจจัยทางด้ านภาคประชาชนทีมีผลต่ อการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนอาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี้
ประชาชนที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” จะสามารถเข้าถึงสิ ทธิ
โครงการคนละครึ่ งได้ง่ายและรวดเร็ วกว่า โดยเฉพาะถ้ามองในมุมของพื้นที่พบว่าประชาชนที่อยู่ในเขต
เมืองจะมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” มากกว่าประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ส่ วนด้านความเหลื่อมล้ าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่อาเภอฮอดพบว่าประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
ห่ างไกลจะเข้าถึงสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ งน้อยกว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองเนื่ องจากความพร้ อมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตบางพื้นที่ยงั ไม่ครอบคลุม และอุปกรณ์สมาร์ ทโฟ
นของประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง ได้ทาให้เกิดการเสี ยสิ ทธิ
กับประชาชนกลุ่มนี้ เกิดขึ้น รวมถึงทาให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าในพื้นที่ห่างไกลมีจานวนน้อยรายเนื่ องจาก
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ดว้ ย
3) ปัจจัยทางด้ านการนาเทคโนโลยีมาใช้ มีผลต่ อการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่งของประชาชนอาเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี้
การกาหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า หากรั ฐบาลกาหนด
มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทุกพื้นที่เท่ากันก็จะทาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสใน
การเข้าถึงสิ ทธิของโครงการคนละครึ่ งได้มากขึ้นและลดการเหลื่อมล้ าทางด้านการเข้าถึงสิ ทธิของประชาชน
ในกลุ่มต่างๆได้ และในส่ วนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า หาก
รัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จะส่ งผลให้ประชาชนเข้าถึงสิ ทธิได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะ
ประชาชนและผูป้ ระกอบการร้านค้าในเขตพื้นที่ห่างไกล และยังให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงสิ ทธิกบั
ประชาชนทุกพื้นที่
การสร้างความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูล จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” มีการออกแบบ
รักษาข้อมูลผูใ้ ช้ที่รัดกุมและมีความปลอดภัยโดยกาหนดให้มีการยืนยันตัวตนสองขั้นด้วยรหัส OTP ก่อนทา
การกรอกข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
4) ปั จจัยทางด้ านนโยบายและกฎระเบียบ มีผลต่ อการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชน
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี้
ขั้นตอน กฎระเบียบ สาหรับการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” จากการศึกษา
พบว่า การเข้าถึงเพื่อขอรับสิ ทธิ จากโครงการคนละครึ่ งนั้นมีข้ นั ตอนการตรวจสอบสิ ทธิ์ ที่ค่อนข้างละเอียด
ซับซ้อน เช่ นการยืนยันตัวตนข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยใบหน้า ทาให้การเข้าถึงสิ ทธิ จากโครงการคนละครึ่ ง
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ค่อนข้างยากสาหรับกลุ่มประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผูไ้ ม่มีความรู ้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
5) การประเมินประสิ ทธิผลของการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
5.1) ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งของประชาชนอาเภอฮอด จังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้สิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” เนื่ องจาก
ได้รับสิ ทธิ ง่ายซึ่ งสามารถทาการสมัครเพื่อขอรับสิ ทธิ ได้ดว้ ยตัวเอง ส่ วนการใช้สิทธิ ก็มีความสะดวกและ
รวดเร็ ว อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่พึงพอใจต่อเข้าถึงสิ ทธิ เช่น กลุ่มประชาชนพื้นที่ห่างไกล
สาเหตุเนื่ องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีความพร้อม เช่น ด้านสัญญาณโครงข่ายอินเตอร์ เน็ต ด้าน
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
5.2) การได้สิทธิ และใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่ งของประชาชน จากการศึกษาพบว่า ใน
ส่ วนของการได้รับสิ ทธิ จะค่อนข้างยากเนื่ องจากต้องมีการสแกนใบหน้า ซึ่ งผูข้ อรับสิ ทธิ บางรายมีลกั ษณะ
ใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากฐานข้อมูลใบหน้าเดิม ทาให้การลงทะเบียนไม่ผา่ นการอนุมตั ิจากระบบ จึงมี
ความจาเป็ นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุ งไทยอีกครั้ง และในการลงทะเบียนมีการกรอกข้อมูล
ส่ วนบุคลมากจนเกินไป และสาหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้าถึงสิ ทธิ
ยาก ส่ วนการใช้สิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้สิทธิ เพราะ
สามารถจับจ่ายซื้อสิ นค้า ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และแอปพลิเคชันมีข้นั ตอนที่ไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป

อภิปรายผลการวิจยั
โครงการคนละครึ่ งเป็ นโครงการที่พฒั นาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19
เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักและกาลังซื้ อที่ลดต่าลง โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ 2 ประการคือ 1.
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 2.ช่วยกระจายรายได้สู่ผปู ้ ระกอบการขนาดเล็ก โดยจากตัวชี้วดั ทั้ง 2 ข้อ
ถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว ซึ่ งในด้านของความพึงพอใจของโครงการนั้นพบว่า ในส่ วนของการใช้งาน
แอปพลิชนั พบว่า มีความยุง่ ยากโดยมีหลากหลายขั้นตอน ทั้งในส่ วนของการสมัครและการใช้งานภายหลัง
การได้รับสิ ทธิ์ โดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ ในกลุ่มผูส้ ู งอายุจะมีกระบวนการที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพราะ
ขาดความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ดังนั้นควรพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนและกระบวนการในการเข้าถึงสิ ทธิ์ และ
การใช้สิทธิ์ ให้มีความสอดคล้องกับบริ บทของประชาชนอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กัสมา บุญมาก (2564) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โครงการคนละครึ่ งของรัฐบาล สาหรับประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
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สาธารณสุ ข พบว่า โครงการคนละครึ่ งช่ วยกระตุน้ ระบบเศรษฐกิ จฐานรากได้เป็ นอย่างดี แต่ในเรื่ องของ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ควรมีการปรับปรุ งเพิ่มเติม โดยมีการกาหนดสิ ทธิ ผไู ้ ด้รับการช่วยเหลือตาม
มาตรการที่ชดั เจน เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงในการเข้าถึงสิ ทธิการรับสวัสดิการจากภาครัฐ เช่นเดียวกัน
1. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเข้ าถึงโครงการคนละครึ่งของประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคการใช้ เทคโนโลยี นโยบายและกฎระเบียบ
ปั จจัยด้านภาครัฐ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศกาลังพัฒนาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่ ทิศทางที่ รวดเร็ ว สะดวก มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านภาครัฐ
ประกอบด้วย ด้านความมุ่งมัน่ ฝ่ ายการเมืองที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาความสามารถและ
ทัก ษะของบุ ค ลากร การสนับ สนุ น งบประมาณที่ เ พี ย งพอและต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน สามารถสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงโครงการคนละครึ่ ง
ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล สอดคล้องกับงานวิจยั ของชลธิชา วิภทั รเมธีกุล
(2563) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การนานโยบาย “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ไปปฏิบตั ิ
พบว่า การสื่ อสารของนโยบาย และทรัพยากรการบริ หารจัดการ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการนา
นโยบาย “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ไปปฏิบตั ิ
ปัจจัยด้านภาคประชาชน ในประเทศกาลังพัฒนามักจะประสบปัญหาในด้านที่ประชาชนขาดความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั ญหาความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ การสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ประชาชนต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่า เนื่องจากประชาชนเป็ นผูร้ ับบริ การจากภาครัฐ โดย
รั ฐ จะต้อ งให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจกับ ประชาชนเกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการสร้างทัศนคติดา้ นบวกมีผลต่อ
การเข้าถึงโครงการคนละครึ่ งผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิติวฒั น์ สุ วรรณ
ชัย และฟาฏีมะฮ์ อาลี (2563) ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช้บตั รสวัสดิการแห่ ง
รั ฐในเขต ตาบลบาตง อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิ ว าส พบว่า ประชาชนมี ความต้องการให้รัฐบาลจัด
สวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
ปั จจัย ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ ความสาเร็ จ ของรั ฐ บาลอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส่ว นหนึ่ งมาจากการ
กาหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบสารสนเทศเพื่อประชาชน
ทุกกลุ่ม และการสร้ างความปลอดภัยข้อมูลผูใ้ ช้ จากการศึกษาพบว่า เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของ
ประชาชนทุ ก กลุ่ มเป้ าหมาย และเพื่อให้ก ารเข้าถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนเป็ นไปอย่างมี
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ประสิ ทธิผล รัฐต้องออกแบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายทั้งผูพ้ ิการผูส้ ู งอายุ และให้
มีความหลากหลายทางภาษา การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน
ห่ า งไกล เช่ น เดี ย วกับ งานวิ จ ัย ของวัช รากร ศุ ภ กาญจนรุ จ (2558) การประเมิ น โครงการจัด ท าระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) : กรณี ศึกษากรมทางหลวง ที่พบว่า ก่อนการ
ดาเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลควรจัดให้มีการประชุมรู ปแบบของคณะทางานซึ่ ง
เป็ นตัวแทนจากกลุ่ม ฝ่ าย งาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อแนะนาแล้วนาความคิดเห็ นด้งกล่าวนาไปจัดทาโครงการพัฒนาระบบให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ต่อไป
ปัจจัยทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐส่ วนใหญ่จะ
ค่อนข้างประสบปั ญหาทางด้านกฎระเบียบ ต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การยืนยันตัวตนและป้ อนข้อมูลส่ วนบุคลในการสมัครใช้บริ การอิเล็กทรอนิ กส์ของรัฐมี
หลายขั้นตอน เนื่องจากระบบสารสนเทศของรัฐยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อ
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์ (2564) การศึกษาการ
ประเมิ น โครงการ “เราไม่ ทิ้ ง กัน ”
มาตรการเยี ย วยา 5,000 บาท (3 เดื อ น) ในพื้ น ที่ เ ขตหลัก สี่
กรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า แนวทางในการแก้ไขปั ญหากับโครงการนี้ น้ นั คือปรับปรุ งระบบการลงทะเบียน
และเงื่อนไขต่างๆ ให้ชดั เจนเนื่ องจากเกิดปั ญหาเรื่ องฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผูล้ งทะเบียนซึ่ งทาให้ไม่
สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริ งได้ การทบทวนสิ ทธิ์ ให้ผูท้ ี่ไม่ได้รับสิ ทธิ์ และประสงค์จะขอทบทวนสิ ทธิ์
สามารถดาเนินการทบทวนสิ ทธิ์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้ดาเนิ นการตรวจสอบและคัดกรองเสร็ จสิ้ นก่อน
แต่อย่างใด

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ควรมีการอบรมให้ความรู ้กบั ประชาชนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะรองรับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ในอนาคตต่อไป และควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงสิ ทธิและประโยชน์ของโครงการที่รัฐบาลจัดสรรให้
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ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึกษาวิจยั ในครั้งถัดไปควรมีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลประเด็นเพิ่มเติมที่
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพไม่สามารถอธิบายได้

รายการอ้ างอิง
พนม กุณาวงค์. (2561). เอกสารการสอนประกอบชุดวิชารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จงั หวัดเชียงใหม่.
ปภาวี เนตรอรุ ณ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและการใช้บริ การกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูบ้ ริ โภค กลุ่ม Generation X และ Y ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ.
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์. (2549). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพฯ:
สานักพิมพ์รัตนไตร.
ประสบโชค ประมงกิจ. (2549). คู่มือเทคนิคและวิธีบริ หารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทาง การบริ หาร
บ้านเมืองที่ดี: รู ปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: สหมิตรพริ้ นติ้ง
เอนก ณ นคร, พ.ต.ท. 2538.ประสิ ทธิผลการปราบปรามอาชญากรรมของตารวจนคร บาลใน
กรุ งเทพมหานคร.ภาคนิพนธ์พฒั นาสังคมมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
กัสมา บุญมาก. (2564). ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของโครงการคนละครึ่ งของ
รัฐบาล สาหรับประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข .
หลักสู ตรทวิปริ ญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ชลธิชา วิภทั รเมธีกลุ . (2563). การนานโยบาย “เราไม่ทิ้งกัน” ช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID – 19
ไปปฏิบตั ิ โครงการทวิปริ ญญาโท หลักสู ตรทวิปริ ญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และ
บริ หารธุรกิจ .มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
นิติวฒั น์ สุวรรณชัย และฟาฏีมะฮ์ อาลี. (2563). การประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช้บตั รสวัสดิการแห่ง
รัฐในเขต ตาบลบาตง อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส :มหาวิทยาลัย หาดใหญ่.
วัชรากร ศุภกาญจนรุ จิ. (2558). การประเมินโครงการจัดทาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) : กรณี ศึกษากรมทางหลวง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

PSPARN 2022

1013

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
อานนท์ณฏั ฐ์ ศิริวงศ์. (2564). การศึกษาการประเมินโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
(3 เดือน) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
อาภรณ์ คุระเอียด. (2562). การประยุกต์ใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริ การภาครัฐ.
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรดุษฎีบณั ฑิต). มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 192-195.
Gunawong and Gao. (2017). Understanding e-government failure in the developing country
context:a process-oriented study. information Technology for Development,23(1),153-178.
Heeks. (2003). Most eGovernment for Development Projects Fail: How Can Risks Be Reduced.
Institute for Development Policy and Management, Manchester.

1014 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

พฤติกรรมการใช้ จ่ายเงินในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ในจังหวัดลาพูน
Spending behavior during the Coronavirus Disease 2019 epidemic situation
half of the people who registered for the project in Lamphun Province
ภูเบศวร์ มงคลสิ ทธิ์ (Bhubet Mongkonsit)1
ไกรวุฒิ ใจคาปัน (Kraiwuth Jaikampan)2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท, 2ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสานักรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master of Public Administration Program, Assistant professor Dr.,
Political Science and Public Administration, Chiang Mai University
E- mail: mr.bhubet@gmail.com

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชาชนที่ลงทะเบียนเข้า
ร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ในจังหวัดลาพูน ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนและได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ งในจังหวัดลาพูน จานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เงิน เพื่อการอุปโภคบริ โภค ในหมวดค่าใช้จ่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม ประเภทค่าอาหารที่รับประทานที่บา้ น และจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเพื่อซื้อสิ นค้าและบริ การ
มากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ
จากโครงการนี้

คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน ,โครงการคนละครึ่ ง
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Abstract
This research paper aimed to study spending behavior during the COVID-19 disease of people
registering for the “Khon La Kreung Project” in Lamphun Province. The samplings were 400 people
receiving the project’s subsidy. The findings suggested that those people have high-level spending for
family consumption of take-home foods and beverages. They also spend a lot on personal consumption of
buying goods and services. According to hypothesis testing, this study found that individual factors,
including gender, age, married status, occupation, average monthly income, educational level, and number
of family members are significant to spending behavior.

Keywords : Money Spending Behavior ,Kon La Kreung Project
บทนา
โครงการคนละครึ่ ง เป็ นหนึ่งในมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรื อชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผูป้ ระกอบอาชีพและผูป้ ระกอบการ ดาเนินการโดยรัฐบาล ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย รายจายของประชาชน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบั ร้านค้าตลาด
สด หาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น กระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ (คนละ
ครึ่ ง, 2564) โดยในโครงการคนละครึ่ งระยะที่ 3 นี้ ได้เพิ่มสิ ทธิการซื้อสิ นค้าและบริ การ เช่น ร้านนวด สปา
ทาผมทาเล็บ ค่าเดิ นทางโดยบริ ก ารขนส่ งสาธารณะ หรื อขนส่ งมวลชนสาธารณะได้ รวมไปถึ งเปิ ดให้
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ซ้ื ออาหาร-เครื่ องดื่ม กับร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ ผ่านผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิเวอรี่
ตั้งแต่วนั ที่ 4 ต.ค. 2564 เพื่อเป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่าย บรรเทาค่าครองชี พในชี วิตประจาวัน ให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับสถานการณ์การปัจจุบนั
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนื อตอนบน ห่ างจากจังหวัดเชี ยงใหม่ เพียง 22 ก.ม. เป็ นพื้นที่ที่มี
ศัก ยภาพ เป็ นจัง หวัด ที่ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรมที่ เ ก่ า แก่ ข องภาคเหนื อ เป็ นที่ ต้ ัง ของนิ ค ม
อุ ตสาหกรรมภาคเหนื อ นิ คมอุ ต สาหกรรมเครื อสหพัฒน์ รวมทั้งโรงการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เช่ น
โรงงานรั บซื้ อลาไยหรื อพืชผลทางการเกษตร โรงงานแปรรู ปต่างๆ และเป็ นอีกหนึ่ งจังหวัดที่มีการแพร่
ระบาดของโควิด -19 ในระดับที่ สูง โดยถู ก จัด ให้อยู่ใ นพื้น ที่ ควบคุ มสู งสุ ด 37จังหวัด ส่ งผลกระทบต่ อ
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ประชาชนรวมถึงผูป้ ระกอบการภายในจังหวัด ที่ตอ้ งถูกพักงาน หยุดงาน ถูกปิ ดกิจการ ทาให้รายได้ลดลง
จนถึงขาดรายได้ จากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลและของจังหวัดลาพูนเอง
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจและเห็นความสาคัญถึงการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของประชาชนที่ได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ ง ในจังหวัดลาพูน
ว่าประชาชนที่ได้รับสิ ทธิ ได้นาไปใช้จ่ายเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรื อไม่ หรื อนาไปใช้จ่ายใน
ด้านใดบ้าง และเพียงพอต่อการใช้จ่าย หรื อไม่อย่างไร ผูว้ ิจยั จึงสนใจ ที่จะวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับปั จจัยจิตวิทยา ระดับปั จจัยทางสังคม ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน
ของประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาโครงการคนละครึ่ ง ว่าสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการน าไปพัฒ นาปรั ง ปรุ ง โครงการคนละครึ่ งในระยะต่ อ ๆไป ให้มี ค วามครอบคลุ ม
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสู งสุ ด

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิ นช่ วงสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประชาชนผูล้ งทะเบียนโครงการคนละครึ่ ง ในจังหวัดลาพูน

กรอบคิดการวิจยั
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการ (Maslow's Hierarchy of Needs)
Abraham H. Maslow ระบุว่ามนุษย์จะมีความต้องการที่เรี ยงลาดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับ
สู งสุ ด ขอบข่ายทฤษฎีของ Maslow จะอยูบ่ นพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ข้อ (ปุณฑรารัตน์ นาชัยโชติ, 2561)
คือ 1.มนุษย์มีความต้องการไม่มีสิ้นสุ ด 2มนุษย์มีความปรารถนาติดตัวมาแต่กาเนิด และจะถูกเรี ยงลาดับตาม
ความสาคัญหรื อเป็ นลาดับขั้นความต้องการพื้นฐานตั้งแต่ข้ นั แรกจนถึงลาดับสู งสุ ด 3.ความต้องการที่ได้รับ
การสนองแล้ว จะไม่จูงใจพฤติกรรมนั้นอีก ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุ ด ประกอบด้วยความ
ต้องการ 5 ขั้น เรี ยงจากขั้นต่าสุ ดไปสู งสุ ด ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน (Basic needs) ที่มี
พลังและมีอานาจมากที่สุด เป็ นความต้องการที่จาเป็ นในการดารงชีวิต เช่น ต้องการอาหาร อากาศ น้ าดื่ม ยา
รักษาโรค หากความตั้งการขั้นแรกนี้ ไม่ได้รับการสนอง ก็ยากที่จะไปสู่ ข้ นั ต่อไปได้ (พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์,
2552)
2. ความต้องการความปลอดภัยมัน่ คง (Safety and security needs) เป็ นความต้องการที่จะรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
3. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belonging and love needs)
4. ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem needs)
5. ความต้องการรู ้ถึงตัวตนและต้องการพัฒนาตัวเอง (Self-Actualization)
จากการให้ความหมายในข้างต้นผูศ้ ึ ก ษาวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า โครงการคนละครึ่ งของรั ฐ ได้
มุ่งเน้นที่จะช่ วยเหลื อ เยียวยา ชดเชยให้แก่ ประชาชนในทุกสาขาอาชี พ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ช่วยผูป้ ระกอบอาชีพและผูป้ ระกอบการ ซึ่ งเป็ นความต้องการพื้นฐาน ตามแนวคิดทฤษฎีลาดับ
ขั้นความต้องการ ในด้านความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety and security needs) เป็ นความต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองของประชาชน ให้ประชาชนได้รู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ รู ้สึกถึงการได้รับการดูแลจาก
รัฐ ในฐานะที่เป็ นพลเมืองของรัฐ และในด้านความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Belonging and
love needs) การมีความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มสังคม หรื อกับผูอ้ ื่นการได้รับการ
ยอมรั บ ซึ่ งเป็ นความต้องการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิ นของผูท้ ี่ได้สิทธิ โครงการคนละครึ่ งใน
จังหวัดลาพูน

1018 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2. แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมหรื อกระบวนการ ตัดสิ นใจ ซื้ อ ใช้ หรื อประเมินผลสิ นค้า
หรื อบริ การ ที่มีผลถึงการซื้อสิ นค้าและบริ การในปั จจุบนั และอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550 น.18) อ้างใน
(ราช ศิริวฒั น์, 2560)
2.1 ปัจจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1) ปัจจัยด้านบุคคล คือ สิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ปัจจัยส่ วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ลักษณะประชากร ลักษณะการดารงชีพ และสถานการณ์ (พัช
รา ตันติประภา, 2562, น. 56-58)
2) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็ นสิ่ งกาหนดพฤติกรรมทัว่ ไปของ
ผูบ้ ริ โภคและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในฐานะผูบ้ ริ โภคปั จจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย การรับรู ้แรงจูงใจ
การเรี ยนรู ้ทศั นคติและบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเองตามรายละเอียด (พัชรา ตันติประภา, 2562, น.
58-61)
3) ปัจจัยทางสังคม (social factors)หมายถึง แรงผลักดันที่บุคคลอื่นมีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ อิทธิ พลของบทบาทและครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและผูน้ าทาง
ความคิด ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (พัชรา ตันติประภา, 2562, น. 62-64)

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ ิจยั มุ่งศึกษา
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโคนา 2019 ของผูล้ งทะเบียนโครงการ
คนละครึ่ ง ในจังหวัดลาพูน จานวน 400 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ออกแบบจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับลาดับขั้นความต้องการ ทฤษฎี กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การจาแนกประเภทของค่าใช้จ่าย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับเงิน
จากโครงการเยีย วยาจากมาตรการเยีย วยาของรั ฐ (คนละครึ่ ง) ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามระดับ ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการคนละครึ่ ง ที่ส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผูต้ อบ ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อเงินเยียวยาจากโครงการ
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คนละครึ่ งของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพียงพอหรื อไม่เพียงพอ ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อโครงการ
คนละครึ่ ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) หาค่าความถี่ จานวนร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistic) วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของประชาชนผูล้ งทะเบียนโครงการคนละครึ่ ง ในจังหวัดลาพูน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งประเด็นผลการศึกษา
ออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้ อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครอบครัว บทบาทในครอบครัว ที่อยูอ่ าศัย และประเภทที่
อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.25
มีช่วงอายุ 26-35 ปี มากที่สุด จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.75 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 218 คิดเป็ น
ร้อยละ 54.50 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมตอนปลายมากที่สุด จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75
ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่าหว่า 10,000
บาท จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25 ส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จานวน 174 คน คิด
เป็ นร้อยละ 43.50 มีบทบาทเป็ นสมาชิกในครอบครั ว จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.25 ส่ วนใหญ่อาศัย
อยูบ่ า้ นพ่อแม่ จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 และมีพ้ืนที่อาศัยในอาเภอเมืองลาพูนมากที่สุด จานวน
144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0
2. ผลการศึกษาข้ อมูลค่ าใช้ จ่ายที่ได้ รับเงินจากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละ
ครึ่ง) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละครึ่ ง) ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภค ( n=400)
รายการค่ าใช้ จ่าย
1. ค่ าใช้ จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
1.1 ค่าอาหารที่รับประทานที่บา้ น
1.2 ค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้าน
1.3 ค่ า อาหารที่ สั่ ง ซื้ อผ่ า นผู ้ใ ห้ บ ริ การฟู้ ด เดลิ เ วอรี่
Grab/Lineman
1.4 ค่าเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
1.5 ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ไม่ ใช้
จานวน ร้ อยละ

2. ค่ าใช้ จ่ายสิ นค้ าและบริการ
2..1 ค่าเครื่ องแต่งกาย เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เป็ นต้น
2.2 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ตั ว เ ช่ น ส บู่ ย า สี ฟั น ย า ส ร ะ ผ ม
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
2.3 ค่ าสิ นค้าภายในบ้าน เช่ น
กระดาษช าระ น้ ายาซั กผ้า
น้ ายาทาความสะอาด เป็ นต้น
2.4 ค่ารักษาพยาบาลและค่าเวชภัณฑ์ เช่น ค่ายา
รักษาโรค ค่าผ้าปิ ดจมูก ค่าชุดตรวจ ATK เป็ นต้น

ใช้
จานวน

ร้ อยละ

25
37
84

6.25
9.25
21.00

374
363
316

93.50
90.75
79.00

34
332

8.50
83.00

366
68

39.50
17.00

27
25

6.75
6.25

373
375

93.25
93.75

42

10.00

358

89.50

48

12.00

352

88.00

จากตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละครึ่ ง)
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภค หมวดค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้จ่ายค่าอาหารที่รับประทานที่บา้ น มากสุ ด จานวน 374 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.50 ไม่ใช้
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 รองลงมา คือ ค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้าน จานวน 363 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 90.75 ไม่ใช้จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ค่าเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จานวน 366 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.50 ไม่ใช้จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ค่าอาหารที่สั่งซื้ อผ่านผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิเวอรี่
Grab/Lineman มีจานวน 316 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 79.00 ไม่ใช้จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และ
น้อยที่สุด คือ ใช้เป็ นค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จานวน เพียง 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สาหรับหมวดค่าใช้จ่ายสิ นค้าและบริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใช้จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
เช่น สบู่ ยาสี ฟัน ยาสระผม เครื่ องสาอาง เป็ นต้น จานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.75 ไม่ใช้ จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.25 รองลงมา คือ ค่าเครื่ องแต่งกาย เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เป็ นต้น จานวน 373 คน คิด
เป็ นร้อยละ 93.25 ไม่ใช้ จานวน 27 คน ร้อยละ 6.75 ค่าสิ นค้าภายในบ้าน เช่น กระดาษชาระ น้ ายาซักผ้า
น้ ายาทาความสะอาด เป็ นต้น จานวน 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.00 ไม่ใช้ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.50
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเวชภัณฑ์ เช่น ค่ายารักษาโรค ค่าผ้าปิ ดจมูก ค่าชุดตรวจ ATK เป็ นต้น ค่า
เดินทางโดยบริ การขนส่ งสาธารณะ หรื อขนส่ งมวลชนสาธารณะ จานวน 348 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.00 ไม่
ใช้ จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ค่าอุปกรณ์การเรี ยนการศึกษา เช่น ค่าหนังสื อ ค่าสมุดปากกา ของ
ตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว จานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.75 ไม่ใช้จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.25 ค่าสิ นค้าบริ การ เช่น ร้านนวด สปาร้านตัดผม ทาเล็บ เป็ นต้น จานวน 339 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.75 ไม่
ใช้จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.25 และน้อยที่ สุด คือค่าสิ นค้าเบ็ดเตล็ดอื่ น ๆ เช่ น ค่าก๊าซหุ งต้มค่า
อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน ค่าเครื่ องใช้ไฟฟ้า จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.50 ไม่ใช้จานวน 68 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.00

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคบริ โภคในหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามใช้จ่ายค่าอาหารที่รับประทานที่บา้ นมากที่สุด รองลงมาคือค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้าน
ถัด มาคื อ ค่ า เครื่ องดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ ถัด มาคื อ ค่ า อาหารที่ สั่ ง ซื้ อผ่ า นผู ้ใ ห้ บ ริ การฟู้ ด เดลิ เ วอรี่
Grab/Lineman และน้อยที่สุดคือ ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่ องจากการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ได้ทาการ
สารวจและเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ประชาชนส่ วนมาก
ต้องซื้ ออาหารมารับประทานที่บา้ นหรื อนามาปรุ งอาหารด้วยตนเองที่บา้ น เพื่อความปลอดภัยและป้ องกัน
ความเสี่ ยงในการติดเชื้อไวรัส จากการทานอาหารนอกบ้าน จึงเป็ นเหตุให้การใช้จ่ายอาหารที่รับประทานที่
บ้านมากที่สุด ในประเด็นถัดมาคือ ค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้าน ในช่วงเวลาที่ออกไปทางาน หรื อติดต่อ
ธุระต่างๆ ค่าใช้จ่ายเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ น้ าเปล่า น้ าผลไม้ ชา กาแฟ นม น้ าอัดลม เป็ นต้น และ
ค่าอาหารที่สั่งซื้ อผ่านผูใ้ ห้บริ การฟู้ดเดลิเวอรี่ Grab/Lineman ที่ช่วยอานวยความสะดวกและช่วยลดความ
เสี่ ยงในการติดเชื้อไวรัสจากการออกไปซื้ ออาหารเองนอกบ้าน และค่าใช้จ่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ ง
ไม่ ไ ด้เ ข้าร่ ว มโครงการคนละครึ่ งโดยตรง แต่ ผูต้ อบแบบสอบถามได้ใ ช้จ่ า ยรวมกับ ค่ าใช้จ่ ายอาหารที่
รับประทานนอกบ้าน และด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงมีการประกาศ
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พระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ปิดสถานที่เสี่ ยงต่อการติดต่อโรค ซึ่งรวมไปถึง
ร้านอาหาร ผับ สถานบริ การ ฯลฯ ที่อยูใ่ นประกาศฉบับนี้ดว้ ย รวมทั้งการประกาศคาสัง่ งดจาหน่ายเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร จึงทาให้ผลการสารวจค่าใช้จ่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอ้ ยที่สุด
ในหมวดต่อมาคือหมวดค่าใช้จ่ายสิ นค้าและบริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามใช้จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
เป็ นจานวนมากที่สุด รองลงมาคือค่าเครื่ องแต่งกาย ค่าสิ นค้าภายในบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางโดย
บริ การขนส่ งสาธารณะ หรื อขนส่ งมวลชนสาธารณะ ค่าอุปกรณ์การเรี ยนการศึกษา ค่าสิ นค้าบริ การ ค่าสิ นค้า
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยในประเด็นทั้งสองหมวดนี้ พบว่า ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การที่จาเป็ นต่อร่ างกายขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการ ของ Abraham H.
Maslow ที่ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจของมนุ ษย์พฒั นาไปตามลาดับขั้น โดยขั้นแรก ได้แก่ ความต้องการ
ทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุดเพราะ
เป็ นความต้องการที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต ตัวอย่างเช่น ความต้องการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค หากความ
ต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ ข้ นั อื่นๆ ได้ (พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์, 2552) ฉะนั้น
การที่ ป ระชาชนน าเงิ น ไปใช้จ่ า ยในค่ า อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ค่ า ใช้จ่ า ยบุ ค คล ค่ า ของใช้ภ ายในบ้า น ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าการศึกษา มากกว่าค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อดารงชีวิตประจาวันให้อยูร่ อดนัน่ เอง

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนะโยบาย
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ น ระดับ การศึ ก ษา จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว บทบาทในครอบครั ว ประเภทที่ อ ยู่ อ าศัย มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของใช้ภายในบ้าน ค่าเชื้อเพลิง
และก๊ า ซหุ ง ต้ม ค่า น้ า ค่า ไฟฟ้ า ค่า ที่ พ กั อาศัย ซึ่ ง สาเหตุ เ กิ ด มาจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั สท าให้
ประชาชนเลี่ยงการออกไปข้างนอกและใช้เวลาอยู่บา้ นมากขึ้น เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อการแพร่ ระบาดโรค
ไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ รั บ ประทานใน
ชีวิตประจาวัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบ้านมากขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล ค่าเครื่ องแต่งกาย ค่า
รักษาพยาบาล ค่ายาเวชภัณฑ์ ภาครัฐจึงควรมีมาตรการการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้น
ให้เพียงพอต่อการเยียวยาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะยาว รวมถึงเพิ่มสิ ทธิ การซื้ อสิ นค้าและ
บริ การที่สามารถใช้ในโครงการคนละครึ่ ง อาทิเช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลง ที่มีราคาเพิ่มสู งขึ้นมาก และถือเป็ น
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ค่าใช้จ่ายสาคัญในชีวิตประจาวัน เป็ นต้น เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผูป้ ระกอบอาชีพและ
ผูป้ ระกอบการ กระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดาเนิ นการ
ต่อไปได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนผูล้ งทะเบียนโครงการคนละครึ่ ง ในจังหวัดลาพูน ในระเบียบวิธีวิจยั
แบบอื่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และเพื่อให้ผลการวิจยั มีความครอบคลุม ชัดเจนมากขึ้น อาทิ การวิจยั เชิ ง
คุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก จากประชาชนผูล้ งทะเบียนโครงการคนละครึ่ งในจังหวัดลาพูน เป็ นต้น
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการประเมินผลนโยบาย ของโครงการคนละครึ่ งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การ นาไปประยุกต์ใช้ในการที่จะคิดโครงการใหม่ๆของรัฐบาล
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การถอดบทเรียนความสาเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเวียงมอก
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
Lessons Learned successful in Administration of Wiang Mok Subdistrict, Thoen
District, Lampang Province
ก้องตระกูล โกมลโรจน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ , ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทย์สนาม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การศึ กษาเรื่ อง การถอดบทเรี ยนความสาเร็ จในการบริ หารจัดการของเทศบาลตาบลเวียงมอก
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาได้แก่ 1. เพื่อถอดบทเรี ยนความสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของ
การปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก 2. เพื่อศึกษาปั ญหาและ
อุปสรรคต่อความสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาล
ตาบลเวียงมอก โดยเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วยผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่น พนักงาน
ของเทศบาลตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัด ลาปาง จานวน 18 คน ใช้การประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ” (สถ - อปท) หรื อ “Local Performance Assessment” (LPA) เป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วนาผลการวิเคราะห์มาสรุ ปผลการวิจยั พร้อมอภิปรายผลเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั พบว่า ความสาเร็ จตามตัวชี้วดั คารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
เทศบาลตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ประกอบด้วย ด้านการบริ หารจัดการ พบว่า มีการวาง
นโยบายการบริ หารให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ด้านการ
บริ หารงานบุคคลและกิจการสภา พบว่า มีการส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์การให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ด้าน
การบริ หารงานการเงินและการคลัง พบว่า มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดทาข้อมูล
สถิติการคลังการมีประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ มีการประชาสัมพันธ์ การกาหนดขั้นการจัดเก็บภาษีให้
มีความชัดเจนและมีความโปร่ งใส ด้านการบริ การสาธารณะ พบว่า มุ่งเน้นการเข้าถึ งพื้นที่ รั บฟั งความ
คิดเห็นนาจากชุมชนในแต่ละเขตมาปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับตามความต้องการของกลุ่มและนามาใช้ใน
การตั้งนโยบายรับฟังความคิดเห็นและนามาแก้ไขและปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน ด้านธรรมาภิบาล พบว่า การ
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บริ หารมีความยุติธรรม โปร่ งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประชาชนเข้า
มามีส่วนร่ วมเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่ วมกัน ข้อเสนอแนะพบว่า ควรมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดแผนในการบริ หารจัดการงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมากกกว่านี้ และเทศบาล
ควรยึดหลักประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านต่าง ๆ ปั ญหาและอุปสรรค
ต่อความสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลเวียง
มอกพบว่า ด้านการบริ หารจัดการ ขาดการวางนโยบายกับงานงบประมาณที่จะนามาบริ หารจัดการให้มีความ
สอดคล้อ ง ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คลและกิ จ การสภา ระเบี ย บและกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของแต่
ละพื้นที่ ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมรับฟังเสนอแนว
ทางการดาเนินการการจัดสรรงบประมาณ ด้านการบริ การสาธารณะ ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการเข้า
ร่ วมฟั งนโยบายการบริ หารงาน ขาดกระบวนการงติดตามการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่ อง ด้านธรรมาภิบาล
ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ขาดการกากับติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการประชุมและผลการดาเนินงานของสภาท้องถิ่น

คาสาคัญ : บทเรี ยน ความสาเร็จ การบริ หารจัดการ เทศบาลตาบล
Abstract
The objectives of the study were: Wiang Mok Subdistrict Municipality 2. To study the problems
and obstacles to success according to the indicators of the Department of Local Administrative Promotion
Wiang Mok Subdistrict Municipality. This research is qualitative research. Key informants consisted of
local administrators 18 employees of Wiang Mok Sub-district Municipality. Use the evaluation of the
efficiency of “Local Performance Assessment” (LPA) as a guideline for creating an interview as a
research tool. The results found that the achievements according to the indicators for government
performance certification of Wiang Mok consisted of management. Then bring the analysis results to
summarize the research results together with the discussion of the results linked to the concepts, theories
and related research. It was found that the administration policy was set up to cover all aspects in
accordance with the needs of the people. In terms of personnel administration and council affairs, it was
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found that there was a promotion and development of knowledge and abilities create a vision and change
the attitudes of personnel to be effective personnel. In terms of financial and fiscal management, it was
found that rules and methods for collecting income were established. Prepare fiscal statistics data for
efficient revenue collection have publicity Clear and transparent tax collection procedures. In terms of
public services, it was found that the focus was on access to areas. Receive feedback from the community
in each district to implement in accordance with the needs of the group and use it to formulate a policy to
listen to opinions and apply corrections and adjustments to their operations. On governance, it was found
that the administration had to be fair. transparent, verifiable legal regulations and people to take part in
determining common development guidelines. The feedback found There should be more opportunities
for people to participate in the planning of budget management for local development, and municipalities
should adhere to the principles of efficiency and effectiveness in spending budget in various areas.
Problems and obstacles to success according to the indicators of the Administration of Wiang Mok
Subdistrict, Thoen District, Lampang Province found that Management: Lack of policy planning and
budget work to be managed in accordance. Personnel administration and council affairs regulations and
laws: There is no flexibility related to operations in order to be able to implement them in accordance with
and appropriate to the conditions of each area. Finance and Treasury: Management Lack of a process to
participate in the hearing and propose guidelines for the implementation of budget allocation. Public
service: Lack of a process to participate in listening to the administration policy and lack of continuous
follow-up process for problem solving. Good governance: lacks public participation, lack of supervision
and monitoring of the use of government assets and lack of publicity of information related to meetings
and the results of local councils.

Keywords: Lessons, Success, Management, Sub-District Municipality
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บทนา
จากสถานการณ์ของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อวิถีการดารงชีพของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่มีเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับการปรับปรุ ง
สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานของรัฐ การปรับปรุ งโครงสร้างการ
บริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งการเร่ งรัดให้มีการกระจายอานาจในการบริ หารและการ
จัดบริ การสาธารณะไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงานและการให้บริ การ
สาธารณะของรั ฐเป็ นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถตอบสนองต่อปั ญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้ดียงิ่ ขึ้น (เสาวลักษณ์ ปิ ติ, 2556)
การปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญอย่างหนึ่ งในการพัฒนาประเทศ และมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการบริ หารงานพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
อั น เป็ นการเสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาประเทศโดยรวม รั ฐ บาลโดย
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนิ นการกระจายอานาจการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่ น ในรู ปแบบของสภาตาบล และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 (ชูวงศ์
ฉายะบุตร, 2539, น. 28-29) โดยองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น เป็ นองค์กรภาครัฐที่มีการนาแนวทางการ
บริ หารการจัดการอย่างคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็ นที่ต้ งั โดยมีการบริ หารจัดการ ตามหลักการ การ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2546) และจากมาตรา 6 (7) ทาให้องค์การบริ หารส่ วน
ท้องถิ่นต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีการกาหนดระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในรู ป แบบของการ “ประเมิ น
มาตรฐานการปฏิบตั ิราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น”ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็ นต้น
มาและพัฒนาวิธีการ รู ปแบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาอย่าง
ต่อเนื่ องในช่วงซึ่ งกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักเรี ยกกันว่า “การ
ประเมิน Core Team” ปัจจุบนั กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้แบ่งการประเมินประสิ ทธิภาพเป็ น 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3
ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 ด้านการบริ การสาธารณะ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จึ งได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น “การประเมิ น
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ประสิ ทธิ ภาพ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ” (สถ - อปท) หรื อ “Local Performance Assessment”
(LPA) โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการพัฒนารู ปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล โดยมีการเพิ่มการประเมินในเรื่ องการดาเนิ นงานด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล จึงออกมาเป็ นการประเมิน ในด้านที่ 5 “ธรรมาภิบาล” ขึ้นเป็ นครั้งแรก
เทศบาลต าบลเวี ย งมอกเป็ นอี ก หนึ่ ง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ต ้อ งเข้า สู ้ก ระบวนการการ
ประเมิน ของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ที่ผา่ นมาเทศบาล
ตาบลเวียงมอกได้รับผลการประเมิน อยู่ที่ร้อยละ 87.23 ตามประกาศของสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจังหวัดลาปาง ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผา่ นมาซึ่งเป็ นความสาเร็ จการบริ หารองค์กร
ที่ทาให้เทศบาลตาบลเวียงมอกมีคะแนนอยู่ในลาดับที่ดีและผ่านการประเมิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บริ หารงานที่ดีและผ่านตัวชี้วดั ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อความสาเร็ จตาม
ตัวชี้วดั ของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น ของเทศบาลเวียงมอก ซึ่งปรกอบด้วยด้าน ด้านการบริ หาร
จัดการ ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริ การ
สาธารณะและด้านธรรมาภิบาล ซึ่ งสอดคล้องตามหลักเกณ์การประเมินของการประเมินผลการปฏิบตั ิริ
ราชการมาเป็ นแนวทาง และเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อนาผลในการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งองค์กรให้เทศบาลตาบลเวียงมอกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อถอดบทเรี ยนความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั ของการปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคต่อความสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก

กรอบแนวคิด
การศึกษาการถอดบทเรี ยนความสาเร็ จตามตัวชี้วดั คารับรองการปฏิบตั ิราชการของกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเวียงมอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ผูศ้ ึกษาได้กาหนดตัวแปรในการศึกษา
โดยตัวแปรตาม คือ ความสาเร็ จตามตัวชี้วดั คารับรอง การปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตาบลเวียงมอก อาเภอ
เถิน จังหวัดลาปาง และตัวแปรต้น คือ การบริ หารจัดการ ที่ประกอบด้วยด้านที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการ ด้าน
ที่ 2 ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4
ด้านการบริ การสาธารณะ ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
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ทบทวนวรรณกรรม
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการประเมินองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
“การประเมิน Core Team” อันหมายถึงทีมประเมินที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้
มอบหมายให้จ ังหวัด แต่ งตั้งบุ คลากรของสานัก งานส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น จังหวัด เป็ นที มตรวจ
ประเมินมาตรฐานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกแห่ งทัว่ ประเทศ ปั จจุบนั กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นได้แบ่งการประเมินประสิ ทธิภาพเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4
ด้านการบริ การสาธารณะ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีด่ ี ธรรมาภิบาลในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนาแนวความคิ ด (Corporate Social Responsibility : CSR) และการกาหนด
มาตรฐาน ISO ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพื้นฐานของการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ (1) หลักนิ ติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่ งใส (4) หลัก
ความมีส่วนร่ วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุม้ ค่า
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แนวคิด ทฤษฎีการบริการสาธารณะแนวใหม่
การบริ การสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) เป็ นแนวคิดที่อยูบ่ นพื้นฐานของค่านิยม
ประชาธิปไตย (value of democracy) ความเป็ นพลเมือง (citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ (public
interest) โดยการบริ การเพื่อก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์สาธารณะถือเป็ นหัวใจของแนวคิดนี้ การบริ การ
สาธารณะแนวใหม่ตอ้ งการปรับวิธีการคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการขององค์การด้วยการเปิ ดกว้าง
ให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการให้บริ การของภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการบริ การ สาธารณะแนวใหม่จะ
ไม่ใช่แนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการวัดผลได้ (immeasurable) แต่ก็เป็ นแนวคิด ที่ช่วยเติมเต็มให้เกิดการ
บริ การที่ดีข้ ึนกว่าที่ผา่ นมา (นราธิป ศรี รามและคณะ, 2556, น.36-37) และหากนาแนวคิดนี้ มาพิจารณาการ
บริ หารภาครัฐของไทยในปั จจุบนั ภาครัฐเองก็รณรงค์ให้ประชาชนมีความเป็ น“พลเมือง” (citizen) และ
ให้ใช้เป็ นคาเรี ยกไม่ใช่ “ผูร้ ับบริ การ” “ราษฎร์” หรื อ แม้กระทัง่ “ประชาชน” ภายใต้วาทกรรม “ประชารัฐ”
ประชาชนคือ “พลเมือง” ที่ตอ้ งคานึ งถึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) มากกว่าผลประโยชน์
ปัจเจกบุคคล (Individual Interests) (ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, 2560, น.15)

วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง การถอดบทเรี ยนความสาเร็ จในการบริ หารจัดการของเทศบาลตาบลเวียงมอก อาเภอ
เถิน จังหวัดลาปาง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตาบลเวียง
มอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง จานวน 18 คน ประกอบด้วย นายก/รองนายก 2 คน เลขานุ การ/ที่ปรึ กษา 2
คน และข้าราชการส่ วนท้องถิ่น 14 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ
และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนที่ 2 ความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั คารับรองการปฏิบตั ิราชการของกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3
ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 ด้านการบริ การสาธารณะ ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล และ
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรค และแนวทางความสาเร็ จ ภายหลังการรวบรวม
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ โดยประมวลประเภทของข้อ มู ล และ
คุณลักษณะ (Properties) ของข้อมูลเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
การ จากการขออนุญาตบันทึกข้อมูลในการดาเนิ นการสนทนาให้ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้ งการ ให้เกิดการ
อภิปรายครบถ้วนเพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วิธีการทาเครื่ องหมายในข้อความสาคัญแล้วมีการจัด
หมวดหมู่
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ผลการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้แยกวิเคราะห์เป็ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. การถอดบทเรี ยนความสาเร็ จตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก
1.1 ด้านการบริ หารจัดการ
มีการวางนโยบายการบริ หารให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในชุ มชน กาหนดวิสัยทัศน์เป้ าหมายการบริ หารงาน และนโยบายในการบริ หารงานไว้อย่าง
ชัดเจน เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยมีการร่ วมมือของผูน้ าชุมชนในการประชาคม การจัดทาฐานข้อมูลด้วยตนเอง
และจัดทาเป็ นระบบเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาดาเนิ นโครงการต่างๆ ในพื้นที่ การสนับสนุนการปรับปรุ ง
และพัฒนาระบบการบริ หารการจัด ทาฐานข้อมู ลของเทศบาล จัดบริ ก ารสาธารณะให้แ ก่ ประชาชนให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐานขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ออกกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิงาน มีการติดตาม
และประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงของเทศบาล จัดทานโยบายบริ หารความเสี่ ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริ หารความ
เสี่ ยง มีสอบทาน รวมทั้งติดตามการปรับปรุ ง ปรับปรุ งภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั การ
แบ่งแยกหน้าที่ และกาหนดขอบเขตงานในแต่ละฝ่ ายเพื่อเอื้อต่อการปรับปรุ งภารกิจของแต่ละส่ วนงาน มี
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ การส่ งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุ ก
1.2 ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา
ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใน
องค์การ ให้เป็ นบุคลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน มี การวางแผนด้านแรงงาน ประเมิ น
กาลังคน จัดสรรกาลังพลให้เหมาะสม เพื่อให้การทางานขององค์กรราบรื่ นไม่ติดขัด มีการอบรมพัฒนา
บุ ค คลากรให้มี ศ ัก ยภาพเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ให้อิ ส ระเรื่ อ งเวลากับ พนัก งาน ให้พ นัก งานบริ ห ารตนเอง ค่ า จ้า ง
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไป และเป็ นไปตามข้อบัญญัติ มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ /อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังที่เป็ นปั จจุบนั มีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคล มีการวางแผนและบริ หารอัตรากาลัง
1.3 ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง
มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการเก็ บ รายได้ จัด ท าข้อ มู ล สถิ ติ ก ารคลัง การ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ การกาหนดขั้นการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจนและมีความโปร่ งใส การจัดทางบประมาณ
PSPARN 2022
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ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อื่น ๆ และสามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิ ดความ
โปร่ งใส มีการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่คานึ งถึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็ นสาคัญซึ่ งจะก่อให้เกิด
ความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายจริ ง ถูกต้อง โปร่ งใสและตรวจสอบได้ มีการ
ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน มีการควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและการเงิน
1.4 ด้านการบริ การสาธารณะ
มุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ รับฟั งความคิดเห็นนาจากชุมชนในแต่ละเขตมาปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับ
ตามความต้องการและนามาใช้ในการตั้งนโยบายเพื่อให้ระบบการบริ การสาธารณะต่อประชาชน มีการ
ดาเนินการในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุ ขการส่ งเสริ มการกีฬา การส่ งเสริ ม
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้โรงเรี ยนในสังกัดจัดกิ จกรรมตามความสามารถ
ความถนัด หรื อความสนใจของผูเ้ รี ยน มีการดาเนิ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
เตรี ยมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบตั ิใหม่มีการเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว มีการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา มีการจัดนิ ทรรศการการทาสื่ อเผยแพร่ ประเพณี ต่าง ๆ มีการจัดทา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแผนงาน/โครงการในการจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา และภู มิปัญญาท้องถิ่น ส่ งเสริ มกระบวนทางปั ญญาที่คนในชุ มชนท้องถิ่นได้สืบต่อกันมา มีการ
เตรี ยมความพร้อมรับสาธารณภัย มีการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
มีการพัฒนาศักยภาพของผูร้ ับผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาระบบ
อันเกี่ยวกับความปลอดภัย
1.5 ด้านธรรมาภิบาล
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่ วมกัน การบริ หารงานของเทศบาลต้อง
มีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ดาเนิ นกิจกรรมสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อประโยชน์ของรั ฐและของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีการจัดให้มีและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่ วม มีระบบหรื อกลไกในการจัดการกับเรื่ อง
ร้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีแผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต สร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องความโปร่ งใสในการดาเนินงานให้แก่องค์กร มีการบริ หารจัดการอย่างเพียงพอ และ
มีประสิ ทธิภาพในเรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่ งใส เป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
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2. ปัญหาและอุปสรรคต่ อความสาเร็ จตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการกรมส่ งเสริมการปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก
2.1 ด้านการบริ หารจัดการ
ขาดความสอดคล้องในการวางนโยบายกับงานงบประมาณ เนื่ องจากเป็ นหน่วยงานภาครัฐ การวาง
นโยบายต่างๆ ต้องเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการทางาน และอาจจะส่ งผลต่อการพัฒนา รวมไปถึงขาดกระบวนการมีส่วน
ร่ วมในการรับฟังนโยบาย ทาให้การเสนอแนวทางการบริ หารงานด้านต่าง ๆให้อาจไม่ทนั ตามเวลาที่กาหนด
และขาดการคานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน
2.2 ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา
ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ เช่ น ระเบียบเกี่ ยวกับการเงิ น การคลัง
ระเบี ย บเกี่ ย วกับการประชุ ม รวมไปถึ งขาดกระบวนการมี ส่ว นร่ ว ม เนื่ องจากประชาชนมี หน้าที่ ที่ตอ้ ง
รับผิดชอบ ในการประชุมอาจยังไม่ได้รับความร่ วมมือมากเท่าที่ควร ช่วงสถานการณ์การปพร่ ระบาดของโค
วิด-19 ถือเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการอบรมหรื อพัฒนาบุคลากร ขาดการ
จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงานในแต่ละระดับ ยังไม่มีการจัดทาคู่มือการใช้อานาจ
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ทาให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดบริ การสาธารณะเกิดความเหลื่อมล้ า
ขึ้ น อยู่กับ /อยู่ภ ายใต้ดุ ล พิ นิ จ ของผูป้ ฏิ บ ัติ ง านแต่ ล ะคน และไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้อ บัญ ญัติ / เทศบัญ ญัติ
กระบวนการและระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
2.3 ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง
ขาดกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการเข้า ร่ ว มรั บ ฟั ง เสนอแนวทางการด าเนิ น การ การจัด สรร
งบประมาณ ทาให้การจัดสรรงบประมาณยังขาดความเหมาะสมในแต่ละโครงการที่ได้รับการอนุมตั ิ แม้จะมี
แนวทางปฏิ บ ัติที่ ถู ก ต้อ งชัด เจนเป็ นไปตามวาระการประชุ ม ดังนั้น การจัด ทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่ น ควร
พิจารณางบประมาIและคานึ งถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่าง ๆ
2.4 ด้านการบริ การสาธารณะ
ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมฟั งนโยบายการบริ หารงาน ด้านคมนาคม ขนส่ ง ถนน
ประสานงานขอความร่ วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทาให้ไม่ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหา เส้นทางการ
คมนาคมที่มีสภาพชารุ ดทรุ ดโทรมเสี ยหาย ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุ งเส้นทางคมนาคมให้อยูส่ ภาพดี
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และได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยูอ่ าศัยและการประกอบอาชีพ ขาดกระบวนการง
ติ ด ตามการแก้ไ ขปั ญหาอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการได้รับงบประมาณบอย่างจ ากัด จึ ง ต้อ ง
จัดลาดับความเร่ งด่วน
2.5 ด้านธรรมาภิบาล
ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมไม่มากเท่าที่ควรจะ
เป็ น เนื่ องจากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกับเทศบาลได้ในบางครั้ง
นอกจากนี้ การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังมีระบบอุปถัมภ์ที่แทรกแซงการทางานอยู่ ขาดการ
กากับติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ประชุมและผลการดาเนิ นงานของสภาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
บริ การสาธารณะและชี้แจงสิ ทธิ ของประชาชนในการใช้บริ การขาดการจัดให้มีแบบสอบถามหรื อช่องทาง
ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจต่อการบริ หารหรื อบริ การสาธารณะที่เหมาะสม

อภิปรายผลการศึกษา
การถอดบทเรี ยนความสาเร็ จตามตัวชี้ วดั ของการปฏิ บตั ิ ราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก ด้านการบริ หารจัดการ พบว่า มีการวางนโยบายการบริ หารให้ครอบคลุมใน
ทุก ๆ ด้าน โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน มีการจัดทาฐานข้อมูลด้วยตนเองและ
จัดทาเป็ นระบบเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาดาเนิ นโครงการต่างๆ ในพื้นที่ พร้ อมทั้งกาหนดกลไกและ
มาตรการกากับดูแล มีการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ ปรับปรุ งภารกิจให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั มี การเสริ มสร้ างความร่ วมมื อในการบริ หารกิ จการภาครั ฐร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาตนเองเป็ นการ
ปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพพล
อัคฮาด (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทาบริ การสาธารณะระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐกับคณะทางานชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม่: กรณี ศึกษาโครงการชุมชน
ตัวอย่างวัฒนธรรมสันติวิธี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการ
สภา พบว่า ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใน
องค์การให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่าเสมอ โดยมีการวางแผนด้านแรงงาน ประเมินกาลังคน จัดสรรกาลังพลให้เหมาะสม การส่ งเสริ ม การให้
อิ สระเรื่ องเวลากับพนัก งาน มี ก ารเสริ ม สร้ า งขวัญและก าลัง ใจให้พ นัก งาน มี การวางแผนและบริ หาร
อัตรากาลัง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ของข้าราชการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อานาจ หน้าที่ และภารกิจ
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ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มุทิตา วรกัลยากุล (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง
ความสาเร็ จในการบริ หารงานของเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ด้านการบริ หารงานการเงินและการ
คลัง พบว่ า มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการเก็ บ รายได้ จัด ท าข้อ มู ล สถิ ติ ก ารคลัง การมี
ประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ มีการประชาสัมพันธ์ การกาหนดขั้นการจัดเก็บภาษีให้มีความชัดเจนและ
มีความโปร่ งใส ประชาสัมพันธ์ มีการเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกประชาชนในการรับชาระภาษี การ
จัด ทางบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐาน มุ่ งเน้น การเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อ
สาธารณชนให้มากที่สุด การจัดซื้ อจัดจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบหลักฐานข้อ
ทัก ท้ว งที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง มี การบันทึ กรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจาปี หรื อรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรทัย ทวีระวงษ์
(2557) การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการบริ การสาธารณะ พบว่า มุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ รับฟั งความคิดเห็นนาจากชุมชนในแต่
ละเขตมาปฏิ บตั ิ เ พื่อให้สอดคล้องกับตามความต้องการของกลุ่มและน ามาใช้ใ นการตั้งนโยบาย มี การ
ดาเนิ นการในการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุ ขการส่ งเสริ มการกีฬา มีการเสริ ม
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมใน
วันสาคัญทางศาสนา การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย การป้ องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อร่ วมรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยในชุมชน ส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ที่พบว่า บุษ
ยา นิ ลฉวี (2562) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานบริ การภายใต้แนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม่
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย ด้านธรรมาภิบาล พบว่า การบริ หารงานของเทศบาลต้องมีความ
ชัด เจน ถู กต้อ งตามหลัก กฎหมาย ระเบี ย บข้อบัง คับ เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรง ดาเนินกิจกรรม
สาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกรณรั ช คณานุ รักษ์ (2563) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ความสาเร็ จในการนาหลักการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบตั ิของเทศบาลเมืองกะทู ้ อาเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต
ปัญหาและอุปสรรคต่อความสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของการปฏิบตั ิราชการกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลเวียงมอก พบว่า ด้านการบริ หารจัดการ ขาดการวางนโยบายกับงานงบประมาณที่จะ
นามาบริ หารจัดการให้มีความสอดคล้อง ด้านการบริ หารงานบุคคลและกิจการสภา ระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ ด้านการบริ หารงานการเงินและการคลัง ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมใน
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การเข้าร่ ว มรั บฟั งเสนอแนวทางการดาเนิ นการการจัดสรรงบประมาณ ด้านการบริ การสาธารณะ ขาด
กระบวนการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมฟังนโยบายการบริ หารงาน ขาดกระบวนการงติดตามการแก้ไขปั ญหา
อย่างต่อเนื่ อง ด้านธรรมาภิบาลขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ขาดการกากับติดตามตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการประชุมและผลการดาเนินงานของ
สภาท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรณรัช คณานุ รักษ์ (2563) ที่ทาความสาเร็ จในการนาหลักการ
บริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดีไปปฏิบตั ิของเทศบาลเมื องกะทู ้ อาเภอกะทู ้ จังหวัดภู เก็ต พบว่า ปั ญหาและ
อุปสรรค ได้แก่ การที่เทศบาล ไม่สามารถดาเนิ นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทนั ท่วงทีตามความต้องการของ
ประชาชน บุคลากรบางส่ วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบตั ิงาน ช่องทางการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนยังไม่กว้างขวาง ขาดประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงานเทศบาลให้
ประชาชนและบุคลากรโดยทัว่ ไปทราบอย่างกว้างขวาง และขาดการนาหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การนาแนวคิดการ
บริ การสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษาเทศบาลใน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพบว่า การให้บริ การพลเมืองไม่ใช่การให้บริ การลูกค้า การคิดเชิงกลยุทธ์และปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นประชาธิ ปไตย ความรั บผิด ชอบไม่ ใช่ เ รื่ องง่ าย และการให้บริ ก ารมากกว่าการก ากับดู แ ล ส่ ว นการ
แสวงหาผลประโยชน์สาธารณะ การให้คุณค่ากับพลเมืองเหนื อความเป็ นผูป้ ระกอบการ และการให้คุณค่า
กับประชาชนไม่ใช่แค่เน้นที่ผลผลิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญญารัตน์ สหศักดิ์กุล (2559) ปั จจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ : กรณี ศึกษา กรมเจ้าท่า ที่พบว่า การขาด
ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริ หารจัดการภาครัฐของบุคลากรในองค์กรเป็ นอุปสรรคใน
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐขององค์กร

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
1) การเปิ ดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริ การรวมถึงต้องปรับปรุ งช่องทางการให้บริ การ
2) เทศบาลควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการ
กาลังคนเพื่อให้เหมาะสมกับงาน และตรงตามความรู ้ความสามารถของบุคลากร และควรเน้นให้บุคลากรได้
มีการพัฒนาศักยภาพ
3) ส่ งเสริ มสนับสนุ นการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดาเนิ นกิจกรรมและ
โครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
4) ควรคานึงถึงความเหมาะสมในด้านทรัพยากรที่มีอยู่ ควรให้ความสาคัญในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของโครงการต่างๆเพื่อความโปร่ งใสในการทางานและใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่า
5) ควรมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนในการบริ หารจัดการ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมากกกว่านี้และเทศบาลควรยึดหลักประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพของการบริ หารงานของเทศบาลทั้งนี้เนื่องจากใน
การศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วหากมีการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารงานน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาผลการศึกษาไปใช้ในการกาหนดแนวทางใน
การพัฒนาตัวปัจจัยที่มีอิทธิพลนั้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ
พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร รวมทั้งหมด 35 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช้ t-test และ F-test แบบ One - Way ANOVA หาก
พบความแตกต่างที่มีคู่นยั สาคัญจะทาการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ โดยวิธีของ LSD ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาพรวม
อยู่ระดับสู ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา และด้านนโยบายและการบริ ห าร อยู่ระดับสู งมาก ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่
ระดับสู ง และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยูร่ ะดับปานกลาง ส่ วนผลการศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตาม
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ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่ า งกัน ในขณะปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี เพศ อายุ ต าแหน่ ง งาน สถานภาพ และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน

คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน/ พนักงานเทศบาล
Abstract
The objectives of this research were to study the level of factors affecting morale in the work of
employees in Watthana Nakhon Subdistrict, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province and to compare
the factors affecting the morale of the employees Watthana Nakhon Subdistrict, Watthana Nakhon
District, Sa Kaeo Province Classified by personal factors is quantitative research The research tool was a
questionnaire. The sample group consisted of 35 employees in Watthana Nakhon Subdistrict The statistics
used in the data analysis were frequency values. Percentage, mean and standard deviation were tested
using t-test and F-test using One-Way ANOVA. If significant differences were found, the pairs were
analyzed individually by LSD method. found morale of the employees of Watthana Nakhon Subdistrict,
Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province The overall picture was at a high level. When considering
each aspect, it was found that the relationship with colleagues administrative and policy and
administration is at a very high level working environment high level and compensation and benefits The
results of the study comparing factors affecting the morale of employees. Watthana Nakhon Subdistrict,
Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province Classified by personal factors found that The sample group
with different educational levels There are different morale in the work. while personal factors found The
sample group with different gender, age, job position, status and length of work There is no difference in
morale in the work.

Keywords: MORALE/ WORKING/ MUNICIPAL EMPLOYEE
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บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในทุกมิติท้ งั ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ในยุคโลกา
ภิวตั น์ และนโยบายของรัฐบาลในเรื่ องการปฏิรูประบบราชการทาให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ การ
ลดอัตรากาลังภาครัฐ การเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดขั้นตอนการทางาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง
ๆ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับปั จจุบนั (ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดหลักการ
ว่าคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนกิ จกรรมต่าง ๆให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หาร ที่จะต้องปรับปรุ งดูแลให้บุคลากรทุก
คนทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจของพนักงานในองค์กร (ชลทิตย์
ทักท้วง, 2560, น. 1)
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการสาธารณะตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) จากสถานการณ์ ปัจจุ บนั การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ในปั จจุบนั ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตาบลวัฒนานคร ทาให้
เทศบาลตาบลวัฒนานครต้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่า งรวดเร็ ว และรุ น แรง จึ ง ท าให้พ นัก งานของเทศบาลต าบลวัฒ นานคร มี ภ าระงานมากขึ้ น ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในวงเงินที่จากัดจากรั ฐบาล และยังถูกจากัดในการพัฒนาบุคลากรทาให้
ศัก ยภาพของบุ ค ลากรไม่ เ ท่ า เที ย มกัน ยากแก่ ก ารท างานร่ ว มกัน ขาดการสร้ า งแรงจู ง ใจในการในการ
ปฏิบตั ิงาน จึงต้องมีการบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจเพื่อยกระดับขวัญและกาลังใจให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ทราบถึงการบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจของ
พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร เพื่อเปรี ยบเที ยบและศึ กษาข้อเสนอแนะการบริ หารจัดการขวัญและ
กาลังใจของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร ซึ่งนาผลที่ได้จากการวิจยั มาเสนอเป็ นข้อมูลเพื่อการปรับปรุ ง
การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้เกิดงานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด นอกจากนี้
ทาให้ทราบถึงผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐานการวิจยั
พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน
จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจยั

กรอบแนวคิดการวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1. ความหมายของขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน จากการศึ ก ษา ค้น คว้า งานวิ จัย และ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีผใู ้ ห้ความหมายของคาว่า “ขวัญและกาลังใจ” ไว้หลายความหมาย ดังนี้
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (2554) ได้อธิ บายความหมายของคาว่า “ขวัญ” หมายถึง สิ่ งที่เป็ นสิ่ ง
มงคล สิ ริความดี ไม่มีตวั ตน ถ้าขวัญอยูก่ บั ตัวก็เป็ นสิ ริมงคล เป็ นสุ ขสบาย จิตใจมัน่ คง ถ้าคนตกใจหรื อเสี ย
ขวัญ ขวัญออกจากร่ าง เรี ยกว่า ขวัญหายขวัญหนี ขวัญบิน เป็ นต้น และ “กาลังใจ” หมายถึง สภาพของจิตใจ
ที่มีความเชื่อมัน่ และกระตือรื อร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
สมบัติ ปั ญญาจิรพงศ์ (2556) กล่าวว่า ขวัญและกาลังใจมีความหมายใกล้เคียงกัน และขอใช้คาว่า
ขวัญและกาลังใจแทนคาว่า Morale ในงานวิจยั นี้ และเห็นว่าขวัญและกาลังใจ คือ สภาพจิตใจ ความรู ้สึกนึก
คิด และภาวะอารมณ์ โดยแสดงออกมาเป็ นความตั้งใจ และยังรวมถึ งการมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
ส่ วนรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม องค์การ
สมคิด บางโม (2545, หน้า 189) ให้ความหมายของขวัญและกาลังใจว่า หมายถึง ความตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลที่จะอุทศั ทุกสิ่ งทุกอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลา และทรัพย์สิน เพื่อสนองความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ
จากความหมายของขวัญและกาลังใจข้างต้น สรุ ปได้ว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน คือ
ความรู ้สึกดีที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นสภาวะของจิตใจของแต่ละบุคคลที่แสดงออกเป็ นพฤติกรรม
2. ทฤษฎี เกี่ ยวกับขวัญและกาลังใจการปฏิบตั ิงาน ทฤษฎี การจู งใจของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Frederick
Herzberg, 1959 อ้างถึงใน เบญจมาส สมศรี , 2553: 24-29) ซึ่งได้เสนอทฤษฎี 2 ปั จจัย (two factors theory)
เพื่อต้องการศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการทางาน คาตอบที่คน้ พบคือ คนต้องการความสุ ขจากการ
ทางานและองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้เกิดความสุ ขจากการทางานมีอยู่ 2 องค์ประกอบ
1. ปั จจัยจูงใจ (motivation factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับงานโดยตรง เป็ นปั จจัยที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ชอบและรั กงาน ทาให้บุคคลในองค์การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นประกอบด้วยปั จจัย 5
ประการ คือ 1.1 ความสาเร็ จของงาน (Achievement) 1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) 1.3 ลักษณะของ
งาน (Work Itself) 1.4 ความรั บผิดชอบ (Responsibility) 1.5ความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่
(Advancement)
2. ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) เป็ นปั จจัยที่คงไว้ซ่ ึงแรงจูงใจในการทางานของบุคคลให้มีอยู่
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของบุคคลในองค์กรแล้วจะเกิดการไม่ชอบงานขึ้น
ซึ่งปั จจัยเหล่านี้มีอยู่ 5 ประการ 2.1 นโยบายและการบริ หาร (Policy and Administration) 2.2 การปกครอง
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บังคับบัญชา (Supervision) 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) 2.4 สภาพแวดล้อมใน
การทางาน (Working Conditions) 2.5 เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (Salary and Fringe Benefit)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎี 2 ปั จจัย (Two factors Theory)
(Frederick Herzberg, 1959 อ้างถึงใน เบญจมาส สมศรี , 2553 : 24-29) มาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จารุ วรรณ สุ ภาภรณ์ (2562) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
กรณี ศึกษาบุคลากร โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน และหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ผล
การศึกษา พบว่า ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร พบว่า
เมื่อนาตัวแปรอิสระ 17 ตัว เข้าสู่ สมการตัวแปรอิสระทั้งหมดร่ วมกันอธิ บายความผันแปรของขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร พบว่า มีเพียงตัวแปร 5 ตัว ที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี นัย ส าคัญ คื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี
สถานภาพโสด ความเพียงพอของรายได้และความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน 5 ตัวนี้ เท่านั้น ที่มีอิทธิ พล
ต่อขวัญและกาลังใจ และเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญา
ตรี วุฒิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพ ความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน และความเพียงพอของ
รายได้ตามลาดับ
อนุ พ งษ์ สุ ข แปง (2562) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขวัญ และก าลัง ใจในการท างานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
พะเยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน
และเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากที่สุด มีอายุต่ากว่าอายุ 30 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในช่ วง 1-4 ปี และระดับเงินเดื อนอยู่
ในช่วงน้อยกว่า 20,000 บาท ผลการศึกษาพบระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยงตามลาดับความสาคัญ คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ซึ่งเป็ นค่าที่มากที่สุด
รองลงมาคื อ ด้านการบริ ห ารผลการปฏิ บตั ิ งาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ ก าร ด้านความสัมพันธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา และน้อยที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับแนวทางในการสร้างขวัญและ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
กาลังใจ ผูศ้ ึกษาพบประเด็นที่สาคัญ 2 ประการ คือ การส่ งเสริ มให้ผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยเหลือซึ่ งกันและกันใน
การแก้ไ ขปั ญ หาของงานในหน้า ที่ และการจัด ให้บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดหลัก เกณฑ์ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สมพร จันต๊ะวงค์ (2560) การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ตารวจชั้นประทวน กองบังคับการสื บสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงขวัญและ
กาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน เพื่อเปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล เพื่อศึกษา
สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ ยวกับการสร้ างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสื บสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 6 ผลการวิจยั พบว่า 1. ปั จจัยที่มี
ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้นประทวน ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
รองลงมาตามลาดับ คือ ด้านความมัน่ คงและโอกาส ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสุ ขภาพร่ างกาย
และจิตใจ ด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ 2. เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้นประทวน ทั้งหมด 5 ด้าน จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน สายงาน มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้น
ประทวน ส่ วนชั้นยศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่รับราชการ ไม่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของตารวจชั้นประทวน 3. สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ ยวกับการสร้ างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของตารวจชั้นประทวน พบว่า การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน ทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความมัน่ คงและโอกาสด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน และด้านสุ ขภาพร่ างกาย
และจิตใจจะเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม หัวใจสาคัญคือ การร่ วมมือร่ วมใจของทุกคนทุกฝ่ ายที่จะต้องตระหนัก
และใส่ ใจเพื่อให้หน่วยงานขับเคลื่อนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่ง
เป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนกับขวัญ
PSPARN 2022
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และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลศรี สังวร ผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด โดย
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความตั้งใจในการทางาน รองลงมาคือ ด้านการอุทิศตนเพื่องาน โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด โดยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร จากการ
เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ ขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร พบว่ า บุ ค ลากรใน
โรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัยที่มี อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงาน ระดับเงินเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน และผลความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร พบว่า ปั จจัยจูงใจและปั จจัย
ค้ าจุน มีความสัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน
พบว่า การยอมรับนับถือและความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน่ วยงาน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
รายได้และสวัสดิ การในหน่ วยงาน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ความมัน่ คงและโอกาสก้าวหน้าในงานที่ปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง นโยบายและการบริ หารงานขององค์ ก ร มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
ศุภลักษณ์ สุ ขเกษม (2560) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านป้ องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ าสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2 (เชี ยงราย) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านป้องกันรักษา
ป่ าและควบคุมไฟป่ า สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจกับขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า สานักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยความต้องการกับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า สานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่
2 (เชียงราย) ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับ
ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ปั จ จัย จู ง ใจในการปฏิ บ ัติ งาน ด้านตัว งาน มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบและปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยความต้องการในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ปั จจัยความต้องการในการปฏิบตั ิงานด้านความต้องการความสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
คือ ด้านความต้องการความสาเร็ จ และปัจจัยความต้องการในการปฏิบตั ิงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านความ
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ต้องการอานาจขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณา เป็ นราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ท่านรู ้สึกภูมิใจที่ได้ทางานในสังกัดกรมป่ าไม้ รองลงมา คือ ท่านมีความตั้งใจ
และเอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ท่านรู ้สึกมีความสุ ขที่ได้ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง ปั จจัยความต้องการมีความสัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง

วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จานวน 35 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็ นพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
(ในส่ ว นของพนั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น ลู ก จ้า งประจ า พนั ก งานจ้า งตามภารกิ จ พนั ก งานจ้า งทั่ว ไป)
ทั้งหมด 35 คน ซึ่ งได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยศึกษาเต็มจานวน
ประชากร ได้คิดเป็ นร้อยละ 100
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง ซึ่ ง
มีข้นั ตอน ดังนี้ สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานตามกรอบที่
กาหนดไว้ แบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามที่เกี่ ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามปั จจัยที่
ส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 5 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร 2) ด้า นการปกครองบัง คับ บัญ ชา 3) ด้า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 5) ด้านนโยบายและการบริ หาร มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) (Best, 1977 : 174) 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) 2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
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พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา 3) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 5) ด้านนโยบายและการ
บริ หาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย ̅ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าสถิติ t – test และ
F – test เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความแตกต่างหรื อไม่ ของความ
คิดเห็ นของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเทศบาลตาบลวัฒนานครต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีตวั
แปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t – test 4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความแตกต่างหรื อไม่
ของความคิ ด เห็ น ของพนัก งานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในเทศบาลต าบลวัฒ นานคร ต่ อ ขวัญ และก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุ ค คลที่ มี ต ัว แปรต้น มากกว่ า 2 กลุ่ ม ขึ้ น ไปได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน สถานภาพ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า F - test แบบ (One - Way ANOVA) โดยกาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติ .05 และหากพบความแตกต่างที่มีค่านัยสาคัญดังกล่าว จะทาการวิเคราะห์เป็ นรายคู่ โดย
วิธีของ Least Significant Difference (LSD)

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเทศบาลตาบลวัฒนา
นคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 42.90 และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57.10 มีอายุ 21-30 ปี และ
31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.60 มีระดับการศึกษามัธยมปลาย หรื อ ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 มีตาแหน่ ง
พนักงานจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 48.60 และส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่ม
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.30
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนา
นคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ( ̅ เท่ากับ 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน ( ̅ เท่ากับ 4.39) รองลงมาคือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ( ̅ เท่ากับ 4.35) ด้านนโยบาย
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และการบริ หาร ( ̅ เท่ากับ 4.29) ด้านสภาพแวดล้อมในการ ( ̅ เท่ากับ 3.78) และด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ( ̅ เท่ากับ 3.21) ตามลาดับ ปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตาบลวัฒนานคร
1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
3. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
5. ด้านนโยบายและการบริ หาร
ภาพรวม

N = 35
̅
3.21
4.35
4.39
3.78
4.29
4.01

S.D.
.954
.527
.655
.936
.631
.623

แปลความ
ปานกลาง
สู งมาก
สู งมาก
สู ง
สู งมาก
สู ง

อันดับ
5
2
1
4
3

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่ อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้ ดังผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ยอมรับ
ไม่ ยอมรับ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานย่ อยที่ 1 พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร ที่มีเพศต่างกัน
จะมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
√
Sig = .265
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่าง
กัน
สมมติฐานย่ อยที่ 2 พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร ที่มีอายุต่างกัน
จะมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
√
Sig = .337
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่าง
กัน
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สมมติฐาน
สมมติ ฐ านย่ อ ยที่ 3 พนัก งานเทศบาลต าบลวัฒ นานคร ที่ มี ร ะดับ
การศึ ก ษาต่ า งกัน จะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ขวัญ และก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
สมมติฐานย่ อยที่ 4 พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร ที่มีตาแหน่ ง
งานต่างกันจะมีความคิดเห็ นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งานเทศบาลต าบลวัฒ นานคร อ าเภอวัฒ นานคร จัง หวัด
สระแก้ว แตกต่างกัน
สมมติฐานย่ อยที่ 5 พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร ที่มีสถานภาพ
ต่างกันจะมีความคิดเห็ นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
แตกต่างกัน
สมมติฐานย่ อยที่ 6 พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ไม่ ยอมรับ
สมมติฐาน
สมมติฐาน
√
Sig = .014*

√
Sig = .546

√
Sig = .622

√
Sig = .776

อภิปรายผล
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่ อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง
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ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
: กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุพงษ์ สุ ขแปง (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญ
และกาลังใจในการทางานของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานครพึงพอใจในสิ ทธิ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการปรับขึ้นของเงินเดือนสอดคล้องกับปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมาย
ส่ งผลให้เงินเดือนและค่าตอบแทนได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในปั จจุบนั และมีเงินเพียงพอให้เหลือเก็บออม
ด้านการปกครองบังคับบัญชา จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านการปกครองบังคับบัญชา ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง
มาก ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนุ พงษ์ สุ ขแปง (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมพร จันต๊ะวงค์ (2560)
ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้นประทวน กองบังคับ
การสื บสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 6 พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจาก
การมอบหมายงานของผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นไปตามขั้นตอน รวมถึงให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิงาน และติดตาม
ดูแลให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟั งความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
และยอมรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน จาก
ผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัด สระแก้ว ด้านความสัมพัน ธ์กับเพื่อนร่ ว มงาน ภาพรวมอยู่ใ นระดับสู งมาก ซึ่ งผลการวิ จัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนุ พงษ์ สุ ขแปง (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและ
กาลังใจในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน อยู่ในระดับสู งมาก และไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมพร จันต๊ะวงค์ (2560) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้นประทวน กองบังคับการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค 6 พบว่า ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจาก
เพื่อนร่ วมงานมีความเคารพซึ่ งกันและกันด้วยความจริ งใจ มีการให้กาลังใจต่อกัน ยอมรับฟั งความคิดเห็น
และเปิ ดโอกาสให้มีส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ทาให้ปฏิ บตั ิ งานกับเพื่อนร่ ว มงานได้อย่างราบรื่ น และมี
ความสุ ข ส่ งผลให้เพื่อนร่ วมงานในหน่ วยงานให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล
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ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับสู ง ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
: กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ใน
ระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนุ พงษ์ สุ ขแปง (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องจาก มี วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้เพียงพอต่อความ
ต้อ งการในการปฏิ บ ัติ ง าน สถานที่ ท างานมี ค วามสะอาดเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และมี ค วามปลอดภัย
นอกจากนี้ ย งั มี ห้องน้ าและสถานที่ รับประทานอาหารที่ ถูก สุ ขลัก ษณะ บรรยากาศภายในและภายนอก
สถานที่ทางานมีความสงบ และมีห้องพักและห้องปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นส่ วนตัว ด้านนโยบายและการบริ หาร
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว ด้านนโยบายและการบริ หาร ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย
จังหวัดสุ โขทัย พบว่าด้านนโยบายและการบริ หาร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจาก มีการกาหนด กฎเกณฑ์
กฎระเบียบ และแนวทางของการปฏิบตั ิงานของพนักงานไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างการแบ่งสายงาน
การบังคับบัญชาในองค์การอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานครได้ศึกษาอบรม พัฒนาทักษะและความรู ้ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการสื่ อสารใน
องค์กรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ส่ งผลให้ระบบการปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพต่อการ
ปฏิบตั ิตามหน้าที่
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่ อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่าพนักงานเทศบาลที่มี เพศ อายุ ตาแหน่งงาน
สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (ไม่ยอมรั บ
สมมติฐาน) ส่ วน ระดับการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 นาเสนอการอภิปรายผลในแต่
ละกลุ่มดังนี้ เพศ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เทศบาล ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามเพศ พบว่า พนักงานเทศบาลตาบล
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วัฒนานคร จะมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ สุ ภาภรณ์ (2562)
ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาบุคลากร โรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รวมถึงงานวิจยั ของสมพร จันต๊ะวงค์ (2560) ที่ทาการวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้นประทวน กองบังคับการสื บสวน
สอบสวนตารวจภูธรภาค 6 และงานวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุ ข : กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย อายุ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามอายุ
พบว่า พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร จะมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย
และงานวิจยั ของศุภลักษณ์ สุ ขเกษม (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ าสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 2
(เชียงราย) ระดับการศึกษา จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร จะมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพร
จันต๊ะวงค์ (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจชั้น
ประทวน กองบังคับการสื บสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 6 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง
(2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย ตาแหน่ งงาน จาก
การศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนา
นคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
จะมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ สุ ภาภรณ์ (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาบุคลากร โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่
ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย สถานภาพ จากการศึกษา
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอ
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วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จาแนกตามสถานภาพ พบว่า พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร จะมีระดับความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมพร จันต๊ะวงค์ (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่
ส่ งผลต่ อขวัญและก าลังใจในการปฏิ บตั ิ ง านของตารวจชั้น ประทวน กองบังคับการสื บสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 6 และผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ สุ ภาภรณ์ (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาบุคลากร โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน จากการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า พนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร จะมีระดับความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ สุ ภาภรณ์ (2562) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาบุคลากร โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 และผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลทิตย์ ทักท้วง (2560) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่ อ ขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องบุ ค ลากรในโรงพยาบาลสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข :
กรณี ศึกษาโรงพยาบาลศรี สังวรสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย

ข้ อเสนอแนะจากข้ อค้ นพบของงานวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีขอ้ เสนอแนะจากข้อค้นพบของงานวิจยั ดังนี้
ด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒ นานคร จังหวัด สระแก้ว ด้านค่ าตอบแทนและสวัสดิ ก าร ควรส่ ง เสริ มด้านค่า ตอบแทนและ
สวัสดิการในเรื่ องเงินเดือนและค่าตอบแทนได้รับเพียงพอให้เหลือเก็บออม
ด้ านการปกครองบังคับบัญชา
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านการปกครองบังคับบัญชา ควรส่ งเสริ มด้านการปกครองบังคับบัญชา
ในเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านการปกครองบังคับบัญชา ควรส่ งเสริ มด้านการปกครองบังคับบัญชา
ในเรื่ องเพื่อนร่ วมงานในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ด้ านสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ควรส่ งเสริ มด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานในเรื่ องการมีหอ้ งพักและห้องปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นส่ วนตัว
ด้ านนโยบายและการบริหาร
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านนโยบายและการบริ หารภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งมาก ควรส่ งเสริ มด้าน
นโยบายและการบริ หารในเรื่ องระบบการปฏิบตั ิงานมีความความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
ด้ านนโยบายและการบริหาร
จากผลการวิจยั พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้านนโยบายและการบริ หารภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งมาก ควรส่ งเสริ มด้าน
นโยบายและการบริ หารในเรื่ องระบบการปฏิบตั ิงานมีความความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรี ยบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานเทศบาลในจังหวัด
เพื่อจะได้ทราบว่าเทศบาลในจังหวัดสระแก้วจะมีขวัญและกาลังใจอย่างไรและหาแนวทางพัฒนาต่อไป
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น คุณภาพชี วิตในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร
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ประสิ ทธิผลการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
กรณีศึกษาของตาบลหนองนา้ ใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.
หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่ม
ตัว อย่ า งได้แ ก่ ป ระชาชนใน ต.หนองน้ าใส อ.วัฒ นานคร จ.สระแก้ว วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้
แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการทดสอบค่า t - test และ F - test ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ One Way ANOVA หากพบความแตกต่างที่มีค่านัยสาคัญจะทาการ
วิเคราะห์เป็ นรายคู่โดยวิธีการ LSD ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อประสิ ทธิผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ส่ วนด้านการปฏิบตั ิหน้าที่และงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ด้านคุ ณ ลักษณะความเป็ นผูน้ า และน้อยที่ สุด คื อด้านความพึง พอใจต่ อพฤติ ก รรมในฐานะผูช้ ่ ว ยเหลื อ
นายอาเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้ น ตามลาดับ ส่ วนผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พบว่า ประชาชนที่มี เพศ และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่ วนประชาชนที่มีอายุ อาชี พ และรายได้ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน

คาสาคัญ: ประสิ ทธิผล การปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
Abstract
Effectiveness in the performance of duties of the Subdistrict Headman, village headman, Case
study at Nong Nam Sai Subdistrict, Watthana Nakhon District, Sakaeo Province and to compare opinions
on the effectiveness of the Subdistrict Headman, village headman, Nong Nam Sai sub-district, Watthana
Nakhon district, Sa Kaeo province, classified by factor. person The sample group consisted of people in
Nong Nam Sai Subdistrict, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province. The data collection method was
using a questionnaire. Statistics for data analysis include frequency distribution. Percentage, Mean, and
Standard Deviation Data were analyzed to test the hypothesis using t-test and F-test statistics with oneway analysis of variance, ANOVA. LSD. The results showed that The level of public participation in the
effectiveness of the duties of the Subdistrict Headman, village headman, the case study of Nong Nam Sai
Subdistrict, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province overall was at a high level. As for the
performance of duties and tasks in accordance with important government policies have the highest
average followed by leadership qualities and the least was the satisfaction with the behavior as a helper to
the sheriff and the community leader in the village respectively. with different sexes and educational
levels, had no different opinions. As for people with different ages, occupations and incomes, they had
different opinions.

Keywords: Effectiveness/ The performance of duties of the village headman
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บทนา
กานันและผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นสถาบันที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมายาวนาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็ นทางการ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และดารงอยู่มาจนถึงทุก
วันนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่มาและอานาจหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นอยู่ตลอดเวลา
กานันและผูใ้ หญ่บา้ นมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บา้ นและในขณะที่กานันให้มาจากการ
“คัดเลือกกันเอง” ของผูใ้ หญ่บา้ น โดยมีอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับ
ที่ 11) พ.ศ. 2551 และตามกฎหมายอื่นๆ คือ 1) อานาจหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรี ยบร้อย
2) หน้าที่ตอ้ งรายงานต่อทางราชการ เช่น รายงานความเดือดร้อนของราษฎรให้ทางราชการทราบเพื่อขอ
ความช่ วยเหลือ ปฏิบตั ิตามคาสั่งของทางราชการ 3) การจัดทาทะเบียน เช่ น การปรับปรุ งทะเบียนท้องที่
ข้อมูลจานวนราษฎร 4) การนาข้อความราชการไปประกาศแก่ราษฎร 5) การฝึ กอบรมราษฎรให้รู้จกั กระทา
การในยามรบ 6) การบารุ งและส่ งเสริ มอาชีพแก่ราษฎร 7) การจัดหมู่บา้ นให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย 8) การอัน
เกี่ ย วกับ ความอาญา เช่ น อ านาจในการจับ กุ ม ผูก้ ระท าผิด กฎหมาย ส่ ง พนัก งานสอบสวนท้อ งที่ และ
กาหนดให้ผใู ้ หญ่บา้ นซึ่งรวมถึงกานัน เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบตั ิหน้าที่และเป็ นหัวหน้าราษฎร
ในหมู่บา้ น เป็ นส่ วนหนึ่ งของราชการส่ วนภูมิภาค (สานักบริ หารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง,
2559, หน้า 1)
สระแก้วเป็ นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยและติดประเทศ ประเทศกัมพูชา มีอาเภอ
อยูท่ ้ งั หมด 9 อาเภอ 58 ตาบล (สานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2560) อ.วัฒนานครเป็ นส่ วนหนึ่งของ จ.สระแก้ว
มีพ้ืนที่ประมาณ 1,560 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตอนกลางของ จ.สระแก้ว ประกอบไปด้วย 11 ต. และ 115
หมู่บา้ น (สานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2560) ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็ นส่ วนปกครองหนึ่ ง
ซึ่งมีภารกิจหน้าที่โดยตรงที่จะปกครอง ดูแล แก้ไขปั ญหาและกระจายข่าวสาร ให้กบั ประชาชนใน ต.หนอง
น้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีพ้ืนที่ 112.5 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บา้ นทั้งหมด 10 หมู่บา้ น (องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, ม.ป.ป.)
การปฏิบตั ิงานส่ วนการปกครองท้องที่มีความสาคัญอย่างมากจึงทาให้มีการประเมินการทางานของ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในทุก 5 ปี ต่อ 1 ครั้ง นับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง และจากการประเมินการทางานจึงทาให้
ทราบ ถึ งประสิ ทธิ ผลการทางานของก านัน ผูใ้ หญ่ บรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ ซึ่ งกาหนดการประเมิ นโดย
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ได้กาหนดเหตุที่ ผูใ้ หญ่บา้ น
ต้อ งพ้น จากต าแหน่ ง ว่ า “ไม่ ผ่า นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา” ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
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ท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ระบุให้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษานั้น มีความจาเป็ นที่จะต้องกาหนดให้ราษฎรในหมู่บา้ นมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการ
ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ของผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นด้ ว ย (ส านั ก การบริ หารการปกครองท้ อ งที่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2559, หน้า 1)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะทาการวิจยั ประสิ ทธิ ผลของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ
ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อนาผลที่ได้มาเป็ นแนวทางการเสนอแนะ เรื่ องประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ของก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น
ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล

สมมติฐาน
ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษาและ รายได้ ต่างกันมีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กรอบแนวคิดการทาวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
1.ความหมายของประสิ ทธิผล
อนันท์ งามสะอาด (2551, หน้า 1) กล่าวว่า ประสิ ทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลสาเร็ จของงาน
ที่เป็ นไปตาม ความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรื อเป้าหมาย (Goal) และ
เป้ าหมายเฉพาะ (Target) ได้แก่ เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ จะกาหนดชนิ ดประเภทและจานวนของผลผลิต
สุ ดท้ายต้องการที่ ได้รับเมื่อมี การดาเนิ นงานเสร็ จสิ้ นลง 16 เป้ าหมายเชิ งคุณภาพจะแสดงถึงคุ ณค่าของ
ผลผลิตที่ได้รับจากการ ดาเนินงานนั้นๆ มุ่งเน้นที่จุดสิ้ นสุ ดของกิจกรรมหรื อการดาเนินงานว่าได้ผลตามที่ต้ งั
ไว้ หรื อไม่ และที่สาคัญต้องมีตวั ชี้วดั (Indicator) ที่ชดั เจน
วรั ท พฤกษากุลนันท์ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ผล หมายถึง การปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ หรื อความสามารถในการดาเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วาง
ไว้ จุดสาคัญของประสิ ทธิผลอยูท่ ี่ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูกคาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ
ผลผลิตจริ งที่มีข้ ึน
กล่าวโดยสรุ ป ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ระดับความสาเร็ จของการ ดาเนิ นงานในการที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมาย ของการทางาน ตามที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
2.งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) การวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นใน
เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ นเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4) เพื่อศึกษาแนวทางการในการพัฒนาประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชน
ในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 399 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ของกานัน
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุการศึกษา อาชีพ
รายได้ และแหล่งที่อยู่อาศัย พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เขต
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน 3. การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์และด้าน
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่ วมกันทานายประสิ ทธิผล
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมได้ร้อยละ 49.00 ส่ วนการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กานันผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4. แนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้แก่ กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย
และ ที่ทาการปกครองอาเภอ ควรจะมีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และควรจะจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การปฏิบตั ิงาน
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ให้เพียงพอ กานันผูใ้ หญ่บา้ นต้องเป็ นผูน้ าในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ
รวมทั้งการดาเนิ นชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และควรให้ความสาคัญกับการประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โดยให้มีกลุ่มองค์กรภาค
ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ หน้าที่ มากขึ้น โดยต้องรั บฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชน

วิธีการวิจยั
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้ งนี้ มีประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชน ในตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว เป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามงานวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จานวน 10 หมู่บา้ น จานวน 6,568 คน (ข้อมูลจาก
สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2563) โดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการ
ดาเนิ นการสุ่ มตัวอย่างตามวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p. 127 อ้างถึงใน อรุ ณ
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จิรวัฒน์กุล, 2557, หน้า 26) ที่ระดับและกาหนดค่าความเชื่อมัน่ 95 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
รวมทั้งสิ้ น 377 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane
3.การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผล และตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุ ประสงค์ห รื อไม่จ ากนั้น น าไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถู ก ต้องแล้ว น ามาปรั บปรุ งตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน และการหาความสอดคล้องเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้ค่า IOC = 1 หรื อมากกว่า 0.05 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามสอดคล้อง และนา
แบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาเก็บรวมรวบข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 377 คน
4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามมี ล ัก ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอ ในรู ปตารางพร้อม
การบรรยาย โดยจาแนกตามตัวแปรอิสระที่จะศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ
ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วน ประมาณค่า (Rating
scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยเรี ยงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การแปลความหมายของ
คะแนน ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์สาหรับวัดระดับ ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษา
ของ ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยเอาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็ นตัวชี้วดั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผล การปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน
ผูใ้ หญ่ บ ้า น กรณี ศึ ก ษาของ ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒ นานคร จัง หวัด สระแก้ว แตกต่ า งกัน ตาม
คุณลักษณะส่ วนบุคคล ผูว้ ิจยั ใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 กรณี ที่ตวั แปรอิสระมี 2 กลุ่ม
และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี ที่ตวั แปรอิสระมีมากกว่า 2
กลุ่ม เมื่ อพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของของ LSD
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ผลการวิจยั
ผลการวิจัยตามปัจจัยด้ านข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 277 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 73.5 เป็ นเพศชาย 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จานวน 100
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 ส่ วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.0 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 5,001 - 10,000
บาท จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2
ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องก านั น
ผู้ใหญ่ บ้าน ต.หนองนา้ ใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลาดับที่ โดยรวมและรายด้าน
ประสิ ทธิผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
กรณีศึกษาของ ตาบลหนองนา้ ใส อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
1. ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล
2. ด้านคุณลักษณะความเป็ นผูน้ า
3. ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผู ้
ช่วยเหลือ นายอาเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้ น
รวม

n = 377
X

S.D.

ระดับ

อันดับ

4.23

0.476

มาก

1

4.00
3.77

0.476
0.432

มาก
มาก

2
3

4.00

0.396

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องก านั น ผู ้ใ หญ่ บ ้า น กรณี ศึ ก ษาของ
ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก( X =4.00) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่าด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญ ของ
รั ฐ บาล มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X =4.23) รองลงมาคื อ ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นผู ้น า ( X =4.00 )
และน้อยที่สุดคือด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผูช้ ่วยเหลือนายอาเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้ น (
X =3.77 ) ตามลาดับ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ศึ กษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ต.หนองน้ า ใส อ.วั ฒ นานคร จ.สระแก้ ว จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล
ปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตารางที่ 2 แสดงสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษา ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษา ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชี พต่างกันมีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษา ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว
ประชาชนที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษา ตาบลหนองน้ าใส
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษา ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

ยอมรับ

ไม่ ยอมรับ

สมมติฐาน

สมมติฐาน
√
Sig = 0.758

√
Sig = 0.000

√
Sig = 0.031
√
Sig = 0.315
√
Sig = 0.000*
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อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึ กษาระดับประสิ ทธิผลการปฏิบัติหน้ าที่ของกานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ตาบลหนองน้าใส อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ด้านการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญของรั ฐบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า เรื่ องประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล
ด้านคุณลักษณะความเป็ นผูน้ า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับข้อค้นพบของศุภิสรา
ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า เรื่ องประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ด้า นความพึ งพอใจต่ อ พฤติ ก รรมในฐานะผูช้ ่ ว ยเหลื อนายอาเภอและผูน้ าชุ ม ชนในหมู่ บ ้านใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ข้อ ค้น พบของ ศุ ภิ ส รา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่ พ บว่า เรื่ อ ง
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านการปฏิบตั ิ
หน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
2. เพื่ อศึ กษาเปรี ย บเทีย บความคิดเห็ นต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบัติ หน้ า ที่ของกานั น ผู้ ใ หญ่ บ้า น
ต.หนองนา้ ใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบของ ศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า ความพึงพอใจเมื่อจาแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
อายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ ศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า ความพึงพอใจเมื่อ จาแนกตามอายุ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
อาชี พ ประชาชนที่มีอาชี พ ต่างกัน จะมีความพึ งพอใจของประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว แตกต่างกัน สอดคล้อง
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
กับข้อค้นพบของ ศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า ความพึงพอใจเมื่อ จาแนกตามอาชี พ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
ระดับ การศึ ก ษา ประชาชนที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน จะมี ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า ความพึงพอใจเมื่อ จาแนก
ตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
รายได้ ประชาชนที่มีรายได้ ต่างกัน จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ข องก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น กรณี ศึ ก ษาของ ต.หนองน้ า ใส อ.วัฒ นานคร จ.สระแก้ว ไม่ แ ตกต่ า งกัน
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ศุภิสรา ธารประเสริ ฐ (2563) ที่พบว่า ความพึงพอใจเมื่อ จาแนกตามรายได้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน

ข้ อเสนอแนะจากข้ อค้ นพบของงานวิจยั
1. ในภาพรวมของการศึกษา ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.
หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ และงานตามนโยบายสาคัญ ของรั ฐบาล ด้า นคุ ณ ลัก ษณะ ความเป็ นผูน้ า ด้านความพึง พอใจต่ อ
พฤติกรรมในฐานะผูช้ ่วยเหลือนายอาเภอและผูน้ าชุมชนใน หมู่บา้ น สมควรที่จะได้รับการพิจารณาปรับปรุ ง
ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ค วามคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น
กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2. ด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ และงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล ในภาพรวมของความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว อยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว ควรจะมีการส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนอง
น้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยการจัดฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถให้ผูใ้ หญ่บา้ นจัดทา
แผนปฏิบตั ิการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภยันตรายมีเครื่ องมือที่เพียงพอ มีการเตือนภัย และมีการ
ซักซ้อมอยู่ เป็ นประจา
3. ด้านคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าในภาพรวมของความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วอยูใ่ นระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต.หนองน้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ควรจะมีการ
PSPARN 2022

1069

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
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ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการ ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องก านัน ผูใ้ หญ่ บ ้า น ต.หนองน้ า ใส อ.วัฒ นานคร
จ.สระแก้ว โดยการจัดฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ ความสามารถ ให้มีการทางานการมองสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็ นระบบ มองสิ่ งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่ อมโยงและแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้กานันผูใ้ หญ่บา้ นสามารถควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้ นให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
4. ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผูช้ ่ วยเหลือนายอาเภอและผูน้ าชุ มชนในหมู่บา้ น ใน
ภาพรวมของความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องก านัน ผู ใ้ หญ่ บ ้า น
กรณี ศึกษาของ ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่ากานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ควรให้ความสาคัญกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีการดาเนิ น นโยบาย แผนพัฒนาบุคลากร ยกระดับ
การศึกษาของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ส่ งเสริ มให้มีกลุ่ม องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิหน้าที่มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษา ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในระดับอาเภอตลอดจนถึง
ในระดับจังหวัด ในจังหวัดสระแก้ว
2. เนื่ องจากการศึกษา ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของตาบล
หนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นเชิงปริ มาณ ควรให้มี การศึกษาประสิ ทธิ ผล การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กรณี ศึกษาของ ตาบลหนองน้ าใส อาเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว ในเชิ ง
คุณภาพต่อไป
3. ควรมีการแยกประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นแต่ละหมู่บา้ น ไม่ควรนา
ผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน เนื่ องจากประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิ หน้าที่ของกานันผูใ้ หญ่บา้ น แต่ละหมู่บา้ นนั้นไม่
เหมือนกัน
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบ และกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ปั จจัยความสาเร็ จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ประกอบด้วย (1) กลุ่มนักท่องเที่ยวของชุมชนคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา (2) กลุ่มผูบ้ ริ หาร/คณะกรรมการ และพ่อค้าแม่คา้ ของชุมชนคลองแดน อาเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา และ (3) กลุ่มนักวิชาการและตัวแทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
ผลการศึกษา พบว่า บริ บทของชุ มชนคลองแดนเอื้อต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของ
ชุมชน โดยมีรูปแบบที่เรี ยกว่า “The Three Steps in the Eco Tourism Management of the Best Practice
Community” ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 1) บันไดขั้นแรก : Community Based Tourism : CBT ประกอบด้วย (1)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural Resources and Culture) (2) ด้านองค์กรชุมชน
(Community Organization) (3) ด้านการจัดการ (Management) และ (4) ด้านการเรี ยนรู ้ (Learning) 2) บันได
ขั้นที่ 2 : 7 Greens ประกอบด้วย (1) Green Hearts (2) Green Communities (3) Green Attractions (4) Green
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ปัจจัยด้านการมีส่วนร่ วม และ (4) ปัจจัยด้านอื่น ๆ

คาสาคัญ : การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การท่องเที่ยวสี เขียว
Abstract
The objective of this study was to study form, and process of ecotourism management and
success factor of ecotourism management of Klongdaen Community, Ranod District, Songkhla Province.
Data collected from the in-depth interview method were form 3 groups; 1) tourists, 2) community
committees and traders, and 3) academics and travel agencies in Songkhla province.
The result revealed that the context of Klongdaen Community is appropriate to arrange the
ecotourism management in the form “The Three Steps in the EcoTourism Management of the Best
Practice Community”. The processes of this form as follow; 1) the first step: Community Based Tourism :
CBT; (1) Natural Resources and Culture (2) Community Organization (3) Management and (4) Learning,
2) the second step: 7 Greens; (1) Green Hearts (2) Green Communities (3) Green Attractions (4) Green
Activities (5) Green Logistics (6) Green Services and (7) Green Plus and 3) the third step: Profit RBG-P-C
Concept ; (1) Return of Profit to Community (2) Bring Profit to Take Care of Community and(3) Giving
Profit Back to the Community. The success factors of ecotourism management of Klongdaen Community,
Ranod District, Songkhla Province as follow; 1) leader 2) structure and process 3) participation and 4)
other factors.

Keywords : Community Tourism Management, Ecotourism Management, Green Tourism
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามติด
อันดับต้น ๆ ของโลก ทาให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม
สัมผัสประเพณี และวัฒนธรรมอันดี งามที่สั่งสมมาหลายชัว่ อายุคน ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนนับแสนล้านบาทในแต่ละปี (วชิรญาณ์
วีรประพันธ์, 2551 :1) แต่จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่ งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกต้องใช้มาตรการจากัดการเดินทาง (Travel restriction) เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ โดย
องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ระบุว่า จุดหมายปลายทางทัว่ โลกเริ่ มใช้มาตรการจากัดการเดินทางมา
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 ที่ผา่ นมา และในเดือนเมษายนปี เดียวกัน มีจุดหมายปลายทางทัว่ โลกถึงร้อยละ
96 ที่ใช้มาตรการจากัดในการเดินทางเพื่อสร้างความมัน่ คงทางสุ ขภาพในประเทศของตน (World Tourism
Organization, 2021, p.9) ซึ่ งประเทศที่ใช้มาตรการจากัดการเดินทางดังกล่าวนี้ หลายประเทศเป็ นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ส่ งผลให้ในช่ วงเวลาดังกล่าวไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิ นทางเข้ามา
ท่องเที่ ยวในประเทศไทย รวมทั้งการเดิ นทางท่ องเที่ ยวภายในประเทศของคนไทยก็ลดน้อยลงไปมาก
(Vithayaporn, 2021, pp. 42-47) อย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเปิ ดประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม
ปี 2563 พร้อมทั้งได้นามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวให้ฟ้ื นตัว (Pongsakornrungsilp,
Pongsakornrungsilp, Kumar, Maswongssa, 2021, pp. 12-14) โดยหนึ่งในมาตรการสาคัญที่นามาใช้คือ การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (World Tourism Organization, 2021, pp.16-17) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หรื อการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์น้ ี เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์ และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ต่ อการรั ก ษาระบบนิ เ วศอย่า งยัง่ ยืน ระหว่างบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วและ
นักท่องเที่ยว ภายใต้การมีส่วนร่ วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
จังหวัดสงขลาเป็ นจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและได้รับความ
นิ ยมจากนักท่องเที่ยวไม่นอ้ ยกว่าจังหวัดอื่น ๆ โดยมีชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
ของชุ มชนที่สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของภาครัฐ คือ ชุ มชนคลองแดน
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชุมชนดังกล่าวมีการจัดการท่องเที่ยวประเภทตลาดน้ า ที่บริ เวณคลองแดนซึ่ ง
กั้นระหว่างอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตลาดน้ าแห่ งนี้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวปั กษ์ใต้ได้อย่างเข้มแข็ง (ณัฐวุฒิ สุ วรรณทิพย์, ทัศนาวดี
แก้วสนิ ท และ กรกฎ จาเนี ยร, 2560, 78) โดยเป้าหมายสาคัญในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน คือ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ และเพื่ อ สร้ า งรายได้เ สริ ม ให้แ ก่ ช าวบ้า น ซึ่ ง จากความเป็ นมาและ

1074 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
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ความสาคัญของปั ญหาตามที่ได้นาเสนอมาทั้งหมดข้างต้น จึงเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญและน่ าสนใจว่า
ชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีรูปแบบและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
ของชุ ม ชนอย่า งไร และมี ปั จ จัย ความส าเร็ จ อะไรบ้า ง ที่ ไ ด้ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การจัด การการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนแห่งนี้

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ข องชุ ม ชน
คลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็ จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดการวิจยั
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม คณะวิจยั ได้นามาสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิด
การวิจยั ดังนี้
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คณะวิจยั ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาสร้ างเป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้สาหรั บการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวรรณกรรมในส่ วนของแนวคิด
ทฤษฎี ดังต่อไปนี้
1. แนวคิด 7 Greens
แนวคิดการท่องเที่ยวสี เขียว (Lee, Honda, Ren & Lo, 2016, p. 2) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบของกิจกรรมการท่องเที่ยวสี เขียว ได้แก่ (1)
การดาเนินกิจกรรมให้อยูใ่ นขอบเขตศักยภาพของแหล่งพื้นที่ธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชุมชน (2) การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชน (3) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต และ (4) การ
ประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ ด้านการคงอยูข่ องสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
แนวคิด 7 Greens การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้นาแนวคิด 7 Green มาใช้พฒั นาการท่องเที่ยวสี
เขียวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย (Tourism Promotion Division, Tourism Authority of
Thailand, 2012, online) ซึ่งแนวคิด 7 Green ประกอบด้วย (1) Green Heart: เที่ยวด้วยใจคิดเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (2) Green Logistics: เที่ยวใกล้ไกล เลือกใช้พลังงานสะอาด (3) Green Attraction: แหล่ง
ท่องเที่ยวสี เขียว (4) Green Community: ชุมชนสี เขียว (5) Green Activity: กิจกรรมท่องเที่ยวเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (6) Green Service: จัดการธุรกิจเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ (7) Green Plus: จิตอาสาเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
2. แนวคิดการท่ องเทีย่ วโดยชุ มชน (Community–Based Tourism: CBT)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community–Based Tourism: CBT) (Nitikasetsoontorn, 2015, pp. 31-32)
มีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
2.1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural Resources and Culture) (Udomsilp,
2013, pp. 145-146) ประกอบด้วย (1) ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วิถีการผลิตที่พ่ ึงพา
และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ที่อุด มสมบู รณ์ อย่างยัง่ ยืน (2) ชุ มชนมี วฒ
ั นธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
2.2) ด้านองค์กรชุมชน (Community Organization) (สุ ดถนอม ตันเจริ ญ, 2560, 37)
ประกอบด้วย (1) ชุ มชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน (2) ชุ มชนมีปราชญ์หรื อผูม้ ีความรู ้ และทักษะในเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย และ (3) ชุมชนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2.3) ด้านการจัดการ (Management) (Maraphot, Wongsophanakul, Thammikanan,
Khotrwongsa, Soomboon, Suphapha & Kaenuan, 2018, p. 79) ประกอบด้วย (1) ชุมชนมีกฎ-กติกาในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (2) ชุมชนมีองค์กรหรื อกลไกในการทางานเพื่อจัดการการ
ท่องเที่ ยวและสามารถเชื่ อมโยงการท่ องเที่ ยวกับการพัฒนาชุ มชนโดยรวมได้ (3) ชุ มชนมี การกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม และ (4) ชุมชนมีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างชาวบ้านกับผูม้ า
เยือน
2.4) ด้านการเรี ยนรู ้ (Learning) (Maneerot, 2017, pp. 31-32) ประกอบด้วย (1) ชุมชนมี
ลักษณะของกิ จกรรมการท่องเที่ ยวที่สามารถสร้ างการรั บรู ้ และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง (2) ชุมชนมีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างชาวบ้านกับผูม้ าเยือน และ (3) ชุมชนมี
การสร้างจิตสานึกเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่ วนของชาวบ้านและผูม้ าเยือน

วิธีการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจยั แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการวิจยั ดังนี้
1. ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ สาหรับการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม
1) กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วของตลาดน้ า คลองแดน ชุ ม ชนคลองแดน อ าเภอระโนด
จังหวัดสงขลา จานวน 10 คน
2) กลุ่มผูบ้ ริ หาร/คณะกรรมการ และพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดน้ าคลองแดน ชุ มชน
คลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จานวน 10 คน
3) กลุ่มนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและตัวแทนหน่ วยงานด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลา จานวน 5 คน
2. พืน้ ทีศ่ ึกษาวิจัย
พื้นที่ศึกษาวิจยั คือ ตลาดน้ าคลองแดน ชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั และสร้าง
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 นาแนวคาถามที่ได้ไปทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี (1) การจาแนกประเภท (Typological Analysis) (2) การวิเคราะห์
ส่ วนประกอบ (Componential Analysis) และ (3) การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย (Analytic Induction)

ผลการศึกษา
1. รู ปแบบและกระบวนการการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุ มชนคลองแดน อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
จากการศึ ก ษาวิจ ัย สามารถสรุ ปได้ว่า รู ปแบบและกระบวนการการจัด การการท่ องเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีรูปแบบและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยว
ดังนี้
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิง

การจัดการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ การจัดสรรผลกาไรจากการ

โครงสร้ างของ

อนุรักษ์ ของชุมชนตามแนว

ของชุมชนตามแนวทาง 7

ท่ องเที่ยวคืนกลับสู่ ชุมชนตาม

การจัดการการท่ องเที่ยว

ทางการท่ องเที่ยวโดยชุมชน

Greens

แนวทาง Profit RBG-P-C

ของชุมชน

(CBT)
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมชุมชนมีการนา
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
และวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ น
เอกลักษณ์มาใช้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชน
2. ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนมี
ระบบสังคมที่เข้าใจกัน มี
ปราชญ์ชุมชนที่มีความรู ้
ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีความรู ้สึก
เป็ นเจ้าของและมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน
3. ด้านการจัดการ ชุมชนมีกฎกติกาในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มี
การกระจายผลประโยชน์ที่เป็ น
ธรรม และมีการจัดตั้งกองทุนที่
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Concept
1. Green Hearts ชุมชนเริ่ มต้น
จากการทาให้คนในชุมชนมี
ความเข้าใจ ตระหนัก และให้
ความสาคัญกับปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
2. Green Communities มีการ
สร้างกฎ กติกา และแนวปฏิบตั ิ
สาหรับผูป้ ระกอบการและ
นักท่องเที่ยวให้เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
3. Green Attractions
นาทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวติ
วัฒนธรรม
และประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์
ของชาว
ปั กษ์ใต้มาเป็ นจุดขาย
4. Green Activities
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว

1. Return of Profit to
Community มีการนาผลกาไร
มาสร้างสิ่ งสาธารณะประโยชน์
ในชุมชน
2. Bring Profit to Take Care of
Community มีการนาผลกาไร
มาจัดสวัสดิการให้แก่คน
ยากจน และเป็ นทุนการศึกษา
ให้แก่นกั เรี ยนที่ขาดแคลน
3. Giving Profit Back to the
Community มีการนาผลกาไร
ตอบแทนกลับคืนสู่ ชุมชนใน
รู ปแบบต่าง ๆ สนับสนุน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน

1. People ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
วางแผน การดาเนินการ
และกากับดูแลและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน
2. Planet ชุมชนมีการ
กาหนดแนวทางจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยที่คมุ ้ ค่า และ
ร่ วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลาน
3. Passion ชุมชนมี
กระบวนการสร้างศรัทธา
เพื่อปลูกฝังความเชื่อและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิด
ศรัทธาต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิง

การจัดการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ การจัดสรรผลกาไรจากการ

โครงสร้ างของ

อนุรักษ์ ของชุมชนตามแนว

ของชุมชนตามแนวทาง 7

ท่ องเที่ยวคืนกลับสู่ ชุมชนตาม

การจัดการการท่ องเที่ยว

ทางการท่ องเที่ยวโดยชุมชน

Greens

แนวทาง Profit RBG-P-C

ของชุมชน

(CBT)
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
4) ด้านการเรี ยนรู ้ ชุมชนมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้าง
การรับรู ้และความเข้าใจในวิถี
ชีวติ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ระบบจัดการให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผูม้ าเยือน และมีการ
สร้างจิตสานึกเรื่ องการอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

Concept
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
5. Green Logistics
มีการวางแผนการสัญจรบริ เวณ
แหล่งท่องเที่ยวที่ให้
ความสาคัญกับการประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
6. Green Services
มีการจัดการที่คานึงถึง คุณภาพ
การให้บริ การ
ที่ดี เพือ่ สร้างความประทับใจ
แก่นกั ท่องเที่ยว
7. Green Plus
ผูน้ าและสมาชิกในชุมชนได้มี
ข้อตกลงร่ วมกันที่จะจัดการการ
ท่องเที่ยวในรู ปแบบตลาดน้ าที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

4. Profit ชุมชนได้นา
กระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชนเข้ามาใช้ในการ
จัดสรรผลกาไรจากการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อนา
กลับมาดูแลคนในชุมชน
อย่างทัว่ ถึงและยุติธรรม

จากรู ปแบบและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา คณะวิจยั ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ ยวได้ใน
รู ปแบบ “The Three Steps in the Ecotourism Management of the Best Practice Community” โดยมีลกั ษณะ
เป็ นขั้นบันได 3 ขั้น ประกอบด้วย บันไดขั้นแรก : Community Based Tourism : CBT บันไดขั้นที่ 2 : 7
Greens บันไดขั้นที่ 3 : Profit RBG-P-C Concept และเสริ มด้วยโครงสร้าง 4P ดังนี้
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2. ปัจจัยความสาเร็ จในการจัดการการท่ องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ของชุ มชนคลองแดน อาเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
จากการศึกษาวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ทาให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ของชุมชน
คลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านผูน้ า ชุ มชนมีผูน้ าที่เข้าใจในบริ บทของชุมชน รู ้จกั ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี มีความรู ้
เข้าใจในเรื่ องการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความ
ซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ ปั จจัยด้านโครงสร้างและกระบวนการทางาน ชุมชนมีกระบวนการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เป็ นระบบ มีการวางแผน มีการแบ่งหน้าที่ความรั บผิดชอบอย่างชัดเจน มีการบริ หารงานใน
รู ปแบบของคณะกรรมการ มี ก ารก าหนดกฎ ระเบี ย บ และแนวปฏิ บ ั ติ ที่ ชั ด เจน และยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน
ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม ชุมชนมีการทางานเป็ นทีม มีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ปั จจัยด้านอื่น ๆ ชุมชนมีหน่วยงานเครื อข่ายที่เข้ามาช่วยถ่ายทอด
ความรู ้ดา้ นการดาเนิ นกิจกรรมและการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน
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อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษารู ปแบบการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องชุ ม ชนคลองแดน อ าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ได้ขอ้ ค้นพบรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เรี ยกว่า “The Three Steps in
the Ecotourism Management of Best Practice Community” ซึ่งเป็ นรู ปแบบบันได 3 ขั้น บันไดขั้นแรก คือ
Community Based Tourism : CBT เป็ นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ (1)
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (2) องค์กรชุมชน) (3) การจัดการ และ (4) การเรี ยนรู ้ ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Tungseng, Madhyamapurush & Sreesoompong (2015, pp. 171-172)
เรื่ อง Knowledge Management Model for Community Based Tourism of Satun Community Based
Tourism Network, Thailand ที่มีขอ้ ค้นพบว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในเครื อข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสตูล ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (2) องค์กรชุมชน (3)
การจัดการ และ (4) การเรี ยนรู ้
ผลการศึกษาองค์ประกอบของบันไดขั้นที่ 2 ของรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา คือ 7 Greens สอดคล้องกับการศึกษาของ สิ ริภทั ร์ โชติช่วง,
นนทิภคั เพียรโรจน์, ณัฐมน ราชรักษ์, และ วีรศักดิ์ คงฤทธิ์ (2561, น.132) เรื่ อง ทัศนคติดา้ น 7 Greens ที่มี
ผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่ งส่ งผลให้การรับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยว
ของเกาะสมุยยังคงมีความเป็ นธรรมชาติอยู่ และเพื่อให้เกาะสมุยยังคงเป็ นเกาะที่มีความสมบูรณ์น้ นั จะต้องมี
การร่ วมมือกันทุกฝ่ ายทุกภาคส่ วนเพื่อนาหลัก 7 Greens เข้ามาใช้ในการจัดการการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาองค์ประกอบบันไดขั้นที่ 3 ของรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของ
ชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา คือ Profit RBG-P-C Concept สอดคล้องกับการศึกษาของ
Kallayanamitra & Buddhawongsa (2014, p. 100) เรื่ อง Sustainability of Community-based Tourism:
Comparison of Mae Kam Pong Village in Chiang Mai Province and Ta Pa Pao Village in Lamphun
Province ที่พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในทั้ง 2 พื้นที่ศึกษา ทาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความมัน่ คง
เพิ่ มขึ้ น รวมทั้ง ยัง ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชนในพื้ น ที่ ที่เ พิ่ มสู งขึ้ น ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากการ
ท่องเที่ยวชุมชนสี เขียวเป็ นการท่องเที่ยวประเภทที่สร้างผลกระทบทางลบให้เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนน้อยมาก ทาให้รายได้และ
ผลประโยชน์สามารถนามาจัดสรรให้แก่ทุกคนในชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว รวมถึงการ
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น ามาจัด สวัส ดิ ก ารและสิ่ ง สาธารณประโยชน์ ไ ด้เ ต็ม ที่ โดยไม่ ต ้อ งน าไปใช้เ พื่ อ การแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ส่ วนผลการศึกษาปั จจัยที่ทาให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ของชุมชนคลองแดน อาเภอ
ระโนด จัง หวัด สงขลา ประสบความสาเร็ จ ประกอบด้ว ย ปั จจัย ด้ า นผูน้ าสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Kampetch & Jitpakdee (2019, pp. 116-117) เรื่ อง The Potential for Key Success of Community-Based
Tourism Sustainability: Case Study Baan Rim Klong Homestay, Samut Songkram, Thailand ที่พบว่า
ปั จจัยด้านผูน้ าหนึ่งในปั จจัยความสาเร็ จของการท่องเที่ยวชุมชนแบบยัง่ ยืนของบ้านริ มคลองโฮมสเตย์ ทั้งนี้
หากไม่มีผนู ้ าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นผูช้ ้ ีนา การท่องเที่ยวของชุมชนจะประสบความสาเร็ จได้ยาก ซึ่งการ
ที่ชุมชนทุกชุมชนมีปัจจัยด้านผูน้ าเป็ นปั จจัยที่ทาให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประสบความสาเร็ จ
เนื่องจากผูน้ าถือเป็ นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในส่ วนที่เรี ยกว่า People ของบันได 3 ขั้นใน The Three Steps in
the Ecotourism Management of the Best Practice Community

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (อพท.) และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรร่ วมกันจัดทาและขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการการท่องเที่ ยวของชุ มชนการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในช่วงหลังการแพร่ ระบาดของโควิด-19
(2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นควรเร่ งจัดทาแผนการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในรู ปแบบ The Three
Steps in the Ecotourism Management of the Best Practice Community จากชุมชนต้นแบบไปสู่ ชุมชนอื่น ๆ
ที่มีศกั ยภาพ
(3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นควรนาเอาปั จจัยความสาเร็ จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนต้นแบบ มาใช้ในการ
จัดทาแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สาหรับชุมชนที่มีศกั ยภาพ รวมทั้งการนาเอาปั จจัยทั้งหมดไป
พัฒนาเป็ นกลไกขับเคลื่อนแผนการจัดการการท่องเที่ยว
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ข้ อเสนอแนะปฏิบัติการ
(1) ชุมชนที่ตอ้ งการนาเอาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รูปแบบ “The Three Steps in the
Ecotourism Management of the Best Practice Community” ไปดาเนินการในชุมชน ควรมีข้นั ตอนดังนี้
(1.1) เริ่ มต้นจากบันไดขั้นแรก คือ Community Based Tourism : CBT ซึ่งเป็ นการวาง
พื้นฐานการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
(1.2) การใช้ 7 Greens ซึ่ งประกอบไปด้วยกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวที่เน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวชุมชนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
(1.3) ชุมชนที่มีการวางพื้นฐานในสองขั้นตอนแรกอย่างมัน่ คงแล้ว สามารถขยับขึ้นสู่
บันไดขั้นที่ 3 คือ Profit RBG-P-C Concept ซึ่งเป็ นการจัดสรรผลกาไรจากการจัดการการท่องเที่ยวคืนกลับสู่
ชุมชน
(2) ชุมชนที่นาเอาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนไปขยายผล ควรมีการพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนใน 4 ด้านประกอบด้วย People การสร้างความ
ร่ วมมือจากประชาชน Planet การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างคุม้ ค่าม
Passion การสร้างศรัทธาจากชุมชนและในทุกภาคส่ วน และ Profit การจัดสรรผลกาไรจากการท่องเที่ยว
กลับมาดูแลคนในชุมชนอย่างทัว่ ถึงและยุติธรรม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินงานของโฆษกทาเนี ยบขาว และ 2) เพื่อ
ศึกษาความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการ
วิจยั เอกสาร โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ซึ่ งได้จากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ
ข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสื บค้นจากสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และเอกสารทุติยภูมิที่เกี่ ยวข้อง สาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อความ (Textual Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีรูปแบบ
สอดคล้องกับแนวคิด FASTER” Government โดย 1) ด้าน Flat Government โฆษกทาเนียบขาวมีตาแหน่ง
เทียบเท่ากับรัฐมนตรี ไม่มีหน่ วยงานระดับกรมอยู่ในสังกัด ใช้วิธีการคัดเลือกจากประธานาธิ บดี 2) ด้าน
Agile การดาเนิ นงานขึ้นตรงกับประธานาธิ บดี ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานทั้งหมดของ
โฆษกทาเนียบขาว 3) ด้าน Streamlined แบ่งการทางานเป็ น 2 หน้าที่หลัก ประกอบด้วย (1) การทางานหน้า
ฉาก และ (2) การทางานหลังฉาก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน 4) ด้าน Tech-enabled and Tech-savvy มี
การจัดทาเว็บไซต์ทาเนี ยบขาวเพื่อใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และมีระบบการส่ งข้อมูลข่าวสารมัลติมีเดียเข้า
มาช่วยในการดาเนินงานทุกขั้นตอน 5) ด้าน Ethical Standards โฆษกทาเนี ยบขาวจะไม่นาเสนอความคิด
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ส่ วนตนในการจัดทาข้อมูลหรื อสรุ ปข้อมูลให้แก่ประธานาธิบดี และ 6) ด้าน Reinventing มีการปรับรู ปแบบ
การทางานเป็ นเชิ งรุ กมากขึ้น เน้นการทางานที่รวดเร็ ว ถูกต้อง ส่ วนความสาเร็ จในการดาเนินงานของโฆษก
ทาเนี ยบขาวที่ทาให้โฆษกทาเนี ยบขาวได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากสื่ อมวลชนและประชาชน
ประกอบด้วย การมีการสื่ อสารที่ดีตามหลักองค์ประกอบการสื่ อสาร SMCR ที่ได้ให้ความสาคัญตั้งแต่ 1)
แหล่งข่าวสาร (S) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ ว และทันเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่ สู่
สาธารณะ 2) สาร (M) มีการนาเสนอข่าวสารที่เป็ นข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ แบบตรงไปตรงมาด้วยรู ปแบบที่
เข้าใจง่าย 3) สื่ อหรื อช่ องทาง (C) มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และ 4) ผูร้ ับสาร (R) เป็ นการให้ความสาคัญ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผูร้ ับสารทุกกลุ่ม รวมถึงการให้ความสาคัญกับเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

คาสาคัญ: รู ปแบบการดาเนินงานของโฆษก ความสาเร็จในการดาเนินงาน โฆษกทาเนียบขาว
Abstract
The purpose of this research were 1) to study the operating model of the White House
spokesperson and 2) to study the success of the White House spokesperson. The United States This
research uses a document research method. Which collecting data from primary documents which can be
obtained from academic documents, research results, academic articles Academic information obtained
from searching electronic media. And related secondary documents for data analysis, content analysis, and
textual analysis were used.
The results of the study found that The White House Spokesperson Model of Operations united
states The format is consistent with the concept of FASTER” Government by 1) Flat Government, White
House spokesman has the same position as the Minister There are no departmental departments under the
jurisdiction. Use the presidential selection method. 2) Agile operations depend directly on the President.
Which is the decision-maker in all operations of the White House Spokesperson 3) The Streamlined
aspect is divided into two main functions: (1) front-facing and (2) behind-the-scenes work. To increase the
efficiency of the work 4) Tech-enabled and Tech-savvy The White House website was created for
disseminating information. 5) Ethical Standards, a White House spokesperson will not present his or her
own opinion in preparing information or summarizing information to the President; and 6) Reinventing.
The work style has been adjusted to be more proactive. Emphasis is placed on speed, accuracy, and the
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success of the White House spokesperson's work that has earned the White House spokesperson
credibility and trust. The mass media and the public, consisting of having good communication according
to the SMCR communication component which has prioritized 1) news source (S) To obtain reliable, fast,
and up-to-date information to disseminate to the public 2) Message (M) presents empirical facts.
Straightforward with a format that is easy to understand. 3) Media or channel (C) has a channel for
disseminating information. Diverse, accessible to people of all groups, genders, ages, and 4) the audience
(R) is a priority. and build a good relationship with all audience groups on the importance of freedom of
political opinion

Keywords: Spokesperson Operations, Operational Success, White House Spokesperson
บทนา
ปัจจุบนั สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่ งผลให้นานาอารยประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หาร
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การจะให้ประชาชนในประเทศสามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการ
ดาเนินงานของรัฐบาลการสื่ อสารถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะประเทศถือว่าเป็ นบ้านหลังใหญ่ การสื่ อสารกับ
สมาชิ กในบ้านซึ่ งก็คือประชาชนถือว่าเป็ นการสร้างรากฐานความมัน่ คงให้กบั ประเทศ เพราะประชาชน
จะต้องรับรู ้และเข้าใจความจาเป็ นในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของรัฐบาล อันจะนามาซึ่ งความเชื่อมัน่ ศรัทธา
และสร้างความร่ วมมือในการพร้อมเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
หน่วยงานที่ถือว่าเป็ นหัวใจหลักและมีบทบาทสาคัญในการสื่ อสารข้อมูลการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาลให้แก่ประชาชาชานได้ทราบและเกิดความเข้าใจ คือ สานักงานโฆษก ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ทาหน้าที่
เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบาย และผลการดาเนิ นงานของ
รัฐบาลให้ประชาชน สื่ อมวลชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ (Google Arts & Culture,
n.d.) ทั้งนี้ ประชาชนมีสิทธิในการรับรู ้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล เพื่อจะได้ตรวจสอบการ
ทางานของรัฐบาลได้ โดยการทางานของสานักงานโฆษกประเทศหนึ่ งที่จดั ได้ว่ามีชื่อเสี ยงและได้รับการ
ยอมรับประเทศหนึ่ ง คือ โฆษกของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อเรี ยกว่า โฆษกทาเนี ยบขาว มีสถานะเป็ น
ข้าราชการระดับอาวุโสของทาเนี ยบ รับผิดชอบการทางานในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ทาหน้าที่เป็ นโฆษกให้กบั
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ฝ่ ายบริ หารของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องเกี่ยวกับประธานาธิบดี ที่ปรึ กษาอาวุโส และผูบ้ ริ หาร
รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ปั จจุบนั ผูด้ ารงตาแหน่งโฆษกประจาทาเนียบขาว คือ Jennifer Rene Psaki ซึ่ ง
ได้รับการแต่งตั้งจากนาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาคนปั จจุบนั (White House Spokesperson,
n.d.) การดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาวในปั จจุบนั มีการดาเนิ นงานที่ปรั บเปลี่ยนไปจากสมัยของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ส่วนใหญ่นายทรัมป์ จะเป็ นผูส้ ื่ อสารโดยตรงกับประชาชน ซึ่งหลายครั้งทาให้ขอ้ มูลที่
สื่ อสารออกไปไม่เหมาะสม และสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชน เมื่อเข้าสู่ ยคุ ของนายโจ ไบเดน จึงได้
นาแนวทางการทางานของสานักงานโฆษกทาเนี ย บขาวในยุคของประธานาธิ บดีบารัค โอบามา กลับมาใช้
ในการทางานเพื่อให้เกิดการสื่ อสารที่ดี และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กลับคืนมาสู่ รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาอีกครั้ง
ซึ่งเห็นได้วา่ ปัจจุบนั โฆษกทาเนียบขาวได้มีบทบาทสาคัญต่อการเป็ นตัวแทนของประธานาธิบดี และรัฐบาล
ของสหรัฐอเมริ กาในการสื่ อสารข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ทันต่อสถานการณ์ และตรงประเด็น
รวมทั้งมีช่องทางการสื่ อสารข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้แก่ประชาชนในเทศเพิ่มมากขึ้น
จากความเป็ นมาและความสาคัญข้างต้น จึงมีความน่ าสนใจในการศึกษารู ปแบบการดาเนิ นงาน
การสื่ อสารของโฆษกทาเนี ยบขาวมีกระบวนการดาเนิ นการอย่างไร และมีความสาเร็ จในการดาเนิ นการ
อย่างไร เพื่อสามารถนาไปเป็ นแนวทาการดาเนินงานของสานักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษารู ปแบบการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2. เพื่อศึกษาความสาเร็ จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา

กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรม นามาสู่ การกาหนดกรอบแนวคิดดังนี้
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดการปรับรูปแบบ FASTER Government
ศาสตราจารย์ Rosabeth Moss Kanter แห่ ง Harvard Business School ได้พูดถึงองค์กรที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีไว้ในหนังสื อ When Giants Learn to
Dance: Mastering the Challenge of Strategy, Management, and Careers ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ว่าองค์กรแบบนี้
จะต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ เรี ยกว่า 4 F’s ดังต่อไปนี้ (World Economic Forum Global Agenda Report,
2011)
Fast : ต้องมีความรวดเร็ ว เคลื่อนไหวอย่างถูกจังหวะ และมีการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ จาก
สิ่ งแวดล้อม
Flexible : ต้องมีการค้นหาแนวทางสาหรับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง สร้างองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยน ความรู ้และความคิด มีการประสานสัมพันธ์ (Collaborate) ระหว่าง หน่ วยงาน
ภายในเพื่อสร้างพลังร่ วม (Synergy) โดยส่ งเสริ มให้มีการทางานข้ามฝ่ ายหรื อมีโครงการร่ วมกัน
Focused : ต้องมีการลงทุนในทักษะและสมรรถนะหลัก ที่สาคัญขององค์กรและแสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ ที่จะนาทักษะและสมรรถนะดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
Friendly : มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้างพลังร่ วมตลอดทั้งสายห่ วงโซ่ คุณค่า และเน้นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว
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ศาสตราจารย์ Rosabeth Moss Kantor ได้ให้ความสาคัญกับ “การใช้กลยุทธ์ดา้ นคน” เพื่อ
"เปลี่ยนแปลงองค์กร" โดยเพิ่ม F ตัวที่ห้า คือ Fun โดยระบุว่า “ความสนุ ก” เป็ นปั จจัยที่จะส่ งเสริ มให้
พนักงานสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร
อย่างไรก็ตามจากหลักคิด 4 F’s นาไปสู่ แนวคิดการปรับตัวขององค์กรภาครัฐ โดยใช้แนวคิด FAST
ในการบริ หารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการในศตวรรษที่ 21 แนวคิด FAST ของ World
Economic Forum ได้เพิ่มเติมมิติที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรม (Ethics) และการสร้างตัวตนใหม่ (Reinvention)
และพัฒนาสู่ FASTER Government (World Economic Forum Global Agenda Report, 2011) ดังนี้
1) Flat Government คือ การปฏิบตั ิงานแนวราบ และลดช่วงชั้นการบังคับบัญชา เป็ นการลด
ระยะห่างระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการทางาน ให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
2) Agile คือ ปฏิบตั ิงานด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ ว ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วของประชาชนผูร้ ับบริ การ
3) Streamlined คือ ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมุ่งเน้นการลดจานวน
เจ้าหน้าที่ของรัฐลง แต่ยงั คงรักษาระดับของการให้บริ การ
4) Tech - enabled and Tech - savvy คือ จะต้องนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่
โดยส่ งเสริ มให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) Ethical Standards คือ มาตรฐานทางจริ ยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐจาเป็ นต้องรักษาจริ ยธรรม ปฏิบตั ิ
ราชการด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่น ตั้ง ใจปฏิ บ ัติ ง านให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
6) Reinventing คือ การสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ จาเป็ นต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสาร
เกรี ยงศัก ดิ์ เจดี ยแ์ ปง (2551) ได้ก ล่าวเกี่ ย วกับองค์ประกอบของการสื่ อสาร นิ ยมเรี ยกกัน ตาม
ตัวอักษรว่า S-M-C-R ซึ่งเป็ นแนวคิดของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พฒั นาทฤษฎีที่ผสู ้ ่ งสารจะ
ส่ งสารอย่างไร และผูร้ ับจะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่าง ทฤษฎี SMCR (Berlo,
David K.,1960) ประกอบด้วย
S
หมายถึง Source (แหล่งข่าวสาร)
M
หมายถึง Message (ข่าวสาร)
C
หมายถึง Channel (ช่องการสื่ อสาร)
R
หมายถึง Receiver (ผูร้ ับสาร)
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ทัศ นี ย ์ กระต่ า ยอิ น ทร์ และสุ ภิ ต อนุ ศ าสตร์ (2551) ได้ก ล่ า วว่า การสื่ อ สารจะเกิ ด ขึ้ น ได้เ มื่ อ มี
องค์ประกอบดังนี้
1) ผูส้ ่ งสาร (sender) คือ บุคคลที่เริ่ มต้นสร้างสารและส่ งสารไปยังผูอ้ ื่น โดยใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือผู ้
ส่ งสารในฐานะผูเ้ ริ่ มต้นการสื่ อสารจะส่ งสารได้อย่างมีประสิ ทธิผลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1) เป็ นผูม้ ีเจตนาแน่ชดั ที่จะให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ความประสงค์ของตน
1.2) เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสื่ อสารเพียงพอ
1.3) เป็ นผูท้ ี่มีความน่าเชื่อถือ
1.4) เป็ นผูม้ ีความพยายามที่จะเข้าใจความสามารถและความพร้อมของผูร้ ับสาร
1.5) เป็ นผูร้ ู ้จกั ใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการนาเสนอสาร
2) สาร (message) เรื่ องราวอันมีความหมายและแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรื อสัญลักษณ์ที่สามารถ
ทาให้เกิดการรับรู ้ร่วมกันได้ “สาร” ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน ดังนี้
2.1) รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลักษณ์หรื อสัญญาณที่มนุ ษย์คิดขึ้นเพื่อแทนความคิด เช่ น
ช้าง คือ สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง มีงวงมีงา ตัวโตว่าสัตว์สี่เท้าทั้งปวง หรื อเสื อ คือ สัตว์ป่าสี่ เท้ารู ปร่ าง คล้ายแมว
ดุร้าย ชอบกินสัตว์อื่นเป็ นอาหาร มีหลายชนิด
2.2) เนื้ อ หาของสาร จะครอบคลุ ม ความรู ้ ความคิ ด และประสบการณ์ ที่ ม นุ ษ ย์ต ้อ งการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เพื่อความเข้าใจร่ วมกัน
2.3) การจัดสาร คือ รู ปแบบวิธีการในการนารหัสสารมาเรี ยบเรี ยงเพื่อให้ได้ใจความตาม
เนื้ อหาที่ตอ้ งการ เป็ นสารที่ได้รับการจัดอย่างดีท้ งั ในด้านการเรี ยบเรี ยง การลาดับความยากง่าย ตลอดจน
รู ปแบบและการใช้ภาษาที่ดี
3) สื่ อหรื อช่องทาง (media or channel) เป็ นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่งในการสื่ อสาร ผูส้ ่ ง
สารต้องอาศัยสื่ อหรื อช่องทางทาหน้าที่นาสารไปสู่ ผรู ้ ับสาร
4) ผูร้ ับสาร (receiver) ผูร้ ับสารที่ดีควรทาหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและควรพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติดงั นี้
4.1) เป็ นผูท้ ี่มีเจตนาแน่ชดั และกระตือรื อร้นที่จะรับสาร
4.2) เป็ นผูพ้ ยายามรับรู ้เรื่ องราวข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
4.3) เป็ นผูท้ ี่มีความไหวรู ้สึกรวดเร็ ว และถูกต้อง
4.4) เป็ นผูท้ ี่มีสมาธิ สามารถบังคับใจให้ให้อยูท่ ี่เรื่ องราวที่กาลังสื่ อสาร
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วิธีวจิ ยั
1. ประเภทการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร ปฐมภูมิ
(Primary Sources) ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดาเนิ นการศึกษาจาก
เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั บทความทางวิชาการต่าง ๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงข้อมูล
ทางวิ ชาการที่ ไ ด้จ ากการสื บค้น ทางสื่ ออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อสื่ อทางเว็บ ไซต์ต่ าง ๆ และเอกสารทุ ติย ภู มิ
(Secondary Sources) ที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการดาเนิ นงานที่เป็ นรู ปแบบที่ดีและประสบ
ความสาเร็ จของสางานโฆษก
2. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการวิจยั ประกอบด้วย
2.1) ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน ตารา ผลงานวิจยั บทความวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2.2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์
เนื้อความ (Textual Analysis) โดยทาการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) วิ เ คราะห์ รูปแบบการดาเนิ น งานของโฆษกทาเนี ย บขาว โดยวิ เคราะห์ ต ามกรอบ
แนวคิด FASTER Government
(2) วิเคราะห์ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาว โดยวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิด SMCR
2.3) เสนอผลในเชิ ง วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ให้ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ค รบถ้ว นตาม
วัตถุประสงค์ คือ รู ปแบบและความสาเร็ จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ผลการวิจยั
1. รูปแบบการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษารู ปแบบการดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า รู ปแบบการ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักการดาเนิ นงานภาครัฐแนวใหม่ที่ตอ้ งมีความรวดเร็ ว ชัดเจน ถูกต้อง และทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งตรงกับรู ปแบบ FASTER Government ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 F : Flat Government การดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กาในด้าน Flat
Government คือ การดาเนิ นงานแนวราบที่ลดช่วงชั้นการบังคับบัญชา พบว่า โฆษกทาเนี ยบขาว (White
House Press Secretary) เป็ นข้าราชการระดับอาวุโสของทาเนียบขาว ตาแหน่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรี ไม่มี
หน่ วยงานระดับกรมอยูใ่ นสังกัด ใช้วิธีการคัดเลือกจาประธานาธิ บดีซ่ ึ งเป็ นคนที่ประธานาธิ บดีใกล้ชิด ใน
ส่ วนขององค์กรมีสานักสื่ อสารองค์กร (Press Secretary Office) เป็ นหน่วยงาน และหัวหน้าสานักงานทา
หน้าที่โฆษกรัฐบาลคอยควบคุมดูแลกากับงานสื่ อสารองค์กรของประธานาธิ บดี ผ่านช่ องทางสื่ อมวลชน
ประสานงานกับกระทรวง และหน่วยงานอื่น ๆ (นิมิต หมดราคี, 2559)
1.2 A : Agile การดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในด้าน Agile คือ การ
ปฏิบตั ิงานด้วยความคล่องตัว พบว่า โฆษกทาเนียบขาว มีการดาเนินงานขึ้นตรงกับประธานาธิบดีซ่ ึงเป็ นผูม้ ี
อานาจในการตัดสิ นใจ ทาให้การดาเนิ นงานรวดเร็ ว ชัดเจน สามารถกาหนดและวางแผนการแถลงข่าวของ
ประธานาธิบดีได้สม่าเสมอ (นิมิต หมดราคี, 2559)
1.3 S : Streamlined การดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในด้าน
Streamlined คือ การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพสู ง พบว่า หลังจากที่เข้าสู่ การบริ หารงานของ
ประธานาธิ บดีโจ ไบเดน ก็ได้มีการปรับการดาเนิ นงานของโฆษกประจาทาเนี ยบขาวใหม่ โดยกาหนดให้
โฆษกทาหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ของประธานาธิ บดีและครอบครัว ตลอดจนจัดสัมภาษณ์เท่าที่เหมาะสมให้
ประธานาธิ บดี โดยแบ่งการทางานเป็ น 2 หน้าที่หลัก คือ (1) การทางานหน้าฉาก (2) การทางานหลังฉาก
ดังนี้ (นิมิต หมดราคี, 2559,)
1) การทางานหน้าฉาก ประกอบด้วย
1.1) การจัดเตรี ยมข้อมูลการแถลงข่าวให้แก่ประธานาธิบดี โดยต้องมีการจัดเตรี ยม
สรุ ปเนื้ อหาข้อมูล เช่น ข้อมูลเหตุผลที่มีการจัดแถลงต่อสื่ อมวลชน ข้อมูลการเปรี ยบเทียบความเสี่ ยง ผลได้
ผลเสี ย และผลกระทบต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ ประเด็นจะแถลงคืออะไรคา
สาคัญที่จะต้องให้สื่อจดจาคืออะไร (Key messages) ร่ างคาแถลงของท่านประธานาธิ บดีให้ท่านพิจารณา
แล้วนามาเตรี ยมคาแถลงที่แก้ไขให้ดูอีกครั้ง พร้อมย้ากับประธานาธิ บดีถึงคาสาคัญ และงดแสดงความเห็น
ส่ วนตัว ให้พดู ตามคาแถลงที่จะปรากฏบนเครื่ องอ่านสคลิปเท่านั้น
1.2) การเชิญสื่ อมาร่ วมงานแถลงข่าว โดยจะต้องเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงบุคคลที่จะมาเข้า
ร่ วมงาน ต้องเช็คประวัติโดยละเอียดผ่านระบบของฝ่ ายสอบสวนกลางของรัฐบาล
1.3) มีการซักซ้อมประเด็นคาถามที่น่าจะมีการซักถามจากสื่ อมวลชน โดยต้องมี
การเตรี ยมคาถามและคาตอบ
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1.4) จัด ลาดับการซัก ถามของสื่ อมวลชนว่าสื่ อฉบับไหนจะได้รับสิ ทธิ ใ ห้ถาม
จะแจ้งให้รู้ตวั ก่อนเพื่อเตรี ยมพร้อมและประสานการทางานให้เรี ยบร้อย
1.5) เตรี ยมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรอการอัพโหลดขึ้นเวปไซต์ของ
ทาเนียบทันทีหลังจบการแถลงข่าว
1.6) ดูสถานที่จดั งานให้สะดวก สะอาด เรี ยบร้อย ไม่เน้นแสงสี เสี ยง
1.7) จัดทาแผงที่นั่ง ผูบ้ ริ หาร และสื่ อมวลชน ช่ างภาพ สื่ อที่ได้รับการประสาน
ล่วงหน้า เตรี ยมกาหนดตาแหน่ งเก้าอี้ไว้ เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานแถงลงข่าวมีที่นั่งเฉพาะ และเพื่อให้โฆษก
รัฐบาลและ ประธานาธิ บดีทราบว่ามีใครเข้าร่ วมการแถลงบ้าง โดยเก้าอี้ที่จดั เตรี ยมไว้ห้ามมิให้ยา้ ยที่ และ
ห้ามมิให้ผคู ้ นอื่นนัง่
2) การทางานหลังฉาก คืองานที่ตอ้ งทาแบบเงียบ ๆ ประกอบด้วย
2.1) ดาเนิ นการแจ้งนักข่าวให้ส่งประเด็นคาถามที่อยากถามหลังจบการแถลงข่าว
มาให้ก่อนโดยด่ วน และชี้ แจงถึ งการตอบคาถามของท่านประธานาธิ บดี ที่ อาจจะอาจจะตอบ 3 หรื อ 4
คาถามตามนโยบายที่แถลง
2.2) ส่ งหมายข่าวเชิ ญให้นักข่าว เพื่อให้นักข่าวตอบรั บคาเชิ ญการเข้าร่ วมงาน
แถลงข่าวด่วนที่สุด
2.3) ทาการตรวจสอบประวัติตามผูเ้ ข้าร่ วมงานทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น
2.4) จัดทาระบบการลงทะเบียนเข้าร่ วมงานแถลงข่าว และจัดทาบัตรใหม่ทุกครั้ง
ในการแถลงข่าว ไม่ใช่บตั รเดียวเข้าได้ตลอด
2.5) ในกรณี เป็ นข่าวที่เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนมาก ๆ เช่น ด้านนโยบายต่างประเทศ
ต้องมีการติดต่อนักข่าวที่สนิ ทเป็ นพิเศษเพื่อให้ขอ้ มูลประกอบบางอย่าง โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ น้ ี ห้ามมิให้
เปิ ดเผยก่อนวันแถลง โดยสหรัฐอเมริ กามีการออกกฎหมายอนุญาตให้นกั ข่าวลงนามยอมรับว่าจะไม่เผยแพร่
ก่อนวันดังกล่าว ถ้าละเมิดถือว่ามีความผิดทางอาญา
2.6) ก่อนเวลาแถลงข่าวโฆษกจะต้องสรุ ปงานอีกครั้งให้ประธานาธิ บดี และย้าให้
ท่านประธานาธิ บดีทราบว่า เมื่อท่านแถลงเสร็ จให้ท่านกล่าวขอบคุณ และพอนักข่าวยกมือถามให้ช้ ีไปที่คน
ที่ประสานไว้ให้เขาถาม และท่านตอบตามที่เตรี ยมไว้แล้ว
1.4 T : Tech-enabled and Tech-savvy การดาเนินงานของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ในด้าน Tech-enabled and Tech-savvy คือการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
พบว่า โฆษกทาเนี ยบขาวมีการจัดทา เว็บไซต์ทาเนี ยบขาวเพื่อใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ มีระบบการส่ งมัลติมีเดียที่ช่วยในการดาเนินการจัดการแถลงข่าว เช่น ระบบ
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การขึ้น Script บนหน้าจอมอนิ เตอร์ ให้แก่ประธานาธิ บดี ในการอ่านขณะแถลงข่าว มีการจัดทาระบบ
เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับฝ่ ายสอบสวนกลางของรัฐบาล ในการตรวจสอบประวัติของผูเ้ ข้าร่ วมงานแถลงข่าว
และมีการจัดทาระบบการลงทะเบียนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมงานแถลงข่าว เพื่อยืนยันตัวตนและออกบัตรแสดง
ตัวตนได้ (นิมิต หมดราคี, 2559)
1.5 E : Ethical Standards การดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในด้าน Ethical Standards คือ มาตรฐานทางจริ ยธรรม พบว่า โฆษกทาเนี ยบขาวจะมีการประสานกับ
สื่ อมวลชน และผูบ้ ริ หารที่จะเข้าร่ วมงานแถลงข่าวก่อนวันงานแถลงข่าวเสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ
ที่ สาคัญ ถึ งแม้จ ะมี การคุ มประเด็นในการถามและตอบคาถาม แต่ ก็จะไม่ ล่วงละเมิ ด การเสนอข่าวของ
สื่ อมวลชน รวมทั้งโฆษกทาเนี ยบขาวจะไม่นาเสนอความคิดส่ วนตนในการจัดทาข้อมูลหรื อสรุ ปข้อมูล
ให้แก่ประธานาธิบดี (นิมิต หมดราคี, 2559)
1.6 R : Reinventing การดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในด้าน
Reinventing คือ การสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ พบว่า โฆษกทาเนียบขาวในยุคของประธานาธิบดีโจ ไบเดน
มีการปรับรู ปแบบการทางานเป็ นเชิงรุ กมากขึ้น เน้นการทางานที่รวดเร็ ว ถูกต้อง เช่น ช่วงการแพร่ ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ได้มีการจัดบรรยายสรุ ปถึงข้อมูล และสถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นรายวัน หรื อกรณี การ
โจมตียูเครนของรัสเซี ยที่สหรัฐอเมริ การถูกกล่าวหาว่า มีห้องแลปชีววิทยาในยูเครนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
โครงการพัฒนาอาวุธชีวภาพ ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีผลต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริ กา โฆษกทาเนี ยบขาว
โดยนางเจน ชากี ได้รีบออกมาแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน เพื่อให้ประชาชนและประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกได้รับ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง (นิมิต หมดราคี, 2559)
2. ความสาเร็จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึ ก ษาความส าเร็ จ ในการดาเนิ น งานของโฆษกท าเนี ย บขาว ประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว่า
ความสาเร็ จที่ทาให้การดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาวได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ
จากสื่ อมวลชนและประชาชน คือ มีการสื่ อสารที่ดี การให้ความสาคัญกับกระบวนการดาเนินงานอย่างรัดกุม
เข้มข้น โดยมีการให้ความสาคัญตั้งแต่ แหล่งข่าวสาร (S) เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ
รวดเร็ ว และทันเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณะ สาร (M) มีการนาเสนอข่าวสารที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
เชิงประจักษ์ แบบตรงไปตรงมาด้วยรู ปแบบที่เข้าใจง่าย สื่ อหรื อช่องทาง (C) มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และผูร้ ับสาร (R) เป็ นการให้
ความสาคัญ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับสารในทุกกลุ่ม รวมถึงการให้ความสาคัญกับเสรี ภาพในการ
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แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่ งตรงกับรู ปแบบองค์ประกอบสาคัญของการสื่ อสาร คือ SMCR ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
2.1 S : Source ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาวในด้าน Source คือ แหล่ง
ข่าวสาร พบว่า โฆษกทาเนี ยบขาวมีความสามารถในการหาข้อเท็จจริ งของข่าวสารที่ตอ้ งนาเสนอ มีระบบ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการเข้าถึงแหล่งข่าว ทาให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ ว และทันต่อเหตุการณ์เสมอ
รวมทั้งมีการเปิ ดรับข่าวสารจากประชาชนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีเป้าหมายให้พลเมืองมีส่วนร่ วม
ในการเป็ นผูส้ ่ งข่าวสารโดยตรงแก่ทาเนียบรัฐบาล และมีการติดตามแหล่งข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริ งผ่าน
กระบวนการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาใช้
2.2 M: Message ความสาเร็ จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาวในด้าน Message คือ ข่าวสาร
ที่แสดงออก พบว่า มีการนาเสนอข่าวสารที่มุ่งเน้นการนาเสนอตามข้อเท็จจริ ง เชิงประจักษ์ ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด
และเน้นการนาเสนอข่าวสารด้วยรู ปแบบที่เข้าใจง่าย คานึงถึงผูฟ้ ั งที่มีความ หลากหลายทางเพศ วัย เชื้อชาติ
การศึกษา และภาษา ทาให้ผรู ้ ับสารสามารถเข้าใจข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่าย
2.3 C: Channel ความสาเร็ จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนี ยบขาวในด้าน Channel คือ ช่อง
ทางการสื่ อสาร พบว่า โฆษกทาเนียบขาวมีการใช้ช่องทางนาเสนอข่าวสารในหลากหลายช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั้งการสื่ อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่สามารถรับชมได้ทางอินเตอร์ เน็ต ช่องทาง
สื่ อทีวี สื่ อวิทยุ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น อีเมลล์ เฟสบุค๊ เป็ นต้น
2.4 R: Receiver ความสาเร็ จในการดาเนินงานของโฆษกทาเนียบขาวในด้าน Receiver คือ ผูร้ ับสาร
พบว่า โฆษกทาเนียบขาวให้ความสาคัญกับกลุ่มผูร้ ับสารที่มีความหลากหลาย ซึ่ งจะเห็นได้ว่าโฆษกรัฐบาล
ทาเนี ยบจะมีความใกล้ชิดและสนิ ทกับสื่ อมวลชน โดยสามารถที่จะกาหนดประเด็นคาถาม และตัวสื่ อที่จะ
เป็ นผูต้ ้ งั คาถามแก่ประธานาธิบดีไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งทาให้คาตอบที่ออกมามีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ในการ
ตอบข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ทางโทรศัพท์แก่สื่อมวลชน โฆษกทาเนี ยบขาวจะเป็ นผูร้ ับสายและตอบคาถาม
สื่ อมวลชนด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อมวลชน นอกจากนี้ยงั มีการให้ความสาคัญกับ
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพลเมือง

อภิปรายผล
จากผลการศึกษารู ปแบบการดาเนิ นงานของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ที่ พบว่า
รู ปแบบการดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักการดาเนิ นงานภาครัฐแนวใหม่ที่ตอ้ งมีความรวดเร็ ว ชัดเจน ถูกต้อง
และทันต่อสถานการณ์ ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับการใช้เครื่ องมือการประชาสัมพันธ์ (Public
Relation Tools) ของเสรี วงษ์มณฑา (2540, น.57-63) ซึ่งเป็ นการใช้เครื่ องมือเพื่อชักนาให้ชุมชนเกิดความ
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เข้าใจ และมีความนิยมชมชอบต่อบุคคลหรื อหน่วยงาน โดยเครื่ องมือที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้นมีมากมาย
อาทิ การเผยแพร่ ข่าวสาร การเผยแพร่ ภาพข่าว การประชุมนักข่าว การให้สัมภาษณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผล
การศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการศึกษาการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลของ วิรัช อภิรัตนกุล
(2546, น. 390) ที่พบว่าเป็ นการดาเนิ นงานเพื่อที่จะกระจายข่าวสาร เผยแพร่ ช้ ี แจงเกี่ยวกับนโยบาย การ
ดาเนิ นงาน ผลงานต่าง ๆ ตลอดจนโดยวิธีอื่นใดที่จะช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี และชื่อเสี ยงเกียรติคุณ
ของรัฐบาลไปสู่ ประชาชน เพื่อให้ได้รับความร่ วมมือ ร่ วมใจและความนิ ยมจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างความนิยม สร้างและธารงไว้ซ่ ึงความเลื่อมใสศรัทธาจากกลุ่มประชาชนต่อนโยบาย
ท่าที วิธีก ารดาเนิ น งานและผลงานทั้งหลาย รวมทั้งเพื่อรั ก ษาชื่ อเสี ย งมิ ให้เสื่ อมเสี ย หรื อเป็ นการสร้ าง
ภาพพจน์หรื อความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน รวมทั้งผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ Rex F. Harlow (1977, pp. 49-63) ที่ว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นภาระหน้าที่
ของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และธารงรักษาสายงานการติดต่อสื่ อสารร่ วมกัน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ การยอมรับและความร่ วมมือระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชน ยิง่ ไปกว่านั้นข้อค้นพบข้างต้นยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการประชาสัมพันธ์ของเอ็ดเวิร์ด แอล เบอร์เนย์ (Edward L. Bernays,
1952) ที่ ว่า การประชาสัมพัน ธ์เ กี่ ย วข้องกับ (1) การเผยแพร่ ช้ ี แ จงให้ป ระชาชนทราบ (2) ชัก ชวนให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมด้วยและเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงานของสถาบัน (3) ประสานความ
คิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและวิธีการดาเนินงานของสถาบัน
ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันดังกล่าวข้างต้นอาจเนื่องมาจาก ทั้งในส่ วนของการดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ของโฆษกทาเนี ยบขาว ประเทศสหรัฐอเมริ กา การใช้เครื่ องมือด้านการประชาสัมพันธ์
ของเสรี วงษ์มณฑา การดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลของ วิรัช อภิรัตนกุล แนวคิดเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ของ Rex F. Harlow และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการประชาสัมพันธ์ของเอ็ดเวิร์ด แอล
เบอร์ เนย์ เป็ นการดาเนิ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่ วยงานภาครัฐที่ตอ้ งการสื่ อสารข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ไปยังประชาชน ทาให้เป้าหมาย รู ปแบบ และวิธีการในการสื่ อสารมีความใกล้เคียงกัน โดยเป้าหมาย
สาคัญในการดาเนิ นงานของทั้งโฆษกทาเนี ยบขาวและอีก 4 หน่ วยงาน คือ จะต้องสร้างความเชื่ อถือและ
ความไว้วางใจจากสื่ อมวลชนและประชาชน โดยในส่ วนของรู ปแบบการสื่ อสารนั้น จะต้องให้ความสาคัญ
กับกระบวนการดาเนิ นงานที่รัดกุม เข้มข้น และวิธีการในการสื่ อสารจะเริ่ มต้นจากการให้ความสาคัญกับ
แหล่งข่าวสาร (S) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ ว และทันเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่ สู่
สาธารณะ โดยจะมีการนาเสนอข่าวสาร (M) ที่เป็ นข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ แบบตรงไปตรงมาด้วยรู ปแบบที่
เข้าใจง่าย ด้วยช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร (C) ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ทุก
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เพศ ทุกวัย (R) โดยจะมีการให้ความสาคัญ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับสารในทุกกลุ่ม รวมถึงการให้
ความสาคัญกับเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1) สานักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรปรับโครงสร้างองค์การให้เป็ นแนวราบ (Flat
Government) เพื่อลดลาดับขั้นของการบังคับบัญชา และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2) สานักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรนาเอาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
3) สานัก งานโฆษกรั ฐบาลของประเทศไทยควรจัด ระบบอานวยการให้มีค วามเหมาะสม
เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว และความรวดเร็ ว
4) สานักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งเร่ งปรับปรุ งกฎ ระเบียบ เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวิตการทางาน
5) ส านัก งานโฆษกรั ฐ บาลของประเทศไทยควรมี ก ระบวนการคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ความ
โปร่ งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีท้ งั คุณธรรมและความสามารถ
6) สานักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรมี การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางานให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุน่ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
และศึ ก ษากลยุทธ์การจัด การท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬ าของจังหวัด บุรีรัมย์ โดยการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้วิ ธีวิ จยั เอกสาร
(Documentary Research) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวเชิ งกีฬา การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และนาเข้าสู่ กระบวนการกาหนดกลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix
ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมภายในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ 1) ด้านกลยุทธ์
(Strategy) พบว่าเป็ นจุดแข็ง 2) ด้านโครงสร้าง(Structure) พบว่าเป็ นจุดแข็ง 3) ด้านระบบ (System) พบว่า
เป็ นจุดอ่อน 4) ด้านรู ปแบบ (Style) พบว่าเป็ นจุดแข็ง 5) ด้านบุคลากร (Staff) พบว่าเป็ นจุดแข็ง 6) ด้าน
ทักษะ (Skill) พบว่าเป็ นจุดอ่อน และ 7) ค่านิ ยมร่ วม (Share Value) พบว่าเป็ นจุดแข็ง สภาพแวดล้อม
ภายนอก 1) การเมือง (Political) พบว่า เป็ นโอกาส 2) เศรษฐกิจ (Economic) พบว่า เป็ นอุปสรรค 3) สังคม
(Social) พบว่า เป็ นโอกาส 4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว่า เป็ นโอกาส 5) สภาพแวดล้อม พบว่า เป็ น
อุปสรรค 6) ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย พบว่า เป็ นโอกาส
กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ 1) กลยุทธ์ตน้ น้ า ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) โดย
วางกาหนดมาตรฐานในการเป็ นเมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับโลก โดยการลงทุนด้านโครงสร้าง และสร้างระบบ
ทีมกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล มีการวางกลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยภาพลักษณ์
ความทัน สมัย ความเป็ นสากลทางด้า นกี ฬ า ความสามัค คี ข องประชาชน และการสนับ สนุ น ของผูน้ า
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2) กลยุทธ์กลางน้ า ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาที่พกั โรงแรม
รี สอร์ ท ด้านการพัฒนาร้านอาหาร ร้านขนม คาเฟ่ และ จุดถ่ายภาพ ใช้กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO) ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ 3) กลยุทธ์ปลายน้ า ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) ส่ งเสริ มคนในท้องถิ่นให้มีความเป็ นเจ้าบ้านที่ดี
สร้างความประทับใจแก่ นักท่องเที่ยว และของที่ระลึกที่สร้ างความรู ้ สึกถึงการเป็ นส่ วนหนึ่ งของจังหวัด
บุรีรัมย์ใช้กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) การวางแผนบริ หารขยะมูลฝอยและความสะอาด

คาสาคัญ: กลยุทธ์ การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเท่ยวเชิงกีฬา
Abstract
The purpose of this study was to study the sports tourism environment of Buriram Province. and
study the strategy of sports tourism management in Buriram Province The research was conducted using
Documentary Research together with Qualitative Research among sports tourism experts. data analysis
Use internal environment analysis and external environment Analyze Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats and bring them into the strategy formulation process with the TOWS Matrix.
The results of the study found that Internal environment of sports tourism in Buriram Province
1)Strategy was found to be a strength 2) Structure was found to be a strength 3) System was found to be a
weakness 4) Style was found to be a strength 5) Personnel ( Staff was found to be a strength 6) Skill was
found to be a weakness and 7) Shared Value was found to be a strength External environment 1) Political
(Opportunity) 2) Economic (Economic) Opportunity 3) Social (Opportunity 4) Technology and innovation
as Opportunity 5) Environment (Opportunity) 6) Regulations and laws found that it was an opportunity.
Sports Tourism Management Strategies of Buriram Province 1) Upstream Strategies Use a
proactive strategy (SO) by setting the standard for a global sports tourism city. by investing in the
structure and create a sports team system that meets international standards There is a strategy for public
relations of sports tourism with a modern image. universality in sports unity of the people and support of
leaders 2) Mid-water strategy Use a proactive (SO) strategy for continuous tourism management.
accommodation development Resort Hotel For the development of restaurants, dessert shops, cafes and
photo spots, use corrective strategies (WO) in logistics management. 3) Downstream strategies. Use a
PSPARN 2022

1101

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
proactive (SO) strategy to encourage local people to be good hosts. Impress tourists and souvenirs that
create a feeling of being part of Buriram province, using preventive strategies (ST), solid waste
management planning and cleanliness

Keywords : Strategy Tourism Management Sports Tourism
บทนา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ นอี ก กลุ่ ม ของอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์แ ละบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า สู ง
(Creative, Culture & High Value Service) สามารถผลักดันให้เกิด New Startups ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ให้กบั ประเทศไทยได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ที่ยดึ หลักการ เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า และขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพ การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ, 2559) ในระยะ 1 - 2 ปี ที่ผา่ นมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิง
กีฬามากขึ้นรวมถึงการ ส่ งเสริ มให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติข้ ึน รวมถึงการแข่งขันรายการ
ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยจัดขึ้น (De Knop, P., & Standeven, J., 1998, pp. 30-45) ซึ่งจากปั จจัยดังกล่าวอาจมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 37.64-37.99 ล้านคน โดยคาดว่าจะสร้าง
รายได้สู่ภาคการท่องเที่ยว เป็ นมูลค่าประมาณ 1.97-2.01 ล้านล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2561) ซึ่งการ
ท่องเที่ยวเชิ งกี ฬาถือว่าเป็ นการการท่องเที่ยวแบบใหม่ในประเทศไทย และรัฐบาลได้ให้ความสนใจและ
ส่ งเสริ มให้เป็ นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยที่ผา่ นมาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศไทยได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในวงการฟุตบอลไทยลีก 4-5 ปี ที่ผ่านมาได้มีการ
พัฒนาไปจนถึงระดับทีมชาติที่ทาผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้
คัดเลือกจังหวัดที่มีศกั ยภาพที่เหมาะสมในหลายๆด้านให้เป็ นเมือง กีฬา (Sport City) อาทิ จังหวัดบุรีรัมย์
เป็ นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)
การท่องเที่ยวเชิ งกี ฬานั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป เนื่ องจากจะเห็นว่ามี
ความครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ซึ่ งหากพิจารณาในแง่ของการท่องเที่ยวนั้น จะพบว่ามี
ความเชื่อมโยงของธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ ที่พกั
(Accommodation) การขนส่ ง (Transport) การท่องเที่ยวและกิจกรรม (Activity) และอาหารและงานฝี มือ
(Food and Craft) นอกจากนั้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬายังมีห่วงโซ่อุปทานอีกบางประการเช่น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้าน
การวางแผนการท่องเที่ ยวต่าง ๆ ได้แก่ ผูว้ างแผนการท่องเที่ยวเชิ งกี ฬา (Sports Travel Planner)
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ผูป้ ระกอบการทัวร์กีฬา (Sports Tour Operator) และตัวแทนท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Travel Agency) ฯลฯ
นอกจากนี้ยงั มีความเกี่ยวข้องกับผูน้ าเสนอปั จจัยการผลิต (Input Providers) ต่าง ๆ ด้วย เช่น เจ้าของสถานที่
เล่นหรื อจัดกิจกรรมกีฬา ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ร้านขายอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น อีกทั้งผูข้ นส่ งปั จจัยการ
ผลิ ต และสิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งนี้ ไปยัง นัก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าหรื อ ไปยัง ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ น าเสนอแก่
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกทีหนึ่ งก็นบั เป็ นส่ วนหนึ่ งของห่ วงโซ่ อุปทานของการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาเช่นกัน ซึ่ ง
สามารถแบ่งผูท้ ี่เกี่ยวข้องในห่ วงโซ่อุปทานออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ประกอบด้วย ผูใ้ ห้บริ การการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา (Sports Tourism Service Providers) ผูน้ าเสนอปั จจัยการผลิตในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Input
Providers) และตัวแทนจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผูป้ ระกอบการทัวร์เชิงกีฬา (Sports Travel Agencies and
Tour Operators) อีกด้วย
สาหรั บจังหวัด บุ รีรัมย์ ตั้งอยู่ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ างของประเทศไทย มี สถานที่
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ เช่ น อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ ้ ง เป็ นต้น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น วนอุทยานภูเขาไฟภูกระโดง เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น เช่ น เพลาเพลิ น ซึ่ งเป็ นอุทยานไม้ดอกที่ รวบรวมพันธุ์ไม้หายากมาไว้ที่จงั หวัด
บุรีรัมย์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สาคัญ เช่น สนามช้างอารี นา และแหล่ง ท่องเที่ยวอื่นๆภายในบริ เวณ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยไู นเต็ดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่สนใจและนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาฟุตบอลให้เข้า
มาชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นอกจากนั้นยังมี สนามแข่งรถยนต์ระดับโลกอย่าง
สนามช้างอินเตอร์ เนชัน่ แนล เซอร์ กิต เพื่อรองรับผูท้ ี่สนใจชมการแข่งขันให้มาที่จงั หวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งถือว่า
จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม จากความเป็ นมาและความสาคัญ
ของปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัด
บุรีรัมย์ที่เป็ นต้นแบบเมืองกีฬาเพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ
สามารถนาข้อมูลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูล สาหรับการเสริ มสร้างศักยภาพ ในการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
เชิ งกีฬา รวมถึงการนาไปกาหนดยุทธศาสตร์ และวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาของ
จังหวัดอื่นๆ สู่ การพัฒนาจังหวัดของตนให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์

กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดทฤษฎี)
การทบทวนวรรณากรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรมห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply
Chain Innovation) (Mowery,D.C. and Rosenberg N., 1978) เป็ นตัวแบบที่คิดค้นโดย Michael E.Porter
มองธุ รกิจเป็ นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าอย่างต่อเนื่ องและสัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่โดยมองตั้งแต่การนาเข้า
สิ นค้า ไปจนถึงผลิตสิ นค้าเสร็ จ เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ Michael E.Porter แบ่งกิจกรรม
ของห่วงโซ่คุณค่าออกเป็ น 2 ส่ วน (กฤษณ์ชาคริ ตส ณ วัฒนประเสริ ฐ, 2558, น.7) ประกอบด้วย
1) กิ จกรรมหลัก (Primary Activity) จะเกี่ ยวข้องกับการผลิ ตสิ นค้าและบริ การโดยตรง
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม
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(1) การนาเข้าวัตถุดิบในการผลิต (Inbound Logistic) เป็ นกิจกรรมในการจัดการปั จจัย
นาเข้าต่าง ๆ อาทิ การรับ การรักษา การควบคุม เป็ นต้น กิจกรรมที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต
(2) การดาเนิ นการผลิตสิ นค้า (Operation) เป็ นกระบวนการในการผลิตสิ นค้าจากวัตถุดิบ
นาเช้าให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป รวมทั้งการบรรจุหีบห่ อ การบารุ งรักษา การับรองคุณภาพ รวมทั้งการรักษา
สภาพแวดล้อม
(3) การนาสิ นค้าออกจาหน่าย (Outbound Logistic) เป็ นการกระจายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภค
รวมถึงการสัง่ ซื้อ การรับการสัง่ ซื้อ การจัดส่ ง การขนส่ ง
(4) การตลาดและการขาย (Sales and Marketing) การคานึงถึงความต้องการของลูกค้า การ
ส่ งเสริ มการตลาด การวิเคราะห์วิจยั การตลาด การวางแผนด้านการตลาด
(5) การบริ การ (Service) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริ การหลังการขาย การให้คาปรึ กษา
2) กิ จกรรมสนับสนุ น (Support Activity) เป็ นกิ จกรรมที่สนับสนุ นกิ จกรรมหลัก ให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
(1) โครงสร้างพื้นฐาน (Firm Infrastructure) เป็ นการจัดโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมของ
องค์การ ระบบการจัดการควบคุม เป็ นการจัดการทัว่ ไปขององค์การ การเงินการบัญชี การควบคุมคุณภาพ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อมบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ซึ่ งกิจกรรมในส่ วนสนับสนับด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้มกั
ถูกมองข้ามและเห็นว่าเป็ นแค่เพียงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดีเยีย่ มสามารถสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันที่มีศกั ยภาพ
(2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เกี่ยวกับการจัดสรรบุคคล
เข้าทางาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดจ้าง การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะ การอบรมให้ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ การ
จ่ายผลตอบแทน การจัดการองค์ความรู ้ที่บุคคลต้องรู ้ ซึ่ งการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลนั้นเป็ นปั จจัยที่
สาคัญในห่วงโซ่คุณค่า ทาให้ธุรกิจมีการแข่งขัน
(3) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการออกแบบ กระบวนการวิจยั และพัฒนา
การบารุ งรักษา การพัฒนาเทคโนโลยีมีความสาคัญมากต่อความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันในทุก ๆ ธุรกิจ สามารถ
ช่วยในเรื่ องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และมีส่วนสาคัญด้านนวัตกรรมของสิ นค้าสร้างความแตกต่างให้กบั
สิ นค้าอีกด้วย
(4) การจัดซื้ อจัดจ้าง (Procurement) เป็ นส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุดิบ บริ การ การจัดซื้ อ
ทรัพย์สิน ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจในด้านค่าใช้จ่าย ดังนั้นการปรับปรุ งพัฒนาด้าน
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การจัดซื้ อจัดจ้างให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถส่ งผลดีต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต
อย่างไรก็ตามซึ่งทาให้องค์กรที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริ การ และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้องมีการปรับความรู ้ความสามารถ ทั้งนี้ Chapman et al. (2003) เห็นว่าอุตสาหกรรมการ
บริ การต้องมุ่งไปที่นวัตกรรมของ Supply Chain เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับ Drucker(1985) มอง
ว่ า นวัต กรรมที่ ก าหนดไว้น้ ัน เป็ นเครื่ อ งมื อ เฉพาะส าหรั บ ผูป้ ระกอบการ โดย Afuah,(1998) ระบุ ถึ ง
กระบวนการของการเปลี่ยนโอกาสให้เป็ นความคิดใหม่ ๆ และความรู ้ที่สามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริ หารใหม่ ๆได้
ทั้งนี้ ห่ วงโซ่ คุณ ค่าเป็ นกระบวนการพื้นฐานที่ จะเพิ่มมู ลค่าให้กับผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อสิ่ งที่ พ ฒ
ั นาที่
ประกอบกันทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุ น โดยกิจกรรมหลักจะมีโมเดลทางด้านกิจกรรมต้นน้ า
กิ จกรรมกลางน้ า และกิ จกรรมปลายน้ า ทั้งนี้ การวิเคราะห์ห่วงโซ่ คุณค่าตามแนวคิดของ UNIDO คือ
เครื่ องมือที่ช่วยทาความเข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยมีการวิเคราะห์และพัฒนา 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการเลือกและจัดลาดับความสาคัญของหาวงโซ่คุณค่าในการนามาตัดสิ นใจพัฒนาห่ วงโซ่
คุณค่า
ขั้นที่ 2 การอธิบายแผนภาพห่วงโซ่คุณค่าเพื่อทาความเข้าใจลาดับของกิจกรรมปั จจัยที่ส่งผลกระทบ
และความสัมพันธ์ในห่ วงโซ่ คุณค่า โดยเริ่ มจาก (1)วาดผังโครงสร้ างการไหลในห่ วงโซ่ ที่ทาการศึ กษา
(2)กาหนดจุดที่จะเข้าไปทาการศึกษาโดยใช้เครื่ องมือSWOT Analysis วิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก
ขั้น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถทางเทคนิ ค ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ได้แ ก่ (1)เครื่ อ งมื อ (2) การ
ประเมินผลของเทคนิค (3)อธิบายถึงเทคนิคที่จาเป็ นต้องทาการพัฒนา
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพด้านเศรษฐกิจและการแข่งขัน เปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
ขั้นที่ 5 การกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาสาหรับห่วงโซ่คุณค่าที่เลือก
ขั้นที่ 6 การดาเนินตามกลยุทธ์
ขั้นที่ 7 ตรวจสอบและประเมินผล

วิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมในส่ วนที่เป็ นข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย์ ทั้งในส่ วนที่เป็ นข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
2) เรี ยบเรี ยงและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แยกเป็ นกลุ่มปั จจัย
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
3) จัดส่ งปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ได้จดั ทาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จานวน 7 ท่าน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการสรุ ปผลยึดตาม
หลักการเสี ยงข้างมาก
4) นาผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน มาเรี ยบเรี ยง
และตรวจสอบความเรี ยบร้อย ก่อนนาเข้าสู่ กระบวนการกาหนดกลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix
5) นาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) เข้าสู่
กระบวนการกาหนดกลยุทธ์ ด้วยวิธีการดังนี้
5.1) กาหนดกลยุทธ์เชิงรุ ก (SO Strategy) โดยนาจุดแข็งที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
โอกาสที่ได้รับจากภายนอก
5.2) กาหนดกลยุทธ์เชิงรับ (ST Strategy) โดยนาจุดแข็งขององค์กรมาลดผลกระทบที่เกิด
จากอุปสรรค์ที่ได้รับจากภายนอก
5.3) กาหนดกลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO Strategy) โดยลดหรื อแก้ไขจุ ดอ่อนเพื่อรั บ
ผลประโยชน์จากโอกาสภายนอกที่เข้ามา
5.4) กาหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategy) โดยทั้งลดและพิชิตทั้งจุดอ่อนภายในและ
อุปสรรคจากภายนอก
6) นาร่ างกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ ส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน
ช่วยตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับแก้ไข
7) นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด
บุรีรัมย์ให้มีความสมบูรณ์

ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมด้ านการท่ องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
การศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มด้า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าของจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ด้ว ยเครื่ อ งมื อ SWOT
Analysis พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ของการวิเคราะห์ปัจจัย ดังนี้
PSPARN 2022
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน
1) กลยุทธ์ (Strategy) สภาพแวดล้อมภายในด้านกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมพบว่าเป็ นจุดแข็ง เนื่ องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีการดาเนิ นการที่เป็ นขั้นตอน มีการ
วางแผนในการทางาน การท่องเที่ยวเชิงกีฬาถูกนามากาหนดเป็ นวิสัยทัศน์ของจังหวัด และมีการให้ทุกภาค
ส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมวางแผนการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาร่ วมกัน
2) โครงสร้าง (Structure) สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างของสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ดูแลการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมถือว่า
เป็ นจุดแข็ง เนื่องจากหน่วยงานมีความเข็มแข็งทางด้านเครื อข่ายการบริ หารการบริ หาร สามารถประสานให้
ทั้งนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เข้ามาร่ วมกันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดด้วยความสามัคคี และมีเป้ าหมายสาคัญในการสร้างความเจริ ญให้แก่ทอ้ งถิ่น
ร่ วมกัน
3) ระบบ (System) สภาพแวดล้อมภายในด้านระบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมถือว่าเป็ นจุดอ่อน เนื่องจากเป็ นระบบแบบภาคเอกชนนาภาครัฐ ทาให้การกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬามุ่งเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของภาคเอกชน
เป็ นหลัก
4) รู ปแบบ (Style) สภาพแวดล้อมภายในด้านรู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมถือว่าเป็ นจุดแข็ง เนื่ องจากมีการนาเอารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในลักษณะ
ของ Sport City จากต่างประเทศที่ประสบความสาเร็ จ มาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด
จนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทางด้านกายภาพไปจากเดิมมาก
5) บุคลากร (Staff) สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากรในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมถือว่าเป็ นจุดแข็ง เนื่องจากบุคลากรทั้งระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการของ
หน่ วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด มีการทางานประสานกันกับทุกภาค
ส่ วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
6) ทักษะ (Skill) สภาพแวดล้อมภายในด้านทักษะการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาของ
จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ในภาพรวมถื อ ว่า เป็ นจุ ด อ่ อ น เนื่ อ งจากบุ ค ลากรที่ ดู แ ลรั บ ผิด ชอบด้า นการจัด การการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬายังขาดความรู ้ และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างแท้จริ ง ทาให้ยงั คงต้อง
พึ่ง พาภาคเอกชนให้เ ป็ นแกนน าในการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ งกี ฬ า ดังนั้น ผลประโยชน์ ที่เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ
สาธารณะจึงน้อยกว่าผลประโยชน์ของภาคเอกชน
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
7) ค่านิ ยมร่ วม (Share Value) สภาพแวดล้อมภายในด้านค่านิ ยมร่ วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมถือว่าเป็ นจุดแข็ง เนื่ องจากทุกภาคส่ วนในจังหวัดมีค่านิ ยม
ร่ วมในการร่ วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดจนประสบความสาเร็ จ กลายเป็ นเมืองต้นแบบ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport city) ของประเทศ
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
1) การเมือง (Political) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองของการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมพบว่าเป็ นโอกาส เนื่ องจากการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติของ
จังหวัดบุรีรัมย์ นักการเมืองเกือบทั้งหมดอยูใ่ นสังกัดของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งแกนนาคนสาคัญคือ นายเนวิน
ชิดชอบ เป็ นบุคคลที่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และได้นาการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาเป็ นกลยุทธ์
สาคัญในการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์
2) เศรษฐกิจ (Economic) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว
เชิ งกี ฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมพบว่าเป็ นอุปสรรคสาหรั บการท่องเที่ยว เนื่ องจากปั ญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส 2019 (COVID-2019) ทาให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั้งใน
และต่างประเทศเป็ นไปด้วยความยากลาบาก
3) สังคม (Social) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
จังหวัด บุ รี รัม ย์ ในภาพรวมพบว่า เป็ นโอกาส เนื่ อ งจากความตื่ น ตัว ทางด้านการท่ อ งเที่ ย วเชิ งกี ฬ าของ
ประชาชนในจังหวัด ส่ งผลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จดั ขึ้นในจังหวัดทั้งระดับชาติ และระดับโลก
อาทิ โมโต จีพี ประสบความสาเร็ จเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่ วนใหญ่
4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภาพรวมพบว่าเป็ นโอกาส สาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ ง
กีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่ องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะในด้านการสื่ อสาร ช่วยทาให้เกิดการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดไปอย่างแพร่ หลายและรวดเร็ ว
5) สภาพแวดล้อม (Environment) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสภาพแวดล้อมของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมพบว่ายังเป็ นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เนื่ องจากระบบสาธารณู ปโภคที่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในบริ เวณใกล้ ๆ สนามกีฬา ดังนั้น เมื่อมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก จึงทาให้บริ เวณพื้นที่รอบนอกเกิดปั ญหาการจราจร
ติดขัด ส่ งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสี ยงตามมา นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสี ย ยังคงเป็ นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
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6) ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย (Legal) สภาพแวดล้อมภายนอกด้านระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมาย ในภาพรวมพบว่าเป็ นโอกาสของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากใน
อดีต
ที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ยังไม่มีกฎหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานใด ที่เป็ นอุปสรรคหรื อข้อจากัด
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
จากผลการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้อมด้านการท่ องเที่ ย วเชิ งกี ฬ าของจังหวัด บุรีรัมย์ท้ งั 13 ปั จจัย
สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สภาพแวดล้อมภายในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
S
W

1. กลยุทธ์ (Strategy)

2. โครงสร้าง (Structure)

3. ระบบ (System)

4. รู ปแบบ (Style)

5. บุคลากร (Staff)

6. ทักษะ (Skill)

7. ค่านิยมร่ วม (Share Value)
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
O
T

8. การเมือง (Political)

9. เศรษฐกิจ (Economic)

10. สังคม (Social)

11. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

12. สภาพแวดล้อม (Environment)

13. ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย (Legal)
2. ผลการศึกษากลยุทธ์ การจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
การกาหนดกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือ TOWS
Matrix ของ Heinz Weihrich (1982) ในการกาหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และกลยุทธ์ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
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2.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ การท่ องเทีย่ วเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมัน่ คง
สังคมแข็งแรง
อัตลักษณ์ : มีการนาตราสัญลักษณ์ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเป็ นแกนกลางที่ เชื่ อมโยง
ความเป็ นกลุ่มก้อนของชาวบุรีรัมย์ จนเกิดการรับรู ้ถึงความเป็ นบุรีรัมภ์เมื่อเห็นตราสัญลักษณ์สโมสรบุรีรัมย์
ยูไนเต็ดปรากฏอยูใ่ นที่ใดก็ตาม
ภาพลักษณ์ : เมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับโลก
2.2 กลยุทธ์ ต้นนา้ ในการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
1) กลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้กลยุทธ์
เชิ งรุ ก (SO) โดยนาจุดแข็งด้านการใช้กีฬาระดับนานาชาติกระตุน้ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อาทิ การ
แข่งขันรถยนต์สูตร 1 (ฟอร์ มูล่าวัน) การแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ สโมสรฟุตบอลแห่ งเอเชีย (AFC) เป็ นต้น
ร่ วมกับโอกาสจากความเป็ นเอกภาพของนักการเมื องทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับชาติที่มาจากพรรค
การเมืองเดียวกัน ดังนั้น กลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ที่ถูกกาหนดขึ้น ได้แก่
2.3 กลยุทธ์ กลางนา้ ในการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
1) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวต่อเนื่อง
กลยุทธ์ดา้ นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) โดยใช้จุดแข็ง
ด้านโอกาสที่เกิดการเดินทางเข้าสู พ้ ้นื ที่และเกิดการรับรู ้ในภาพลักษณ์ของจังหวัด ทาให้เกิดโอกาสขยายการ
ท่องเที่ยวในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยงเชิงลึก เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนและ
การพัฒนาในทุกมิติ
2) ด้านการจัดการโลจิสติกส์
เป็ นกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) จากการที่จงั หวัดได้รับความสนใจและเป็ นที่รู้จกั และกิจกรรม
ทางการด้านกี ฬ าช่ ว ยส่ งเสริ มให้เ กิ ด การเดิ น ทางมายังพื้น ที่ จ ังหวัด มากขึ้ น ทาให้มีก ารพัฒนาด้านการ
คมนาคมมากจากคนภายนอกเดินทางเข้าพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันการคมนาคมภายในพื้นที่ยงั
ไม่สามารถรองรั บการหลัง่ ไหลของผูค้ นได้อย่างเต็มศักยภาพ อาทิ รถประจาทางให้บริ การในพื้นที่ยงั มี
จานวนน้อยใม่ครอบคบลุมทุกพื้นที่
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3) ด้านการพัฒนาที่พกั โรงแรมรี สอร์ท
การพัฒนาที่พกั โรงแรมรี สอร์ท ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) ส่ งเสริ มให้เกิดการตื่นตัวและลงทุน
ในพื้นที่ในด้านที่พกั มากขึ้น ซึ่ งเป็ นทางเลือกของผูเ้ ดิ นทางเข้ามายังจังหวัดมากขึ้น นับเป็ นการส่ งเสริ ม
อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในจังหวัด
4) ด้านการพัฒนาร้านอาหาร ร้านขนม คาเฟ่ และ จุดถ่ายภาพ
การพัฒนาร้านอาหาร ร้านขนม ค่าเฟ่ และจุดถ่ายภาพ ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) จากการเติมบ
โตของเมืองและการหลัง่ ใหลของผูค้ นเข้ามายังจังหวัดส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างอาชีพในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ร้ านอาหาร ร้ านขนม ที่ นอกจากจะสามารถรองรั บด้านบริ การที่ พอเพียงแล้ว ยังสอดรั บการยุคดิ จิตลั ที่
นับเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทนั สมัยให้กบั จังหวัด
2.4 กลยุทธ์ ปลายนา้ ในการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์
1)
การส่ งเสริ ม คนในท้อ งถิ่ น ให้มีค วามเป็ นเจ้า บ้านที่ ดี สร้ างความประทับ ใจแก่
นักท่องเที่ยว การส่ งเสริ มคนในท้องถิ่นให้มีความเป็ นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว ใช้
กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) ซึ่ งบุรีรัมย์ส่งเสริ มให้คนในท้องถิ่นมีจิตสานึ กในการเป็ นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว มีการสร้างนักประชาสัมพันธ์ชุมชน และเน้นระบบการสร้างมัน่ ใจในความปลอดภัย
มากขึ้น โดยเห็นได้จากจานวนตัวเลขการเกิดคดีอาชญากรรม ปี 2560-2562 จากเว็บไซด์สถานีตาตรวจภูธร
เมืองบุรีรัมย์ มีจานวนลดลงอย่างมีนบั สาคัญ
2) การวางแผนบริ หารขยะมูลฝอยและความสะอาด
การวางแผนบริ หารขยะมูลฝอยและความสะอาด ใช้กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) แม้จะมีระบบ
การบริ หารจัดการด้านความสะอาดที่ดี แต่ดว้ ยปริ มาณจานวนคนที่เดินทางเข้าพื้นที่จานวนมาก อาจส่ งผล
กระทบทั้งในด้านขยะมูลฝอย การสร้างขยะที่เพิ่มากขึ้น ซึ่งนับเป็ นความท้าทายของจังหวัดในการสร้างเมือง
ไร้ขยะในอนาคต
3) ของที่ระลึกที่สร้างความรู ้สึกถึงการเป็ นส่ วนหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์
การจัดทาของที่ระลึกของจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก(SO) ซึ่ งสร้างให้เห็นชัดเจนใน
ด้านอัตลักษณ์ และเกิดการสร้างแฟชัน่ ชุดกีฬาที่สามารถใส่ ได้ทุกโอกาสนอกเหนือจากในสนามกีฬา
จากผลการกาหนดกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุ ปกลยุทธ์ได้
ดังนี้
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้มีการนาเอาผลการวิจยั ที่สาคัญมาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง พบว่า มี ประเด็น ต่ าง ๆ ที่ น่ า สนใจ ได้แ ก่ ประเด็น ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (Sukhothai
Thammathirat Open University, 2002; Tiengtae, S., 2006; Choibamroong, T., 2011; Booms and
Bitner,1981; Kotler, 1986; Morrison, 1989; Ispas, et al., 2011; Pomering and Noble, 2011; Alexandru,
2013) นั้นมีความสอดดคล้องกับแนวคิดของ Ruskin H. (1987) ที่กล่าวถึงกลุ่มผูช้ มกีฬา นอกเหนือจากการ
ให้ความสาคัญในการ แข่งขันกีฬาแล้วนั้น องค์ประกอบอื่น ๆ ทางการท่องเที่ยวยังมีความสาคัญเป็ นอย่าง
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มาก และประเด็นด้านพันธมิตรทางธุรกิจ (Choibamroong, T., 2011; Ispas et al., 2011; Pomering and
Noble, 2011) มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Standeven & De Knop (1999) ที่ว่าพันธมิตรทางธุรกิจจัดว่า
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญที่จะส่ งผลต่อการพัฒนาท่องเที่ยวเชิ งกี ฬาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (2560) ที่ว่าการพัฒนารู ปแบบทางธุรกิจของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทย ต้อง
ให้ความสาคัญกับปั จจัยต่าง ๆ ทั้งเรื่ องของน้ าประปา พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน เพราะเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การบริ หารขยะมูลฝอย หรื อโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถทาให้เล่นกีฬาในวัน
ฝนตกได้ ซึ่ งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการวางแผนกลยุธ์ในบริ หารขยะมูลฝอยและความสะอาด มีระบบการ
บริ หารจัดการด้านความสะอาดที่ดี และมีวางกาหนดมาตรฐานในการเป็ นเมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับโลก โดย
การลงทุนด้านโครงสร้าง และสร้างระบบทีมกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ภาภัส สร หิ รั ญ (2562) กล่ า ว่ า องค์ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วที่ ท าให้ผูไ้ ปเยือ นเมื อ ง
ท่องเที่ยวกีฬาอย่างสโมสรชลบุรีเอฟซี อันดับแรกคือด้านสิ่ งดึงดูดใจ รองลงมาคือด้านกิจกรรม และด้านการ
เข้าถึง ซึ่ งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดทากลยุทธ์ดา้ นการจัดการการท่องเที่ยวต่อเนื่ อง ชูจุดเด่นการท่องเที่ยว
ของจังหวัดทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และกี ฬา รวมทั้งมีการจัดการโลจิสติกส์
โดยเฉพาะในการเดินทางเข้าถึงจังหวัดให้สะดวกรวดเร็ ว

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1) จังหวัดบุรีรัมย์ควรเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ ผูป้ ระกอบการด้านที่พกั ร้านอาหาร การ
บริ การสาธารณะ
2) จังหวัดบุรีรัมย์ควรมีการพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นการเป็ นผูป้ ระกอบการ ด้านการให้บริ การ แก่
หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในท้องถิ่น
3) จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ค วรดู แ ลควบคุ ม เรื่ อ งระดับ ราคาสิ น ค้า และบริ ก ารให้ มี ค วามเป็ นธรรมกับ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
4) ควรมีการดูแลสภาพแวดล้อม อาทิ ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ า ทางอากาศ และควรส่ งเสริ มให้มี
การจัดการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาล
เมืองบ้านบึง และเพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง
จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การเข้าใช้บริ การธาราบาบัด รายได้ และเขตที่อยูอ่ าศัย โดยทา
การสารวจด้ว ยแบบสอบถามกับทั้งประชากรวิจยั คือ สมาชิ กของศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมื องบ้านบึ ง
จานวน 204 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึงใน
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด โดยด้านความเชื่ อถือไว้วางใจได้ มีคุณภาพมากเป็ น
อันดับหนึ่ ง รองลงมาคือ ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ ต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้าน
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และ ด้านการรู ้ จกั และเข้าใจผูร้ ั บบริ การ ตามลาดับ เมื่ อเปรี ยบเที ย บ
คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีคุณลักษณะ
เป็ นเพศหญิง มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส ไม่ประกอบอาชี พหรื อเป็ นแม่บา้ น เข้าใช้บริ การธารา
บาบัด ตั้งแต่ 8 ครั้งขึ้นไป มีรายได้ 10,000 บาท หรื อไม่ต่ากว่า และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง มี
ความคิดเห็นว่าศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง มีคุณภาพการให้บริ การในระดับมากที่สุด
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คาสาคัญ: คุณภาพ, ธาราบาบัด, เทศบาล
Abstract
This research aimed to study the service quality provided by the Hydrotherapy Center at Banbung
Municipality, and to compare the service quality of the center when the samples were classified by gender,
age, marital status, occupation, uses of the therapy services, income, residential area. The population
included 204 members of the Hydrotherapy Center at Banbung Municipality. The research instruments
used to collect data were questionnaires, and the statistics applied to analyze the data included percentage,
mean, and standard deviation. The study revealed that 1. holistically, the level of service quality provided
by the Hydrotherapy Center at Banbung Municipality was at the highest level in all dimensions.
Specifically, the service quality on being trustworthy was marked as the highest level, followed by being
reliable for its service receivers, being responsive to service receivers’ needs, offering concrete services,
and knowing and understanding its service receivers. 2. The comparison of service quality of the Center
when classified by gender, age, marital status, occupation, uses of the therapy services, income, residential
area could be demonstrated that the samples were female, aged over 61; they were housewives who did
not have any occupations; they used the center more than eight times; they earned about 10,000 or less a
month; they lived in the municipal area. The population revealed that the service quality provided by the
Hydrotherapy Center at Banbung Municipality was at the highest level.

Keywords: Quality, Hydrotherapy, Municipality
บทนา
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ มีสัดส่ วนจานวนประชากรในวัยทางานและวัยเด็กลดลง
อัตราการเกิดและการตายลดลง และอีกไม่นานความต้องการของผูส้ ู งอายุและปั ญหาด้านสุ ขภาพที่เพิ่มขึ้นจะ
มี จานวนเกิ น กว่ากาลังการให้บริ ก ารทางสุ ขภาพของประเทศไทย และจากฐานข้อมูลประชากรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านบึง มีประชากรทั้งหมด 20,934 คน ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปรวม 2,746 คน เป็ นร้อยละ
13.12 ซึ่ งเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าสังคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าสู่
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สังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ (ที่มา: เทศบาลเมืองบ้านบึง, งานทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 9
ธันวาคม 2563)
เทศบาลเมืองบ้านบึงได้เล็งเห็ นความสาคัญ ของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจึ งได้ประสานความร่ วมมือกับ
โรงพยาบาลบ้า นบึ ง จัด ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อและการสร้ า งศู น ย์แ พทย์ชุ มชนภายใน บริ เ วณ
สานักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อกระจายการให้บริ การด้านการรักษาพยาบาลให้ประชาชน และเพื่อลด
ความแออัดและอัตราการเสี่ ยงจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล การให้บริ การสาธารณะด้านสุ ขภาพแก่ผสู ้ ู งอายุ
และประชาชนทัว่ ไปในปั จจุบนั นี้ ยงั ไม่เพียงพอต่อการส่ งเสริ ม และการบาบัดรักษาสุ ขภาพที่จะเกิดขึ้นกับ
สังคมผูส้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไป ในขณะเดี ยวกัน เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ตระหนักถึงปั ญหาสุ ขภาพ
ผูส้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไป เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ด้านการเคลื่อนไหวจากระบบกล้ามเนื้อ ระบบข้อต่อต่าง
ๆ ระบบการไหลเวียนโลหิ ต อันเกิดจากสภาวะเสื่ อมโทรมของร่ างกาย ซึ่ งพบได้ในผูส้ ู งอายุทุกคน ผูป้ ่ วย
หรื อผูท้ ี่ มีอาการจะไม่ สามารถเคลื่ อนไหวร่ า งกายได้อย่า งปกติ ต้องมี ผูด้ ู แ ลอย่างใกล้ชิด จากบุ คคลใน
ครอบครัว จาเป็ นต้องรักษาโดยการรับประทานยา พบแพทย์ ทากายภาพบาบัด หรื อการนวดแบบแพทย์แผน
ไทย (สุ ภชั ญา สุ นนั ต๊ะ , 2561)
จากปั ญ หาดัง กล่ า ว เทศบาลเมื อ งบ้า นบึ ง จึ ง ได้ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล ทราบว่ า การบ าบัด ฟื้ นฟู
สมรรถนะร่ างกาย ของผูส้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไปโดยใช้น้ าและคุณสมบัติของน้ ามาช่ วยฟื้ นฟู บาบัด
รักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ อ ข้อกระดูกต่าง ๆ ระบบประสาท และระบบไหลเวียนโลหิ ตซึ่ งเรี ยกว่า
ธาราบาบัด เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการฟื้ นฟูบาบัด รักษา และเป็ นวิธีที่ทาให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพจิตดี จึงได้เริ่ ม
ไปศึ กษาดู งานจากโรงพยาบาลสมเด็จ พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูส้ ู งอายุ เพราะโรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูส้ ู งอายุ เปิ ดให้บริ การธาราบาบัดมามากกว่า 20 ปี โดยมีขีดความสามารถใน
การให้บริ การที่ เกี่ ยวข้องกับการบาบัดรั กษาแบบครบวงจร ปั จจุบนั บริ การธาราบาบัดของโรงพยาบาล
ให้บริ การครอบคลุมทั้งในด้านการบาบัดรักษาในผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู ้
ที่มีปัญหาในระบบประสาทและการเคลื่อนไหว บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้วยการออกกาลังกายในน้ า โดยมี
เครื่ องมือในการออกกาลังกายในน้ าที่ทนั สมัย และปั จจุบนั สระธาราบาบัดของโรงพยาบาลเป็ นสระน้ าเพื่อ
การรักษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก เทศบาลเมืองบ้านบึงจึงได้ดาเนิ นการก่อสร้างอาคารธารา
บาบัด เมื่ อปี พุทธศัก ราช 2558 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุ นจาก องค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด ชลบุ รี
ก่ อสร้ างเสร็ จในปี งบประมาณ พุทธศักราช 2560 และ พุทธศักราช 2561 เทศบาลเมืองบ้านบึงจึ งได้เริ่ ม
ดาเนิ นการให้บริ การธาราบาบัดมีนักกายภาพบาบัดเป็ นผูใ้ ห้บริ การและมีเครื อข่ายเอกชน เครื อข่ายภาค
ประชาชนร่ วมมือกันบาบัด ฟื้ นฟู รักษา ตามโปรแกรมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ผูส้ ู งอายุและ
ประชาชนที่มีอาการบาดเจ็บที่เข้ารับบริ การ มีอาการดีข้ ึนอย่างชัดเจนสามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้เป็ นปกติ
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ไม่เป็ นภาระของคนในครอบครัว อีกทั้งยังมีสุขภาพจิตที่ดีจากการใช้น้ า และคุณสมบัติของน้ า ในการบาบัด
ฟื้ นฟูและรักษา
ดังนั้น เพื่อเป็ นการทราบถึงการให้บริ การประชาชนของทางศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ว่า
มีคุณภาพการบริ การระดับมากน้อยเพียงใด ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริ การประชาชนของ
ศูนย์ธาราบาบัด เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไขการให้บริ การของศูนย์ธาราบาบัดให้ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนที่เข้ารับบริ การให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง
2. เพื่อเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารประชาชนของศู นย์ธาราบาบัด เทศบาลเมื องบ้านบึ ง
จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การเข้าใช้บริ การธาราบาบัด รายได้ และ เขตที่อยูอ่ าศัย

กรอบแนวคิดการทาวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดคุณภาพของการบริ การของ Parasuraman, et al. (1990) มาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวัดตัวแปรตาม ดังนี้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับการวัดคุณภาพการให้ บริการ
SERVQUAL ใช้เป็ นมาตรฐานวัดคุณภาพบริ การ ซึ่งสามารถแบ่งมิติได้เป็ น 5 มิติหลักและยังคงมี
ความสัมพันธ์กบั มิติของคุณภาพการให้บริ การทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ที่ทาการปรับปรุ งใหม่จะเป็ น
การยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ SERVQUAL ที่ปรับปรุ งใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลัก
Parasuraman, et al. (1990) ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น
ถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ อัน ได้แ ก่ สถานที่ บุ ค ลากร อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เอกสารที่ ใ ช้ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผูร้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล ห่ วงใย และ
ความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การ บริ การที่ถูกนาเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทาให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ถึงการให้บริ การ
นั้น ๆ ได้ชดั เจนขึ้น
มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิม
ในทุ กจุ ด ของบริ ก าร ความสม่ าเสมอนี้ จะทาให้ผูร้ ั บบริ ก ารรู ้ สึก ว่า บริ ก ารที่ ไ ด้รับนั้น มี ความน่ าเชื่ อถื อ
สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงทีผรู ้ ับบริ การสามารถเข้ารับ
บริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การรวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึง
รวดเร็ ว
มิติ 4 การให้ความเชื่อมัน่ ต่อผูร้ ับบริ การ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงถึงทักษะความรู ้ความสามารถในการให้บริ การและ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุ ภาพนุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 การรู ้จกั และเข้าใจผูร้ ับบริ การ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดู แลเอาใจใส่
ผูร้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
SERVQUAL ได้รับความนิ ยมในการนามาใช้เพื่อศึกษาในธุ รกิจอุตสาหกรรมบริ การอย่างกว้างขวาง ซึ่ ง
องค์การต้องการทาความเข้าใจต่อการรับรู ้ของกลุ่มผูร้ ับบริ การเป้ าหมายตามความต้องการในบริ การที่เขา
ต้องการ และเป็ นเทคนิ คที่มีวิธีการวัดคุณภาพในการให้บริ การ โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้การพัฒนาการ
ให้บริ การประสบผลสาเร็ จ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แนวคิดเกีย่ วกับธาราบาบัด (คาจากัดความของ Hydrotherapy)
เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ (2552) Hydrotherapy หมายถึง การรักษาด้วยน้ า ธาราบาบัดเป็ นศาสตร์หนึ่ ง
ทางการแพทย์ที่ใช้ในการบาบัดรักษาโดยอาศัยคุณสมบัติของน้ า ประกอบด้วย การแช่ในน้ า การอบไอน้ า
การประคบ การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกายในน้ า การใช้น้ าร้อนน้ าเย็นเพื่อการรักษาหรื อเพื่อการผ่อน
คลาย ซึ่ งทั้ง หมดเป็ นรู ป แบบของการรั ก ษาทางกายภาพบ าบัด ปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารน าวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในสระน้ าหรื อถังน้ า การใช้คุณสมบัติของน้ าเหล่านี้ให้ผลการรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางกาย เช่น
ข้อติ ด ปวดข้อ บวมตาม แขน-ขา กล้ามเนื้ ออ่ อนแรง ผูป้ ่ วยที่ มีปัญหาทางการเคลื่ อนไหวของร่ างกาย
เนื่ องมาจากพยาธิ สภาพของระบบประสาทและกล้ามเนื้ อที่เกิดจากโรคหรื อเกิดจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้
ร่ างกายเสี ยการทรงตัว เสี ยสมดุลการทางานของกล้ามเนื้ อแขนขาและลาตัว ซึ่งใช้วิธีการบริ หารร่ างกาย คือ
การฝึ กการเคลื่อนไหวในน้ า การออกกาลังกายในส่ วนของแขนขาและลาตัว การฝึ กการเดิน การวิ่งและการ
เล่นเกมส์ในน้ า
การรักษาด้ วยธาราบาบัด
ประภาส โพธิ์ ทองสุ นนั ท์ (2530) ธาราบาบัดเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของวิธีการรักษาทางกายภาพบาบัด
ซึ่งใช้น้ าเป็ นตัวกลางหรื อสื่ อในการรักษา ในรู ปแบบของการออกกาลังกายในน้ า หรื อการใช้คุณสมบัติของ
น้ าช่วยพยุงรองรับทุกส่ วนของร่ างกาย ทาให้สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายและข้อต่อในส่ วนต่าง ๆ ได้อย่าง
อิสระและง่ายขึ้นจึงช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึ ก และออกกาลังกายในน้ า
การรักษาด้วยธาราบาบัด
การให้ บริการของศูนย์ ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้ านบึง
ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง มีขนาดของสระความกว้าง 5 เมตร ความยาว 16 เมตร และมีความ
ลึก 1.35 – 1.50 เมตร ภายในสระแบ่งออกเป็ น 3 บริ เวณ คือ บริ เวณสาหรับการผ่อนคลายร่ างกายส่ วนหลัง
บริ เวณสาหรับการออกกาลังกายและการผ่อนคลายรยางค์ส่วนล่างนับตั้งแต่สะโพก ไปจนถึงข้อเท้าได้แก่
ต้นขา เข่า ปลายขา เป็ นต้น และ บริ เวณสาหรับการผ่อนคลายร่ างกายส่ วนศีรษะ คอ บ่า ไหล่ และสะบัก ซึ่ ง
เป็ นการให้โปรแกรมการรักษาที่มีความเฉพาะต่อปัญหาของผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
รู ปแบบการให้บริ การ รองรับผูม้ าใช้บริ การมีมีปัญหา กระดูกและกล้ามเนื้ อ ผูท้ ี่มีอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ภาวะข้อต่อเสื่ อม ภาวะข้อต่อยึดติด ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเอ็นหรื อข้อต่อ (ในระยะคงที่) และผูท้ ี่มีภาวะ
ข้อต่อผิดรู ป ระบบประสาท ผูท้ ี่มีภาวะอัมพฤกษ์ครึ่ งซีกหรื อครึ่ งท่อนและผูท้ ี่มีภาวะกล้ามเนื้ ออ่อนแรงจาก
เส้นประสาท ปอดและการหายใจ ผูท้ ี่มีภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (ระยะไม่รุนแรง) ผูท้ ี่มีภาวะหอบหื ด และ
ผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและการทางานของปอดอื่น ๆ และ ปั ญหาอื่น ๆ เช่น ผูท้ ี่มีภาวะน้ าหนักเกิน
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จนเป็ นอุปสรรคต่อการออกกาลังกายบนบก และผูท้ ี่ตอ้ งการออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงของ
ร่ างกาย

วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ สมาชิก
ของศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึงระหว่างปี 2561-2563 จานวน 204 คน (ที่มา: จากบัญชี รายชื่ อ
สมาชิกที่มาใช้บริ การศูนย์ธาราบาบัด ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563) กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกของศูนย์ธาราบาบัด
เทศบาลเมืองบ้านบึงระหว่างปี 2561-2563 จานวน 204 คน สถานที่เก็บข้อมูลศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมือง
บ้า นบึ ง เครื่ อ งมื อ การวิ จ ัย คื อ แบบสอบถาม ที่ ผ่า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน และความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient of alpha) เท่ากับ 0.812 แสดงว่าแบบสอบถาม
ชุดนี้มีความเชื่อมัน่ ในระดับดี (Nunnally, 1978 อ้างใน George and Mallery, 2003)
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ การเข้าใช้บริ การธาราบาบัด รายได้ และ เขตที่อยู่อาศัย เป็ นข้อ
คาถามแบบเลือกตอบ และ ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้าน
บึง จานวน 30 ข้อ เป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4)
เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) และ เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 99-100)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ)
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551, หน้า 343)
4.21 - 5.00
หมายถึง คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ฯ อยูใ่ นระดับที่ มากที่สุด
3.41 - 4.20
หมายถึง คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ฯ อยูใ่ นระดับมาก
2.61 - 3.40
หมายถึง คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ฯ อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
หมายถึง คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ฯ อยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.80
หมายถึง คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ฯ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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การพิทักษ์ สิทธิ์
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้รับเอกสารรั บรองจริ ยธรรมวิจยั ในมนุ ษย์ เลขที่ G-HU184/2564 วันที่ ให้การ
รับรอง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สาหรับการพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั คือ การเข้าร่ วมกิจกรรมของ
โครงการวิจยั นี้ เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ผูเ้ ข้าร่ วมอาจปฏิเสธเข้าร่ วม และสามารถถอนตัวหรื อบอกเลิกจาก
การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทั้งสิ้ น

ผลการศึกษา
สมาชิกของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง จานวน 204 คน ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ข้ อมูลทัว่ ไป

ร้ อยละ

เพศหญิง
อายุในช่วง 31-40 ปี
สถานภาพสมรส
ไม่ได้ประกอบอาชีพหรื อเป็ นแม่บา้ น
เข้าใช้บริ การธาราบาบัด 2 - 4 ครั้ง

59.3
23.5
56.9
33.3
34.8

รายได้ 10,000 บาท หรื อต่ากว่า

39.7

อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

70.6

คุณภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง ในภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับคุณภาพมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับ 1 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ อันดับ 2
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อผูร้ ับบริ การ อันดับ 3 ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ อันดับ 4 ด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ และ อันดับ 5 ด้านการรู ้จกั และเข้าใจผูร้ ับบริ การ
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บคุ ณ ภาพการให้บริ การประชาชนของศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง
จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การเข้า ใช้ บ ริ การธาราบาบัด รายได้ และ เขตที่อยูอ่ าศัย
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เพศ
อายุ

สถานภาพ

อาชีพ

การเข้าใช้บริ การ
ธาราบาบัด

รายได้

เขตที่อยูอ่ าศัย

ข้ อมูลทัว่ ไป
หญิง
ชาย
61 ปี ขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
51 – 60 ปี
สถานภาพสมรส
แยกกันอยู่
สถานภาพโสด
ไม่ประกอบอาชีพ,แม่บา้ น
ค้าขาย,ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้าง/ลูกจ้าง

ค่ าเฉลีย่ (μ)
4.62
4.61
4.75
4.75
4.65
4.66
4.66
4.57
4.71
4.59
4.59

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
0.30
0.29
0.14
0.19
0.26
0.28
0.00
0.33
0.25
0.30
0.28

ตั้งแต่ 8 ครั้งขึ้นไป

4.73

0.29

2 – 4 ครั้ง
ครั้งแรก
10,000 บาท หรื อต่ากว่า
20,001 – 30,000
10,001 – 20,000
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

4.65
4.56
4.72
4.63
4.54
4.63
4.59

0.24
0.32
0.17
0.23
0.36
0.26
0.36

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลผลค่าเฉลี่ยแล้ว ความคิดเห็นว่าศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง มีคุณภาพการให้บริ การในระดับ
มากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นว่าศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยภาพรวม
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพมากที่สุด ซึ่ งหมายถึง คุณภาพการบริ การประชาชนของ
ศู น ย์ธ าราบ าบัด เทศบาลเมื อ งบ้า นบึ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก และ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทุ ก กลุ่ ม จ าแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชี พ การเข้า ใช้ บ ริ การธาราบาบัด รายได้ และ เขตที่อยู่อาศัย ต่างมีความคิดเห็นว่า
ศูนย์ธาราบาบัดเทศบาลเมืองบ้านบึงมีคุณภาพการให้บริ การในระดับมากที่สุด เช่นกัน ทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน แสดงให้เห็นว่าการให้บริ การของศูนย์ฯ อยูใ่ นระดับที่ตรงตามความต้องการทุกคน ทั้งมิติความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ มิ ติความเชื่ อถื อไว้วางใจได้ มิ ติการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ มิ ติการให้ความ
เชื่ อมั่น ต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก าร และมิ ติ ก ารรู ้ จ ัก และเข้า ใจผูร้ ั บ บริ ก าร ตามแนวคิ ด คุ ณ ภาพของการบริ ก ารของ
(Parasuraman, et al, 1990)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศราวุธ นิ ลศร (2555) ที่พบว่า การรับรู ้
ต่อคุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การสถานบริ การการแพทย์แผนไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนราย
ด้านนั้นอยูใ่ นระดับมากทุกด้านมีเพียงด้านความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ในขณะที่ ไม่ สอดคล้องกับผลการศึ ก ษาของ พัชรี อิ่ มอาบ (2553) ที่ พ บว่า ผู ้ใ ช้ บ ริ การ ตรวจ
สุ ขภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การตรวจสุ ขภาพของโรงพยาบาล
หัวเฉี ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้าน
การเอาใจใส่ ลูกค้า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า

และข้ อเสนอแนะการวิจยั
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เทศบาลเมื อ งบ้า นบึ ง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ควรมีนโยบายพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบริ การด้านต่าง ๆ
2. เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ้า น บึ ง แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ข้อ ง ค ว ร มี น โ ย บ า ย เ กี ่ ย ว กั บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการเพิ่มช่องทางการให้บริ การประชาชน เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการบริ การ
และเพิ่มความยืดหยุน่ ในการให้บริ การของหน่วยงานราชการ
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ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย พบว่า เทศบาลเมืองบ้า นบึ ง ควรจัดให้บริ การนอกเวลาราชการ
เช่น วันเสาร์ – อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริ การได้อย่างทัว่ ถึงมาก
ขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการอานวยความสะดวกและตอบสนองปั ญหาในการให้บริ การสาหรั บประชาชนที่ไม่
สามารถเข้ามาใช้บริ การในเวลาราชการได้
2. จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย พบว่ า ยังมีประชาชนที่ยงั ไม่ทราบถึงประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์ธารา
บาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง ซึ่ งหน่ วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์และมีการจัดทาคู่มือเพื่อให้ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนผ่านช่องทาง สื่ อออนไลน์หรื อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความรู ้และให้ประชาชนเกิด
ความสนใจต่อการเข้ารับบริ การศูนย์ธาราบาบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การวิจยั ครั้งนี้เ ป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ มาณเท่านั้น ในการศึ ก ษาวิ จยั ครั้ งต่ อ ไปเพื่ อ ให้ ได้ขอ้ มูล
ในเชิงลึก ควรสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรื อมีการศึกษาวิจยั แบบผสมผสานโดยมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพิ่ม
ด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
2. กลุ่ ม ประชากรที่ ทาการศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นกลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ แ ละประชาชนทั่ว ไปใน
การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเจาะจงเป็ นรายกลุ่ม เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ เนื่ องจากอนาคตประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จึงทาให้กลุ่มผูส้ ู งอายุเข้ารับบริ การศูนย์ธาราบาบัดเทศบาล
เมืองบ้านบึงเพิม่ มากขึ้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช 2) เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดย
ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่จานวน 3 หน่วยงาน ๆ ละ 2 คน กลุ่มประธานหรื อ
รองประธานชุมชนในเขตเทศบาลที่ประสบปั ญหาน้ าท่วมเป็ นประจา จานวน 16 ชุมชน โดยใช้เครื่ องมือ
แนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้าง ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเกิดขึ้นจาก (1) สาเหตุ
ด้านสิ่ งแวดล้อม (2) สาเหตุดา้ นการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน และ (3) สาเหตุดา้ น
สภาพอากาศ ส่ วนผลการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าท่วมขังในพื้นที่ ประกอบด้วย
(1) การปรับปรุ งสภาพลาน้ า ได้แก่ การกาจัดวัชพืช และสิ่ งกีดขวางทางไหลของน้ า, การขุดลอกแม่น้ า
ลาคลอง และขุดทางระบายน้ าเพิ่ม, การเคลื่อนย้ายสิ่ งกีดขวางทางไหลของน้ า และการตกแต่งบริ เวณพื้นที่
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ลาดตลิ่งของคูคลองให้เรี ยบ เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการไหลของน้ า (2) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการระบาย
และการกักเก็บน้ า ได้แก่ การขุดคลองผันน้ า ปรับปรุ งคลองระบายน้ าและก่อสร้ างประตูระบายน้ า และ
ควบคุมปริ มาณการไหลของน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก และ (3) การก่อสร้างระบบกักเก็บและระบายน้ า ได้แก่
การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ าขนาดต่าง ๆ, การก่อสร้างคันกั้นน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วม, การก่อสร้างทางผันน้ า,
การก่อสร้างระบบท่อระบายน้ าเพิ่มเติม และติดตั้งประตูป้องกันน้ าไหลย้อนกลับ และสร้างระบบควบคุม
การระบายน้ าที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้การระบายน้ าเป็ นสาเหตุหรื อเป็ นสิ่ งที่ไปเพิ่มความรุ นแรงของปัญหา

คาสาคัญ: ปัญหาน้ าท่วม, แนวทางป้องกันและแก้ไข, เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ABSTRACT
The objectives of this study were to 1) study the causes of flooding problems in the Nakhon Si
Thammarat Municipality area; 2) to study the methods for preventing and solving flooding problems in
the Nakhon Si Thammarat Municipality area. Using a qualitative research method in the study from a
group of key informants involved in flood prevention and resolution, two groups consist of representatives
of agencies responsible for the prevention and resolution of problems flood in the area of 3 units, two
people each. A group of 16 communities in the municipality is experiencing regular flooding by using the
unstructured questionnaire tool. An in-depth interview to collect data analysis was done using the content
analysis method.
The results of the study of flooding issues in Nakhon Si Thammarat municipality found that
(1) environmental causes (2) change in infrastructure development (3) weather causes. The results of the
study on methods for preventing and solving flooding and flooding in the Nakhon Si Thammarat
municipality consisted of: (1) improving the condition of the waterways, consisting of weed removal; and
obstructions in the flow of water, dredging rivers and canals along with digging additional drainage
channels, moving things Block the flow of water in parts that cannot be dismantled. And decoration of the
riverbank area of the ditch to be smooth in order not to impede the flow of water. Improve the drainage
canal and construction of floodgates and control the amount of flow during the flood season by keeping
water in the dam and reservoirs; and (3) the construction of a system of containment and drainage consists
of the construction of reservoirs of various sizes, construction of embankments to prevent flooding,
construction of diversion channels, construction of additional sewer systems and install a door to prevent
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water from flowing backward and establish a suitable drainage control system to prevent drainage from
the drainage system cause or increase the severity of the flood problem.
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บทนา
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชในปั จจุบนั นั้นเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ท้ งั ยังมีประชากร
กว่าหนึ่ งแสนคนและชุ มชนอีกมากมายพร้อมทั้งศักยภาพและความพร้อมของสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน
ภายในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีท้ งั หน่ วยงานราชการที่มีความสามารถพร้อมในการให้บริ การ
ประชาชนอีกทั้งยังมีศูนย์กลางและย่านการค้าที่สาคัญที่อยู่ในเขตของเทศบาลนครศรี ธรรมราชที่ท้ งั หมดนี้
ล้วนแต่ส่งเสริ มต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
พื้นที่บริ เวณเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้ประสบปั ญหาน้ าท่วมติดต่อกันมาเป็ นเวลาหลายปี
ซึ่ งปั ญหาน้ าท่วมได้ส่งผลกระทบและสร้ างความเดื อดร้ อนเป็ นอย่างมากให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
ปัญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชที่เคยเกิดรุ นแรงที่สุดเกิดขึ้นในปี 2560 โดยได้เกิดน้ าท่วม
ขึ้นถึง 2 ครั้ง มีครัวเรื อนที่ประสบภัย จานวน 208,387 ครัวเรื อน พื้นที่ประสบภัย 23 อาเภอ มีประชาชนที่
เสี ยชีวิต 12 คน มูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น 466,292,917 บาท (ธีรพันธ์ จันทร์ทอง และสุ วดี ทองสุ ก
ปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น, 2564, หน้า 252) โดยปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีสาเหตุมาจาก
ทั้งในด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และสาเหตุจากมนุษย์ ซึ่งในช่วงที่มีฝนตกหนักบริ เวณพื้นที่ตน้
น้ าที่อยู่บนเทือกเขาหลวง และเมื่อพื้นที่ดงั กล่าวไม่สามารถดูดซับน้ าฝนที่ตกลงมาเป็ นจานวนมากได้ น้ า
จานวนมากจึงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบกับการที่ในบริ เวณพื้นที่ที่เคยเป็ นแหล่งรองรับ
น้ าได้ถูกปรับถมพื้นที่เพื่อใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรื อน ทาให้เกิดการกีดขวางทางเดินของน้ า และน้ าได้ไหล
เปลี่ยนทิศทางเข้าท่วมบริ เวณชุมชนที่เป็ นพื้นที่ลุ่มต่า นอกจากนี้การที่มีขยะส่ วนหนึ่งไปอุดตันท่อระบายน้ า
ทาให้การระบายน้ าไม่มีประสิ ทธิภาพ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558) ดังนั้น ปั ญหาน้ าท่วมใน
เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชจึงเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นซ้ าซากในทุกปี และมีแนวโน้มความรุ นแรงของ
ปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จึ งมีความจาเป็ นเร่ งด่ วนที่จะต้อง
ศึกษาถึงสาเหตุการเกิดปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตลอดจนแนวทางการป้ องกัน
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และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบได้นา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้สาหรั บการวางแผนและขับเคลื่อนแผนงานแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้อย่างเหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่อลดความเสี ย หายทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริ เวณนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
2. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมในส่ วนของรู ปแบบการเกิ ดน้ าท่วม (ธี รพันธ์ จันทร์ ทอง และสุ วดี
ทองสุ กปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น, 2564, หน้า 254) สาเหตุของปั ญหาน้ าท่วมในเขตเมือง (วนารัตน์ กรอิสรานุกูล,
2556, หน้า 10-11) และทฤษฎีการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 (มูลนิ ธิ
ชัยพัฒนา, 2560) คณะวิจยั ได้นามาปรับใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการเกิดนา้ ท่ วม
ธี รพันธ์ จันทร์ ทอง และสุ วดี ทองสุ กปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น (2564, หน้า 254) ได้จาแนกรู ปแบบการ
เกิดน้ าท่วมออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) น้ าท่วมฉับพลัน (flash flood) มักเกิดจากการที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ทาให้พ้ืนที่เกิด
การอิ่มตัวอย่างรวดเร็ ว และน้ าฝนส่ วนเกินเหนือพื้นดินเกิดการไหลบ่าเข้าสู่ เขตที่ราบต่าด้านล่างซึ่งตั้งอยูใ่ กล้
ตีนเขาอย่างรวดเร็ วในรู ปของน้ าป่ าหรื อน้ าผสมโคลนดิน ทาให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลันและสร้างอันตราย
ให้แก่บา้ นเรื อนและผูค้ นเป็ นอย่างมาก น้ าท่วมลักษณะนี้ มกั เกิดเป็ นระยะเวลาสั้น ๆ ระดับชัว่ โมงหรื อน้อย
กว่าก่อนสลายตัวไป
2) น้ าเอ่อล้นตลิ่ง (river flood) มักเกิดขึ้นในเขตที่ลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าขนาดใหญ่ บริ เวณตอนกลางหรื อ
ส่ วนล่างของลาน้ า มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักบริ เวณต้นน้ าเป็ นเวลานานทาให้น้ าที่ไหลลงสู่ แม่น้ ามีปริ มาณ
มากผิดปกติ และปริ มาณน้ าสะสมในแม่น้ าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามไปด้วย ทาให้เกิดสภาวะน้ าล้นตลิ่ง
และเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ า ซึ่งอาจเกิดนานเป็ นสัปดาห์หรื อเป็ นเดือน
3) น้ าท่วมเฉพาะพื้นที่ (local flood) เกิดจากสภาวะฝนตกหนักเป็ นเวลานานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง
จนทาให้พ้นื ดินไม่สามารถดูดซับหรื อระบายน้ าออกไปได้ทนั จนทาให้เกิดน้ าท่วมขังขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในเขตลุ่มน้ าซึ่ งมักจะมีปริ มาณน้ าสะสมอยู่เป็ นจานวนมาก รวมถึงกรณี ของน้ าท่วมในเขตเมืองซึ่ งเกิดจาก
ฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ าไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้ทนั
4) น้ าท่วมชายฝั่ง (coastal flood) เป็ นกรณี ที่พายุหมุนเขตร้อนหรื อพายุรุนแรงแบบอื่นที่เกิดในเขต
มหาสมุทร และเคลื่อนที่ข้ ึนฝั่ง โดยจะพัดเอาน้ าทะเลเข้าฝั่งในรู ปของคลื่นพายุซดั ฝั่ง (storm surge) ซึ่งหาก
เกิดอย่างรุ นแรงและต่อเนื่องเป็ นเวลานาน อาจส่ งผลให้เกิดภาวะน้ าท่วมขังในบริ เวณที่ลุ่มชายฝั่ง โดยเฉพาะ
ในเมืองที่ไม่มีการระบายน้ าที่ดีพอ
2. แนวคิดเกีย่ วกับสาเหตุของปัญหานา้ ท่ วมในเขตเมือง
วนารัตน์ กรอิสรานุกูล (2556, หน้า 10-11) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของน้ าท่วมในเขตเมือง
ในประเทศไทยส่ วนที่นอกเหนือไปจากการตกของฝน ไว้ในรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โครงการ แนวทางการ
วางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณี ศึกษาปั ญหาน้ าท่วม
และแนวทางการจัดการน้ าท่วมในเขตผังเมืองรวมพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ดังนี้
1) การขยายตัวอย่างขาดการวางแผนของชุมชนเมืองต่าง ๆ ทั้งในส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค
2) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
ธรรมชาติเป็ นพื้นที่ก่อสร้าง และการพัฒนาที่ดินที่ขาดการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสม
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3) สภาพภูมิประเทศเป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอ่อนไหวของพื้นที่ต่อภาวะน้ าท่วม
โดยพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสู ง ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่ม เป็ นแอ่ง หรื อพื้นที่ทรุ ดตัว
4) การขาดการวางแผน และการใช้ม าตรการในการป้ อ งปรามทางด้า นกฎหมายที่ เ หมาะสม
กฎหมายผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัด อาเภอ หรื อเทศบาล ไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ
5) การบริ หารจัดการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดระบบคาดการณ์และระบบเตือนภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ก่อนเกิดภัย และไม่มีแผนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนในกรณี เกิดภัย และการจัดการหลังการเกิดภัย
6) ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การตัดไม้ทาลายป่ าทาให้เกิดการหลากเร็ ว
ขึ้นของน้ า การก่อสร้างถนนกีดขวางทางไหลของน้ าทาให้อตั ราการระบายน้ าไม่เพียงพอ
3. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหานา้ ท่ วม
ทฤษฎีการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตามแนวทางการบริ หารจัดการด้านน้ า
ท่วมล้น ( Flood Management) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดาริ ในการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม (มูลนิธิชยั พัฒนา, 2560) ไว้ดงั นี้
1) การก่อสร้างคันกั้นน้ า เพื่อป้องกันน้ าท่วมโดยการก่อสร้างคันดินกั้นน้ าขนาดที่เหมาะสมขนาน
ไปตามลาน้ า ห่ างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น้ าล้นไปท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน เช่น คันกั้น
น้ าโครงการมูโนะ และโครงการปิ เหล็งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส เป็ นต้น
2) การก่อสร้างทางผันน้ า โดยการก่อสร้างทางผันน้ าหรื อขุดคลองสายใหม่เชื่ อมต่อกับลาน้ าที่มี
ปั ญหาน้ าท่วม โดยให้น้ าไหลไปตามทางผันน้ าที่ขดุ ขึ้นใหม่ไปลงลาน้ าสายอื่น หรื อระบายออกสู่ ทะเลตาม
ความเหมาะสม
3) การปรับปรุ งและแต่งสภาพลาน้ า เพื่อให้น้ าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลาน้ าได้สะดวกหรื อ
ช่วยให้กระแสน้ าไหลเร็ วยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการขุดลอกลาน้ าตื้นเขินให้ไหลสะดวกขึ้น, ตกแต่งดินตามลาด
ตลิ่งให้เรี ยบมิให้เป็ นอุปสรรคต่อทางเดินของน้ า, กาจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้ อทาลายสิ่ งกีดขวางทางน้ า
ไหลให้ออกไปจนหมดสิ้ น และหากลาน้ าคดโค้งมากให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็ นลาน้ าสายตรงให้น้ า
ไหลสะดวก
4) การก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ า เป็ นมาตรการป้องกันน้ าท่วมด้วยการกักเก็บน้ าที่ไหลท่วมล้นในฤดูน้ า
หลาก โดยเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะอ่างเก็บน้ า
5) การจัดหาพื้นที่ทาแก้มลิง เป็ นการขุดคลองต่าง ๆ เพื่อชักให้มารวมกันแล้วนามาเก็บไว้เป็ นบ่อพัก
น้ าอันเปรี ยบได้กบั แก้มลิง แล้วจึงระบายน้ าลงทะเลเมื่อปริ มาณน้ าทะเลลดลง
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วิธีวจิ ยั
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจยั แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research)โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมดของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตาบลในเมือง, ตาบล
ท่าวัง, ตาบลคลัง, บางส่ วนของหมู่ 3 และหมู่ 4 ตาบลนาเคียน, หมู่ 1, บางส่ วนของหมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 7 และ
หมู่ 9 ตาบลโพธิ์เสด็จ
2. ประชากรและผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
2.1 ประชากร ประกอบด้วย กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนหน่ วยงานที่ ดูแลรั บผิดชอบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช และกลุ่มประธาน/รองประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ที่ประสบปัญหาน้ าท่วมเป็ นประจา
2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อเก็บข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใน
พื้นที่ท้ งั 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรี ธรรมราช, สานักงาน
โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดนครศรี ธรรมราช, สานักช่าง เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช หน่วยงานละ 2
คน ประกอบด้วย บุคลากรระดับนโยบาย 1 คน และบุคลากรระดับปฏิบตั ิ 1 คน
2) กลุ่มประธาน/รองประธานชุ มชนในพื้นที่ที่ประสบปั ญหาน้ าท่วมเป็ นประจา
จานวน 16 ชุมชน ได้แก่ ชุ มชนบ่อทรัพย์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานี รถไฟนอกโคก ชุมชนนอกไร่ –
สะพานยาว ชุมชนมุมป้อม ชุมชนสารี บุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี – คลองห้วย ชุมชนสวนป่ าน
ชุมชนป่ าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วัดศรี ทวี) ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ชุมชนบ่ออ่าง
ชุมชนประตูขาว และชุมชนเพนียด (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558)
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสาคัญทั้ง 2 กลุ่ ม ใช้เ ครื่ องมื อแนวค าถามแบบไม่ มี
โครงสร้าง ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 ท่าน ก่อจะนาไปใช้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแนวคาถามที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ สาเหตุของปั ญหาน้ าท่วม และแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะวิจยั ได้น าข้อมู ลที่ ไ ด้ท้ งั หมดมาวิเ คราะห์ ตามกรอบของวัตถุ ประสงค์ก ารวิจยั ด้ว ยวิ ธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) (กิจฐเชต ไกรวาส, 2564, หน้า 188-199)

ผลการวิจยั
ผลการศึกษามีขอ้ ค้นพบในประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหานา้ ท่ วมในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ที่มีสาเหตุมาจากในด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสภาพอากาศ มีดงั นี้
1.1 สาเหตุดา้ นสิ่ งแวดล้อม ที่ทาให้เกิดน้ าท่วมในพื้นที่ ประกอบด้วย
1) พื้นที่ตน้ น้ าถูกทาลาย มีการตัดไม้ทาลายป่ า ทาให้ไม่มีรากไม้ดูดซับน้ า ทาให้
เกิ ดน้ าป่ าไหลหลาก เมื่อมีฝนตกหนักในบริ เวณเทือกเขาหลวงอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ปริ มาณน้ าสะสมเป็ น
จานวนมาก และไหลลงสู่ เขตชุมชนอย่างรวดเร็ ว ทาให้บา้ นเรื อนเสี ยหายโดยเฉพาะบริ เวณพื้นที่อยู่ติดกับ
บริ เวณเทือกเขาหลวง เช่น ชุมชนในบริ เวณตาบลคลัง ตาบลในเมืองและตาบลท่าวัง และชุมชนวัดมุมป้อม
ที่มีระดับน้ าท่วมสู ง 50 เซนติเมตร
2) ร่ องน้ าลาคลองธรรมชาติมีความตื้นเขิน จากการทับถมของตะกอน ซากพืช
และขยะ เช่น คลองหน้าเมือง คลองท่าวัง คลองท่าดี คลองป่ าเหล้า คลองสวนหลวง คลองคูพาย นอกจากนี้
ในบริ เวณเขตเมื องยังมีการก่ อสร้ างถนนและสิ่ งก่ อสร้ างอื่นๆ กี ดขวางทางน้ าไหล จึ งทาให้น้ าในคลอง
ธรรมชาติลน้ ตลิ่ง แล้วไหลบ่าเข้าท่วมบริ เวณชุมชน
1.2 สาเหตุดา้ นการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทาให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ในพื้นที่ ประกอบด้วย
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการสร้างถนนและสิ่ งปลูกสร้างกี ด
ขวางทางน้ า ทาให้ระบบการระบายน้ าตามรู ปแบบธรรมชาติถูกทาลาย
2) การถมดินเพื่อปรับพื้นที่สาหรับการก่อสร้าง ทาให้กีดขวางทิศทางการไหลของ
น้ าตามธรรมชาติ น้ าฝนที่มีปริ มาณมาก ๆ จึงไหลระบายได้ชา้ จะอยู่บริ เวณตอนกลางของพื้นที่เนื่ องจาก
บริ เวณดังกล่าวเป็ นใจกลางเมือง
3) การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเข้าไปรุ กล้ าแม่น้ าลาคลอง และกี ดขวางทางไหล
ของน้ าตามธรรมชาติ เช่น การพัฒนาพื้นที่เพื่อทาหมู่บา้ นจัดสรรในรอบๆ เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
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4) การขุดเจาะบ่อและสู บน้ าบาดาลขึ้นไปใช้เป็ นจานวนมากทาให้แผ่นดินทรุ ดตัว
1.3 สาเหตุดา้ นสภาพอากาศ ที่ทาให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ ประกอบด้วย
1) อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่ อง จากอิทธิ พลของ
พายุหมุนเขตร้อนหรื อความกดอากาศต่าพาดผ่านพื้นที่ ทาให้ฝนตกเป็ นบริ เวณกว้างติดต่อกันเป็ นเวลานาน
จนพื้นดินไม่สามารถดูดซับน้ า และแหล่งน้ าตามธรรมชาติไม่สามารถรองรับน้ าปริ มาณมากไว้ได้
2) น้ าทะเลหนุนสู งทาให้ระดับน้ าในแม่น้ าเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้น้ าไม่
สามารถระบายลงทะเลได้ทนั จึงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ า
3) ฝนตกหนักบริ เวณเทือกเขาหลวง ทาให้มีปริ มาณน้ าสะสมเป็ นจานวนมากใน
บริ เวณป่ าต้นน้ า และเมื่อพื้นที่ตน้ น้ าไม่สามารถดูดซับน้ าได้แล้ว น้ าที่เหลือจะไหลบ่าสู่ ที่ราบด้านล่างอย่าง
รวดเร็ ว
2. ผลการศึกษาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหานา้ ท่ วมนา้ ท่ วมในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มีแนวทางดังนี้
2.1 แนวทางปรับปรุ งสภาพลาน้ า ประกอบไปด้วย
1) การกาจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้ อทาลายสิ่ งกีดขวางทางไหลของน้ าไหล
2) การขุดลอกแม่น้ าลาคลอง พร้อมทั้งขุดทางระบายน้ าเพิ่มเพื่อช่วยระบายน้ าลงสู่
อ่าวไทยให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3) การเคลื่อนย้ายสิ่ งกีดขวางทางไหลของน้ าในส่ วนที่ไม่สามารถรื้ อทาลายได้
4) ตกแต่งบริ เวณพื้นที่ลาดตลิ่งของคูคลองให้เรี ยบ เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
ไหลของน้ า
2.2 แนวทางเพิ่มประสิ ทธิภาพการระบายและการกักเก็บน้ า ประกอบไปด้วย
1) ดาเนิ นการขุดคลองผันน้ า จานวน 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 เพื่อผันน้ าจาก
คลองท่าดี มาเชื่ อมกับคลองวังวัว, สายที่ 2 เพื่อผันน้ าจากคลองหยวด (ด้านทิศตะวันตกของทางหลวง
หมายเลข 4103) มาเชื่อมกับคลองผันน้ าสายที่ 1 และสายที่ 3 เพื่อผันน้ าจากคลองหัวตรุ ดออกสู่ ทะเล ทาให้
สามารถระบายน้ าได้มากถึง 650 – 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยงั มีการปรับปรุ งคลองระบายน้ า
เดิม 2 สาย และการก่อสร้างประตูระบายน้ า จานวน 7 แห่ ง เพื่อกักเก็บน้ าและป้องกันน้ าเค็มหนุนในช่วงฤดู
แล้ง
2) มีการควบคุมปริ มาณการไหล โดยการกักน้ าไว้ในอ่างเก็บน้ าหรื อแหล่งเก็บกัก
น้ า เพื่อควบคุมปริ มาณน้ าไม่ให้ไหลมากเกินไปในช่วงฤดูน้ าหลาก
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2.3 แนวทางก่อสร้างระบบกักเก็บและระบายน้ า ประกอบไปด้วย
1) ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ฝายแม้ว แหล่งน้ าขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ าให้เก็บกักเอาไว้ ไม่ปล่อยลงมาอย่างทันทีทนั ใดจนท่วมพื้นที่ตอนล่าง หรื อไหลทิ้ง
ออกจากลุ่มน้ าและออกไปสู่ ทะเล
2) ก่อสร้างคันกั้นน้ า เพื่อป้ องกันน้ าท่วมซึ่ งเป็ นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณโดย
การก่อสร้างคัน ดินกั้นน้ าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามลาน้ าห่ างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้
น้ าล้นตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ
3) ก่อสร้างทางผันน้ า เพื่อผันน้ าทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ลน้ ตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป
โดยการก่อสร้างทางผันน้ าหรื อขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับลาน้ าที่มีปัญหาน้ า ท่วมโดยให้น้ าไหลไปตาม
ทางผันน้ าที่ขดุ ขึ้นใหม่ไปลงลาน้ าสายอื่น หรื อระบายออกสู่ ทะเลตามความเหมาะสม
4) ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ าที่สามารถให้น้ าไหลผ่านได้สะดวกเพิ่มเติม และ
ติดตั้งประตูกนั น้ าไหลย้อนกลับ เพื่อไม่ได้เกิดน้ าท่วมขังเป็ นระยะเวลานาน และยังสามารถกาหนดทิศทาง
ไหลของน้ าได้
5) สร้างระบบควบคุมการระบายน้ าที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้การระบายน้ าจากเขื่อน
อ่างเก็บน้ า ฝายทดน้ า หรื อประตูระบาย น้ าเช่น ประตูระบายน้ าคลองคูพาย ประตูระบายน้ าคลองป่ าเหล้า
ประตู ร ะบายน้ าคลองนครน้ อ ย เป็ นต้น เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณน้ าที่ จ ะไหลมาเติ ม ในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช เป็ นสาเหตุหรื อเพิ่มความรุ นแรงของปัญหาอุทกภัย

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาในส่ วนของปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชที่พบว่า มีสาเหตุมา
จาก 1) สิ่ งแวดล้อม 2) การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 3) สภาพอากาศสอดคล้องกับ
การศึกษาของขวัญชัย บุตรป้อ (2555, หน้า 2107) เรื่ อง แนวทางการบริ หารนโยบายเชิงรุ ก เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า สาเหตุของการเกิดน้ า
ท่วมในพื้นที่อาเภอสันกาแพงเกิดจาก (1) ลาน้ ามีความตื้นเขิน (2) ขาดฝายชะลอน้ า (3) การรุ กล้ าลาน้ า (4)
การกีดขวางทางน้ า (5) สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม และ (6) ปริ มาณน้ าฝนมากกว่าปกติ และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของประจวบ มณี แก้วโชติ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (2557, หน้า 109-110) เรื่ อง การศึกษา
แนวทางการบริ หารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาโดยการกาหนดแนวน้ าหลากที่ ว่า สาเหตุของ
PSPARN 2022
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ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาเกิดขึ้นจาก (1) สภาพพื้นที่ที่เป็ นแอ่งกระทะ (2) ปริ มาณน้ าฝนตก
มากกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ปี (3) คลองอู่ตะเภามีลกั ษณะคดเคี้ยวมากทาให้น้ าไหลระบายได้ชา้
นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการศึกษาของศิรินภา จันทร์เกื้อ, พล เหลืองรังษี, วิภาวรรณา
ศรี ใหม่, ศรัณย์ภทั ร เพชรรักษ์, ธราเทพ คุม้ ครองเล็ก, อดิศร สุ วาหลา และไซฟูดีน เปาะเสาะ (2561, หน้า
223) ในเรื่ อง สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ที่พบว่า สาเหตุและปัญหาตามธรรมชาติที่ทาให้เกิดน้ าท่วมเกิดขึ้นจาก (1) ปริ มาณน้ าฝน (2) น้ าทะเล
หนุนสู ง (3) พื้นที่น้ าท่วมเป็ นแอ่งกระทะ และ (4) น้ าไหลจากภูเขา ส่ วนสาเหตุและปั ญหาจากมนุษย์เกิดขึ้น
จาก (1) การก่อสร้างถนนขวางทางน้ า (2) การตัดไม้ทาลายป่ า และ (3) การบุกรุ กคูคลอง/หนองน้ าสาธารณะ
ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากการศึ ก ษาสาเหตุ ข องปั ญ หาน้ าท่ ว มในทั้ง 4 พื้ น ที่ คื อ เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่, ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา
จังหวัดสงขลา และเทศบาลตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ดาเนิ นการศึกษาในพื้นที่ชุมชนเมือง
หรื อพื้นที่ชุมชนที่เป็ นกึ่งเมืองชนบท ทาให้สาเหตุของปั ญหามีความใกล้เคียงกัน โดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง และมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นในทั้ง 4 พื้นที่น้ นั เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์
ส่ วนผลการศึกษาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
พบว่า มีแนวทางดังนี้ 1) ปรับปรุ งสภาพลาน้ า 2) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการระบายและการกักเก็บน้ า และ 3)
ก่อสร้างระบบกักเก็บและระบายน้ า ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของมโนลี ศรี เปารยะ เพ็ญ
พงษ์ (2560, หน้า 216) เรื่ อง บทเรี ยนจากประสบการณ์อุทกภัยต่อการเตรี ยมความพร้อมการป้องกัน อุทกภัย
ในอนาคตของประชาชนบริ เวณลุ่มน้ าตาปี ตอนล่าง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่พบว่า วิธีป้องกันอุทกภัยจาก
ประสบการณ์ของประชาชนบริ เวณลุ่มน้ าตาปี ตอนล่างที่เคยประสบอุทกภัย ประกอบด้วย (1) การเสริ มตลิ่ง
2 ฝั่งแม่น้ าตาปี ให้สูงขึ้น (2) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัย (3) อนุ รักษ์ฟ้ื นฟูพ้ืนที่ตน้ น้ า และ (4)
ปรับปรุ งระบบระบายน้ า และผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการศึกษาธี รพันธ์ จันทร์ ทอง สุ วดี,ทอง
สุ กปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น (2564, หน้า 261) เรื่ องพื้นที่เสี่ ยงภัยน้ าท่วมและมาตรการบรรเทาภัยในเขตเมือง
นครศรี ธรรมราช ที่ พ บว่า แนวทางการบรรเทาน้ าท่ ว มในเขตเมื อ งนครศรี ธรรมราช ประกอบไปด้ว ย
มาตรการเชิงโครงสร้าง ได้แก่ (1) การก่อสร้างคลองระบายน้ าหรื อคลองผันน้ าสายใหม่ เพื่อผันน้ าจากคลอง
ที่เกิดการบุกรุ กและอาคารก่อสร้างขวางแนวคลองเดิม (2) กาหนดพื้นที่รับน้ าแบบแก้มลิง เพื่อรับน้ าจาก
เมืองนครศรี ธรรมราช และมาตรการที่ไม่ใช่ โครงสร้ าง ได้แก่ (1) การออกเทศบัญญัติของเทศบาลหรื อ
ข้อบังคับองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงน้ าท่วมสู ง โดยกาหนดให้การก่อสร้างอาคารจะต้อง
สร้างแบบยกใต้ถุนสู งให้พน้ จากระดับน้ าที่เคยท่วมสู งสุ ด (2) ควรระบุ “เขตที่ยอมให้บางพื้นที่เป็ นพื้นที่น้ า
ท่วม” ไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยพื้นที่ดงั กล่าวห้ามมิให้ปรับปรุ งหรื อ
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เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยการถมที่ หรื อการก่อสร้าง แต่ผลการศึกษาดังกล่าว
แตกต่างไปจากการศึกษาของหทัยทิพย์ นราแหวว และทวิดา กมลเวชช (2561, หน้า 242-243) เรื่ อง การ
บริ หารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่พบว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการ
พัฒนานโยบาย แผนและกฎระเบี ยบ เพื่อกาหนดทิ ศทางการพัฒนาเมื อง และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องและรองรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่ วนสารวจ
ความพร้อมในการเผชิญกับภัยพิบตั ิ มีการทบทวนกระบวนการจัดการภัยพิบตั ิและถอดบทเรี ยนร่ วมกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากข้อค้นพบในส่ วนของแนวทางป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมในการศึกษา
ครั้งนี้ กับข้อค้นพบจากการศึกษาของธีรพันธ์ จันทร์ทอง สุ วดี,ทองสุ กปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น (2564, หน้า 261)
นั้น ได้ดาเนินการในพื้นที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเหมือนกัน ดังนั้นจึงทาให้แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากการศึกษามีความสอดคล้องกัน แต่ในส่ วนการศึกษาของหทัยทิพย์ นราแหวว และทวิดา กมล
เวชช (2561, หน้า 242-243) ได้ดาเนินการศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็ น
การศึกษาในลักษณะของแนวทางในการบริ หารจัดการจัดการปัญหาน้ าท่วม จึงทาให้ผลการศึกษาครอบคลุม
ในระดับนโยบายการจัดการปั ญหาน้ าท่วม แตกต่างกับผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ และจาก
การศึ กษาของธี รพันธ์ จันทร์ ทอง สุ วดี ,ทองสุ กปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น ที่ จะเป็ นแนวทางป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในลักษณะของโครงการหรื อกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมมากกว่า
2. ข้ อเสนอแนะ
(1) จังหวัดนครศรี ธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรก่อสร้างคลองระบายน้ า คลองผันน้ าและ
พนังกั้นน้ า เพื่อช่วยผลักดันน้ าและระบายน้ าที่หลากจากเทือกเขาหลวงให้ลงสู่ ทะเลได้อย่างสะดวก
(2) จังหวัดนครศรี ธรรมราชและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ควรปรั บปรุ งสภาพลาน้ า เช่ น กาจัดขยะ
วัชพืช และสิ่ งกีดขวางทางน้ า ขุดลอกคูคลองอย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการระบายน้ า
และช่วยลดความรุ นแรงเมื่อเกิดน้ าท่วม
(3) จังหวัดนครศรี ธรรมราชและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ควรสร้ างแก้มลิ งเพิ่มเติ ม เพื่อเป็ นพื้น ที่
รองรับน้ าในช่วงฤดูฝน และใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งทั้งในด้านการอุปโภคและการเกษตร
(4) เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ควรออกเทศบัญญัติเพื่อใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่
ลุ่มต่าหรื อในพื้นรับน้ า
(5) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรี ธรรมราช สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครศรี ธรรมราช และสานักช่าง เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ควรร่ วมกันปรับปรุ งมาตรการ
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เพื่อรับมือปัญหาน้ าท่วม มีการเฝ้าระวังและเตือนภัย การแก้ปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้า และการฟื้ นฟูหลังน้ าลด
อย่างเป็ นระบบ
(6) เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ควรส่ งเสริ มบทบาทของชุ มชนในเขตเทศบาลในการจัดการ
ปัญหาน้ าท่วม ทั้งในส่ วนของการจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การร่ วมมือกับหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
(7) เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ควรเพิ่มบทบาทให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและติดตามผล
เกี่ยวกับปั ญหาภัยน้ าท่วมขังต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นเพื่อเสริ มสร้างพลังทางสังคมในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
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การสารวจสถานภาพองค์ ความรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในภาคตะวันออก1
The State of Knowledge of Urban Community and Urban Poor in
Eastern Region.
ธนิต โตอดิเทพย์ (Tanit Toadithep)
ผศ.ดร., สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Asst. Prof. Dr., Department of Thai Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Burapha University
บทคัดย่ อ
บทความวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพองค์ความรู ้และวิพากษ์องค์ความรู ้ของชุมชนเมือง
และคนจนเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกผลการศึกษา พบว่า ความเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ การเกิดขึ้นเมืองมา
จากการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทางทะเล และนโยบายการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว สถานภาพองค์ความรู ้ของคนจนเมืองจาแนกออกเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาชุมชนเมือง
ชุมชนแออัด และผูม้ ีรายได้นอ้ ย, คุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรม คนจนและคนด้อยโอกาสทางสังคม และ
กระบวนการกลายเป็ นชุ ม ชนชายขอบของการพัฒ นา ซึ่ ง สถานภาพการศึ ก ษาเมื อ งหรื อ กระบวนการ
กลายเป็ นเมืองยังมีจานวนน้อย และมุมมองทางด้านการศึกษาคนจนเมืองยังคงใช้ชุดคาอธิ บายแบบดั้งเดิม
จาเป็ นจะต้องมีการศึกษาคนจนเมืองในฐานะที่เป็ นพลเมืองซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั สถาบันทางสังคมมาก
ยิง่ ขึ้น

คาสาคัญ: ชุมชนเมือง, คนจนเมือง, ภาคตะวันออก

1

ส่ วนหนึ่ งของรายงานการวิจยั เรื่ องคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
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Abstract
This research article aimed to study the state of knowledge and critique of urban community and
urban poor in eastern region. The result revealed that the change that lead to the emergence of the city
from policy such as the eastern seaboard project and the tourism policy. The state of urban poor can be
classified into 3 categories 1.) development of urban communities’ slum and lower income 2.) life quality
of industrial worker, the poor and socially disadvantaged people 3.) The marginalized communities of
development. The state of urban study and the urbanization is still small in numbers and the concept of
urban poor study has still utilized traditional descriptions that require study of urban poor as a citizen with
relation with social institutions. emergence of urban communities in the area mainly from the
development of government policies to created industrial urban communities and tourism communities.
The emergence of slums and urban, including the formation of 3 characteristics: indigenous communities
affected by industrial development, migration of migrant workers. and the traditional community that
grew up with the city.

Keyword: Urban, Urban poor, Eastern Region
บทนา
ปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงจากชนบทไปสู่ เมือง ในพื้นที่ภาคตะวันออก ก่อรู ปภายหลังจาก
การเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Project) โดยเฉพาะจังหวัด
เป้ าหมายของการพัฒนา ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิ งเทรา ในทศวรรษที่ 2530 ซึ่ งเป็ นช่วงระยะเวลาที่
ไล่เลี่ยกันแนวนโยบายการพัฒนาสู่ เมืองท่องเที่ยวระดับภูมิภาค และการยกระดับการท่องเที่ยวสู่ สากลได้
ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาของความเป็ นเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ของชุมชน และการเคลื่อนย้ายของผูค้ นเข้ามาสู่
พื้นที่เป้ นจานวนมากทั้งที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร การเข้ามาแสวงหางานทาตามฤดูกาล หรื อการเข้า
มาเป้นแรงงานรับจ้างทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มีที่อยูอ่ าศัยอยูต่ ามพื้นที่ที่ค่อนข้างจากัด ห้องเช่า
ราคาถูกที่เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเป็ นความหนาแน่นของประชากรจนกลายเป็ น
ชุมชนแออัด
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ขณะเดียวกันแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ด้านหนึ่ งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติได้
ขยายตัวสร้างตาแหน่ งงานและเป็ นแหล่งรายได้ซ่ ึ งเป็ นหัวขบวนในการพัฒนาของภูมิภาค อีกด้านหนึ่ งได้
ส่ งผลกระทบต่อความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอุตสาหกรรม และชุมชนหลายด้าน เช่น
ความขัดแย้ง เรื่ องที่ ดิ น ผลกระทบทางสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ทาให้เ ริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาของกลุ่ ม
นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจในประเด็นของของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนเมื องถึ งแม้ว่าจะไม่ได้มีการศึกษาเมื องแบบ
ตรงไปตรงมาแต่สามารถเข้าใจได้วา่ มิติของการศึกษาจะสัมพันธ์อยูก่ บั บริ บทของความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงวางเป้าหมายเพื่อศึกษาสถานภาพองค์ความรู ้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นที่
ภาคตะวันออก และวิพากษ์องค์ความรู ้เพื่อแสดงให้เห็นพรมแดนของการศึกษาเมืองและคนจนเมืองซึ่ งจะ
นาไปสู่ การต่อยอดการศึกษาเชิงวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานภาพองค์ความรู ้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก
2. เพื่อวิพากษ์สถานภาพองค์ความรู ้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก

การทบทวนแนวคิดทฤษฎี
บทความนี้ ผวู ้ ิจยั จะใช้แนวความคิดพัฒนาการของเมือง (Urbanization Theory) ศึกษาเมืองมา
กาหนดเป็ นกรอบการสารวจองค์ความรู ้เป็ นหลัก เนื่องจากปรากฎการณ์ของการพัฒนาสู่ ความเป็ นเมืองเชิง
พื้น ที่ เ ป็ นกระบวนการที่ ตอ้ งมี ก ารจัด การพื้น ที่ โ ดยอาศัย ความสัม พัน ธ์ใ นเชิ งอานาจ และการได้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการบริ การ ตั้งแต่การเป็ นชุมชนหมู่บา้ นที่มีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม
เมือง (urban) ในมโนทัศน์การศึกษากระบวนการการเป็ นเมือง (Urbanization) ให้ความสาคัญเชิง
ภูมิศาสตร์เป็ นสาคัญ คือเขตแดนที่มีการกาหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง (Multi scalar Configuration)
สาหรับมโนทัศน์ของ อองรี เลอฟรัว (Henry Lefebvre) ในงานเรื่ อง The Production of Space (1984) และ
บทความเรื่ อง State, Space, World (2009) โดยมี Neil Brenner เป็ นบรรณาธิการ อธิบายลักษณะของเมืองที่มี
ความหมายเกี่ยวข้องกับ “พื้นที่เมืองแบบทุนนิยม” (capitalist spatiality) และมีกระบวนการโลกาภิวตั น์เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง Brenner การศึกษาเกี่ยวกับเมืองดังกล่าวภายใต้ระบบทุนนิยมได้
ให้ขอ้ ถกเถียง 2 ประการคือ
ประการแรก ได้แก่ ข้อถกเถียงที่เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ของการเป็ นเมือง และข้อ
ถกเถียงที่เกี่ ยวกับกระบวนการทางการเมืองของการเป็ นสังคมเมืองสมัยใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ ง การศึกษา

1144 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เมืองจึงหมายถึงบทบาทของเมืองในฐานะ “อาณาบริ เวณพื้นที่ทางสังคม” (sociospatial arena) ที่มีความ
ขัดแย้งภายในกระบวนการความเป็ นเมืองเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
ประการที่สอง หมายถึงการศึกษาเมืองในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของเมืองและการตีความ
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ Moulaert, F. and Scott, A.J. (eds) (1997) ในเรื่ อง Cities, Enterprises and
Society on the Eve of the 21st Century ได้ช้ ีวา่ การศึกษาเมืองในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน เช่นความ
แตกต่างทางสังคม ความแตกต่างทางการเมือง รวมไปถึงการใช้ทฤษฎีในการอธิ บายกระบวนการการเป็ น
เมืองในแต่ละสังคม แต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเมืองมีพลวัตไม่หยุดนิ่ง
ดังนั้นในแง่ทฤษฎีจึงต้องมีการทบทวนมโนทัศน์ให้สอดคล้องในการอธิ บายความเปลี่ยนแปลงของเมือง
ดังกล่าวทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และทางการเมือง
การศึกษาเมืองในยุคทศวรรษที่ 1990 ต้องเผชิ ญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและข้อถกเถียงหลาย
ประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์การเมือง Amin, A และ
Graham, S. (1997) เรื่ อง The Ordinary City นักทฤษฎีเมืองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชิงสถาบัน
ทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงเชิ งการบริ หารจัดการพื้นที่ภายในขอบเขตเมือง และโครงสร้างขอบเขต
เมื องระดับบน ความเปลี่ ยนแปลงเชิ งลาดับชั้นทางสังคม และความเปลี่ ยนแปลงเชิ งความสัมพันธ์ของ
เครื อข่ายทางสังคมที่อยูภ่ ายในเมือง ภายใต้บริ บทนี้ ผศู ้ ึกษาวิจยั เมืองจาเป็ นต้องปรับคาอธิ บายเชิงมโนทัศน์
ใหม่โดยการอ้างอิงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้นโดยตรง ความเปลี่ยนแปลงเชิงวิธีวิทยาศึกษาเมือง
สามารถสรุ ปได้คร่ าวๆ 3 ประการ คือ
หนึ่ง การศึกษาเมืองในฐานะหน่วย (node) หน่วยหนึ่ งในโลกที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับเศรษฐกิจ
แบบทุ นนิ ย ม กระบวนการโลกาภิ ว ตั น์ คื อปั จ จัย ที่ ส่ งผลให้เ มื องมี ความเปลี่ ย นแปลง เช่ น ด้านการจัด
การเมือง เป็ นต้น
สอง การศึกษาเมืองไม่ได้ศึกษาเฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ทาการศึกษาเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองกับเมือง พื้นที่กบั พื้นที่ เนื่ องจากโลกาภิวตั น์ได้เชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพราะความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าเชิงข้อมูลข่าวสาร ความร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจระดับเครื อข่ายโลกและ
สาม การศึกษาเรื่ องกฎระเบี ยบของรัฐหรื อของท้องถิ่น มีความเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากกระบวนการ
โลกาภิวฒั น์ ทาให้การควบคุมของรัฐหรื อผูบ้ ริ หารเมืองภายในขอบเขตเมืองมิได้กระทาต่อขอบเขตเมืองของ
ตนเองเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป กฎระเบียบหรื อการควบคุมดูแลมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายทั้งในมิติ
การควบคุ ม ดู แ ลทางกฎหมายโดยตรงหรื อ ว่ า การบริ ห ารจัด การก าหนดขอบเขตเชิ ง พื้ น ที่ (territorial
organization) ลดเอกสิ ทธิ์เฉพาะท้องถิ่นลง เชื่อมโยงกับภายนอกมากขึ้น (Amin and Graham, 1997)
PSPARN 2022
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
Brenner (2000) ได้สรุ ปความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคทศวรรษที่ 1990 นั้นส่ งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการศึกษาเมือง 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ
โลกอันเนื่ องมาจากโลกาภิวตั น์ ทาให้กระบวนการการเป็ นเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คือความ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งขอบเขตเมื อ ง กับโครงสร้ างขอบเขตเมื องระดับ บน ในแง่ มุ ม
พัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ ภายในอาณาบริ เวณที่เมืองตั้งอยู่ ประการที่สอง นักทฤษฎีเมืองได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศ น์ ใ นการศึ ก ษาใหม่ โ ดยการขยายกรอบการอธิ บ ายขอบเขตเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ท้ งั ในแง่ มุ ม เชิ ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมภายใต้ทุนนิ ยมไปสู่ การอธิ บายในระดับ “อาณาบริ เวณ” (arena) กล่าวคือ การ
ปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศน์การศึกษาเมืองใหม่ได้ก่อให้เกิ ดแนวทางในการศึกษา เมื องวิธีใหม่ข้ ึนมา คือ
วิธีการศึกษาการผลผลิตทางสังคมของขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ (social production of geographical scale) จาก
วิธีวิทยานี้ ทาให้เกิดการวางรากฐานทางมโนทัศน์ใหม่ สาหรับนักสังคมวิทยาสายโครงสร้างนิ ยมเพื่อนามา
เป็ นแนวทางศึกษาอธิบายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ของเมืองในที่สุด

วิธีการดาเนินการวิจยั
บทความวิจยั เรื่ องนี้จะใช้วิธีวิทยาการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) เอกสารที่จะใช้ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้ มี 2 ประเภท คือ เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็ นข้อมูลดิ บ ข้อมูลส่ วนนี้ ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่สาคัญ เช่ น เอกสารทางราชการ
เอกสารของท้อ งถิ่ น เอกสารเผยแพร่ โ ดยเจ้าของผลงานเป็ นผูบ้ นั ทึ ก โดยตรง เป็ นต้น เอกสารชั้น รอง
(Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วระดับหนึ่ งและเพื่อช่วยให้วิเคราะห์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เอกสารชั้น รองเหล่ านี้ ที่ สาคัญ เช่ น หนังสื อพิมพ์ ตาราวิ ชาการ บทความ งานวิ จัย วิทยานิ พนธ์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

ผลการศึกษา
ผูว้ ิจยั จะนาเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงค์จาแนกการนาเสนอออกเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ สถานภาพ
องค์ความรู ้ของของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก และการวิพากษ์สถานภาพองค์ความรู ้
ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก
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1. สถานภาพองค์ ความรู้ของของชุ มชนเมืองและคนจนเมืองในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
การศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองของพื้นที่เกิ ดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 2500 คือ
การเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ส่ งผลให้เกิดระบบการผลิตแบบทุนนิยมในภาค
การเกษตร เช่ น พืชสวน อ้อย ข้าว มันสาปะหลัง ถัว่ เพื่อขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมท้องถิ่ น ช่ ว ง
ทศวรรษที่ 2530 จากการเข้ามาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) และได้
กาหนดพื้นที่จงั หวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็ นพื้นที่เป้ าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่ งออก ผลจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของของผูค้ นและชาวบ้าน
จากที่รัฐบาลได้ประกาศเวนคืนที่ดินในเขตพื้นที่ของการพัฒนา และกลุ่มผูค้ นที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรม เช่ น มาบตาพุด แหลมฉบัง แทบทั้งหมดของพื้น ที่ ได้นามาสู่ ความขัดแย้งในเมื อง
อุตสาหกรรมระหว่างชาวบ้าน หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม (ปริ สา สมภมิตร,2546;
ชัยณรงค์ เครื อนวน,2558; สิ ตางค์ เจริ ญวงศ์,2558)
ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของภูมิภาคตะวันออกที่เป็ นพื้นที่ชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การพักผ่อน และ
การท่องเที่ยว ดังปรากฏการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวของชนชั้นปกครองไทย การสร้างที่พกั ลงหลักปั กฐาน
ที่มีความถาวรและมัน่ คง เช่น การสร้างบ้านพักตากอากาศบางแสนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และการ
สร้างบ้านพักรับรองในระยะเวลาต่อมา หรื อการสร้างบ้านพักรับรองใหม่บริ เวณแหลมแท่น ในสมัยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรื อการตั้งฐานทัพชัว่ คราวของสหรัฐอเมริ กาในพื้นที่สัตหี บ และเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการพักผ่อน
การเดิ นทางท่องเที่ ยวยุคแรกจะเป็ นกลุ่มของชนชั้นปกครอง และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะทหาร
อเมริ กา ถึงแม้ว่าบางช่วงการท่องเที่ยวได้ซบเซาลงไปจากสหรัฐอเมริ กาถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม
อย่างสิ้ นเชิ ง ในปี พ.ศ. 2518 การท่องเที่ยวของชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเล บริ เวณสัตหี บ บางเสร่ และ
พัทยา ได้รับผลกระทบและลุกลามไปถึงธุ รกิจในภาคบริ การการบันเทิง เช่ น บาร์ ไนต์คลับ อาบอบนวด
เป็ นต้น และนาไปสู่ การปรับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวใหม่ ภายหลังการประกาศตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 และในปี พ.ศ. 2536 เทศบาลตาบลแสนสุ ขได้รับการยกฐานะ
ให้เป็ นเมืองพิเศษ (เมืองท่องเที่ยว) เป็ นระยะเวลาที่คาบเกี่ ยวกับแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard) เป็ นยุคแรกที่มีการออกแบบเมืองเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผูค้ นหลากหลาย
เข้ามาแสวงหางานทาในพื้นที่พทั ยา และพื้นที่ใกล้เคียงบริ เวณเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการลงทุนเพื่อ
รองรับการตั้งถิ่นฐานถาวรของแรงงาน และลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้าน และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้มีการ
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ประกาศแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525 – 2529) เริ่ มนโยบายการส่ งเสริ มอาชี พทางการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็ นรู ปธรรม สู่ การเกิดขึ้นของธุ รกิจสถานบันเทิงในเวลากลางคืน (ภารดี มหาขันธ์, 2555;
สุ จิรา กาลจักร,2557)
การศึกษาเกี่ยวกับคนจนเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถจาแนกออเป็ น 3 ประเด็น คือ หนึ่ ง
การพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนแออัด และผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยแสดงให้เห็นว่าลักษณะทางประชากรและสังคม
ของชุมชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยในเมืองภาคตะวันออกครอบคลุมชุมชน 3 ประเภท คือ ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง
และชุมชนชานเมือง จากการพิจารณาชุมชนตามลักษณะสภาพที่อยู่อาศัย ลักษณะอาชีพ ความสัมพันธ์ทาง
สังคม โดยแสดงให้เห็นว่าปริ มาณมากกว่าร้อยละ 50 เป็ นกลุ่มที่มีภูมิลาเนาอยู่ภายนอกชุมชน (ประชากร
แฝง) การประกอบอาชี พ 5 อัน ดับแรก ได้แ ก่ พนักงานบริ ษทั /ห้างร้ าน/ร้ านค้า ค้าขาย ลูกจ้าง(รายวัน /
ชิ้นงาน) รับจ้างทัว่ ไป และทานา/เกษตรกร/เลี้ยงสัตว์ รายได้เฉลี่ยส่ วนใหญ่ของประชากรไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกันชุมชนเหล่านี้ ยงั ประสบปั ญหาความไม่มนั่ คงของที่อยู่อาศัยมีความทรุ ดโทรมและ
แออัด การขาดแคลนที่พกั อาศัยของคนมีรายได้น้อย สาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานคือไฟฟ้ าและน้ าประปา มี
การไหลเวียนของแรงงานต่างถิ่นจานวนมาก ความยากจน ปั ญหาอาชญากรรม และอาจมีประเด็นแยกย่อย
ไปตามบริ บทของแต่ละจังหวัด (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2549 ;การศึกษาของการเคหะแห่งชาติ,2557)
ชุมชนแออัดอาจถูกนิยามตามรายได้หรื อถูกเรี ยกว่า “ชุมชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย” การเกิดขึ้นของชุมชน
แออัดในพื้นที่เมืองมี 2 ลักษณะ คือ หนึ่งเป็ นกลุ่มชาวบ้านดั้งเดิมที่มีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิม นิ ยมเช่าที่
อยูอ่ าศัย มีสายสัมพันธ์ทางสังคมค่อนข้างเหนียวแน่วมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา สองเป็ นกลุ่มชาวบ้านที่
อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทา และเช่าที่อยู่อาศัยในราคาถูก ส่ วนใหญ่ครอบครัวประกอบอาชี พรับจ้าง
ทัว่ ไป บางชุมชนมีผลผลิตเพื่อจาหน่ายเป็ นของตนเอง ครอบครัวในชุมชนแออัดแทบทั้งหมดจะกูเ้ งินนอก
ระบบ และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ปั ญหาที่ชุมชนแออัดต้องเผชิ ญ
ได้แก่ ยาเสพติด รายได้น้อย ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ไม่มีสวัสดิ การสังคมและประกันสุ ขภาพ (นงนุ ช จันทร
ประเทศ, 2544)
สอง คุณภาพชี วิตแรงงานอุตสาหกรรม คนจนและคนด้อยโอกาสทางสังคม โดยแสดงให้เห็นว่า
ความเป็ นเมืองเป็ นผลกระทบมาจากโครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่ไม่มีการวางฝัง
เมืองที่มีความละเอียดเพียงพอแต่อาศัยจากโครงสร้างพื้นฐานที่ชุมชนมีอยูแ่ ล้วลักษณะของเมือง นาไปสู่ การ
เกิดขึ้นของชุมชนแออัดจากการอพยพของผูค้ นจากถิ่นอื่นเพื่อเข้าไปแสวงหางานทา ความแออัดที่เกิดขึ้น
นาไปสู่ ปัญหาทางสังคมได้ เช่น ปั ญหาสังคม ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาโสเภณี ที่มาจาก
การขยายตัวของการท่องเที่ยว สู่ ปัญหาเด็กผมแดงหรื อเด็กที่เกิดจากทหารอเมริ กนั ชาวต่างชาติ กับโสเภณี
โดยขาดความรับผิดชอบ การกลายเป็ นเมืองอุตสาหกรรมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอาชี พจากภาค
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
เกษตรกรรม การประมงสู่ ก ารเป็ นแรงงาน และการเปลี่ ย นแปลงของผูห้ ญิ ง สู่ ก ารเป็ นลู ก จ้า ง (สุ ภ างค์
จันทวานิช,2529)
การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรจะเกิดขึ้นเป็ น “ชุมชนเมืองใหม่” จาเป็ นต้องสร้างสิ่ งอานวย
ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยของผูค้ นในชุมชนที่ตอ้ งรองรับกับชาวบ้านดั้งเดิมที่ถูกเวนคืน
ที่ดิน และที่พกั อาศัยของแรงงาน เช่น ชุมชนที่มีการเคหะแห่ งชาติเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนาบริ การด้าน
ที่พกั อาศัยและการออกแบบที่อยู่อาศัยให้กบั ชุมชนใหม่ แรงงานต่างถิ่นในยุคแรกเริ่ มของการพัฒนา คือ
แรงงานก่ อสร้ างเป็ นการอพยพเข้ามาขายแรงงานโดยเฉพาะงานประเภทรั บเหมาก่ อสร้ าง ซึ่ งแรงงาน
ก่อสร้างจะมีความหลายของกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและเพิ่มขึ้นตามความเติบโตของนิ คมอุตสาหกรรม
แรงงานเหล่านี้จะเข้ามาอาศัยอยูต่ ามบ้านพักที่สร้างขึ้นชัว่ คราวหรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “แคมป์ คนงาน” ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบด้านลบ เช่น ปั ญหาขยะและสิ่ งแวดล้อม (อัจนา วัฒนานุกิจ, 2529; ชัยณรงค์ เครื อนวน, 2550;
ลักษณา ชาวสวน, 2539)
ขณะที่แรงงานอุตสาหกรรมนี้ แทบทั้งหมดจะมีรายได้ต่าเพียงพอต่อการดาเนิ นชีวิตในแต่ละเดือน
ไม่เหลือเก็บออม แบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ความเหิ นห่ างของครอบครัวนามาสู่ การสร้างปั ญหา
สั ง คม เช่ น การติ ด สุ ร า ยาเสพติ ด และการพนั น การเข้า ถึ ง สวัส ดิ ก ารของภาครั ฐ ได้น้ อ ย แรงงาน
อุตสาหกรรมมีความต้องการด้านที่พกั อาศัยที่เหมาะสม และแรงงานเหล่านี้ เป็ นประชากรแฝงที่ไร้เสี ยง ไร้
สิ ทธิ ในการใช้ชีวิตบนพื้นที่อุตสาหกรรม รายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายเป็ นส่ วนหนึ่ งที่พวกเขาต้องพึ่งพา
แหล่งเงินจากการเล่นพนัน และการดื่มเหล้าที่คนภายนอกมองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาสังคม แต่แรงงาน
เหล่านี้ ใช้เป็ นเครื่ องมือหล่อเลี้ยงชี วิตเพื่อเติมความหวัง การพักผ่อนและการแสวงหาเครื อข่ายเพื่อใช้เป็ น
หลักประกันในการดาเนินชีวิตที่ตนเองไร้สิทธิและไร้เสี ยง (ยรรยง หอมศรี วรานนท์,2542; นพพร เนื่องแก้ว,
2545 ; ธนิต โตอดิเทพย์, 2560)
สาม กระบวนการกลายเป็ นชุมชนชายขอบของการพัฒนา โดยเห็นว่า ชุมชนดั้งเดิมที่เต็มไปด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติถูกขบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกรุ กคืบ เข้ามา
ทาลาย และผลักให้ไปอยูน่ อกแนวทางการพัฒนากระแสหลัก เริ่ มต้นจากการเวนคืนที่ดิน และการพรากสิ ทธิ
การใช้ทรัพยากรแทบทุกชนิดออกจากชุมชนดั้งเดิมจากการปิ ดล้อมชุมชนด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สภาพแวดล้อมของชุ มชนดั้งเดิ มถูกทาลายลง พร้ อมกับการเพิ่มปริ มาณปั ญหาทางสังคมที่ ตามมาทั้งใน
ระดับมหภาค และในระดับของชุมชน โดยการศึกษากระบวนการกลายเป็ นชายขอบของชุมชนจะทาหน้าที่
วิพากษ์แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและความพยายามเสนอทางออกของขบวนการพัฒนาแนวใหม่
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2. การวิพากษ์ สถานภาพองค์ ความรู้ของชุ มชนเมืองและคนจนเมืองในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
การศึ กษาและทบทวนสถานภาพองค์ความรู ้ ของชุ มชนเมื องและคนจนเมื องที่ ผูว้ ิจัยได้จาแนก
ออกเป็ น 2 ประเด็น คือ หนึ่งสถานภาพขององค์ความรู ้ของการเกิดขึ้นของเมือง การศึกษาที่ผา่ นมาได้อธิบาย
การก่อรู ปของการเกิดขึ้นของเมืองในภาคตะวันออกราว พ.ศ.2520 หรื อก่อนการริ เริ่ มโครงการการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเล็กน้อย การอธิบายเมืองภายใต้กระบวนการพัฒนาได้ช้ ีให้เห็นถึงปั จจัยภายนอก
ได้แก่ นโยบายการพัฒนาระดับชาติ นายทุนชาติ และนายทุนข้ามชาติที่เชื่ อโยงอยู่กบั ระบบโลกาภิวฒั น์
ปั จ จัย เหล่ า นี้ ได้ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเมื อ งในภู มิ ภ าคตะวัน ออกซึ่ ง มิ ไ ด้จ ากัด อยู่เ ฉพาะเมื อ ง
อุตสาหกรรม แต่ยงั ขยับขยายของการอธิ บายการเกิ ดขึ้นของเมืองท่องเที่ยวทั้งในระดับสากลและระดับ
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามแนวทางการศึกษาของเมืองภาคตะวันออกที่มุ่งให้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้างของความเป็ นมหภาค ถึงแม้จะมีคาอธิ บายถึงการเชื่อมโยงระหว่างระบบโลกาภิวฒั น์อยูบ่ า้ งแต่ก็
ยังมิได้เป็ นการศึกษาถึงการเกิดขึ้นของเมืองโดยตรง และประเด็นที่สาคัญสถานภาพองค์ความรู ้ของเมืองที่
ต้องการความสลับซับซ้อน หรื อการอธิ บายความเป็ นเมืองแบบสมัยใหม่ยงั คงมีช่องว่างขององค์ความรู ้ให้
ศึกษากันอีกมากขึ้น
สอง สถานภาพองค์ความรู ้ ของการศึ กษาของคนจนเมื องในภาคตะวันออก ระยะเวลาที่ ผ่านมา
การศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มุ่งศึ ก ษาคนจนเมื องในฐานะของชุ มชนแออัด ชุ มชนผูม้ ี รายได้น้อย แลชุ มชนของ
แรงงานต่างถิ่นหรื อประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม มุมมองของ
การศึกษาส่ วนใหญ่ยงั คงมองว่ากลุ่มคนจนเมือง ชุ มชนแออัด ผูม้ ีรายได้น้อย ยังคงเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งได้รับการ
สงเคราะห์ การเข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน การมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ การจบการศึกษาที่ไม่สูง
มากและการมีรายได้นอ้ ย เป็ นต้น ซึ่งภาพการศึกษาคนจนเมืองเหล่านี้ อาจเป็ นภาพของผูค้ นที่เคลื่อนย้ายเข้า
มาสู่ เมื องในระยะแรกเริ่ มที่ จาเป็ นต้องอยู่ในพื้นที่ ที่แออัด และยังไม่ปรากฏการศึ กษาถึ งความสัมพัน ธ์
ระหว่างคนจนเมืองกับเมือง หรื อความสัมพันธ์ของคนจนเมืองกับเชิงโครงสร้างทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ และประเด็น ของการศึ กษากระบวนการกลายเป็ นชุ มชนชายขอบของการพัฒนาที่
ชี้ให้เห็นของชุมชนดั้งเดิมที่ถูกกระบวนการพัฒนาทาให้บางส่ วนต้องกลานเป็ นคนจนเมืองและชุมชนแออัด
ซึ่งเป็ นประเด็นการศึกษาที่ได้รับความนิยมในแวดวงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ กษาสามารถนามาอภิ ปรายผลร่ วมกับแนวคิดการพัฒนาเมื อง (Urbanization) ที่ ให้
ความสาคัญกับภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นเขตแดนการกาหนดองค์ประกอบของเมือง ในแนวคิดของอองรี เลอฟรัว
(Henry Lefebvre) อธิ บายลักษณะของเมืองที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ “พื้นที่เมืองแบบทุนนิ ยม” ซึ่ งมี
กระบวนการโลกาภิวฒั น์เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง และ เบรนเนอร์ (Brenner) ได้
อธิ บายว่าเมืองในฐานะ “อาณาบริ เวณพื้นที่ทางสังคม” (sociospatial arena) ที่มีความขัดแย้งภายใน
กระบวนการความเป็ นเมืองเกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งจะต้องมีการทบทวนมโนทัศน์ให้สอดคล้องกับการ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และทางการเมือง ประเด็นของการเกิดขึ้นของ
เมืองหรื อความเปลี่ยนแปลงของเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกได้เชื่อมโยงอยูก่ บั กระบวนการของโลกาภิวฒั น์
อย่างแยกไม่ออก เนื่ องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกเชื่ อมโยงไปกับระบบเศรษฐกิจของโลกและการ
เคลื่ อนย้ายการลงทุ น ของทุ น นิ ย มข้ามชาติ ชุ ด คาอธิ บายนี้ สอดคล้องกับการศึ ก ษาหลายชิ้ น เช่ น สุ จิร า
กาลจักร (2557) พัทยา : จากวิถีชุมชนชาวประมงสู่ เมืองท่องเที่ยวระดับโลก สิ ตางค์ เจริ ญวงศ์ (2558) ความ
เปลี่ยนแปลง “ชนบท” ประชาธิ ปไตยบนความเคลื่อนไหว กรณี ศึกษา ตาบลทุ่งสุ ขลา เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี หรื อชัยณรงค์ เครื อนวน (2558) วาทกรรมปฏิบตั ิการและการต่อสู ้ทางวาท
กรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม: ศึกษากรณี การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตวั แบบมาบตาพุด แต่ประเด็น
การวิจยั ระดับพื้นที่ยงั คงให้ความสาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นหลัก และมิได้เน้นไปที่การศึกษาใน
ฐานะเมืองหรื อกระบวนการกลายเป็ นเมือง ขณะเดียวกันในมโนทัศน์ของ เบรนเนอร์ (Brenner) ว่าจะต้อง
มองเมืองเป็ นพื้นที่ของความขัดแย้งที่หลากหลายและซับซ้อน ซึ่ งตัวอย่างของการศึกษาข้างต้นจะมองใน
ลักษณะที่เป็ นคู่ตรงข้าม เช่น โรงงานกับชาวบ้าน, นิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน เป็ นต้น ซึ่งอาจเป็ นการศึกษา
ภายใต้มโนทัศน์ของการพัฒนา

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารขยับ ขยายการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องชุ ม ชนแออัด และคนจนเมื อ งกับ นโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรื อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของกลุ่มชุมชนแออัด
และคนจนเมือง
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Abstract
This research paper aims to (1) study the perspectives of staff and (2) develop approaches for the
implementing of the E-Army system at the Ordnance Department, Royal Thai Army – 33rd Military
Circle, Chiang Mai Province. This study collects data from the officers working at this military base. The
results show the staff suggests that, before the E-Army launching, the developer's system testing is crucial.
The officers responsible for are highly recommended the process reduce risk. The system testing process
would help staff to use the E-Army system congruously. The researchers ponder these discovered issues
and approach guidelines for developing the system for this military organization in the future.

Keywords: E-Army System, the Ordinance Department of Royal Thai Army, The 33rd Military Circle
บทนา
โลกในปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ ว โลกได้พฒั นาเข้าสู่ ยคุ แห่ งเทคโนโลยีอย่างเต็ม
รู ปแบบ เกิดการนาเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาปรับใช้ในด้านของการศึกษา ด้านการบริ การ ด้านการทางาน
ซึ่ งทั้งเอกชนและรัฐได้มีการนาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนามาใช้ในการบริ หารองค์การ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ ว ความถูกต้องแม่นยา ในการทางานทั้งในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านวิธีการทางานผ่านระบบ
Social Network (โซเชียลเนตเวิร์ค) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการทางานแบบสารสนเทศ เพื่อ
เข้ามาปรั บใช้เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจ การวางแผนสู่ ดาเนิ นงาน และเพื่อประมวลผลการทางาน ผูบ้ ริ หาร
องค์การในปัจจุบนั ต่างให้ความสนใจในการนาเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การมากขึ้นเพื่อให้สามารถ
บริ หารองค์การหรื อประเทศได้อย่างมีศกั ยภาพ
กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาการบริ หารจัดการด้ วยการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้งานจึงขออนุ มตั ิจดั ทาโครงการระบบสารสนเทศกองทัพบก หรื อที่เรี ยกว่า ระบบ eArmy ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (Management Information System : MIS) เพื่อนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการรู ปแบบการทางานจากเดิมที่ใช้ก ระดาษตามแบบฟอร์ ม มาเป็ นการ
ทางานโดยใช้รูปแบบการทางานโดยคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ ทาให้การจัดการงานเกิ ด
ความรวดเร็ ว และสามารถให้ขอ้ มูลของหน่ วยทหารเข้าถึงได้ทุกหน่ วยอย่างรวดเร็ วและครอบคลุม ทาให้
การทางานสามารถตรวจสอบความถูกต้องและโปร่ งใสได้อย่างทัว่ ถึง และทันท่วงที ให้ผูบ้ ริ หารสามารถ
รับมือกับปัญหาและตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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มณฑลทหารบกที่ 33 เป็ นหนึ่งในหน่วยทหารที่นาระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ มาใช้
เข้ากับการทางานของสายงานสรรพาวุธ โดยแรกเริ่ มทาการทดลองใช้งานระบบประมาณปี พ.ศ. 2556-2559
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2560 กองทัพบกดาเนิ นการว่าจ้าง บริ ษทั ซิ เคียว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เพื่อพัฒนาระบบ
เดิ มที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิ ม ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกจึ งได้อนุ มตั ิหลักการเริ่ มทดลองการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยให้ กองส่ งกาลังบารุ งทหารบก
กากับดูแลการทางานและประเมินผลในการทดลองใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ และมี
การเก็บข้อมูลปั ญหาที่เกิ ดขึ้น เพื่อนามาปรั บปรุ งพัฒนาระบบต่อไป หลังจากทดลองใช้ระบบเป็ นเวลา
ประมาณ 2 ปี กองส่ งกาลังบารุ งได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และปรับปรุ ง ให้ระบบสารสนเทศมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น จนสามารถนามาใช้จริ งได้ในต้นปี พ.ศ. 2563 โดยผูบ้ ญั ชาการทหารบกมีคาสั่งมอบหมายให้ ผู ้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็ นคณะทางานขับเคลื่อนการบริ หารจัดการ สป.5 เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการ
ทางานของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ กรมส่ งกาลังบารุ งทหารบกเป็ นผูด้ ูแลประสานงานเพื่อรายงานการทางาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบถึงรายละเอียดและความคืบหน้าในการทางาน

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกที่33 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อ
การพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกของสายสรรพาวุธ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ
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กรอบแนวคิดงานวิจยั

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ
ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรู ปแบบ สังเกตได้จากทุกภาคส่ วน ทั้งองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนต่างก็
มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาทางาน เช่ นงานทางด้านการศึ กษา ด้านการทหาร หรื อแม้กระทัง่ ด้าน
การแพทย์ นอกจากระบบคอมพิวเตอร์ แล้ว ยังมีสิ่งที่ตอ้ งคานึ งถึงความสาคัญ นัน่ คือข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการ
ประมวลผล โดยนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ออกมาเป็ นสารสนเทศ โดยสารสนเทศที่มีความ
แม่นยา และถูกต้อง จะเป็ นส่ วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารองค์กรอย่างมากช่วยให้การบริ หารงาน
มีประสิ ทธิภาพที่สูงขึ้น ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบที่จะมอบสารสนเทศในเวลาที่เป็ น
ประโยชน์ที่ผบู ้ ริ หารต้องการ เพื่อใช้ในการวางแผนการทางาน ตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา และการปฏิบตั ิการ
ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง (จรัส อติวิทยาภรณ์, ผศ.ดร., 2553, น.34-35)
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
แนวคิดการบริหารการเปลีย่ นแปลง การบริ หารการเปลี่ยนแปลงหมายถึง การวางแผน การวิเคราะห์
ด้านต่างๆของการทางาน ที่ลดผลเสี ยที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการสร้ างยอมรั บ
ปรั บเปลี่ยน หรื อสนับสนุ นที่เกิ ดขึ้นให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยทาให้บุคลากรสามารถตอบรั บและ
ปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงได้ (นิธินาถ สิ นธุเดชะ, 2549)
ในระหว่างการบริ หารการเปลี่ยนแปลงจะมีช่วงเวลาที่จะสามารถแสดงความสาคัญเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามแต่ละระยะดังนี้
ช่วงที่ 1 การสร้างการรับรู ้
ช่วงที่ 2 สร้างความเข้าใจ
ช่วงที่ 3 สร้างการยอมรับ
ช่วงที่ 4 สร้างความมุ่งมัน่ ต่อความสาเร็ จของการเปลี่ยนแปลง

วิธีการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้การวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อมูลจากบุคลากร และแนวทางการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบกสายงานสรรพาวุธ ใน
พื้นที่มณฑลทหารบกที่33 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยแบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาเป็ นจานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่1 บุคลากรใน
สายงานสรรพาวุธ จานวน 20 คน และกลุ่มที่2 ผูบ้ ริ หารในสายงานสรรพาวุธ จานวน 3 คน คัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลแบบเจาะจงโดยเลือกจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มที่ 1 จะเป็ นการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ
มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกของสายสรรพาวุธ
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประกอบไปด้วย 6 ประเด็น
ดังนี้ 1) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 2) การทดสอบระบบ 3) การเตรี ยมบุคลากร 4) การ
เตรี ยมการรับมือกับอุปสรรค 5) การมีส่วนร่ วม 6) การตรวจสอบความปลอดภัย ส่ วนกลุ่มที่ 2 เป็ นการเก็บ
ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธโดยใช้แนวคิดการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) การรับรู ้ (Awareness) 2) ความเข้าใจ (Understanding) 3)
การยอมรับ (Acceptance) 4) ความมุ่งมัน่ ต่อความสาเร็ จของการเปลี่ยนแปลง (Commitment) ผูว้ ิจยั ลงพื้นที่
ดาเนิ นการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลด้วยตัวเองโดยที่ช้ ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ทราบก่อนเริ่ มทาการ
สัมภาษณ์ ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ และกรอบคิดที่
PSPARN 2022
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
กาหนดไว้ โดยมีการใช้การตรวจสอบแบบหลักสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากเอกสารที่ได้รวบรวมไว้ และเก็บรวบรวมสิ่ ง
อ้างอิงต่างๆ อย่างเพียงพอ

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒนาการใช้ร ะบบสารสนเทศกองทัพ บกของสายสรรพาวุธ มณฑล
ทหารบกที่ 33 จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ
มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชี ยงใหม่ต่อการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกของสายสรรพาวุธ
และแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทัพบกสายงานสรรพาวุธ โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน ดังนี้
1. ความคิด เห็ น ของบุ ค ลากรในสายสรรพาวุ ธ มณฑลทหารบกที่ 3 3 จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ต่ อ การ
พัฒนาการใช้ ระบบสารสนเทศกองทัพบกของสายสรรพาวุธ
ประเด็นที่ 1 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บุคลากรในสายงานสรรพาวุธส่ วนใหญ่
เป็ นไปในทางเดียวกันว่า บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจเพียงพอต่อการใช้งานระบบสารสนเทศให้การทางาน
ในหน้าที่ของตนเองสามารถดาเนินการไปได้ บุคลากรใช้งานระบบสารสนเทศได้ บุคลากรมีความเข้าใจถึง
การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะต้อ งประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีต่ างๆ เข้ามาปรั บ ใช้ส าหรั บ การทางานให้บุ ค ลากรมี
ความสามารถทางานได้ดียงิ่ ขึ้น แต่ในบางส่ วนพบว่าบุคลากรมีความเข้าใจการทางานได้ไม่ดีพอในบางส่ วน
ของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะมีกลุ่มสาหรับปรึ กษาสอบถามการใช้งานระบบ เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ และ
คอยประสานงานให้ขอ้ มูลการทางานในด้านต่างๆคอยช่วยเหลือ
ประเด็นที่ 2 การทดสอบระบบ บุคลากรในสายงานสรรพาวุธได้ให้ขอ้ มูลความคิดเห็นในส่ วนนี้ไว้
ว่า การทดสอบระบบโดยผูพ้ ฒั นาเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาการใช้งาน ช่วยให้การใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทัพ บกมี ค วามเสถี ย ร ลดปั ญ หาข้อ ขัด ข้อ งและอุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น การมี ร ะบบ
สารสนเทศที่แยกเป็ นสัดส่ วนชัดเจน และง่ายต่อการใช้งานช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับการทางานโดย
ระบบสารสนเทศได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรส่ วนมากคิดว่าระบบที่ผ่านการทดสอบก่อนนามาใช้จริ ง มี
ความน่าเชื่อถือ และช่วยลดภาระงานของบุคลากรได้ อีกทั้งตัวระบบเองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้
รองรับกับการทางานที่เพิม่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
ประเด็นที่ 3 การเตรี ยมบุคลากร ก่อนการเริ่ มใช้งานระบบสารสนเทศ ทางหน่ วยงานได้มีการจัด
อบรมให้ความรู ้ รวมถึงการฝึ กการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรสายงาน
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สรรพาวุธให้ได้มากที่ สุด ก่ อนการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรมี ความคิดเห็ น ว่าหลังจากการ
ฝึ กอบรม ตนเองมีความรู ้ความเข้าใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบกมากยิง่ ขึ้น
ประเด็นที่ 4 การเตรี ยมรับมืออุปสรรค บุคลากรในสายงานสรรพาวุธส่ วนมากคิดว่า การประชุมเพื่อ
ติ ด ตามการทางานทุ ก ๆระยะ การควบคุ ม ดู แ ลจากกองส่ ง ก าลังบ ารุ ง มณฑลทหารบกที่ 33 และแผนก
สรรพาวุธ มณฑลทหารบกที่ 3 3 เป็ นการรั บ มื อ กับ ปั ญ หา อุ ป สรรคที่ พ บระหว่ า งการใช้ง านระบบที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และยังมีการติดตามการทางานจากกองทัพบกอย่างสม่าเสมอ ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี
ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสายงานสรรพาวุธคิดว่า การเข้าร่ วมประชุม อบรมให้
ความรู ้ และสัมมนาติดตามผลการทางาน เป็ นส่ วนสาคัญในการมีส่วนร่ วมของบุคลากร เพื่อที่จะได้แสดง
ความคิดเห็น รวมถึงได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ผบู ้ ริ หารรับฟั ง เพื่อใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบต่อไป โดยบุคลากรส่ วนใหญ่คิดว่าการมีส่วนร่ วมในการประชุ มต่างๆเป็ น
ช่องทางที่จะทาให้ระบบสามารถพัฒนาไปในแนวทางที่ตนเองและหน่วยงานจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด
ประเด็นที่ 6 การตรวจสอบความปลอดภัย บุคลากรในสายงานสรรพาวุธส่ วนใหญ่มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ระบบการเข้ารหัส การแบ่งระดับขั้นการทางานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความสาคัญเป็ นอย่าง
ยิ่งในการรักษาความลับ และเป็ นส่ วนจาเป็ นที่ตอ้ งให้ความสาคัญ ซึ่ งบุคลากรคิดว่าในส่ วนนี้ จาเป็ นต้องมี
การพัฒนาอยูเ่ สมอ
2. แนวทางการพัฒนาการใช้ งานระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ
เบื้องต้นผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารมองว่าในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างมากการ
เข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลต่างๆ ควรมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสังคมในปั จจุบนั ดังนั้นการ
ทางานในปั จจุบนั ของหน่ วยงานควรมีการพัฒนาโดยการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทางานด้านใน
ด้านข้อมูล โดยลดการใช้เอกสาร ทาให้มีความเร็ ว สะดวก แม่นยา ปรับใช้กบั การทางานที่เป็ นอยู่ให้มีการ
ทางานได้ดีข้ ึน ผูบ้ ริ หารมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพบก เพื่อสร้างการ
ปรับตัวและการทางานของบุคลากรเข้ากับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยมองว่าควรมีการให้ความรู ้ อบรม
การใช้งานให้กบั เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง มีการจัดอบรมเคลื่ อนที่ เพื่อทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทัพบก เป็ นวงรอบทุกๆ 6 เดือน โดยจัดการให้ความรู ้เป็ นกลุ่มย่อยตามหน่วยต่างๆ เริ่ มจากขั้นตอนแรก
จนครบกระบวนการในการใช้งานระบบ ส่ วนหนึ่งเพื่อทบทวนการใช้งาน อีกส่ วนเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ในการ
ใช้งานระบบ นอกจากนี้ ควรมีการจัดทาสื่ อออนไลน์เพื่อให้บุคลากรนาไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้อีก
ด้วย ผูบ้ ริ หารมีมุมมองในส่ วนของการเพิ่มเติมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Zoom, Line หรื อ Google meet
เพื่อติดต่อสื่ อสาร หารื อ หรื อการแจ้งปัญหาที่พบ ระหว่างบุคลากรกับหน่วยงานที่ดูแลระบบ โดยที่เน้นเรื่ อง
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การใช้เวลาและการแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ วมากที่สุด นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารได้พบปั ญหาข้อขัดข้องในการ
พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกสายงานสรรพาวุธ ในการทางานของระบบ เมื่อเกิดการใช้งาน
พร้อมๆกันทัว่ ทั้งประเทศ ระบบมีอาการล่าช้าในการทางาน และบุคลากรที่ใช้งานระบบสารสนเทศมีการ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่งานบ่อยครั้ง ทาให้การทางานไม่ต่อเนื่องระว่างบุคลากรในหน่วยงาน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกที่33
จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
การพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ บุคลากรมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
ทั้ง 6 ประเด็น พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ที่พบว่า การนาเอาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้งานต้องมีข้ นั ตอน การทดสอบระบบ เตรี ยมบุคลากร เตรี ยมรับมืออุปสรรค
การมีส่วนร่ วม และการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่ งประเด็นที่บุคลากรให้น้ าหนักความสาคัญมากที่สุด
ได้แก่ การทดสอบระบบก่อนการนามาใช้งานจริ งโดยทางผูพ้ ฒั นา เนื่ องจากบุคลากรมองว่าหากระบบมี
ความสมบูรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน จะช่วยลดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การทดสอบระบบเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ที่สร้างความเชื่อมัน่ ที่มีต่อการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กบั บุคลากรได้ดี โดยการทดสอบระบบ
จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ 2) จัดทาแผนงานการทดสอบ 3) จัดทา
แนวทางการทดสอบ 4) การทดสอบจริ ง 5) รายงานผลการทดสอบ 6) ทดสอบผลจากการแก้ไข ซึ่งหากมีการ
ทดสอบระบบก่อนใช้งานจริ งที่ดี ผ่านการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาเพื่อให้มีความบุคลากรจะมัน่ ใจได้ว่า
ระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในการทางานนั้นจะสามารถทางานบนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับความ
ต้องการใช้งานของบุคลากร
แนวทางการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบก มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง ตามที่ผบู ้ ริ หารได้มีการจัดการอบรมความรู ้ มีการสร้างการรับรู ้การสื่ อสารที่ดีเข้าถึงบุคลากรผู ้
ที่ ปฏิ บตั ิ งานอย่างแท้จ ริ งจริ ง ไม่ ว่าจะเป็ นการให้ความเข้าใจสาหรั บการปรั บเปลี่ ย นระบบการทางาน
ตระหนักถึงข้อสาคัญระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ และวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทาให้เกิดการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ ไปในทิศทางที่ดีข้ ึน มีการสร้างการ
ยอมรับและสร้างความมุ่งมัน่ ให้กบั บุคลากรในการพัฒนาต่อไปได้อย่างเป็ นรู ปแบบ สอดคล้องกับแนวคิด
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง ที่มุ่งเน้นในการลดผลกระทบของปั ญหาที่จะเกิดขึ้น สร้างการยอมรับ พร้อม
ปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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การใช้ระบบสารสนเทศในหน่ วยงานของกองทัพบก ควรมีการสนับสนุ น ส่ งเสริ ม บุคลากรให้
ได้รับการปรับปรุ งความสามารถ ด้านความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมทั้งให้ความรู ้เกี่ ยวกับการพัฒนาการของการทางานในปั จจุบนั ว่ามีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด เพื่อเป็ นสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากร เสริ มสร้างความสามารถเพื่อรองรับกับการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศ
กองทัพบกสายสรรพาวุธ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกสายสรรพาวุธ
มณฑลทหารบกที่33 จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเกี่ยวกับความสาเร็ จในการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศกองทัพบกสายงานสรรพาวุธ
2. ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคลากรในการพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทัพบกสายงานสรรพาวุธ
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บทความวิจยั นี้ ศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน : กรณี ศึกษากลุ่มผ้าบาติก ตาบลบางเสร่ อาเภอสัต
หี บ จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก และกลไกทางการ
ตลาดของกลุ่มผ้าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า ระบบการจัดการของกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ มีการแบ่งหน้าที่การทาแบบง่าย ๆ ทุก
คนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หาร แบ่งงานตามความถนัด ผูน้ ามีความยืดหยุน่ การบริ หารการเงินชัดเจน
สมาชิกมีความพึ่งพอใจ มีบรรยากาศในการทางานที่ดี สมาชิกมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา ผลิตภัณฑ์ผา้
บาติกของกลุ่มมีการวางแผนในการผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม กลไกทางการตลาด มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ งั ขายปลีกและขายส่ ง กาหนดราคาจากต้นทุนการผลิต
ช่องทางการขายในโซเชียลมีเดีย และการจาหน่ายในงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ

คาสาคัญ: วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผ้าบาติก, บางเสร่
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บทความวิจยั นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั การพัฒนางานพิมพ์ผา้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่ วมเพื่อลด
ความเหลื่ อมล้ าของชุ มชนตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ได้รับทุ นจากสานักงานการวิจยั แห่ งชาติ ประจาปี
งบประมาณ 2564
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Abstract
This research paper entitled “Community Enterprise Management: A case Study of Batik fabric
Group Bangsaray Subdistrict, Sattahip District, Chonburi Province” focuses on management systems and
market mechanism of Batik fabric Group Bangsaray, Sattahip, Chonburi. It is a qualitative research in
which documents and in-depth interviews with reference to the members of Bangsaray Batik fabric group,
community leaders and government officials were employed. The results showed that management
systems of Bangsaray Batik fabric Group have been materialized through sharing of works, that is, each
and every one in the Group has some duties to be performed according to his or her capacity. The group
leaders are more flexible, money management is accountable, and working atmosphere is suitable for the
group members who are allowed to participate in decision- making process. Moreover, planning and
development of products are systematically made in order to increase an opportunity to develop the
products. With respect to market mechanism, there are a number of methods such as distribution of
products both wholesale and retail, pricing related to production costs, sales channel in social media and
distribution of goods in trade show etc.

Keywords: Community Enterprise, Batik Cloth, Bang Saray
บทนา
การประกอบการขนาดเล็กเพื่อจัดการทุนของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองและมีพอเพียงของคนใน
ครอบครัวและชุ มชน โดยใช้ทรัพยากร ผลผลิต ความรู ้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม
ข้อความดังกล่าวเป็ นคาอธิบายความหมายของ “วิสาหกิจชุมชน” โดยมีลกั ษณะสาคัญที่ให้ชุมชนเป็ นเจ้าของ
และดาเนิ นการเอง ผลิตภัณฑ์เกิดจากการใช้ทรัพยากรในชุมชน ชุมชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้างธุ รกิจ มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็ นฐาน มีการดาเนินงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีกระบวนการเรี ยนรู ้พฒั นาวิสาหกิจชุมชน
อยูเ่ สมอ และเน้นพึ่งพาตนเอง (เสรี พงศ์พิศ, 2546) จากคานิยามดังกล่าวกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ได้ดาเนินการ
และรวมกลุ่ ม กัน มี ก ารใช้ท รั พ ยากร มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ กิ ด จากองค์ค วามรู ้ แ ละภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารใช้ทุ น ทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่มาในรู ปแบบเครื อข่าย รวมกันจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมมชน
ภายใต้ชื่อ “กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ” โดยการรวมกลุ่มกันของสตรี ที่ตอ้ งการสร้างอาชีพ และรายได้ ด้วยการนา
PSPARN 2022

1165

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ของคุณสมพิศ ทรัพย์นา อดีตผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่ มแรกได้ของบสนับสนุนเงินทุน และ
งบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ต่อมาได้รับการสนับสนุ นจากสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอสัตหี บ และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยจัดให้มีการอบรมกลุ่มอาชีพหลักสู ตรผ้าบาติก
และหลักสู ตรต่าง ๆ ที่สมาชิกในกลุ่มสนใจ มีการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ดว้ ยการเดินทางไปศึกษาดูงานผ้าบาติก
ตามสถานที่ต่าง ๆ ในระยะแรกกลุ่มฯ ได้ใช้สถานที่วดั สามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่ นอก) ตาบลบางเสร่ ใน
การจัดตั้งกลุ่มฯจึงเป็ นที่มาของชื่ อกลุ่มผ้าบาติกอย่างเป็ นทางการในช่ วงแรกว่า “กลุ่มผ้าบาติกวัดสามัคคี
บรรพต” แต่ผคู ้ นทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวที่มาตาบลบางเสร่ มกั จะเรี ยกติดปากว่า “กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ”
มากกว่า ต่อมากลุ่มฯได้ยา้ ยสถานที่มายังศูนย์การเรี ยนรู ้ เทศบาลตาบลบางเสร่ ภายใต้การสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มจากหน่วยงานของท้องถิ่นเทศบาลตาบลบางเสร่ และได้จดั ตั้งกลุ่มอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2552
โดยมีผนู ้ ากลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ คือคุณสงบ คชรัตน์ เป็ นประธานของกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มผ้าบาติกจานวน 20
คน
ปั จจุบนั สถานที่จาหน่ายและผลิตผ้าบาติกของกลุ่มได้ยา้ ยมาตั้ง ณ อาคารค่ายลูกเสื อสวนสาธารณะ
ชายหาดบางเสร่ ซ่ ึ งอยูต่ ิดกับริ มชายหาดบางเสร่ ที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนและเป็ นสถานที่ดูงานของ
หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา กลุ่มจัดอบรมด้านการส่ งเสริ มอาชีพผ้าบาติกให้กบั ผูว้ ่างงาน
และผูม้ ีรายได้นอ้ ยภายในชุมชน รวมทั้งให้ความรู ้นกั ท่องเที่ยวที่สนใจอยากทาผ้าบาติกอีกด้วย กลุ่มผ้าบาติก
บางเสร่ ได้มีผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกของกลุ่มฯ ที่มีคุณภาพสู งกลายเป็ นสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ของเทศบาลตาบลบางเสร่ ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ออกใบรับรองเสื้ อผ้าติกของกลุ่ม
ได้รับเครื่ องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ Classic (อนุรักษ์คุณค่าสู ง) ในปี 2560 ซึ่งตรงกับลักษณะสาคัญ
ของวิสาหกิจชุมชนที่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นฐานการคิดผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผ้า บาติ ก บางเสร่ ได้ ผ่ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.) รั บ รองโดยส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกให้โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในปี 2562 ศูนย์ผลิตผ้า
บาติกบางเสร่ ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของบรรดานักท่องเที่ยว มักจะซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกเป็ น
ของใช้ของฝาก หรื อของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ การผลิตสิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่ผลิตและจัดจาหน่ ายตามคาสั่ง
ซื้ อของลูกค้า ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการ ที่ตอ้ งการได้ลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของ
ตนเอง กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ที่เข็มแข็งและยืดหยัดภายใต้วิถีชุมชนที่ดาเนิ นงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทา
ให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพประจาและอาชีพเสริ ม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ จึงนับได้ว่ากลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่ งที่ประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนินงานของกลุ่ม

1166 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จากการศึกษาของลดาวัลย์ แก้วสี นวล (2553) ที่ศึกษาระบบการทางานของกลุ่มผ้าบาติกของวัด
จันทร์ ตาบลกโลน อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า กลุ่มผ้าบาติกวัดจันทร์มีระบบการจัดการ
กลุ่ม มีการพัฒนาระบบการทางาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายของกลุ่มซึ่ งมี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ แต่จะมีประเด็นที่แตกต่างจากกลุ่มผ้าบาติกบางแสร่ ที่รูปแบบเครื อข่าย
ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ในงานของอริ ณ เมืองสมบัติและ หควณ ชูเพ็ญ (2554) ได้ศึกษาความสาเร็ จใน
การบริ หารจัดการกลุ่มอาชีพทาผ้าบาติก ที่มีการสะสมองค์ความรู ้จากกลุ่มของตนเองและการศึกษาดูงานจน
มีผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันเป็ นส่ วนสาคัญหนึ่งของการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ซึ่ งมีระบบการจัดการเหมือนกับกลุ่มบาติกบางเสร่ เป็ นอย่างมาก จากการดาเนิ นงานของกลุ่มผ้าบาติกบาง
เสร่ มีระบบการจัดการของกลุ่มที่มีความเป็ นตัวของตัวเอง อีกทั้งยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนระบบกลไกทางการตลาดที่มีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ อัน
นามาซึ่งความยัง่ ยืนของกลุ่มบาติกบางเสร่ และคนในชุมชนบางเสร่ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการกลุ่มผ้าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกของกลุ่มผ้าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษากลไกทางการตลาดของกลุ่มผ้าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
วิสาหกิ จชุ มชน หมายถึง กิ จการของชุ มชนที่มีความเกี่ ยวข้องกับการผลิตสิ นค้า การบริ การหรื อ
กิจการอื่น ที่ดาเนินการโดยบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่ วมกัน มีการรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อ
สร้างรายได้และพึ่งพาตนเองในครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
เสรี พงศ์พิศ (2546) ได้เ สนอลักษณะสาคัญ 7 อย่างในการด าเนิ น งานของวิสาหกิ จ ชุ มชน
ประกอบด้วย 1) ชุมชนต้องเป็ นเจ้าของและดาเนินงานเอง 2) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้ทรัพยากร และ
กระบวนการการผลิตภายในชุมชน 3) ชุมชนต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้างธุรกิจ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง 4) มี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นฐานและผสานกับภูมิปัญญาสากล 5) มีการดาเนินงานแบบบูรณาการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 6) ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจหลักในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 7) เน้นการพึ่งพาตนเองเป็ น
สาคัญ
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ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐและพิทยาว่องกุล (2550) ได้เสนอปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จหรื อความ
ล้มเหลวของวิสาหกิจชุมชน ไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเงิน โดยมีแหล่งการเงินทุน 3 ที่ได้แก่ ตนเอง เงินกู้
และการระดมทุน 2) ด้านการตลาด ถือว่าเป็ นตัวนาในการผลิต วิสาหกิจชุมชนที่ดีตอ้ งมีกลุ่มลูกค้าที่พอเพียง
และลูกค้าประจา รู ้จกั แหล่งขายและวิธีการขาย 3) ด้านการผลิต ต้องสอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและ
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด 4) ด้านการบริ หารจัดการ การบริ หารที่จะประสบความสาเร็ จ ต้องมีการจัดการด้าน
การเงิน การจัดการด้านระบบงาน และการจัดการด้านระบบบุคคลที่ดี 5) ด้านผูน้ า ผูน้ าที่เป็ นที่ยอมรับของ
ชาวบ้าน การระดมทุนทาได้ง่าน กิจการขยายตัวได้เร็ ว ก็ทาให้มีโอกาสประสบความสาเร็ จได้มาก 6) ด้าน
แรงงาน เป็ นแรงงานลูกจ้างประเภททางานภายในครอบครัวมีส่วนน้อย แรงงานจะเป็ นรุ่ น พ่อ แม่ ปู่ ย่า เป็ น
ส่ วนใหญ่ 7) ด้านการมีส่วนร่ วม สมาชิกต้องร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมทางานและร่ วมรับผิดชอบ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
พรชนก พงศ์ทองเมืองและวิภา วังศิริกลุ (2563) ได้ศึกษาสภาพส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า
OTOP ประเภทเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย จังหวัดนราธิวาส กรณี ศึกษา กลุ่มผ้าบาติก จังหวัดนราธิวาส พบว่า
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มให้ความสาคัญกับการออกแบบลวดลาย โดยเน้นลวดลายที่แสดงออกถึงความเป็ นอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ลวดลายใบไม้สีทอง ลวดลายเรื อกอ และลวดลายว่าววาบูลนั และลวดลายกริ ช เป็ น
ต้น ในการผลิตมีการผลิตตามคาสัง่ ซื้อในลวดลายที่ผบู ้ ริ โภคต้องการผลิตลายตามกระแสแฟชัน่ ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือผ้าผืนผูน้ ากลุ่มมีความทันสมัย มีความสนใจการออกแบบสิ นค้าที่หลากหลาย
เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มมีการเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดแสดงแฟชัน่ โชว์ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรง
บันดาลใจในการคิดสิ นค้าใหม่ ๆ ในการตั้งราคาจะตั้งราคาจากต้นทุนต่อชิ้นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าคุม้ ค่าและ
ราคายอมรับได้ ช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้า มีการเปิ ดหน้าร้านในจุดที่ทาการผลิตผ้าบาติกที่เป็ นแหล่ง
จาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าประจาและลูกค้าทัว่ ไป มีการเยี่ยมชมสาธิ การผลิตผ้าบาติก การขายช่องทางผ่าน
ออนไลน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มการตลาด มีการลดราคาสาหรับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างลูกค้าและกลุ่มผ้าบาติก
อริ ณ เมืองสมบัติและหควณ ชูเพ็ญ (2554) ศึกษาความสาเร็ จในการบริ หารจัดการกลุ่มอาชีพทาผ้า
บาติก เทศบาลหนองจอก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลุ่มผลิตผ้าบาติก เทศบาลตาบลหนองจอก
ตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 จากเวทีประชาคมมีการจัดตั้งกลุ่มตามความรู ้ ความถนัดและความสมัครใจของคนใน
ชุมชนมีการแบ่งสมาชิกออกเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ มีหน่วยงานเทศบาลช่วยเขียนโครงการเพื่อของบประมาณช่วย
จัดทาแผนพัฒนาสนับสนุ นงบประมาณรายจ่ายในการจัดตั้งกลุ่มและศึกษาดูงานแรกเริ่ มผลิตภัณฑ์ออกมา
ไม่ได้มาตรฐานมากนัก เช่น การย้อมสี ไม่สม่าเสมอ ลวดลายไม่สวยงาม สมาชิกลุ่มมีการลองผิดลองถูกทาง
เทศบาลจึงเชิ ญวิทยากร ผูร้ ู ้มาให้ความรู ้และให้คาแนะนา เทคนิ ค วิธีการการสผมผสานองค์ความรู ้ในการ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ผลิตชิ้นงาน จนทาให้ผลิตผ้าบาติกออกจาหน่ายจนกลายเป็ นสิ นค้า OTOP ของตาบลมีการสร้างลวดลายของ
ผ้า ที่ เ ป็ นอัต ลัก ษณ์ ป ระจ าท้อ งถิ่ น โดยอาศัย ความช านาญระหว่า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ก ารออกแบบที่
ผสมผสานและพัฒนาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นทาให้ผา้ บาติกมีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์สวยงาม มีสีสนั โดดเด่น
ลดาวัลย์ แก้วสี นวล (2553) ศึกษาพัฒนการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและแก้ไขความ
ยากจนอย่างมีบูรณาการในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช : กรณี ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกวัดจันทร์
ตาบลกโลน อาเภอลานสกาโดยศึกษาระบบการจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก พัฒนาระบบจัดการทางาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายการตลาด พบว่าระบบการจัดการกลุ่มเป็ นไปอย่างหลวม ๆ
ผูด้ าเนิ นการหลักหคือประธานกลุ่มสมาชิกส่ วนใหญ่ไม่มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรม กระบวนการผลิต
และจาหน่ ายเป็ นลักษณะการรับใบสั่งและการออกงานแสดงสิ นค้า การฝากขายสิ นค้าในร้านค้าตัวจังหวัด
การลงทุนเป็ นลักษณะเงินหมุนเวียนจากกาไร ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานอื่น ๆ ด้านเครื่ องจักร ซื้ อ
วัตถุดิบจากกลุ่มเครื อข่าย ปั ญหาและอุปสรรคของกลุ่ม ที่พบคือการลงทุน ขาดแคลนฝี มือแรงงานในการ
ผลิ ต และการออกแบบตัด เย็บ ขาดการประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า สิ่ ง ที่ ค วรพัฒ นาได้แ ก่ ลวดลาย รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่น ๆ แนวทางเพื่อนาไปสู่ ความยัง่ ยืน ควรมีการปรับรู ปแบบ
การบริ หารจัดการเน้นการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก ฝึ กฝี มือแรงงาน พัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกและหาความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน

วิธีการวิจยั
การวิจัยนีใ้ ช้ วธิ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้นั ตอนดังนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้แก่
(1) การศึกษาเอกสาร เน้นรวบรวมข้อมูลที่นอกเหนือจากการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตรวจสอบผล
จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ เอกสารชั้นต้น และชั้นรอง ได้แก่ ทบทวนแนวคิดวิสาหกิจชุมชน ทบทวนรายงาน
การวิจยั บทความทางวิชาการ บทความวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การออบ
แบบผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับบริ บทของพื้นที่ที่ศึกษา คือ เทศบาลตาบลบางเสร่
ตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี (2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มุ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดแบบ
เจาะลึก เพื่อนาข้อมูลมาอ้างอิงและอธิบาย มีการสัมภาษณ์ใช้ขอ้ มูลหลัก (Key - Informants) ที่สาคัญ ได้แก่
ประธานกลุ่ม นางสาวสงบ คชรัตน์ และสมาชิกกลุ่มประกอบด้วย นางสาวกนกกุล เตียยะกุล นางปณตพร
PSPARN 2022
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ม่วงป่ าน นางวาริ นทร์ ประจงจัด นางรัตนา ขวัญเมือง และนางสาววิไล บุญอินทร์ ผูน้ าชุมชนในตาบลบาง
เสร่ และเจ้าหน้าภาครัฐ
การตรวจสอบข้ อมูล
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลมีความตรงและความเที่ยงยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หลักการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ สัมภาษณ์บุคคลหลายระดับที่มีความแตกต่างกันทางตาแหน่ง
ที่รับผิดชอบงานในกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ใช้วิธีเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายมาตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจยั นามาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของผูท้ ี่ให้สมั ภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การตีความ (Interpretation) ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
ชั้นต้น เอกสารชั้นรอง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดาเนิ นการควบคู่ไปกับการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ข้ นั แรกไปจนถึงขั้นสุ ดท้าย นาข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ขอ้ มูล ตาม
วัตถุประสงค์ และประเด็นต่างๆ หาข้อสรุ ปโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงเหตุและผล จากข้อมูลที่ได้นามา
สังเคราะห์และวิเคราะห์ การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั นี้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนว
ทางการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่ า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ระบบการจัดการกลุ่มผ้าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว่า
(1) กลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ การทาแบบง่าย ๆ มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ไม่มี
ขั้นตอนที่ซับซ้อนประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุ การ เหรั ญญิก และสมาชิ กในกลุ่ม โดยมี
เป้าหมายร่ วมกันคือ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และการเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว เปิ ดโอกาสให้กบั
ทุกคนที่มีรายได้นอ้ ย หรื อผูท้ ี่วา่ งงานเข้ามาร่ วมเป็ นสมาชิกในกลุ่ม เน้นให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของ
กลุ่มมากกว่าทรัพย์สินหรื อสิ่ งมีค่าทางวัตถุ สมาชิกภายในกลุ่มไม่มีปัญหาเรื่ องผลประโยชน์และข้อขัดแย้ง
ในกลุ่ม (2) สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หาร ด้วยการมีอุดมการณ์ หรื อมีเป้าหมายร่ วมกันจึง
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยยึดเหนี่ ยวความสัมพันธ์และการรวมตัวของกลุ่ม เงื่อนไขนี้ จึงทาให้ทุกคนในกลุ่มรู ้สึก
เป็ นส่ วนหนึ่งในกลุ่ม พยายามปฏิบตั ิหน้าที่ของแต่ละคนสุ ดความสามารถ และตระหนักในความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน ทุกฝ่ ายมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผน และมีการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดาเนิ นกิ จกรรมของกลุ่มทุกกระบวนการ ทั้งด้านการแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ การ
ตัดสิ นใจ (3) กลุ่มมีแบ่งงานตามความถนัด ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการใช้ความเชี่ยวชาญ ความถนัดของ
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ตน เช่น การลอกลาย การเขียนลาย การเขียนเทียนบาติกตามลายที่ ลอกไว้ การลงสี ลายผ้าบาติก การลงสี พ้ืน
ผ้า การลงน้ ายาซิ ลิเกท มีการแบ่งงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและตามลักษณะ
ของงานอย่างชัดเจน ทาให้สมาชิกมีความสุ ขในการทางาน และงานที่ทาออกมาดีและเสร็ จอย่างรวดเร็ ว (4)
ผูน้ ากลุ่ มมี ความยืดหยุ่น ผูน้ ากลุ่มเป็ นผูท้ ี่ สามารถประสานงานร่ ว มกันของทุ ก ฝ่ ายภายในกลุ่ม ด้ว ยวิ ธี
ประนี ประนอม มีความเด็ดขาดและลดหย่อนตามสถานการณ์ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟั งความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน สร้างสัมพันธภาพในการทางานเกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเสี ยสละ
และความมีน้ าใจ ทาให้บรรยากาศการทางานและการดาเนิ นกิจกรรมของกลุ่มเป็ นไปด้วยความราบรื่ น (5)
กลุ่มมีการบริ หารการเงินชัดเจน สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับรู ้ร่วมกันถึงข้อมูลรายรับ รายจ่าย มีการหักรายได้
เข้าบัญชีของกลุ่ม และแบ่งรายได้ให้กบั สมาชิกตามจานวนชิ้นงานที่สมาชิกภายในกลุ่มเป็ นคนทา สมาชิกจะ
มีรายได้ตามชิ้นงานของตนเองเงินที่เหลือจะนาไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมกับ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนไว้สาหรับสารองค่าใช้จ่ายในกลุ่มผ้าบาติก การดาเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตาม
ขั้นตอนด้วยความโปร่ งใส เปิ ดเผยและเป็ นธรรมต่อสมาชิกทุกคน (6) กลุ่มมีบรรยากาศในการทางานที่ดี
การทางาน มีบรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตร สมาชิกเสมือนครอบครัวเดียวกัน มีความรักและมีความสามัคคี
เต็มใจในการทางาน ทาให้บรรยากาศขับเคลื่อนการทางานมีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน (7) สมาชิกในกลุ่มมี
ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา ในยามที่มีปัญหาหรื ออุปสรรคทั้งประธานและสมาชิกกลุ่ม จะใช้วิธีการพูดคุย
กันอย่างประนี ประนอม และวิธีการพูดในเชิงบวกเพื่อลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้น ในกรณี มีสมาชิกคนใดทางาน
ผิดพลาด สมาชิกท่านอื่นๆ จะแสดงความคิดเห็น และเสนอวิธีการแก้ไขงานของเพื่อนร่ วมงานที่ผดิ พลาดทา
ให้สมาชิกที่ทางานผิดพลาดไม่เกิดความเครี ยด ทาให้ผา่ นปัญหา และอุปสรรคไปได้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกของกลุ่มผ้าบาติกตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
พบว่า (1) กลุ่มมีการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตนั้นเป็ นการวางแผนผลิตตามคาสั่งซื้ อและตาม
ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ได้ผลิตจานวนครั้งละมาก ๆ หรื อผลิตอย่างต่อเนื่ องแต่อย่างใด และมี
การเตรี ยมการปรึ กษาร่ วมกันว่าสิ นค้าที่ผลิตออกไปนั้นสามารถแข่งขันกับสิ นค้าลักษณะเดียวกันได้หรื อไม่
อีกทั้งพยายามสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการชิ้นงานหรื อผลิตภัณฑ์อย่างไร และมีการพัฒนา
รู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ และวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการห่ อ หุ ้ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้มี ค วามทัน สมัย น่ า สนใจ มี ก ารจัด หา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ มีการเข้าอบรมศูนย์ฝึก
อาชี พที่ทางหน่ วยงานราชการจัดให้ทาให้กลุ่มผ้าบาติกเกิ ดแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาฝี มือ และ
เพิ่มพูนทักษะของตนเองเพื่อต่อยอดงานผ้าบาติกให้ดียิ่งขึ้นในปั จจุบนั มีการติดต่อจากหน่ วยงานราชการ
เพื่อให้ไปวางสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง ๆ (2) กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ได้มีการดาเนินการออกแบบตามลวดลายผ้าที่เป็ นวิถีชีวิตของชาวบ้านตาบล
บางเสร่ รวมทั้งมีการออกแบบลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการและลวดลายตามความนิ ยม โดยเฉพาะเน้นวิถี
ชีวิตของชาวบ้านในตาบลบางเสร่ ลวดลายฉลามวาฬ ทะเล และสัตว์ทะเล นอกจากนั้นกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่
ยังได้พยายามเรี ยนรู ้ลวดลายใหม่ ๆ อยู่สมอโดยการเข้าอบรมพัฒนาความรู ้ทางด้านการผลิต ลวดลาย และ
การบริ หารงานทางการตลาด ตามที่หน่วยงานราชการ เอกชนจัดขึ้น และได้ออกไปศึกษาดูงานตามสถานที่
ๆ ผลิตผ้าบาติกอื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เพิ่มพูนทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ให้มากขึ้น (3) โอกาส
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผ้าบาติก แม้ว่ากลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ จะมองว่าเป็ นกลุ่มที่ประสบ
ความสาเร็ จในการรวมกลุ่มทางอาชี พที่เข้มแข็งแล้วก็ตาม แต่ท้ งั นี้ สมาชิ กในกลุ่มผ้าบาติกยังอยากพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ลวดลาย สี สัน ให้มีความหลากหลายเพิม่ มากขึ้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
และมีความทันสมัย การมีเครื อข่ายผ้าบาติกที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มตลาดสิ นค้าให้มากขึ้น นาผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกมา
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เพิ่ ม รายได้สู่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และมี ค วามต้อ งการใช้ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เข้า
ผสมผสานในการออกแบบลวดลายผ้าตามธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และสิ่ งที่สาคัญที่กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่
ต้องการ คือ อยากชักชวนเพื่อนบ้านและคนรุ่ นใหม่ในชุมชนตาบางเสร่ มามีส่วนร่ วมในกิจกรรม และเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับผ้าบาติกบางเสร่ เพื่อให้คนรุ่ นใหม่ รุ่ นลูกรุ่ นหลานมาสื บทอด ให้คงอยูแ่ ละยัง่ ยืนคู่กบั ตาบลบางเสร่
ตลอดไป
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 รู ปแบบกลไกทางการตลาดของกลุ่ มผ้าบาติ กตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหี บ
จัง หวัด ชลบุ รี พบว่ า กลุ่ ม ผ้า บาติ ก บางเสร่ มี ก ารจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ ัง การขายปลี ก และขายส่ ง
มี ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ ประสานงานด้า นการตลาดที่ ชัด เจน โดยกลุ่ ม มี ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และผูท้ ี่มารับซื้ อจากต่างประเทศ สาหรับสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
พิจารณาและดูก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็ นใคร จึงนาเสนอให้กบั ลูกค้า เช่น ถ้าเป็ นลูกค้าที่เป็ นหน่วยงาน
ราชการจะเน้นให้คาแนะนาด้านของสี ซึ่ งจะเน้นสี ฟ้า และสี เหลือง เป็ นสี ที่ใช้ออกงานราชการอยู่บ่อยครั้ง
รวมทั้ง หาลวดลายที่ น่ า สนใจให้ค วามแปลกตา มี ค วามงดงามตรงกับ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ อี ก ทั้ง ยัง คง
รู ปลักษณ์ การใช้งานที่มีความคงทน การกาหนดราคากาหนดจากต้นทุนการผลิต คานวณว่าต้นทุนเท่าไหร่
และกาไรเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีรวมค่าขนส่ ง ความสวยงาม การลงลายละเอียดของลวดลายผ้า รวมทั้งความ
ประณี ต ต้องมีการเปรี ยบเทียบราคากับผลิตภัณฑ์กบั คู่แข่งว่าราคาผ้าบาติกไม่แพงและคุณภาพดีคล้ายคลึงกัน
โดยปรับให้เข้ากับราคา มีวิธีการกระจายสิ นค้าโดยเฉพาะการขายหน้าร้านมีที่ทาเลที่เหมาะสม และเป็ น
จุดเด่นซึ่ งอยูต่ ิดกับริ มชายหาดบางเสร่ เป็ นสถานที่มีผคู ้ นสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันทางกลุ่มผ้าบาติกยังมีโซเซียลมีเดียทั้งทาง Line และ Facebook โดยใช้
ชื่อเพจ ว่าบาติกบางเสร่ วดั สามัคคีบรรพต ทาให้เป็ นช่องทางที่ทาให้ผคู ้ นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ถือได้ว่าเป็ น
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ช่องทางการตลาดที่สาคัญในการนาเสนอสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ ว และสามารถ
ติดต่อได้ง่าย นอกจากนี้ ยงั ได้รับการติดต่อจากหน่ วยราชการให้ไปจัดจาหน่ ายสิ นค้าตามหน่ วยงานใน
สถานที่ต่าง ๆ งานแสดงสิ นค้า OTOP ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ธนาคารออมสิ น เป็ นต้น ทา
ให้ผคู ้ นรู ้จกั เป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ระบบการจัดการของกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ เป็ นกลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างการบริ หารแบบง่าย ๆ
สมาชิกมีหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่มีข้นั ตอนซับซ้อนโดยมีอาหน้าหน้าที่ตามลาดับ ได้แก่ ประธาน รองประธาน
เลขานุ การ เหรั ญญิก และสมาชิ กในกลุ่ม ซึ่ งแตกต่างจากงานของลดาวัลย์ แก้วสี นวล (2553) ที่ศึกษา
พัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและแก้วไขความยากจนอย่างมีบูรณาการในพื้นที่จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช กรณี ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกวัดจันทร์ ตาบลกโลน อาเภอลานสกา ที่พบว่า ระบบการ
จัดการกลุ่มเป็ นไปอย่างหลวม ๆ ผูด้ าเนิ นการหลัก คือ ประธานกลุ่ม สมาชิกส่ วนใหญ่ไม่มีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นกิจกรรม ซึ่ งมีความแตกต่างจากกลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ ที่ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หาร แบ่ง
งานตามความถนัด ผูน้ ามีความยืดหยุน่ การบริ หารการเงินชัดเจน มีบรรยากาศในการทางานที่ดี มีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านผลิตภัณฑ์ผา้ บาติก กลุ่มผ้าบาติกบางเสร่ มีการวางแผนผลิตสิ นค้าตามคาสั่ง ตามความต้องการ
ของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ผลิตจานวนครั้งละมาก ๆ หรื อผลิตอย่างต่อเนื่ องแต่อย่างใด ในการผลิตแต่ละครั้งมี
การปรึ กษาร่ วมกันว่าสิ นค้าที่ผลิตออกไปนั้นสามารถแข่งขันกับสิ นค้าลักษณะเดียวกันได้หรื อไม่ พยายาม
สอบถามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดว่าต้องการชิ้นงานหรื อผลิตภัณฑ์อย่างไร ตรงกับงานของพร
ชนก พงศ์ทองเมืองและวิภา วังศิริกุล (2563) ศึกษาสภาพส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า OTOP
ประเภทเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย จังหวัดนราธิ วาส กรณี ศึกษา กลุ่มผ้าบาติก จังหวัดนราธิ วาส ที่พบว่าจะ
ผลิตตามคาสั่งซื้ อในลายที่ผบู ้ ริ โภคต้องการผลิตลายตามกระแสแฟชัน่ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้า
บาติกบางเสร่ ได้มีการดาเนินการออกแบบตามลวดลายผ้าที่เป็ นวิถีชีวิตของชาวบ้านตาบลบางเสร่ รวมทั้งมี
การออกแบบลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ และลวดลายตามความนิยม ซึ่งสอดคล้องกับงานของพรชนก พงศ์
ทองเมืองและวิภา วังศิริกุล (2563) และอริ ณ เมืองสมบัติและหควณ ชูเพ็ญ (2554) ศึกษาความสาเร็ จในการ
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บริ หารจัดการกลุ่มอาชีพทาผ้าบาติก เทศบาลหนองจอก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ลายในการผลิตจะ
เป็ นลายที่เป็ นอัตลักษณ์ประจาท้องถิ่น
กลไกทางการตลาด กลุ่ ม ผ้า บาติ ก บางเสร่ มี ก ารจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ท้ งั ขายปลี ก และขายส่ ง จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ งั ในงานแสดงสิ นค้าที่หน่วยงานราชการ หรื อเอกชนจัด ซึ่งตรงกับงานวิจยั ของพรชนก
พงศ์ทองเมืองและวิภา วังศิริกุล (2563) ที่ศึกษาสภาพส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้า OTOP ประเภท
เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย จังหวัดนราธิ วาส กรณี ศึกษา กลุ่มผ้าบาติก จังหวัดนราธิ วาส อริ ณ เมืองสมบัติ
และหควณ ชูเพ็ญ (2554) ศึกษาความสาเร็ จในการบริ หารจัดการกลุ่มอาชีพทาผ้าบาติก เทศบาลหนองจอก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และลดาวัลย์ แก้วสี นวล (2553) ศึกษาการวิจยั เพื่อพัฒนการจัดการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนเพื่ อ การพึ่ ง ตนเองและแก้ไ ขความยากจนอย่า งมี บู ร ณาการในพื้ น ที่ จ ัง หวัด นครศรี ธ รรมราช :
กรณี ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกวัดจันทร์ ตาบลกโลน อาเภอลานสกา ที่พบว่า การจัดจาหน่ ายสิ นค้าจะ
นาไปออกจาหน่ายในงานแสดงสิ นค้าที่ส่วนราชการจัด เช่น งานแสดงสิ นค้า OTOP งานกาชาด ในด้านการ
กาหนดราคาจากต้นทุนการผลิต ทางกลุ่มจะคานวณจากผลิตภัณฑ์ที่จดั ทาโดยคานวณจากต้นทุน ค่าขนส่ ง
โดยมีการเปรี ยบเทียบกับราคาผลิตภัณฑ์ของคู่เทียบเจ้าอื่น ๆ เพื่อไม่ให้มีราคาแพงมากเกินไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานของพรชนก พงศ์ทองเมืองและวิภา วังศิริกลุ (2563) ที่ให้ความสาคัญกับการตั้งราคาจากต้นทุนต่อชิ้น
ของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าคุ ม้ ค่าและราคายอมรั บได้ ราคาผ้าบาติ กจะไม่มีการแข่งขันมากนักราคาจะมี ความ
ใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กบั ความยากง่ายของลวดลาย และในส่ วนของมีช่องทางการขายในโซเชียลมีเดียกลุ่มผ้า
บาติกจะมีช่องทางในการติดต่อทาง Line และเพจ Facebook โดยใช้ชื่อเพจว่า “ผ้าบาติกบางเสร่ วดั สามัคคี
บรรพต” เป็ นช่องทางที่ทาให้ผคู ้ นเข้าถึงได้ง่าย ถือได้ว่าเป็ นช่องทางการตลาดที่สาคัญในการนาเสนอสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ ว และสามารถติดต่อได้ง่ายตรงกับงานของ พรชนก พงศ์ทองเมือง
และวิภา วังศิริกุล (2563) ที่ใช้ช่องทางการขายผ่านออนไลน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ทาให้สามารถมีแนวโน้ม
ขยายตัวมากขึ้น

ข้ อเสนอแนะการวิจยั
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มผ้าบาติกมีความเป็ นห่วงในเรื่ องภูมิปัญญาในการทาผ้าบาติกของกลุ่ม
จะหายไปเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่ วนใหญ่มีอายุมากตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปนับวันจะมีการเสี ยชีวิตลงไปหากไม่
มีใครมาสื บทอด ต่อยอดภูมิปัญญาดังกล่าวกลุ่มผ้าบาติกอาจจะสู ญหายไปกับสมาชิ ก หากหน่ วยงานที่มี
ความรั บชอบ เช่ น เทศบาล สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ สานักงานพัฒนาชุ มชนจัง หวัด สานักงานเขต
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันให้กลุ่มผ้าบาติกเข้าไปสอน ไปถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการทาผ้าบา
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ติก ในสถานศึกษาที่มีความสนใจ ก็จะเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่จะช่วยสื บทอดองค์ความรู ้ ต่อยอดภูมิปัญญา
และได้กลุ่มเด็กนักเรี ยน เยาวชนเข้ามาสานต่อกลุ่มผ้าบาติกของชุมชนบางเสร่ ให้อยูต่ ่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการจัด การกลุ่ ม ผ้า บาติ ก บางเสร่ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสั ต หี บ จัง หวัด ชลบุ รี จะพบว่ า มี
คุณลักษณะที่พิเศษอย่างหนึ่งคือสมาชิกในกลุ่มเข้ามาทางานด้วยความสนุก ความสุ ข เป็ นกัลยาณมิตรซึ่งกัน
และกัน หากผูท้ ี่สนใจในการทาวิจยั ครั้งต่อไปอาจศึกษาประเด็นหลักธรรมที่ปรากฎในการทางานร่ วมกัน
ของกลุ่มผ้าบาติกว่ามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดบ้าง
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การมีส่วนร่ วมของสภาองค์ กรชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เมืองคงสร้ างสุ ข
Involvement of community organization council to drive public policy Meuang
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนเมืองคงในการดาเนิ นโครงการตลาดวิถีชุมชน
ถนนสายวัฒนธรรม เป็ นระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ (1) ศึกษา
พัฒนาการการก่อตัวของนโยบายเมืองคงสร้างสุ ข (2) ศึกษาสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงในการมีส่วน
ร่ วมต่อนโยบายเมืองคงสร้างสุ ข ผ่านโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า
(1) พัฒนาการก่อตัวของนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขอย่างเป็ นรู ปธรรมของสภาองค์กรชุมชนตาบล
เมืองคงนั้น เกิดจากภาคประชาชนที่เริ่ มต้นการก่อตัวของกลุ่มสภาองค์กรชุมชนที่สมาชิกรวมตัวอย่างมีความ
เข็มแข็งจากผูน้ าเครื อข่ายทางสังคมความสัมพันธ์ทางเครื อญาติประกอบกับที่ตน้ ทุนทรัพยากรในพื้นที่มี
เจตนารมย์พฒั นาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนโดยที่กลุ่มสมาชิกสภาชุมชนมีส่วนร่ วมในการในกระบวนการ
ทางนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น
(2) การมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนเมืองคงในการดาเนิ นโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรมได้ผา่ นขั้นตอนการลงฉันทามติจากผูแ้ ทนทุกหมู่บา้ นทุกภาคส่ วน กาหนดเป็ นแผนพัฒนาภายใต้
โครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรมเวที การมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง
เสมือนเป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงกับกลุ่มกิ จกรรม กลุ่มอาชี พ ประยุกต์ใช้ตน้ ทุนทางสังคม ต้นทุนธรรมชาติ
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สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมเป็ นการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ผ่านแนวติด เมืองคงสร้างสุ ข และมีมติ พัฒนาตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรมบริ เวณทางลง
แม่น้ ามูล

คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วม,สภาองค์กรชุมชน,โครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม
Abstract
Research on. Participation of the Muang Kong Community Organization Council In the
implementation of the Rasi Salai cultural road project. It is a qualitative research method. The objectives
are (1) development the formation of public policy Meuang kong Sang Suk Model . (2) Study the Council
of Community Organizations in Participating in Public Policy Meuang kong Sang Suk Model In the
implementation of the Rasi Salai cultural road project.
(1) Develop the formation of the Muang Khong Community Organization Council. It arises from
the people's sector that initiates the formation of the Council of Community Organizations where members
gather strength from social network leaders, kinship ties, and the cost of resources in the area, with the
intention of developing a foundational economy in A community where community council members are
involved in the process of local public policy.
(2) The participation of the City Community Organization Council in implementing the Cultural
Road Community Market Project has been through a process of consensus from representatives of all
villages and sectors. Determined as a development Rasi Salai cultural road project. The participation of
the Muang Khong Community Organization Council is like a mediator connected to the activity group,
occupational group, applying social cost. natural cost Create a process of participation in the politics of the
people in the area to integrate with the local government organizations through the city will create
happiness and have a resolution to develop markets, community lifestyles, and cultural roads around the
downstream of the Mun River.

Keywords: Particpation, community organization, Public policy Meuang kong Sang Suk Model.
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บทนา
การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเป็ นสิ่ งที่สาคัญและมีความจาเป็ น เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั
วิ ถี ชี วิ ตของประชาชน นโยบายสาธารณะเป็ นการก าหนดความสัม พัน ธ์ร ะหว่างรั ฐ ต่ อประชาชนและ
ประชาชนต่อรัฐ รวมทั้งเป็ นการออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกลไกและสถาบันต่างๆ ของ
สังคม ซึ่งส่ งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม (ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์,2559,หน้า 330)
ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ผา่ นมาโดยกระแสหลักมักจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ตวั ของ
รัฐ ในฐานะที่เป็ นผูก้ าหนดนโยบายของรัฐโดยมองว่านโยบายสาธารณะ คือการแสดงนโยบายของรัฐเพื่อ
สาธารณะ หรื อเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและวิเคราะห์ว่ารัฐและกระบวนการ
ตัดสิ นใจของรัฐ เลือกที่จะทาหรื อไม่ทาอะไร ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นโยบายของรัฐ คือ สิ่ งใดก็ตามที่รัฐบาล
เลือกที่จะกระทาหรื อไม่กระทา (Thomas R. Dye,2002,1)
การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวคิดดังกล่าว จึ งมุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ไปที่รัฐและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะทาการวิเคราะห์และคัดสรรตัวนโยบายออกมาต่อสาธารณะ ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวนี้ มีขอ้ จากัด
เนื่ องจากมีฐานความคิดอยู่บนการรวมศูนย์อานาจของรัฐ สถาบันทางการเมื อง และกระบวนการทางการ
เมืองในระบบตัวแทน กหรื อระบบที่เป็ นทางการและมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งจากบนลงล่าง (Top-down)
ท าให้ง านการศึ ก ษาทางนโยบายสาธารณะไม่ ส ามารถที่ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง พลวัต รทางสั ง คมที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่ องด้วยนโยบายของรัฐมิได้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดเป็ น
ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับรัฐและสมาชิกของสังคมนั้นๆ ในแต่ละยุคสมัยซึ่ งสัมพันธ์อยู่กบั ระบบการเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรม เศรษฐกิจด้วย
แนวคิดการมีส่วนร่ วมทางนโยบายสาธารณะล่างขึ้นบน (Bottom Up) ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะ
ภาคประชาชนหรื อภาคประชาสังคม เพื่ออธิ บายถึงกลุ่มก้อนของผูค้ นที่ไม่ใช่ภาครัฐหรื อภาคราชการ เมื่อ
กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จากบทบาทรัฐที่เป็ นผูก้ ระทาการ
หลักจึงเปลี่ยนมาเป็ นการเมืองภาคประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานเขียนเรื่ อง Active Citizenship and Public
Administration ได้อธิ บายว่า พลเมืองที่กา้ วหน้าคือพลเมืองที่เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ บทบาท และให้
ความร่ วมมือต่อรัฐบาล พลเมืองถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริ หารรัฐที่มีประสิ ทธิภาพ การแชร์
คุ ณ ค่ า และผลประโยชน์ ร่ ว มกัน ของพลเมื อ งและรั ฐ เป็ นสิ่ งที่ จ าเป็ น ผลประโยชน์ส าธารณะเป็ นของ
ประชาชนไม่ใช่การกาหนดจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว สังคมต้องเรี ยนรู ้ร่วมกันที่จะพัฒนา โดยตระหนะกถึง
การมีส่วนร่ วมของพลเมือง ซึ่งจะสามารถรับมือกับปั ญหาและความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น (Stivers,1990,
pp.246-273) สาระสาคัญของนโยบายสาธารณะล่างขึ้นบน (Bottom Up) นั้น มีลกั ษณะของกระบวนการนา
PSPARN 2022
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นโยบายไปปฏิบตั ิ (Character of Implementation Process) ที่เน้นการแก้ปัญหาตามหลักการกระจายอานาจ
(Decentralized Problem Solving) ส่ วนพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย (Underlying Model of Democracy)
เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม (Participatory) ซึ่งประชาพิจารณ์ (Public Hearing) คือ การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนต่อประเด็นปัญหาใดปั ญหาหนึ่ง โดยการจัดทาประชาพิจารณ์น้ ีอาจกระทาโดยหน่วยงานของ
รัฐ ทั้งนี้ เพื่อที่จะรั บฟั งความเห็ นของประชาชน ในกรณี ที่ประชาชนเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรง เช่ น
ประเด็นเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในชุมชน หรื อประเด็นผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากโครงการของ
รัฐ รวมกระทั้งการกาหนดนโยบายสาธารณะจากหน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้นอาจจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น คือความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ มีความรักและความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเน้นการ
มีส่วนร่ วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อนาไปสู่ การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
การมีส่วนร่ วมของประชาชน (People Participation) เป็ นหัวใจของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย
ทฤษฎี ทางรัฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์ ในเรื่ องของการปกครองตนเอง (Self–government) คือ
ต้องการให้ประชาชนได้เ ข้าไปตัด สิ น ใจในเรื่ องต่ าง ๆ ของชุ มชนด้ว ยตนเอง ซึ่ งสามารถนามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาทุก ๆ แขนง ถือว่าเป็ นการการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (New Paradigm) ในการ
ทางานร่ วมกับชุมชน การพัฒนาที่ทรงพลังและมีประสิ ทธิภาพได้ผลสู งสุ ดต้องเป็ นการพัฒนาว่าระดมพลังที่
สร้างสรรค์ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องบทพื้นฐานของการรู ้รักสามัคคี การพัฒนาที่บูรณาการได้ตอ้ งมีประชาชน
และชุมชน เป็ นแกนหลักโดยเป็ นผูก้ าหนดความต้องการในการพัฒนา การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ น
ปั จจัยสาคัญของการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ระดับท้องถิ่นทั้งในแง่หลักการและการปฏิบตั ิ การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนส่ งผลให้นโยบายและโครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้นตรงกับสภาพปั ญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น สอดคล้องกับศักยภาพและทุนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการยอมรับจากประชาชน เสริ มสร้าง
วิถีชีวิตประชาธิ ปไตย และทาให้นโยบายหรื อโครงการพัฒนานั้นสัมฤทธิ์ ผลอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นการพัฒนา
นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นที่ดียอ่ มขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชนมิได้
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 โดยสาระสาคัญของพระราชบัญญัติน้ ี ส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งของชุ มชนท้องถิ่นทั้งระดับตาบล ระดับจังหวัด และความเข้มแข็งของชุ มชน โดยมุ่งเน้นให้เกิ ด
หลักการระดมพลังปั ญญา การสร้างภูมิคุม้ กัน ช่วยแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ และคลี่คลายความขัดแย้ง เป็ น
เป็ นกลไกที่สาคัญประชาสังคมที่เข้ามาช่ วยป้ องกันช่ องโหว่หรื อข้อจากัดของกลไกที่มีอยู่แล้วในระบบ
ตัวแทนที่ มาจากการเลื อกตั้ง ในขณะที่ สภาองค์กรชุ มชนเน้นกระบวนการประชาธิ ปไตยทางตรง เน้น
กระบวนการท างานเชื่ อ มโยงกัน ระหว่ า งกลไกของภาคประชาสั ง คมให้ ท างานหนุ น เสริ มซึ่ งกัน
(พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551)
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ต าบลเมื อ งคง อ าเภอราษี ไ ศล จัง หวัด ศรี ส ะเกษ เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ต ้น ทุ น ทางสั ง คมทางเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมลุ่มน้ ามูล การก่อตัวของสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 การก่อตัวของนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขมีจุดเริ่ มต้นจากสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง โดย
ได้จดแจ้งที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตาบลเมืองคง โดยมีนายนายพันธ์ศกั ดิ์ เย็นใจ เป็ น
ประธานสภาองค์กรชุมชนบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงร่ วมกับประชาชนในพื้นที่ทาประชา
พิจารณ์ร่วมกันกาหนดเจตจานงค์ร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่ วนในการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุ ข
ตั้งแต่ ปี 2563 ซึ่ งอยู่ในขั้นตอนการสร้ างเวที ภาคพลเมื องในการรั บฟั งความคิ ดเห็ น และการก่ อตัวเป็ น
โครงสร้างการบริ หารของกลุ่มในลักษณะภาคประชาสังคม การก่อเกิดกลุ่มเมืองคงสร้างสุ ขนี้มาจากเงื่อนไข
ปั จ จัย ทั้ง การมี ป ระโยชน์ร่ ว มกัน มี โครงสร้ า ง ระบบความคิ ด ความเชื่ อ คุ ณ ค่ า หรื อ อุ ด มการณ์ ร่ ว มกัน
ตลอดจนมาจากการมีประเด็นร่ วมกัน ผ่านขั้นตอนการลงฉันทามติจากผูแ้ ทนหมู่บา้ น และสู่ ข้ นั ตอนการ
กาหนดแผนพัฒนาเป็ นโครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม งานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาการ
มีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนที่จดั ตั้งขึ้น ตั้งแต่การทาประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ตาบลเมืองคง
จนสู่ แผนแม่บทภายใต้แนวคิด “เมืองคง สร้างสุ ข” เพื่อพัฒนาเป็ นโครงการราศีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรม โดยการบูรณาการความร่ วมมือของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสภาองค์กรชุมชนตาบล
เมืองคง ในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุ ข เพื่อประโยชน์ต่อหน่ วนงาน
ราชการส่ วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงบประมาณและประโยชน์ต่อประชาชนโดยภาพรวมผ่านการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการตนเอง

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.พัฒนาการการก่อตัวของนโยบายเมืองคงสร้างสุ ข
2.ศึ ก ษาสภาองค์ก รชุ ม ชนต าบลเมื องคงในการมี ส่ ว นร่ ว มต่ อนโยบายเมื องคงสร้ า งสุ ข ภายใต้
โครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
อัลมอนด์ และ เวอบา (Almond and Verba,1963 :17-20 ) อธิบายว่า การเข้ามามีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของประชาชนนั้นขึ้นอยู่กบั วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคล โดยในวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่ วม ประชาชนจะมีความเข้าใจในระบบการเมือง มีการรับรู ้ต่อโครงสร้างทางการเมืองและการ
บริ หาร ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง มีความรู ้สึกว่าตนเองมีอิทธิ พลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองได้
ไวเนอร์ (Weiner,1971:164-165) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมทางการเมือง หมายถึงการกระทาด้วย
ความสมัครใจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ การบริ หารกิจการของรัฐ
และการเลื อกผูน้ าทางการเมื อง ไม่ ว่าจะในระดับชาติ หรื อท้องถิ่ น ทั้งนี้ การกระทาดังกล่ าวจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ก็ได้จะมีการจัดระเบียบหรื อไม่ก็ได้ จะเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวหรื อต่อเนื่องก็ได้ และจะถูก
กฎหมายหรื อไม่ก็ได้ในขณะที่ วิเทเกอร์ Whitaker (1980:240) ให้คาจากัดความของการมีส่วนร่ วมของ
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ประชาชนว่าคือ ความพยายามของประชาชนที่จะมีอิทธิ พลต่อกระบวนการทางานนโยบายสาธารณะตั้งแต่
ขั้นตอนการริ เริ่ มไปจนถึงการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548:62 ) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมทางการเมือง คือ
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู ้ ร่ วมคิดริ เริ่ ม ร่ วมตัดสิ นใจ
ร่ วมปฏิ บตั ิ และร่ วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ร่ วมกับความรู ้ และ
วิทยาการที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการเป็ นผูร้ ับแบ่งปั นผลประโยชน์และร่ วมกันรับผิดชอบ
ในผลกระทบที่ตามมาด้วย
โดยสรุ ปจากนิ ยามทฤษฎี ในเบื้ องต้นแล้ว การมีส่วนร่ วมของประชาชนว่า คือ กระบวนการซึ่ ง
ประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็ น เพื่อ
แสวงหาทางเลือก และการตัดสิ นใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนเมืองคงในการดาเนิ นโครงการตลาดวิถี
ชุมชนถนนสายวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นลักษณะการมีส่วนร่ วมของประชาชนผ่านองค์กรภาครัฐซึ่ งสภาองค์กร
ชุมชนตาบลเมืองคงจะต้องจดแจ้งต่อเทศบาลตาบลเมืองคง ซึ่ งเทศบาลเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนผ่านแผน
งบประมาณของหน่วยงาน ดังนั้นการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในภาครัฐจะต้องดาเนินการได้ในหลายมิติ ตามความเหมาะสมและความต้องการพื้นฐานของประชาชน
ได้แก่ (1) ระดับการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็ นระดับที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนน้อยสุ ดซึ่งเป็ นสิ ทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าทีในการนาเสนอข้อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้อง ทันสมัย และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (2) ระดับงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังการเปิ ดให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นการและการปฏิ บตั ิ งานของหน่ ว ยงานของรั ฐอย่างอิ สระและเป็ นระบบ โดย
หน่ วยงานภาครั ฐจัดให้มีกระบวนการรั บฟั งความคิดเห็ น การปรึ กษาหารื อ ทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ และนาเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นที่ประชาชนเป็ นห่ วงไปเป็ นแนวทางการปรับปรุ งนโยบาย
การตัดสิ นใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน (3) ระดับที่หน่ วยงานภาครัฐเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้องในกระบวนการกาหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และ
วิธีการทางานโดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จดั ระบบ อานวยความสะดวก ยอมรับความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะและการตัดสิ นใจร่ วมกับประชาชน การมีส่วนร่ วมระดับนี้ มกั ดาเนิ นการในรู ปแบบกรรมการที่มี
ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่ วม (4) ระดับที่หน่วยงานภาครัฐเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่ วมมีบทบาทเป็ น
หุ ้นส่ วนหรื อภาคีในการดาเนิ นกิจกรรมของหน่ วยงานภาครัฐ (5) ระดับการเสริ มอานาจประชาชน เป็ น
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ระดับที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มที่ ในการตัดสิ นใจ การบริ หารงาน และการดาเนิ นกิจกรรมใด
ๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งระดับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับสู งสุ ดนี้เน้นให้ประชาชนเป็ นเจ้าของดาเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่
ในการส่ งเสริ มสนับสนุนเท่านั้น
กล่าวโดยสรุ ปจากงานวิจยั การมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุ มชนเมืองคงในการดาเนิ นโครงการ
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรมนั้น การมีส่วนร่ วมทางนโยบายล่างขึ้นบน (Bottom Up) นี้ จึงมีบทบาท
ในฐานะภาคประชาชนหรื อภาคประชาสังคมที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่นนั้นๆด้วย

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือ
การศึกษา ดังนี้
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็ นการสัมภาษณ์ที่ผวู ้ ิจยั มุ่งที่จะได้คาตอบจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key informant) เป็ นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์การก่อตัวของของนโยบาย
สาธารณะเมืองคงสร้างสุ ข
2. การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary research) ศึกษาจากวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การเมืองภาคพลเมือง สภาองค์กรชุมชน การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั นี้มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key informant) ดังนี้
- ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง
- หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ เทศบาลตาบลเมืองคง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพของ (Miles & Huberman, 1994) มีข้ นั ตอนในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เพื่อนาไปสู่ การ
ออกแบบแนวสัมภาษณ์การวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล (Data collection) สังเกตการณ์การจัดเวทีสาธารณะประชาพิจารณ์
(Public Hearing) คือ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ งเพื่อการมีส่วน
ร่ วมกาหนดนโยบายสาธารณะเมืองคงสร้างสุ ข
ขั้นตอนที่ 2 การแสดงข้อมูล (Data display) เมื่อได้ขอ้ มูลมาซึ่งในการวิจยั เชิงคุณภาพมีลกั ษณะการ
กระจัดกระจายของข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 3 การพยายามสร้างข้อสรุ ปและการตรวจสอบข้อมูล (Drawing and drawing &
verification) เมื่อได้ขอ้ มูลที่สาคัญในการวิจยั แล้ว ผูว้ ิจยั จึ งมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการจัดการข้อมูล
(Organize) การบีบอัดข้อมูล (Compress) และการรวบรวมข้อมูล (Assemble) จากนั้นผูว้ ิจยั กลัน่ กรองข้อมูล
ที่ได้จาเป็ นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั ในครั้งนี้
4.การลดทอนข้อมูล (Data reduction)
ผูว้ ิจยั เลือกผูส้ อบสวนข้อมูลคนนอกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ การเมืองภาคประชาสังคมเพื่อ
ช่วยวินิจฉัยข้อมูลที่ขดั หรื อแย้งกันเอง โดยผูว้ ิจยั จะทาการสอบสวน วิเคราะห์ตีความและตรวจสอบเพื่อให้
ได้คาตอบที่ชดั เจนและมีความเชื่อถือได้ (Credibility)
เมื่อได้คาตอบแนวสัมภาษณ์ที่ผา่ นการลดทอนและตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญแล้ว จึงทาการลงพื้นที่
สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลักอี กครั้ งหนึ่ งเพื่อให้ได้คาตอบที่ ชัดเจน เพื่อเป็ นการตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อ
(Reliability) และความถูก ต้องแม่น ยา (Validity) ของข้อมูลด้ว ยวิ ธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation)
ผูว้ ิจยั สังเกตุแบบไม่มีส่วนร่ วมเพื่อสังเกตุให้เห็นถึงการดาเนิ นการของสภาองค์กรชุมชนในการ
ชี้ แจงและการทาประชาพิจารณ์ ต่อภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องในการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้ างสุ ขในพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลเมืองคง เช่น เวทีสาธารณะวิเคราะห์ความเป็ นไปไปได้ของโครงการตลาดวิถี
ชุมชนถนนสายวัฒนธรรมจากผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่น เวทีสาธารณะความเป็ นไปได้ของตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวัฒนธรรมจากกลุ่มหน่ วยงานราชการส่ วนท้องที่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เวทีสาธารณะความเป็ นไปได้ของ
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ตาบลเมืองคง

ผลการศึกษา
(1) พัฒนาการการก่อตัวของนโยบายมืองคงสร้ างสุ ข
พัฒ นาการหรื อ การก่ อ ตัว ของนโยบายสาธารณะเมื อ งคงสร้ า งสุ ข นั้น เป็ นการจัด ตั้ง ขึ้ น ผ่า น
พระราชบัญญัติส ภาองค์กรชุ มชนตาบล พ.ศ.2551 ได้แจ้งจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสภาองค์กรชุ มชนระดับ
ตาบล (โดยการสนับสนุ นจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.) โครงสร้างของสภาองค์กรชุมชนตาบล
เมืองคง ก่ อตั้งวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุ มชนตาบล วันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีสมาชิ กจานวน 56 คน ปั จจุบนั มีนายพันธ์ศกั ดิ์ เย็นใจ ประธานสภาองค์กรชุ มชน
ตาบลเมืองคง นางนิ ตยาภรณ์ พลพงษ์ รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงคนที่ 1 นางรัตนภรณ์
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ก้อนฝ้าย รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงคนที่ 2 ร.ต.ท.วิศิษฐ์ จันทรุ ทยั เลขานุการ นางสุ พตั รา
กะตะศิลา ผูช้ ่วยเลขานุการ
จุ ด เริ่ มต้น ของภาคประชาชนในการจัด ตั้ง สภาองค์ก รชุ ม ชนต าบลเมื อ งคงนั้ น เป็ นลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติภายในครอบครั วซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญให้กลุ่มสภาองค์กร
ชุมชนมีเข้มแข็ง สร้างความเป็ นกันเอง รู ้สึกถึงการไว้เนื้อเชื่อใจกัน สมาชิกในชุมชนย่อมมีส่วนสาคัญในการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่ งในพื้นที่ตาบลเมืองคงนี้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประกอบด้วยกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวและชาติพนั ธ์เยอ แสดงถึงความเข้มแข็งสามัคคีเป็ นพี่เป็ นน้อง จากความเข้มแข็งในระดับปั จเจก
บุคคลได้รวมตัวเป็ นกลุ่มองค์กรอย่างชัดเจน ก่อตั้งวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสมาชิ กจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ งเป็ นระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต้การมีส่วนร่ วมที่ทุกคนสามารถกาหนดได้ เป็ นระบบเศรษฐกิ จ
แนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ท้ งั ทางเศรษฐกิ จและสังคมระหว่างผูค้ นในชุ มชนท้องถิ่น ระดับ
ครอบครัวนั้นทุกครอบครัวจะต้องมีคุณภาพชี วิตที่ดี เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต ผลิตรายได้ที่มีความมัน่ คง
ส่ วนในระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บา้ นนั้นมี ชุมชนจะต้องสร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เข้มแข็ง มีความ
มัน่ คงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เพื่อนาไปสู่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ ดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“…ถือว่าสภาองค์กรชุมชน มีความสามารถจัดการตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง เป็ นที่ยอมรับ มีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี มี ค วามมั่น คงทางอาหาร เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิ จ ฐานรากเข้ม แข็ง บทวิ ถี ว ฒ
ั นธรรมท้อ งถิ่ น ที่
หลากหลายของตาบลเมืองคงทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวและชาติพนั ธ์เยอ …” (สัมภาษณ์ ,
หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ เทศบาลตาบลเมืองคง, 27 สิ งหาคม 2564)
การแสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่มสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงนี้ นามาสู่ เป้ าหมายของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ซึ่งแต่ละครอบครัวต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต ผลิต
รายได้ที่มีความมัน่ คง ส่ วนในระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บา้ นนั้นมี ชุมชนจะต้องสร้างเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความมัน่ คงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เพื่อนาไปสู่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้
และมีกระบวนการที่เข้มแข็งทางประชาธิ ปไตย มีจิตสาธารณะ ให้ความสาคัญกับประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ชุ ม ชนต าบลเมื อ งคงในรอบนอกและชุ ม ชนในรอบในหรื อ ชุ ม ชนเมื อ ง ซึ่ ง ในพื้ น ที่ ดัง กล่ า วเป็ นความ
รับผิดชอบของหน่ วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น 2 หน่ วยงาน คือ เทศบาลตาบลเมืองคงและองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเมืองคง แต่มิได้เป้นปัญหาในการมีส่วนร่ วมในการสดงความคิดเห็น ดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“...ทุกคนที่เป็ นสมาชิกเข้าร่ วมประชุมหรื อเข้ามามีส่วนจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนมาด้วยใจ และไม่
มีค่าตอบแทนใดๆ เนื่ องจากสภาองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นไม่มีงบประมาณรองรับ มาทางานเพื่อตาบลเมืองคง...”
(สัมภาษณ์,ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง, 28 สิ งหาคม 2564)

1186 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
พัฒนาการการก่อตัวที่สาคัญสมาชิ กสภาองค์กรชุมชนมีความเป็ นอิสระในการกาหนดความคิด
ของตัวเองด้วย มีความกระตือรื อร้นต่อการจัดการตนเองอย่างใคร่ ครวญ หากไม่เห็ นด้วยกับประเด็นใดก็
พร้อมที่แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ยอมรับในเสี ยงส่ วนมากและให้เกียรติแก่เสี ยงส่ วนน้อย หากเห็น
ด้วยพร้อมจะสนับสนุ นหรื ออาจจะร่ วมกิจกรรมหรื อให้ความร่ วมมือกับอานาจรัฐหรื อหน่ วยงานราชการ
ทั้งนี้ จาก จากที่ผวู ้ ิจยั สังเกตุแบบไม่มีส่วนร่ วมในเวทีการจัดประชุมประชาคมพบว่า การก่อตัวของนโยบาย
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผูน้ าและกลุ่ ม และสมาชิ ก มี ค วามศรั ท ธาซึ่ งกัน และกัน ผูน้ าสภาองค์ก รชุ ม ชนมี
บุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สนใจใฝ่ รู ้และปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก สมาชิกให้
การสนับสนุนให้เป็ นไปตามเป้าหมาย ดังคาสัมภาษณ์ที่วา่
“...ด้า นการจัด ตั้ง สภาองค์ก รชุ ม ชนต าบล ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในความไม่ เ ข้า ใจ
ระเบียบกฎเกณฑ์ การจดแจ้งเพื่อจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตาบล โดยเฉพาะขั้นตอนการจดแจ้ง ซึ่ ง
มีความจาเป็ นต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสภาองค์กรชุมชน ที่ผนู ้ าชุมชนทุกกลุ่มต้องประชาสัมพันธ์
ในกลุ่ม องค์กรชุมชนทุกกลุ่มทราบ นอกจากนี้ประเด็นการรี บเร่ งการจัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง
ทาทั้งในแง่การจัดให้มีเวทีที่ปรึ กษาหารื อกันของประชาชนเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ให้ความคิดเห็ นต่อการดาเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น …” (สัมภาษณ์ ,
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง, 27 สิ งหาคม 2564)
(2) สภาองค์ กรชุ มชนในการมีส่วนร่ วมต่ อการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้ างสุ ข
กระบวนการมีส่วนร่ วมต่อการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขของสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง
นั้นถือได้ว่าเป็ นการแสดงออกถึงรู ปแบบประชาธิปไตยแบบปรึ กษาหารื อ (Deliberative Democracy) เป็ น
รู ปแบบหนึ่ ง ของระบอบประชาธิ ปไตยที่ มีความสาคัญในขั้นฐานรากของสังคมโดยที่กระบวนการทาง
ประชาธิปไตยในลักษณะนี้น้ นั เชื่อมัน่ ในพลังอานาจจากการให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทาง
การเมือง โดยการปรึ กษาหารื อจึงเป็ นการร่ วมถกแถลงอภิปรายข้อปัญหาต่างๆ อย่างเป็ นระบบและมีกลุ่มคน
ที่มีผลประโยชน์และความเห็นแตกต่างกันด้วยข้อมูลและเหตุผล อันจะนาไปสู่ การแสวงหาทางออกที่เห็น
พ้องต้องกัน หรื อ ฉันทามติ ในการแก้ไขปั ญหาสาธารณะ ตลอดจนการตัดสิ นใจทางการเมืองต่างๆ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขได้ผา่ นขั้นตอนการลงฉันทามติจากผูแ้ ทนทุก
หมู่บา้ นทุกภาคส่ วนเข้าสู่ แผนพัฒนาภายใต้โครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรมโดยมีการ
จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกสถานที่ตลาดชุมชนถนนสายวัฒนธรรม ซึ่ งมี 3 จุดที่ประชาคมให้ขอ้ มูล
ดังนี้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
จุดที่ 1 ถนนทางลงแม่น้ ามูลด้านข้างเทศบาลเมืองคง เริ่ มจากถนนสามแยกปู่ ตา ลงริ มตลิ่งแม่น้ ามูล
ยาวไปตลอดแนว
จุดที่ 2 ถนนบริ หารตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงตลาดสดเทศบาลเมืองคง
จุดที่ 3 ถนนสุ ขาภิบาล 3 เริ่ มจากสี่ แยกการไฟฟ้าราษีไศลเก่า ตลอดเส้นหน้าบ้านพักนายอาเภอ
ทั้งนี้เวทีประชาคมได้ระดมความคิดในการพิจารณาถึงข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละจุดพื้นที่ 3 จุด ดังนี้
พืน้ ที่
ข้ อดี
ข้ อเสี ย
จุดที่ 1 ถนนทางลงแม่น้ ามูล
ด้านข้างเทศบาลเมืองคง เริ่ ม
จากถนนสามแยกปู่ ตา ลงริ ม
ตลิ่งแม่น้ ามูลยาวไปตลอด
แนว
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1.เป็ นแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน โดยการร่ วมกาหนดการ
ใช้พ้นื ที่ริมแม่น้ ามูลที่มีภูมิทศั น์สวยงามให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน
2.เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่ งคนใน
อาเภอและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและต่างชาติสนใจและแวะมา
เยีย่ มเยือน
3.มีถานที่จดั กิจกรรมของคนในชุมชน เป็ นหนึ่งในแผนพัฒนา
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและส่ งเสริ มอาชีพของคนในชุมชน
4.ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ถนนคนเดิน
(Walking Street)
5.มีกิจกรรมสาหรับกลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มผูส้ ู งอายุ และกลุม่
อาชีพต่างๆ ในชุมชนได้มีการนาผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว
6.ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ
และวิถีชีวติ เพราะจะทาให้สามารถนาพื้นที่มาสร้างเป็ นลาน
กิจกรรมทางสังคม กลายเป็ นที่สาธารณะแห่งใหม่ให้ชุมชน
7.ส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมของคนไทย ในการตักบาตร ได้
อนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองและของชนเผ่าเยอซึ่ งมีอตั
ลักษณ์ด้ งั เดิม ได้ชมวิถีการหาปลาของชาวประมงริ มฝั่งแม่น้ ามูล
8.สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีรายได้จากการนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองในครัวเรื อนมาจาหน่าย ซึ่ งถือว่าเป็ นการ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกทางหนึ่ง
9.ปรับปรุ งทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ของเมืองและสุ ขภาพจิตของประชาชน
10.การจราจรไม่ติดขัด เนื่องจากมีสถานที่จอดรถเพียงพอ เกิด
ความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวผูม้ าซื้ อสิ นค้าและร่ วมกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ
11.เป็ นแหล่งรวมศิลปิ นเป็ นสถานที่แสดงออกในเวทีการแสดง
ทั้งทางด้านดนตรี วรรณศิลป์ จิตรกรรม และการแสดงพื้นบ้าน

1.เป็ นสถานที่แห่งใหม่อยูห่ ่างไกลชุมชนและ
ตลาดและยังไม่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
2.การเดินทางมายังถนนสายวัฒนธรรมมีระยะ
ทางไกลและห่างไกลจากชุมชน
3.ผูร้ ่ วมกิจกรรมประเภทผูข้ ายสิ นค้า ต้อง
จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการขายสิ นค้าเอง
4.สภาพพื้นที่เป็ นพื้นที่โล้งแจ้ง ต้องทาการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์หลายอย่างให้เกิดความพร้อม
ในการพัฒนาเป็ นตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรม
5.ต้องจัดหางบประมาณมาดาเนินการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
6.ยังขาดระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ า
ระบบไฟฟ้า สิ่ งก่อสร้างที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็ น
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม
7.การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมอาทิตย์ต่อครั้ง
อาจจะมีความเสี่ ยงในเรื่ องการลงทุนของผู ้
ค้าขายสิ นค้า
8.คนในชุมชนยังไม่ทราบข้อมูลในการ
ดาเนินการจัดถนนสายวัฒนธรรม มีความ
จาเป็ นจะต้องประชาสัมพันธ์ภาพรวมให้ทวั่ ถึง
9.ยังไม่ได้รับความร่ วมมือและสนับสนุนการ
จัดทาจากทุกหมู่บา้ นในตาบล และจากทุกสาขา
อาชีพ/ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนร่ วมกัน

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
พืน้ ที่

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

จุดที่ 2 ถนนบริ หาร
ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึง
ตลาดสดเทศบาลเมือง
คง

1.สถานที่ที่เป็ นตลาดที่ทุกคนในพื้นที่ในอาเภอราษี
ไศล นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดรู ้จกั กันดีเนื่องจาก
เป็ นเส้นทางหลักในการคมนาคมสู่ ตงั อาเภอราษีไศล
2.มีผคู ้ นจานวนมากเดินทางมาซื้ อสิ นค้าเนื่องจากอยู่
ใกล้กบั ตลาดสดที่เป็ นตลาดประจาที่ประชาชนใช้
จ่ายในครังเรื อน
3.ผูร้ ่ วมกิจกรรมประเภทผูข้ ายสิ นค้า ไม่ตอ้ งมี
อุปสรรคในการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการ
จาหน่ายสิ นค้า
4.สภาพพื้นที่เป็ นถนนสายหลักของอาเภอในการจัด
ขบวนแห้หรื อจัดงานประเพณี ประจาปี สาคัญๆของ
อาเภอราษีไศลได้สะดวก
5.ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสิ นค้ามีจานวนมาก สิ นค้า
หลากหลายเนื่องจากอยูใ่ กล้ชุมชนแห่งเศรษฐกิจของ
อาเภอราศีไศล
6.มีความพร้อมในเรื่ องสาธารณโภคขั้นพื้นฐาน เช่น
ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ห้องน้ าสาธารณะ เป็ นต้น

1.อยูใ่ นพื้นที่ชุมชน มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
สถานที่ที่คบั แคบ ภูมิทศั นืโดยภาพรวม
ไม่เหมาะสมและไม่ตอ้ งแม่น้ ามูลที่
สามารถเห็นภูมิทศั น์ได้
2.การจราจรแออัด ผูค้ นไม่มีระเบียบ
วินยั ในการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่ งเป็ น
เหตุผลสาคัญในการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยโดยภาพรวม
3.ผูป้ ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถ
เข้าถึงการจาหน่ายสิ นค้าได้สะดวก
เนื่องจากมีผปู ้ ระกอบการเดิมในพื้นที่
ผูกขาดสิ นค้า และบางกรณี มีการจับ
จองและเก็บค่าว่างสิ นค้าขายหน้าบ้าน
เป็ นจานวนมาก
4.ไม่ได้รับความร่ วมมือและสนับสนุน
จัดทาถนนคนเดิน เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการค้าบริ เวณถนนบริ หาร
และถนนอินทร์ทอง หากมีการพัฒนา
เป็ นถนนสายวัฒนธรรมร้านค้าบริ เวณ
นี้จะขายสิ นค้าไม่ได้ เนื่องจากข้อจากัด
ในเรื่ องสถานที่และการเข้าถึงของ
นักท่องเที่ยว
5.การขายสิ นค้าบางอย่าง กาหนดราคา
ขายเองและขายแพงเกินราคาซื้ อขาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการขายสิ นค้า
เดียวกัน ณ ที่ตลาดอื่น ซึ่ งเป็ นเหตุผล
ข้อจากัดหนึ่ งที่สาคัญในการพัฒนา
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม
บริ เวณจุดนี้
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6

พืน้ ที่

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

จุดที่ 3 ถนนสุ ขาภิบาล
3 เส้นหน้าบ้านพัก
นายอาเภอราษีไศล

1.สถานที่เป้ นถนนที่ได้รับการขยายไหล่ทางให้กว้าง
ถนนจึงไม่คบั แคบเหมือนเส้นทางอื่น
2.มีผคู ้ นเดินทางมาซื้ อสิ นค้าอยูบ่ า้ ง เพราะมี
หน่วยงานราชการ บ้านเช้า และติดธนาคาร
3.มีร้านค้าและผูข้ ายสิ นค้ารถเข็นอยูใ่ นบริ เวรไหล่
ทาง ประมาณ 10 ราย มีคนสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน
พอประมาณ เนื่ องจากอยูใ่ กล้ชุมชน
4.ผูป้ ระกอบการค้าขายสะดวกในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์และสอนค้าที่มาจาหน่าย

1.อยูใ่ นพื้นที่ชุมชน สถานที่ค่อนข้าง
คับแคบ ไม่เป็ นที่รู้จกั โดยภาพรวมของ
ผูค้ นโดยทัว่ ไป
2.การจราจรไม่สะดวก แออัด ผูค้ นไม่
รักษาระเบียบวินยั ในการขับขี่/จอด
รถยนต์/รถจักรยานยนต์
3.สภาพพื้นที่เป็ นถนนสายเลี่ยงเมือง
ของอาเภอราษีไศล มีรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ใช้เส้นทางนี้
4.ระบบสาธรารณูปโภค ระบบน้ า
ระบบไฟต้องมีการบริ หารจัดการใหม่
5.ต้องปิ ดถนนไม่ให้รถสัญจรจึงจะ
สามารถจัดตลาดชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรมได้
6.พื้นที่ชุมชนและภูมิทศั น์ไม่มีความ
เหมาะสมในการจัดผังตลาดชุมชน
ถนนสายวัฒนธรรมได้
7.การจัดตลาดชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรมบริ เวณนี้อาจสร้างความ
เดือดร้อนแก่ชุมชนบ้านเรื อนที่อาศัยยอ
ยูบ่ ริ เวณนี้

บทวิ เ คราะห์ จ ากเวที ส มัช ชาเพื่ อ คัด เลื อ กสถานที่ ต ลาดชุ ม ชนถนนสายวัฒ นธรรมน ามาสู่ ก าร
วิเ คราะห์ ป ระโยชน์ แ ละความเป็ นไปได้ท้ งั 3 พื้ น ที่ น้ ัน ถื อ ว่าเป็ นการริ เ ริ่ ม มุ ม มองในทางนโยบายที่ ที
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มติของการจัดเวทีสมัชชานี้ ในการ
ทางานคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่ วมกันและมีมติ
เลือกเส้นทางจุดที่ 1 คือ ถนนทางลงแม่น้ ามูลด้านข้างเทศบาลเมืองคง เริ่ มจากถนนสามแยกปู่ ตา ลงริ มตลิ่ง
แม่น้ ามูลยาวไปตลอดแนว ดังนั้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบโครงการทางสังคมที่มี
พื้นฐานมาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ยังสามารถทาให้ภาครัฐทาการ
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลลัพ ธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะที่ตอ้ งมีการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร
สาธารณะที่มีอยู่อย่างจากัดให้เหมาะสมและทัว่ ถึงโดยการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของโครงการต่างๆ
ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้วยทั้งนี้เทศบาลตาบลเมืองคง
เป็ นหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณานากลไกการมีส่วนร่ วมของประชาชนมาเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนทางกล
ยุทธ์ ของเทศบาลตาบลเมืองคง โดยมีการกาหนดกฎระเบียบและขั้นตอนที่บงั คับให้ขา้ ราชการในระดับ
ปฏิ บ ัติ ก าร ปรึ ก ษาหรื อ ติ ด ต่ อ กับ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ในสัง คมโดยตรง ในระหว่า งขั้น ตอนการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิ บตั ิ และเทศบาลตาบลเมืองคงกาหนดเป้ าหมายประสงค์ ที่เกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนให้กบั ภารกิจขององค์กร โดยที่เทศบาลตาบลเมืองคงทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมโยงผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยในสังคมทุกฝ่ ายเข้าด้วยกัน รวมทั้งกาหนดกลไกการมีส่วนร่ วมไว้ในตัวบทกฎหมายที่ชดั เจน
โดยระบุให้องค์กรภาครัฐทุกส่ วน ต้องมีการนาเอาผูม้ ีส่วนได้เสี ยมามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งสรุ ปประโยชน์และความเป็ นไปได้โครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม ดังนี้
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(1) พัฒนาการก่อตัวของนโยบายเมืองคงสร้างสุ ข เกิดจากสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงที่จดั ตั้ง
อย่างเป็ นทางการตั้งแต่ปี 2562 ปั จจัยที่สาคัญเกิดจากผูน้ ามีความเข้มแข็ง มีเครื อข่ายทางสังคมความสัมพันธ์
ทางเครื อญาติ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากที่มีตน้ ทุนจากที่ต้ งั ชุ มชนใกล้แม่น้ ามูลที่สามารถ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
(2) การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขได้ผ่านขั้นตอนการลง
ฉันทามติจากผูแ้ ทนทุกหมู่บา้ นทุกภาคส่ วนเข้าสู่ แผนพัฒนาภายใต้โครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรมโดยมีการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกสถานที่ตลาดชุมชนถนนสายวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 จุด
ดังนี้ คือ จุดที่ 1 ถนนทางลงแม่น้ ามูลด้านข้างเทศบาลเมืองคง เริ่ มจากถนนสามแยกปู่ ตา ลงริ มตลิ่งแม่น้ ามูล
ยาวไปตลอดแนว จุ ดที่ 2 ถนนบริ หารตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึ งตลาดสดเทศบาลเมื องคง และจุ ดที่ 3 ถนน
สุ ขาภิบาล 3 เริ่ มจากสี่ แยกการไฟฟ้าราษีไศลเก่า ตลอดเส้นหน้าบ้านพักนายอาเภอ
ทั้งนี้ ฉันทามติเสี ยงส่ วนใหญ่เลือกจุดที่ 1 เป็ นพื้นที่ในการพัฒนาโครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชน
ถนนสายวัฒนธรรม และมีเวทีวิเคราะห์แนวโน้มประโยชน์และความเป็ นไปได้ราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยความเข้มแข็งของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และต้นทุน
ทางสังคม เศรษฐกิจในพื้นที่ตาบลเมืองคงซึ่ งถือว่าเป็ นบทบาทที่สาคัญจากสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง
เป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงกับกลุ่มกิ จกรรม กลุ่มอาชี พ ประยุกต์ใช้ตน้ ทุนทางสังคม ต้นทุนธรรมชาติ สร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่ วมเป็ นการเมืองภาคพลเมืองที่สามารถกาหนดการจัดการตนเองได้ ผ่านแนวติด “เมือง
คงสร้างสุ ข” ดังแผนภาพนี้
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
งานวิจยั การมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองคงสร้างสุ ข
เมื่ออภิปรายผลในทางทฤษฎีสอดคล้องกับ Almond and Verba (1963) Weiner (1971) และ Whitaker (1980)
ที่ประชาชนชนในพื้นที่มีความพยายามที่จะอิทธิ พลต่อกระบวนการทางานนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขตั้งแต่
ขั้นตอนการริ เริ่ มไปจนถึงการนาแนวนโยบายไปสู่ การปฎิบตั ิ และสอดคล้องกับ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
ถวิลวดี บุรีกลุ (2548) ซึ่งนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขเน้นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
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ขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู ้ ร่ วมคิดริ เริ่ ม ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมตรวจสอบ จนพัฒนาเป็ นแผนการ
ดาเนินโครงการในระยะยาวได้
งานวิ จ ัย ที่ ส อดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า รู ปแบบการประยุก ต์ใช้ทุ น ทางสั งคมเพื่ อ
เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมทางการเมืองภาคพลเมือง พื้นที่ตน้ แบบในการวิจยั มีการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม
ทั้งจากที่มีอยู่ภายในและภายนอกมาสนับสนุ นการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่ ซึ่ งสอดคล้องกับ วสันต์ ลิ่ม
รัตนภัทรกุล (2558) ที่ได้ศึกษาโดยมีแกนนาของชุมชนจัดเป็ นทุนที่สาคัญเพราะได้อาศัยความเชื่อมัน่ และ
ความศรัทธาในตนเองของชุมชนเป็ นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการร่ วมตัวทางานร่ วมกันได้ กิจกรรมของกลุ่มได้
อาศัย ทุ น ทางภู มิปัญ ญาดั้งเดิ มของคนพื้น ที่ มาช่ ว ยส่ งเสริ มในการทางานหรื อประกอบกิ จ กรรม ทาให้
สามารถแก้ไขปั ญหาเรื่ องรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดี รู ปแบบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองภาค
พลเมือง จากการวิจยั สามารถสังเคราะห์ได้เป็ น CITIZEN Model เมื่อกล่าวถึงปั จจัยด้านทุนทางสังคม ทุน
ทางทรัพยากรธรรมนั้นพื้นที่ในเขตตาบลเมืองคง อาเภอราศีไศลมีภูมิทศั น์ที่สวยงามโดยเฉพาะริ มแม่น้ ามูล
และมี ทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ท้ งั กลุ่มชาติ พนั ธ์เยอและลาว รวมทั้งกลุ่มอาชี พต่างๆ ใน
ชุ มชน สอดคล้องกับ ฟ้ าลัน่ กระสังข์ (2562) ที่ได้ศึกษาทุนชุ มชนกับกระบวนการมีส่วนร่ วมสู่ การเป็ น
ชุ มชนพึ่งตนเอง ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างชุ มชนรางหวายและหนองสาหร่ าย อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าลักษณะของผูน้ า (ทุนชุมชน) ย่อมส่ งผลต่อการรวมกลุ่มและ
จัดตั้งองค์กรในชุมชน กระบวนการ มีส่วนร่ วมเพื่อจัดการกับผลผลิตในชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีข้ ึน
นาไปสู่ การปลดหนี้ ลดภาระกูย้ มื และเกิดการออมมากขึ้น (การพึ่งตนเองได้ดา้ นเศรษฐกิจ)
ประเด็นปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชนหรื อในระดับพื้นที่น้ นั พบว่า ภาคประชาสังคมในการทา
แผนพัฒนาชุมชนแม่บทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบายสาธารณะได้ผา่ นขั้นตอนการ
ลงฉันทามติจากผูแ้ ทนทุกหมู่บา้ นทุกภาคส่ วนเข้าสู่ แผนพัฒนาภายใต้โครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวัฒนธรรมโดยมีการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกสถานที่ตลาดชุมชนถนนสายวัฒนธรรม บทบาท
สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคง ถือเป็ นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มาจากฐานล่าง (Bottom up)
เนื่องจากนโยบายเมืองคงสร้างสุ ขกาหนดนโยบายจากภาคพลเมืองที่ตอ้ งการจัดการตนเองและมีส่วนร่ วมต่อ
นโยบายสาธารณะที่ตนเองกาหนดเองได้ ซึ่ งสอดคล้อง ชนกาญจน์ พันธุ์เดิ มวงศ์ (2559) การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะจากฐานล่าง กรณี ศึกษา การณรงค์กฎหมายเพื่อคนจน 4 ฉบับรณรงค์กฎหมายเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดิน 4 ฉบับ และสอดคล้องพระปลัดสุ ระ ญาณธโร และอรพิน ปิ ยะสกุลเกียรติ (2561) บทบาทของ
สภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จงั หวัดสุ รินทร์ พบว่าสภาองค์กรชุมชนยังเป็ นการ
มุ่ งเน้น การสนับสนุ น การจัด เวที ประชุ มสัมมนาโดยเน้น เรื่ องการได้รั บงบประมาณมากกว่าการลงมื อ
ปฏิบตั ิงานจริ งในพื้นที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สมาชิ ก
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ชุมชนมีรายชื่ อในทาเนี ยบสภาองค์กรชุ มชนในการจัดตั้ง ซึ่ งกลุ่มอาชี พทั้ง 12 อาชี พที่แจ้งต่อสภาองค์กร
ชุมชนตาบลเมืองคงยังอยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการซึ่งยังไม่เป้นรู ปธรรมเช่นเดียวกัน
งานวิจยั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า ประเด็นด้านการบูรณาการกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนั้น งานวิจยั นี้ สอดคล้องกับคณะวิจยั ภาคกลาง (2553) ศึกษาเรื่ องกระบวนการขับเคลื่อนสภา
องค์กรชุมชนภาคกลางตอนบนและตะวันตก ในพื้นที่ตาบล 5 พื้นที่ ประกอบด้วย ต.ช่องสาริ กา ต.หนอง
ประดู่จ.กาญจนบุรี ต.ศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ต.บ้านใหม่ จ.พระนครศรี อยุธยา และ ต.สุ ขฤทัยจ.อุทยั ธานี
พบว่าในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนท้องถิ่นในการทางานสภาองค์กรชุมชนในลักษณะ 3 ขา คือ
ชุ มชน ท้องที่ ท้องถิ่น และมีภาคีภายนอกเป็ นตัวกระตุน้ การเรี ยนรู ้และยกระดับการแก้ไขปั ญหาจากคน
ครั วเรื อน ชุ มชน หมู่บา้ น ตาบล และนาไปสู่ การพัฒนาระดับจังหวัด และสอดคล้องกับ สอรั ฐ มากบุญ
(2552) กระบวนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุ มชน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี การที่จะสร้างความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 จะต้องมีจาเป็ นที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและ
องค์ก รพัฒ นาเอกชนจะต้อ งผนึ ก ก าลัง ในการสรรค์ส ร้ า งสภาองค์ก รชุ ม ชนให้เ ข้ม แข็ง มี คุ ณ ภาพ และ
สอดคล้องกับงานชัยยนต์ ประดิ ษฐ์ศิลป์ (2553) แบบมีส่วนร่ วมเพื่อถอดบทเรี ยนในการขับเคลื่อนสภา
องค์กรชุ มชนในจังหวัดภาคตะวันออก กรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล พบว่าสภาองค์กรชุ มชนตาบลทุ่งโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี สาเหตุที่สภาฯ สามารถที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนได้น้ นั เป็ นผลมาจากบุคลากรใน
สภาฯ เป็ นพันธมิตรกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ในส่ วนของประเด็นที่ใช้ในการขับเคลื่อนสภาฯ ซึ่งเทศบาล
ตาบลเมืองคงถือว่าเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รับการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่ถูกต้องง
ตามพระราชบัญญัติองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 และได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร บุคลากรของเทศบาลใน
การอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สภาองค์กรชุมชน
ตาบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่ งพบว่าการขับเคลื่อนสภาฯ ปรากฏออกมาให้เห็นเพียงการประชุมพูดคุย
แลกเปลี่ยนความเห็นของสมาชิกสภาฯ เท่านั้นไม่สามารถจัดทาแผนเพื่อขับเคลื่อนสภาฯ ได้ปัญหาอุปสรรค
ที่ สาคัญในการขับเคลื่ อนงานของสภาฯ คื อ การขาด ความร่ วมมื อของสมาชิ ก สภาฯ กรณี พ้ืน ที่ ในเขต
เทศบาลเมืองรั งสิ ต จังหวัดปทุมธานี เป็ นพื้นที่ที่ไม่สามารถ จัดตั้งสภาองค์กรชุ มชนได้ท้ งั นี้ เพราะภาค
ประชาชนที่จะจัดตั้งสภาฯ เป็ นกลุ่มที่อยู่นอกเหนื อจาก การจัดตั้งของทางเทศบาล ประกอบกับความไม่
เข้าใจในเจตนารมณ์ของสภาฯ ทาให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่น เกิดความเข้าใจผิดและหวาดระแวง
และไม่สอดคล้องกับ หิ รัญญ์ หิ รัญญพิพฒ
ั น์ (2551) ที่ ได้ศึกษาสภาองค์กรชุ มชน ตาบลหนองสาหร่ าย
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบว่าบุคลากรที่มีศกั ยภาพความเป็ นผูน้ ามีนอ้ ยและส่ วนใหญ่กเ็ ข้าไปเป็ นผูน้ าในระบบ
การเมือง ทาให้สภา องค์กรชุ มชนขาดผูน้ าหรื อตัวแทนชุ มชน รวมทั้งประชาชนในชุ มชนยังไม่มีความรู ้
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ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนเท่าที่ควรซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิได้
และไม่ ส อดคล้อ งกับ รั ต นา ปั ช ฌาชัย (2558) บทบาทของสภาองค์ก รชุ ม ชนต าบลกับ การพัฒ นา
ประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณี ศึกษาในพื้นที่ตาบลสะตอน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภาองค์กรชุมชน
มีบทบาทค่อนข้างน้อยในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น ส่ วนปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทสภาองค์กรชุมชนใน
การพัฒนาประชาธิ ปไตย ได้แ ก่ เงื่ อนไขระยะเวลาในการจัด ตั้ง การขาดหน่ ว ยงานสนับสนุ น การวาง
ตาแหน่งของสภาองค์กรชุมชน งบประมาณ สถานที่ในการประชุม เวลาในการจัดการประชุม

ข้ อเสนอแนะ
ประโยชน์ เชิงนโยบายสาธารณะในพืน้ ที่
การมีส่วนร่ วมของสภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงในการดาเนิ นโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วัฒนธรรม ได้รับฉัน ทามติ จ ากผูแ้ ทนทุ ก หมู่ บา้ นทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อประโยชน์ใ นการพัฒนาพื้น ที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอาเภอราษีไศล และการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตาบลเมืองคง
ประโยชน์ เชิงวิชาการ
สภาองค์กรชุมชนตาบลเมืองคงเกิดการเรี ยนรู ้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม ใช้
เวทีจากการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตยจากฐานรากที่มีตวั แทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
ท้องถิ่น เน้นกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ศวรศึกษามีบทบาทของสภาองค์กรชุมชนเมืองคงในการดาเนิ นโครงการตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวัฒนธรรม
(2) ควรศึกษาศักยภาพการบูรณาการการทางานของสภาองค์กรชุ มชนตาบลเมืองคงและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในการบริ หารจัดการโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวัฒนธรรม
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก และ 2) เปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุ โลก จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน โดยสารวจด้วย
แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบล บ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน
400 คน และสุ่ มตัวตัว อย่างแบบชั้นภู มิ สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาบลบ้านคลองมีการนาหลักธรรมาธิบาล
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานในระดับมาก โดยนามาใช้ในงานด้านบริ หารจัดการและการสนับสนุ นการปฏิบตั ิ
ภารกิจของส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มากเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาคือ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลาดับ 2) เมื่อ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
นาหลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนตัวแปรเพศ และสถานภาพ ไม่พบความแตกต่าง
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คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิษณุโลก
Abstract
The objectives of this research were to study people's opinions on the application of good
governance in the practice of Ban Khlong Subdistrict Municipality, Muang District, Phitsanulok Province
and to compare people's opinions on the application of good governance in the practice of Ban Khlong
Subdistrict Municipality, Mueang District, Phitsanulok Province, classified by gender, age, status,
educational level, monthly income. The sample was 400 people living in Ban Khlong Sub-District
Municipality, Muang District, Phitsanulok Province. The research tool was a questionnaire. The statistics
used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and one-way
analysis of variance.
The results showed that Overall, people have an opinion that the principles of good governance
have been applied in their work at a high level, when considering each aspect, it was found that the
principles of good governance were applied in the management and support of government agencies'
missions, and local government organizations is the first, followed by the infrastructure, and religion, art
and culture, customs and local wisdom, respectively. Hypothesis testing found that people who differently
age and educational level have opinion towards the application of good governance in the performance of
the Ban Khlong Sub-District Municipality, Muang District, Phitsanulok Province differently with
statistical significance at the level of 0.05.

Keywords: Good governance, Local government organizations, Phitsanulok
บทนา
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการบริ หารราชการแผ่นดินโดยใช้หลักการกระจายอานาจไปยังท้องถิ่น โดยมี
องค์กรผูร้ ับผิดชอบ ซึ่งมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการดาเนินงานแยกออกจาก
ราชการส่ วนภูมิภาค แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็ยงั ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง เพื่อให้
การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน บนพื้นฐานแนวความคิดเพื่อพัฒนา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย โดยเฉพาะความต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมรั บผิดชอบ
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ชุมชนตนเองและเท่ากับเป็ นการเพิ่มความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการบริ การสาธารณะให้
ทัว่ ถึงและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามความจาเป็ นในแต่ละท้องถิ่น โดยกาหนดเป็ น
พระราชกฤษฎี ก าหลัก เกณฑ์การบริ ห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ที่ ก าหนดให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อ ธรรมาภิบาล
ซึ่งส่ งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์อนั ดีงามขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในฐานะขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องนาหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อธรรมมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักการมี
ส่ วนร่ วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุม้ ค่า มาใช้ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของตน
ด้วย (สถาบันพระปกเกล้า, 2544, หน้า 43)
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2552 (พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6), 2552)และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น, 2542)ได้กาหนดอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบ 4) ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริ หารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 7) ด้านการบริ หารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย, 2552) โดยในการปฏิบตั ิภารกิจทั้ง 7 ด้านจะต้องมีความ
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มตามหลัก ธรรมาภิ บ าล นั่น คื อ การ
บริ ห ารงานจะต้องมาจากความร่ ว มมื อของทั้งสถาบัน ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน รั ฐเป็ นผูม้ ี บทบาทในการ
วางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ เป็ นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพ มีภาระ เป็ นอย่าง
ยิ่งที่รัฐจะต้องมี การ เพื่อปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริ หารจัดการ
ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าที่ มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินที่มี ประสิ ทธิ ภาพมาใช้ และให้มี
ความชานาญของภาครัฐให้มีความทันสมัย เป็ นต้น ส่ วนบทบาทของ องค์การภาคเอกชนและบทบาทของ
ประชาสังคม ที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตัวกันของ สาธารณชนในการต่อต้านการทุจริ ตและ
การประพฤติมิชอบ
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการนาหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานมากน้อยเพียงใด โดยทาการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ที่เทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ทั้งนี้ เพื่อได้แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรณี ศึกษา : เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรณี ศึกษา: เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจยั

การศึกษานี้ นาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและแนวคิดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลมา
ใช้ในการวัดตัวแปรตามคือ การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก และการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาให้ได้ตวั แปรอิสระ
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ได้แก่ เพศ (พระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (จักรแต), 2554; อนิรุทธ์ แดงหยง, 2554) อายุ (พระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (จักร
แต), 2554); นิกร แต้มแก้ว, 2556) สถานภาพ (พระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (จักรแต), 2554) และ ระดับการศึกษา
(พิสมัย คูศรี พิทกั ษ์, 2553; พระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (จักรแต), 2554; นิกร แต้มแก้ว, 2556; สุ ภรณ์ ธเนศานนท์,
2557)

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 ประกอบไปด้วย 6 หลักการ (ถวิลวดี บุรีกลุ , 2558, หน้า 242-243) คือ
1. หลักนิติธรรม (The rule of law) คือ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการ ไม่
เลือกปฏิบตั ิการไม่ทาตามอาเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น
2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมัน่ ถือมัน่ ในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้องตามทานอง
คลองธรรมรวมถึงมีความซื่ อสัตย์จริ งใจ และยึดมัน่ ในความสุ จริ ตคุณธรรมเป็ นแนวทางที่ถูกต้องในการ
ดาเนิ นชี วิต ทั้งความประพฤติและจิตใจซึ่ งแต่ละสังคมกาหนดและยอมรับปฏิบตั ิกนั เช่น ซื่ อสัตย์ อดทน
เมตตากรุ ณา เสี ยสละ เป็ นต้นในระดับกิจการ หลักคุณธรรม คือ การทาธุรกิจด้วยความ มีจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ซึ่ งหมายถึง มาตรฐานทางศีลธรรมคุณธรรมที่ใช้กบั องค์กรทางธุ รกิจ ปั ญหา จริ ยธรรมธุ รกิ จที่เกิ ดขึ้นกับ
กิจการ เช่น การปกปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อหวัง ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การฟอก
เงิน การหลบเลี่ยง หนี ภาษี การละเลยไม่ดูแลด้านความ ปลอดภัยในสถานที่ทางาน การเลือกปฏิบตั ิหรื อมี
สองมาตรฐานในการบริ หารงานบุคคล
3. หลักความโปร่ งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบตั ิตามหลักการที่ควรจะเป็ น
รวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งการให้ และ
รับข้อมูลที่เป็ นจริ งตรงไปตรงมาทันเวลาในระดับกิจการ อาจแปลความหมายของ “Accountability” ว่าเป็ น
“ความรับผิดชอบที่อธิ บายได้” ซึ่ งเป็ นภาระบทบาทของผูบ้ ริ หารในแง่ ข้อผูกพันหรื อความเต็มใจที่จะ
ยอมรั บความรั บผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการรายงานชี้ แจงให้เหตุผลเพื่ออธิ บายการกระทาของ
ตนเองและสามารถตอบคาถามของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้ในทุกที่ ทุกโอกาส เพื่อแจกแจงอธิ บายการกระท า
ทั้งหมดที่ตนรับผิดชอบ
4. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ ในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญรวมทั้งการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น เพื่อรับคาแนะนามาร่ วมวางแผน และ
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ปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับสังคม ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลากหลายและมีความคิดเห็น ที่แตกต่าง
หลัก การมี ส่ว นร่ ว มจะช่ ว ยประสานความคิ ดเห็ น หรื อความต้องการที่ แ ตกต่ าง เพื่ออยู่บน พื้น ฐานโดย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในระดับกิจการ องค์กรจะกาหนดให้มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มี
ประสบการณ์หลากหลายช่วย บริ หารงานขององค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง รวมถึงการตระหนักและสานึกในสิ ทธิและหน้าที่
6. หลักความคุม้ ค่า (Cost – effectiveness or economy) คือ การบริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในระดับบุคคล ความคุม้ ค่าเทียบเคียงได้กบั ความประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อย และใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ อย่าง
จากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าในระดับกิจการ คือ การบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ดหรื อเกิด
มูลค่ามากที่สุด เช่น การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยงั่ ยืน
2. แนวคิดเกีย่ วกับอานาจหน้ าทีข่ องเทศบาลตาบล
การบัญญัติอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบนั้น สามารถจาแนกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ หน้าที่ “ต้องทา” คือหน้าที่บงั คับต้องปฏิบตั ิ และอานาจหน้าที่ “อาจจัดทา” คือหน้าที่ที่เลือก
ปฏิบตั ิได้ (สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2564) ดังนี้
มาตรา 50 ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ตอ้ งทา ในเขตเทศบาล ได้แก่ (1) รักษา
ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบารุ งทางบกและทางน้ า (3) รักษาความสะอาดของถนน หรื อ
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล (4) ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มี
เครื่ องใช้ในการดับเพลิ ง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึ กษาอบรม (7) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ (8) บารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 51 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทา กิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ (1)
ให้มีน้ าสะอาดหรื อการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม (4) ให้มีสุสาน
และฌาปนสถาน (5) บารุ งและส่ งเสริ มการทามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการพิทกั ษ์
รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบารุ งการไฟฟ้าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า และ
(9) เทศพาณิ ชย์
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ ได้ระบุไว้ว่า องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นมีมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบารุ งรักษาทาง
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บก ทางน้ า และทางระบายน้ า (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ (7)
การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน (8) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส (11) การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการ
จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (14) การส่ งเสริ มกีฬา
(15) การส่ งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน (16) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(18) การก าจัด มู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล และน้ า เสี ย (19) การสาธารณสุ ข การอนามัย ครอบครั ว และการ
รักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การ
จัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแล
รักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการ
อื่ น ใดที่ เ ป็ นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการประกาศก าหนด (ส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2564)
จากอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นด้านของการปฏิบตั ิงาน
ตามอานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้ 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน 2) ด้าน
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 4) ด้านการวางแผน การ
ส่ ง เสริ มการลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว 5) ด้ า นการบริ หารจัด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 6) ด้านการศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ 7) ด้านการบริ หารจัดการและการสนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิ จของส่ วนราชการและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
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วิธีการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ทาการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชน
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบล บ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 คน โดยวิธีการคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน
3 ท่าน และ การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทาการทดลอง (Try out) จานวน 30 ชุด และ
ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.94
ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐาน
ของผูต้ อบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถาม เกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลต่อการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษา: เทศบาลตาบลบ้าน
คลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก จานวน 7 ด้าน เป็ นลักษณะ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมาก
ที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) และ เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) ส่ วนที่ 3 เป็ น
คาถามปลายเปิ ดเป็ นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ตอบได้อย่างอิสระ
หรื อแสดงความคิดเห็น
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิ งอนุ มาน ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ F-test สาหรับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย มี
ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.21 – 4.20
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผู้เข้ าร่ วมวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้รับเอกสารรั บรองจริ ยธรรมวิจยั ในมนุ ษย์ เลขที่ G-HU039/2564 วันที่ ให้การ
รับรอง 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 สาหรับการพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั คือ การเข้าร่ วมกิ จกรรมของ
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โครงการวิจยั นี้ เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ผูเ้ ข้าร่ วมอาจปฏิเสธเข้าร่ วม และสามารถถอนตัวหรื อบอกเลิกจาก
การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทั้งสิ้ น

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 58.8) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 41.3) ส่ วนใหญ่มีอายุ 50 – 59 ปี
(ร้อยละ 29.0) รองลงมาคือ มีอายุ 20 – 29 ปี (ร้อยละ 23.5) และ มีอายุ 30 – 39 ปี (ร้อยละ 19.5) ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 60.8) รองลงมาคือ โสด (ร้อยละ 27.8) และหม้าย (ร้อยละ
7.8) ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด (ร้อยละ 35.5) รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 29.0) และ ระดับอนุ ปริ ญญา/ปวส. (ร้ อยละ 23.3) ตามลาดับ กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 58.3) รองลงมาคือ มีรายได้น้อยกว่า
10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 25.0) และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 13.3) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามรายด้าน
การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน
SD ระดับ อันดับ
̅
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านบริ หารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวม

4.11
4.08
4.07
4.00
4.07
4.09
4.13

0.65
0.67
0.71
0.72
0.69
0.69
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08

0.62

มาก

2
4
5
7
5
3
1

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นว่าการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.08, SD= 0.62)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านบริ หารจัดการและ
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
การสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มากเป็ นอันดับหนึ่ง ( ̅ =
4.13, SD = 0.70) รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( ̅ = 4.11, SD = 0.65) และด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (̅ = 4.09, SD = 0.69) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ค่ าสถิติ
p - value
การแปลผล
เพศ
t = 1.429
0.154
ไม่แตกต่าง
อายุ
F = 3.096
0.016*
แตกต่าง
สถานภาพสมรส
F = 1.399
0.243
ไม่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
F = 4.164
0.001*
แตกต่าง
รายได้
F = 1.237
0.294
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.096, p-value = 0.016) และประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบล
บ้านคลองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.164, p-value = 0.001) แต่ประชาชนที่มี
เพศ สถานภาพสมรส และรายได้แ ตกต่ า งกัน มี ความคิ ดเห็ น ว่า การนาหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลองไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. จากผลการวิจยั ซึ่ งพบว่า ประชาชนมี ความคิด เห็ นว่ามี การน าหลัก ธรรมาธิ บาลมาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าเทศบาลตาบลบ้านคลองมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจปฏิบตั ิงานทุก
ด้า น ซึ่ งในจุ ด นี้ ท าให้ ป ระชาชนเห็ น ว่ า การด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลบ้า นคลองนั้น เป็ นไปตาม
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ธรรมาภิบาล ผลการวิจยั สอดคล้องกับการวิจยั ของ พิสมัย คูศรี พิทกั ษ์ (2553) ที่พบว่า ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลและพนักงานเทศบาลสายปฏิบตั ิต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของ ปรี ชา เพ็งภู่ (2553) พระปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (2554) นิกร
แต้มแก้ว (2556) ที่พบว่า ระดับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งในกรณี น้ ีที่ผล
การศึกษาแตกต่างกันนั้นอาจจะเป็ นเพราะพื้นที่ในการศึกษาแตกต่างกัน รวมทั้งระยะเวลาในการศึกษาของ
งานวิจยั แตกต่างกันหลายปี ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว การบริ หารจัดการภาครัฐมีปรับปรุ งมาตรการ
ตัวชี้ วดั ต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น ประกอบกับประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทั้ง
องค์การปกครอง ส่ วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และเข้าใจสิ ทธิ หน้าที่ของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นมากขึ้น
2. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านอายุ ซึ่งพบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีอายุ
น้อยกว่าจะมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก มีการนาหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ใ นการปฏิ บ ัติงานสู งกว่าผูท้ ี่ มีอายุมากกว่า นั่น แสดงให้เ ห็ น ว่า คนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ความใส่ ใ จกับ
การเมืองและการบริ หารท้องถิ่น เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารท้องถิ่นของตน ทาให้คนกลุ่มนี้ เข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้าน
คลองมากกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับนิ กร แต้มแก้ว (2556) ซึ่ งพบว่า การเปรี ยบเทียบ
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ อาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตาม
ความคิดเห็ นของคณะกรรมการหมู่บา้ น จาแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสาเหตุที่ทาให้ผลการศึกษา
แตกต่างกันอาจจะเป็ นเพราะบริ บททางด้านเวลาในการศึ ก ษา และบริ บททางด้านพื้น ที่ ที่ทาการศึ ก ษา
แตกต่างกัน
2.2 ปั จจัยด้านระดับการศึกษา ซึ่ งพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่าจะมีความคิดเห็ นต่อการนาหลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานสู งกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่ากว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่านั้นมีความ
เข้าใจในระบบการบริ หารงาน ระบบงบประมาณ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของเทศบาลมากกว่าผูท้ ี่
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
มีระดับการศึกษาต่ากว่า และยังเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของประชาชนในแง่ของการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงานต่าง ๆ ของเทศบาลมากกว่านัน่ เอง ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ พิสมัย คูศรี พิทกั ษ์ (2553) ซึ่ ง
พบว่า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับการปฏิ บ ัติงานตามหลัก ธรรมาภิ บาล และประสิ ทธิ ผลการปฏิ บ ัติงานของ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษายังไม่
สอดคล้องกับ นิ กร แต้มแก้ว (2556) ซึ่ งพบว่า การเปรี ยบเทียบการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ อาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ น
จาแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษายังไม่สอดคล้องกับ สุ ภรณ์ ธเนศานนท์ (2557) ซึ่ ง
พบว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้นมีความคิดเห็นที่มากกว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ซึ่ งสาเหตุที่ทาให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะ
บริ บททางด้านเวลาในการศึกษา และบริ บททางด้านพื้นที่ที่ทาการศึกษาแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ควรเพิ่มการเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาสาธารณู ปโภค
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น
2. การนาหลัก ธรรมาภิ บาลไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิต เทศบาลควรมีการกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้ชดั เจน
3. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย เทศบาลควรเพิ่มการให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการจัด
วางผังเมืองเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อให้ได้ความคิดเห็ นหรื อความต้องการที่แตกต่างกันอันนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจที่ดีที่สุด
4. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการวางแผน
การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ยกรรมและการท่องเที่ยว เทศบาลควรจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบในด้านนี้อย่างชัดเจน
และกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชดั เจน
5. การนาหลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการบริ หาร
จัด การและการอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม เทศบาลควรกาหนดผูร้ ั บผิด ชอบ กาหนด
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชดั เจน
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
6. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลควรกาหนดผูร้ ับผิดชอบ หน้าที่ บทบาท ที่
ชัดเจน
7. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านบริ หารจัดการ
และการสนับสนุ น การปฏิ บตั ิ ภ ารกิ จ ของส่ ว นราชการ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เทศบาลควร
สนับสนุ นสภาตาบลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดมัน่ ในความสุ จริ ต
คุณธรรมอันเป็ นแนวทางที่ถูกต้องของการพัฒนาท้องถิ่น
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ควรเพิ่มการเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาสาธารณู ปโภค
โดยให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบทาการสารวจความต้องการ ความจาเป็ นในการจัดทาสาธารณู ปโภคในพื้นที่
ต่าง ๆ จากนั้นนาผลการสารวจมาจัดลาดับความสาคัญ และดาเนิ นการจัดทาให้ตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสมต่อไป โดยมีการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. การนาหลัก ธรรมาภิ บาลไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิต หน่วยงานที่รับผิดชอบของเทศบาลควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินสภาพของสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน ว่ามีความพร้อมในการใช้งาน หรื อมีการเกิดการชารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ หากพบว่า
มีก็ดาเนิ นการปิ ดการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย ดาเนิ นการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องเต็มศักยภาพ
3. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการจัดระเบียบ
ชุ ม ชน สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย เทศบาลโดยหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบควรเพิ่ ม การให้
ประชาชนได้มีส่ว นร่ วมในการจัดวางผังเมื องเท่าที่ จ ะสามารถทาได้ เพื่อให้ได้ความคิดเห็ นหรื อความ
ต้องการที่แตกต่างกันอันนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ดีที่สุด โดยการจัดประชุมประชาคมที่ประชาชนในชุมชน
สามารถเข้าร่ วมได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง ในการประชุมดังกล่าวมีการนาเสนอแนวคิด ความต้องการ
ความก้าวหน้าในการดาเนินการต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ
4. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการวางแผน
การส่ งเสริ มการลงทุ น พาณิ ยกรรมและการท่ องเที่ ย ว เทศบาลโดยหน่ วยงานที่ รับผิด ชอบควรจัด ให้มี
กิ จกรรมที่ เสริ มศักยภาพด้านการประกอบอาชี พให้กับประชาชน เช่ น การจัดกิ จกรรมอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับการประกอบการ การพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและการบริ การในชุมชน การจัดให้มีตลาดนัดจาหน่าย
PSPARN 2022
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
หรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการพัฒนาสิ นค้าใน
ชุมชน
5. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการบริ หาร
จัดการและการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลโดยหน่ วยงานที่รับผิดชอบ ควรจัด
กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ปลุกจิตสานึ กสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสมบัติส่วนรวม
อาจจะมีการจัดเวรยามเพื่อดูแลทรัพย์สินส่ วนรวม และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อให้ประชาชนเกิด
สานึกในความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะเหล่านั้น
6. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านการศาสนา
ศิ ล ปวัฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เทศบาลควรจัด กิ จ กรรมเพื่ อ อนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ นฟู
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ที่กาลังสู ญหายหรื อที่สูญหายไปแล้วให้กลับมามีคุณค่า โดยอาศัยปราชญ์
ชาวบ้าน หรื อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรับผิดชอบ มีการจัดเวทีประกวดและมีการให้รางวัล โดยอาจ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอานาจเหนือขึ้นไปเพื่อจัดเวทีในระดับจังหวัด
7. การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ด้านบริ หารจัดการ
และการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลควรมีการ
ประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องหรื อมี ภารกิ จที่ มีความคล้ายคลึ งกันเพื่อจัดกิ จกรรมที่ พึง
ประสงค์ เช่ น มี การประชุ มร่ ว มกัน ระหว่างองค์การบริ หารส่ ว นตาบลและเทศบาล เพื่อแบ่งปั นการใช้
ทรัพยกรร่ วมกัน หรื อร่ วมกันสอดส่ องดูแลชุมชน หรื อการประสายองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่อการจัด
โครงการที่เป็ นภารกิจร่ วมกัน เช่น โครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -2019 ที่ มี ต่ อ มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา และ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้วิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ ในการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 3 กลุ่มประกอบด้วย 1) คณะอาจารย์ 2) นักศึกษา
และ 3) บุ ค ลากรหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานในเขตมหาวิ ทยาลัย วลัย ลักษณ์ ใช้แบบสัม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้างโดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วเป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการจาแนกข้อมูล
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ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 เป็ น
ปั ญหาที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบในการเรี ยน ซึ่ งส่ งผลให้ตอ้ งเรี ยนออนไลน์เพื่อ
ป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ จึงทาให้การเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ยากขึ้น มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง
เนื่องจากเดินทางได้ยากมากขึ้น เพราะด้วยมาตรการต่าง ๆ การควบคุมในการเข้าเมืองมากขึ้น ซึ่งแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 มีแนวทางมากมายที่
สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด-2019ได้ เช่ น มีการเตรี ยมความ
พร้อมในรู ปแบบการเรี ยนออนไลน์ ทาสื่ อการเรี ยนการสอนให้น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เรี ยนให้แก่นักศึกษา และจะต้องมีการสอบวัดความรู ้นกั ศึกษาทุกสัปดาห์ เพื่อนามาปรับใช้วิธีการสอนใน
ครั้งต่อไป เป็ นต้น นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเตรี ยมความพร้อมในการป้องกัน โดยมีการ
จัดวัคซี นให้แก่นักศึกษา มีการเตรี ยมจุดวัดอุณหภูมิในมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ออนไลน์

คาสาคัญ : การแพร่ ระบาดของโควิด-2019, แนวทางแก้ไขปัญหา, ผลกระทบ
Abstract
The objectives of this study were 1) to study the problems and impacts of the COVID-19
epidemic. towards Walailak University 2) to study the solution to the problem and the impact of the
COVID-2019 epidemic on Walailak University by using a qualitative research method the study of data
from three key informant groups, 1) faculty members, 2) students, and 3) personnel or staff working in
Walailak University, an unstructured interview form used as a tool for reviewing the study. interviewing
and data analysis using data classification methods.
The results showed the Problems and impacts of the epidemic of the coronavirus disease 2019 It
is a problem that affects various aspects, whether it is an impact on learning. This results in having to
study online to prevent the spread of infection. Therefore, learning can be more difficult to learn. There
are obstacles in the journey because it is more difficult to travel. Because with various measures, more
control over immigration the guidelines for solving problems, and the impact of the epidemic of the
COVID-2019 There are many ways to deal with the epidemic situation of the COVID-2019, such as
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preparing for online learning. Make teaching materials more interesting to create motivation in studying
for students and there must be a student proficiency test every week. In order to adapt the teaching method
the next time, etc. In addition, Walailak University has preparedness to prevent by providing vaccinations
for students There is a temperature measuring point in the university. And there is an online teaching and
learning management.

Keywords : Covid-19 epidemic, Solution, Effect
บทนา
การระบาดของโควิด-19 นับเป็ นโรคระบาดครั้งยิง่ ใหญ่ ซึ่งมีการแพร่ กระจายไปทัว่ โลก โดยเริ่ มต้น
ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบครั้งแรกในนครอู่ฮนั่ เมืองหลวงของมณฑลหู เป่ ย์ ประเทศจีน องค์การ
อนามัย โลกได้ประกาศให้ก ารระบาดนี้ เป็ นภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ระหว่างประเทศ ในวัน ที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2563 และประกาศให้เป็ นโรคระบาดทัว่ โลก ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ไวรัสโควิด-19 มีการ
แพร่ เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัด ใหญ่ โดยผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะ การไอ หรื อการ
สัมผัสใกล้ชิด ผูท้ ี่ได้รับเชื้อจะมีอาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ และหายใจลาบาก และอาจมีภาวะแทรกซ้อน
เช่น ปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจลาบากเฉี ยบพลัน ปั จจุบนั ยังไม่มีวคั ซี นหรื อยาต้านไวรัส การรักษาจึง
พยายามมุ่งเป้าไปที่การจัดการกับอาการของโรค และรักษาแบบประคับประคอง (Joseph, Andrew, 2020)
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนทัว่ ประเทศ ในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน ทั้งเรื่ องการเดินทางไปมาหรื อเดินทางข้ามจังหวัด สาย
การบิน รถประจาทาง และรถไฟ มีการลดจานวนการให้บริ การ ส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ภายในจัง หวัด นอกจากนี้ ในเรื่ อ งการศึ ก ษาก็มี ผ ลกระทบอย่างมาก ทางจังหวัด นครศรี ธ รรมราชได้มี
มาตรการป้ องกันเพื่อไม่ให้นักเรี ยนและนักศึกษาต้องมีความเสี่ ยวต่อการรับเชื้ อโควิด-19 มี โดยทางผูว้ ่า
ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ออกคาสั่งให้สถานศึกษาทุกระดับ จัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
ออนไลน์ และรอดูสถานการณ์ของการระบาดของโควิด -19 แต่มีกรณี ยกเว้นสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความพร้อม และมีมาตรการป้ องกันที่รัดกุม สามารถให้อธิ การบดีของแต่ละมหาลัยตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ทางมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์มีการจัดการเรี ยนการสอนใน 3 รู ปแบบ คือการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน การเรี ยนการสอนออนไลน์
และการเรี ยนการสอนแบบผสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และศูนย์บริ การการศึกษาจัดทาการสารวจการ
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ได้รับวัคซีนของนักศึกษาและสอบถามความต้องการในการเลือกประเภทรู ปแบการเรี ยนได้ ซึ่งปรากฏว่าใน
ปี การศึกษาดังกล่าว ต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 3 รู ปแบบ บางรายวิชาต้องมีการจัดการเรี ยนผสม
ระหว่างการเรี ยนในชั้นเรี ยนและออนไลน์ จึงส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับรู ปแบบวิธีการในการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมกับทุกรู ปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ก็ยงั ดูจะยืดเยื้อไปอีกนาน
รซึ่งก็ยงั คงส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนการสอน ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนของมหาลัยต่อไป (วรรณธิดา ถึงพร้อม, 2564)

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด-2019 ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรอบแนวคิดของการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิดทฤษฎี)
1. ผลกระทบการแพร่ ระบาด COVID-19 ต่ อการจัดการศึกษา
คาว่า ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลสะท้อนที่เกิดจากการแพร่ ระบาด COVID-19 ต่อการ
จัดการศึกษา (เทื้อน ทองแก้ว, 2563) ประกอบด้วย
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1) การจัดการเรี ยนการสอน วิกฤติ COVID-19 ได้เป็ นโอกาสให้สร้างแนวคิดใหม่ทางการ
เรี ยนรู ้ หรื อการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการใหม่ นวัตกรรมใหม่ การเรี ยนสลับกัน ทั้งที่โรงเรี ยนและบ้าน พบว่า
นวัตกรรมทางการเรี ยนที่เหมาะสมที่สุดในช่วงระบาด คือ การเรี ยนแบบผสมผสาน (Schwenger, 2018)
เป็ นวิธีสอนในระบบผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ของผูส้ อนและความสามารถ
ของผูเ้ รี ย น เช่ น การใช้ร ะบบการสอนออนไลน์ ผ สมผสานกับ สาระการเรี ย นรู ้ ใ นลัก ษณะอื่ น ๆ เช่ น
ผสมผสานกับวิธีการของ Web-Based Technology ผสมผสานกับวิธีการสอนหลาย ๆ วิธีผสมผสานกับ
เทคโนโลยีทางการสอนกับการสอนในชั้นเรี ยนปกติ และการใช้เทคโนโลยีทางการสอนกับการปฏิบตั ิ
งานจริ ง
2) ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กทักษะ หรื อการปฏิบตั ิ จะมีผลกระทบไป
ด้วย ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง เมื่อสถานศึกษาปิ ด นักเรี ยนอยูบ่ า้ นผูป้ กครองดูแลในวัย
เด็ก ส่ วนระดับอุดมศึกษา แม้ว่าจะสามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองได้ ก็มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงทรัพยากรการ
เรี ยนรู ้
3) ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อนักเรี ยน นักเรี ยนนักศึกษาเกิดความเครี ยดจากภาวะที่ตอ้ งอยู่
ในบ้านแม้ว่าจะมีการคลายมาตรการแล้วก็ตาม แต่การเข้าเรี ยน หรื อเดินทางยังกังวลกับการกลับมาของการ
ระบาด ผลกระทบจากรายได้ของผูป้ กครอง การช่วยเหลือของรัฐก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทวั่ ถึง
4) ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน การบริ หารต้องเป็ นนักสื่ อสารที่ดี หรื อหาคนที่มีประสบการณ์
การสื่ อสารมาช่วย ครู ผสู ้ อน ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนการสอน จากการสอนในชั้นปกติ มาเป็ นการ
สอนแบบผสมผสาน และการเตรี ยมการสอนเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย การจัดห้องเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน
การจัดช่วงเวลาสอน การทดสอบ รวมทั้งระเบียบและเกณฑ์การประเมินการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งปรับปรุ ง
2. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีใหม่
การจัดการศึกษาแบบ Home School จะต้องมีมากขึ้น บทบาทหน้าที่ของผูป้ กครองจึงมีความสาคัญ
มากขึ้น โดยพ่อแม่ผปู ้ กครองจะต้องเป็ นเสมือนผูช้ ่วยครู ที่ตอ้ งทางานร่ วมกับครู ในการดูแลการศึกษาของ
เด็ก ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ การสร้างความเข้าใจ
ทั้งกับเด็ก และผูป้ กครอง การเรี ยนผ่านออนไลน์ที่กาลังขับเคลื่อนอยูใ่ นขณะนี้ นอกจากเรี ยนตามหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนแล้ว ต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้เด็กคิดตาม (Office of the Higher Education Policy,
National Science, Research and Innovation Council, 2020)
New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็ นการให้น้ าหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปั ญหาเดิม เช่น ให้
น้ าหนักกับปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครู อาจารย์และนักเรี ยนมากกว่าจานวนชัว่ โมงที่นักเรี ยนอยู่ใน
ห้องเรี ยน หรื อเรี ยนผ่านสื่ อโทรทัศน์หรื อสื่ อออนไลน์ หรื อ ให้น้ าหนักกับการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกับความ
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
สนใจของนักเรี ยน เชื่ อมโยงกับชุ มชนและบริ บทที่นักเรี ยนอยู่มากกว่าการเรี ยนรู ้ อิงตามมาตรฐานแบบ
เดียวกันทั้งประเทศ และให้น้ าหนักกับการเรี ยนรู ้เพื่อสุ ขภาพกายและใจควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการ และ
นักการศึกษาที่จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาได้แนวคิดในการบริ หารสถานศึกษา
(สุ วิมล มธุรส, 2564)

วิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คณะอาจารย์ 2) นักศึกษา และ 3) บุคลากรหรื อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน ในเขตมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการดาเนินวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ มีลกั ษณะแนวคาถามแบบไม่มีโครงสร้าง และนาไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแก้ไข ทาการ
ปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญทาการปรับแก้ไขแนวคาถามให้มีความตรงเชิงเนื้ อหา และมีความ
สมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการจาแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) ตามวัตถุประสงค์การ
วิจยั จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการเปรี ยบเทียบข้อมูล (Comparison analysis) เพื่อหาความ
เหมือน และความแตกต่างของข้อมูล (กิจฐเชต ไกรวาส, 2556)

ผลการวิจยั
การศึ ก ษาปั ญ หาและผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -2019 ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะนาเสนอผลการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
PSPARN 2022
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ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
1. ผลการศึ กษาปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโควิด -2019 ที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.1 ปัญหาและผลกระทบต่ออาจารย์ผสู ้ อน
(1) มีปัญหาและผลกระทบต่อการเดินทางมาสอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจารย์
ผูส้ อนมีท้ งั อาจารย์ประจาที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช และอาจารย์พิเศษที่ตอ้ งเดินทางมาจากต่าง
พื้นที่ ในช่วงของการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 รัฐบาลและจังหวัดมีการประกาศมาตรการใน
การเดิ น ทางเข้าออกจังหวัด หรื อ การเดิ น ทางข้ามจัง หวัด ท าให้อ าจารย์ผูส้ อนที่ อยู่ต่า งพื้ น ที่ ก ารความ
ยากลาบากในการเดินทางมาสอนในที่ต้ งั ในช่วงที่ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบในห้องเรี ยน และแบบ
ผสมผสาน โดยหากต้องเดินทางข้ามจังหวัดก็ตอ้ งมีการตรวจเชื้อเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK เป็ นประจาทุก
ครั้งก่อนเดินทางมาสอน และจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หากขาดเอกสารดังกล่าวบางจังหวัดต้องมีการ
กักตัวเมื่อถึงที่หมายอีกด้วย
(2) ปัญหาและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน จากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น การเรี ยนการสอนต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานสาธารณสุ ข คือ สวมใส่ หน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นที่สาธารณะหรื อ
ขณะทาการสอนในห้องบรรยาย ต้องเว้นระยะห่ าง ล้างมือบ่อย ๆ ใช้เจลหรื อแอลกอฮอล์ หลีกเสี่ ยงสถานที่
แออัด ไม่เปิ ดแอร์เพื่อให้อากาศไหลเวียน ซึ่งส่ งผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันที่เปลี่ยนไปเป็ นการใช้ชีวิตแบบ
new normal ที่ตอ้ งปรับตัว
(3) ปั ญ หาและผลกระทบต่ อ รู ปแบบการการสอน วิ ธี ก ารสอนต้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการสอนออนไลน์ หรื อการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และในห้องเรี ยน หาก
เป็ นรายวิชาที่เน้นการปฏิบตั ิตอ้ งขยับรายวิชาดังกล่าวออกไปซึ่งต้องหาวิชาที่เป็ นลักษณะบรรยายมาจัดการ
เรี ยนการสอนแทนก่อน ซึ่ งบางครั้ งทาให้การเรี ยนการสอนขาดความต่อเนื่ อง ในขณะเดี ยวกันต้องปรั บ
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีการใช้เทคโนโลยี เรี ยกว่าสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่อาจารย์
ต้องปรับบทบาทในการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้แบบใหม่ การพัฒนาแนวคิดแบบใหม่
(Design Thinking) การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill) ในภาวะวิกฤติ และกระบวนการทางความคิด
(Mindset) ให้แก่นกั ศึกษา
(4) ปั ญหาและผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักศึกษา เมื่อใช้ระบบการเรี ยนการ
สอนแบบออนไลน์ นักศึกษาส่ วนใหญ่ปิดกล้องในขณะเรี ยนทาให้อาจารย์ไม่ทราบได้วา่ นักศึกษายังนัง่ เรี ยน
อยู่หรื อไม่ นักศึกษาขาดการปฏิสัมพันธ์กบั อาจารย์ผูส้ อน ซึ่ งทาให้อาจารย์ทราบได้ยากว่านักศึกษาเข้าใจ
หรื อไม่ บ่อยครั้งต้องจัดทาแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษา และนักศึกษาขาการบริ หาร
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เวลาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่ งบ่อยครั้งที่นกั ศึกษาเข้าชั้นเรี ยนออนไลน์และทากิจกรรม
อื่น ๆ ควบคู่กนั ไป อาทิ การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเสริ มความงาม เป็ นต้น
1.2 ปัญหาและผลกระทบต่อบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน
(1) ปั ญหาและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน ในการปฏิบตั ิงานหรื อระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน จาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 หลายฝ่ ายมีการทางานแบบให้
บุคคลากรปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่บา้ น (work from home) ทาให้เกิดปั ญหาในการทางาน เช่น การประสานงาน การ
ติดต่องานข้ามฝ่ ายงาน ต้องใช้เวลามากขึ้น ในบางครั้งหากฝ่ ายงานใดที่ยงั คงมีการให้หมุนเวียนกันเข้ามา
ปฏิบตั ิงานภายในสานักงาน หากผูผ้ ูป้ ฏิบตั ิงานท่านใดติดโควิดก็ตอ้ งปิ ดฝ่ ายงานนั้น เพื่อให้ผูท้ ี่ป่วยได้ไป
รักษาตัว และผูส้ ัมผัสใกล้ชิดต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และบางตาแหน่งงานมีผปู ้ ฏิบตั ิงานเพียง 1 คน เมื่อ
ติดโควิดแล้วต้องไปพักรักษาตัวก็ไม่มีผใู ้ ดปฏิบตั ิงานแทนได้ ส่ งผลให้ทาให้การทางานเกิดความล่าช้า
(2) ปัญหาและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน จากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโควิด-2019 ต้องมี ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ต้องใส่ หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาขณะเดินทางมาปฏิบตั ิหน้าที่ และขณะอยู่ในสานักงาน ส่ งผลให้บุคลากรบางท่านมีปัญหาเรื่ อง
การหายใจไม่สะดวก นอกจากนี้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางมาปฏิบตั ิงาน โดยต้องเน้นการใช้
รถส่ วนตัวมากขึ้น และต้องต้องห่ ออาหารกลางวันมารับประทานเองที่โต๊ะทางาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
จากการสัมผัสหรื อได้รับเชื้อโควิด-19 รวมทั้งเกิดความวิตกกังวลสู งเมื่อต้องเดินทางมาปฏิบตั ิงานและต้อง
พบปะผูค้ นจานวนมาก กลัวว่าตนจะเป็ นพาหะในการนาเชื้อไวรัสไปสู่ บุคคลในครอบครัว
1.3 ปัญหาและผลกระทบต่อนักศึกษา
(1) ปั ญหาและผลกระทบต่อการเรี ยน จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-2019 ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศ
ของศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศจังหวัดเรื่ อง
การให้ปรับวิธีการเรี ยนการสอนให้เป็ นแบบออนไลน์ เพื่อป้ องกันและลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้ อของ
ไวรัส ซึ่งส่ งผลกระทบต่อนักศึกษาบางกลุ่มที่บา้ นยังไม่มีความพร้อมและสถานที่เหมาะสมในการเรี ยนแบบ
ออนไลน์ นักศึกษาบางครอบครัวมีฐานะยากจน ยังขาดเครื่ องมือที่สนับสนุ นการเรี ยน เช่ น คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน และอินเทอร์ เน็ต รวมทั้งนักศึกษาบางคนที่พกั อาศัยอยู่ในเขตชนบท ทาให้
เวลาเรี ยนต้องเดินทางเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ ที่โรงเรี ยนที่เคยศึกษาในชั้นมัธยมที่อยู่ในเขตเมือง นอกจากนี้
ที่พกั อาศัยของนักศึกษาบางคนเป็ นบ้านที่ไม่ได้มีการแบ่งห้องส่ วนตัว เวลาเรี ยนนักศึกษาต้องนั่งเรี ยนใน
พื้นที่ส่วนรวมของบ้าน ทาให้ขาดสมาธิ ในการเรี ยน เรี ยนไม่เข้าใจ และตามเพื่อนไม่ทนั และยากต่อการ
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สอบถามอาจารย์ผสู ้ อน จนเกิดความเครี ยดสะสม รวมทั้งการทารายงานหรื อกิจกรรมกลุ่มที่ตอ้ งอาศัยการ
พูดคุยกันผ่านออนไลน์ ทาให้รู้สึกว่าการทารายงานยากขึ้น
(2) ปัญหาและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวัน จากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโควิด-2019 ต้องมี ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ต้องใส่ หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่อต้องออกจากที่พกั ไปยังสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิ ดความวิตกกังวลสู ง เนื่ องจากหาก
นักศึกษารายใดติดโควิดและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และไม่มีอุปกรณ์ที่สนับสนุ นการเรี ยน
เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บแลต สมาร์ทโฟน ส่ งผลให้ตอ้ งขาดเรี ยนเป็ นจานวนหลายวัน ทาให้เรี ยนตาม
เพื่อนไม่ทนั ก่อให้เกิดความเครี ยด
2. ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด 2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(1) จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีออกการประกาศคาสั่งจังหวัดนครศรี ธรรมราช
เรื่ อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยกาหนดให้สอดคล้องและเป็ นไปตามประกาศของศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
(2) จังหวัด นครศรี ธรรมราช ได้มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กให้ความรู ้ และ
ข้อมู ลข่าวสารเกี่ ย วกับการดู แ ลตนเอง และแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุ ขแก่
ประชาชน และเร่ งประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับวัคซีนให้ติดต่อสถานพยาบาลในอาเภอเพื่อขอรับวัคซีน
(3) จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้จดั ทา โครงการ “คนคอน รวมใจสู ้ภยั โควิด” เพื่อ
ลดจานวนผูป้ ่ วยโควิดจากเดิ มที่ เป็ นพื้นที่ สีแดงให้เป็ นศูนย์ โดยมีการสนับสนุ นการใช้พืชสมุนไพรฟ้ า
ทะลายโจร เพื่อเป็ นการป้องกันและรักษาโรค โดยมีการนาไปแจกจ่ายแก่กลุ่มเสี่ ยงในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด
2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
(1) อาเภอท่าศาลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลท่าศาลา (รพ.สต.
ท่าศาลา) ดาเนิ นการให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุ ข
(2) อ าเภอท่ าศาลา ได้ร่ ว มกับ อาสาสมัครสาธารณสุ ข อาเภอท่ าศาลา (อสม.)
ดาเนิ นการเฝ้ าระวัง สอดส่ อง โรคระบาดในพื้นที่ ชุมชน และทาหน้าที่ คดั กรองกลุ่มเสี่ ยงเบื้องต้น และ
ติดตามข้อมูลของผูท้ ี่มีความเสี่ ยงหรื อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ ยงเข้ามายังชุมชน และรายงานต่ออาเภอ รวมทั้ง
มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแก่คนในชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมเข้ารับวัคซีน
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2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(1) มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ มี ก ารด าเนิ นการตามค าสั่ ง ของจั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช และดาเนิ นการตามประกาศของศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้มีการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน คือมีท้ งั การเรี ยนออนไลน์และเรี ยนในชั้นเรี ยน ซึ่งก่อนเปิ ดภาคเรี ยนได้
มีการกาหนดให้นกั ศึกษาที่ประสงค์จะเข้ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัยต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม โดย
ต้อ งท าการแสดงหลัก ฐานในระบบเพื่ อ รั บ บัต รผ่า นเข้า มหาวิ ท ยาลัย และมี การด าเนิ น การตรวจ ATK
นักศึกษาและอาจารย์ก่อนเข้าชั้นเรี ยนในครั้งแรก และมีการสุ่ มตรวจอย่างต่อเนื่อง
(2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการดาเนินการอานวยความสะดวกแก่อาจารย์ผสู ้ อน
และนักศึกษาด้านอุปกรณ์การเรี ยน โดยมีการให้นกั ศึกษา และอาจารย์ สามารถยืมโน้ตบุค๊ เพื่อใช้สาหรับการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ได้ และมีการสารวจนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่ องอินเตอร์ เน็ต ให้สามารถมาติดต่อ
และรับบริ การอินเตอร์เน็ตแบบเติมเงินได้
(3) มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ มี ก ารด าเนิ น การอ านวยความสะดวกในการจัด
ช่องทางการเรี ยนการสอนออนไลน์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา โดยมีระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยใน
การช่วยอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเรี ยน การสอบ และอัพโหลดคลิปการสอน เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถนาไปศึกษาทบทวนได้ นอกจากนี้ ยงั มีการจัดหาโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยน
การสอนแก่อาจารย์และนักศึกษา โดยมีการจัดซื้ อระบบ Zoom Meeting ให้แต่ละสานักวิชาสามารถไป
ลงทะเบียนช่วงเวลาใช้ในการเรี ยนการสอน และทากิจกรรมต่าง ๆ ได้
2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของอาจารย์
(1) อาจารย์มีการเตรี ยมอุปกรณ์การสอน อาทิ กล้อง โน้ตบุค สัญญาณอินเตอร์เน็ต
เป็ นต้น และจัดเตรี ยมระบบโปรแกรมที่จะใช้สอน โดยมีการทดสอบการใช้ระบบก่อนการสอน
(2) อาจารย์มีการปรับรู ปแบบการสอน โดยเน้นการออกแบบนวัตกรรมการการ
สอน ในระบบผสมผสานในหลายลักษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ ของผูส้ อนและความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน เช่น การใช้ระบบการสอนออนไลน์ผสมผสานกับสาระการเรี ยนรู ้ในลักษณะอื่น ๆ เช่น ผสมผสาน
กับวิธีการของ Web-Based Technology และการใช้เทคโนโลยีทางการสอนกับการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษาให้รู้สึกเสมือนอยูใ่ นห้องเรี ยนจริ ง
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2.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน
(1) บุคลากร ติดตามประกาศเรื่ องมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดไวรั สโคโรนา2019 ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิตนตามประกาศอย่างเคร่ งครัด
(2) บุคลากร มีการสอนงาน และเวียนงานกันในฝ่ ายงานเพื่อให้สามารถทางาน
แทนกันได้ในกรณี มีบุคลากรท่านใดติดโควิด เพื่อให้งานไม่เกิดความล่าช้า
(3) บุคลากร งดเว้นการดาเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ ยง หรื อเดินทางไปในพื้นที่เสี่ ยง
เพื่อป้องกันการเป็ นพาหะแก่ผอู ้ ื่น
2.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของนักศึกษา
(1) นักศึกษา มีการปรับตัวต่อการเรี ยนออนไลน์ โดยมีการติดตั้งอินเทอร์ เน็ตที่
บ้านและจัดหาอุปกรณ์การเรี ยนที่จาเป็ น โดยการยืมจากมหาวิทยาลัย และซื้ออุปกรณ์เพิ่มเอง
(2) นักศึกษามีการจัดสถานที่สาหรับใช้เรี ยน โดยจัดสถานที่ที่มีความเป็ นส่ วนตัว
เพื่อให้เอื้ออานวยต่อการเรี ยน

อภิปรายผล
1. ปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบในการเรี ยนการการสอน และ
การใช้ชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับการศึกษาของมนธิ ชา ทองหัตถา (2564) ที่ว่า ปั ญหาที่ครู พบในการ
จัดการเรี ยนรู ปแบบออนไลน์คือ ปั ญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมที่
ใช้สาหรับการเรี ยนแบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาทางด้านการเงิน และปั ญหาพฤติกรรมของนักเรี ยน
เช่ น การบริ หารจัดการเวลาและความรั บผิดชอบต่อตนเองของนักเรี ยน และปั ญหาครอบครัวที่นักเรี ยน
บางส่ วนต้องทางานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวขณะอยูบ่ า้ น
ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากทั้ง การศึ ก ษาในครั้ งนี้ และการศึ ก ษาของมนธิ ช า ทองหัต ถา (2564) เป็ น
การศึกษาในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชเหมือนกัน ซึ่ งอยู่ภายใต้บริ บทแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒ นธรรม รวมทั้ง ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื อ ข่ า ยสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน แม้ว่ า ระดับ ของ
สถานศึกษาจะแตกต่างกันระหว่างระดับมหาวิทยาลัยกับระดับโรงเรี ยน แต่ขอ้ ค้นพบในด้านสภาพปั ญหา
และผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 มีความใกล้เคียงกัน
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2. แนวทางการแก้ไขปั ญหาและผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยแนวทางการแก้ไขปั ญหาและผลกรทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-2019 ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และอาเภอท่าศาลา สอดคล้องกับการศึกษาของสี ตีปาตีฮะร์ อีลา,
อิควาณี วานิ, อาฟี ดะห์ ดอเลาะ, วัชระ ขาวสังข์ และปิ ยะดา มณี นิล (2564) ที่ว่า การแก้ปัญหาการรับมือและ
การป้องกันการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางหน่วยงานภาครัฐ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการที่
รัฐบาลออกประกาศ และได้กาหนดในการปฏิบตั ิของประชาชนที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดโดยให้ประชาชน
สวมใส่ หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่ อนออกจากบ้านและหมัน่ ล้างมืออยู่เสมอเพื่อป้ องกันเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 และ เสริ ม ศัก ยภาพในการแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ โรคระบาดไวรั ส โคโรนา 2019 ด้ว ยการจัด อบรม
ประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการให้ความรู ้ดา้ นการดูแลสุ ขภาพแก่ประชาชนในช่วงที่โรคระบาดไวรัสโคโรนา
2019 ได้มีการระบาด โดยเตรี ยมความพร้อมทุกเรื่ องทั้งในการเตรี ยมสถานที่ในการกักตัวให้กบั ประชาชนที่
กลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัด และหน่วยงานราชการได้มีการจัดเตรี ยมสถานที่งานเว้นระยะห่ างและ
สวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดในการปฏิบตั ิงาน และมีบริ การเจลล้างมือให้กบั บุคลากรประชาชนก่อนมาใช้
บริ การ
นอกจากนี้ แนวทางการแก้ไขปั ญหาและผลกรทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ วิมล มธุ รส (2564) ที่ว่า การจัดการ
ศึกษาในระบบออนไลน์ในยุค NEW NORMAL COVID-19 ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีการบริ หารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริ หาร ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ดา้ นอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบหลักสู ตรโดยคานึ งถึงความแตกต่างของนักเรี ยนแต่ละ
คน การระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศถูกสั่งปิ ดเพื่อป้องกันการ
แพร่ ระบาดของโรค ทาให้ท้ งั นักเรี ยน นักศึกษา และอาจารย์ผสู ้ อน ต้องปรับตัวเข้าสู่ การเรี ยนการสอนแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้หลักสู ตรยังคงดาเนิ นต่อไปได้อย่างไม่ขาดตอน การบริ หารจัดการต่อการเรี ยนการสอน
สามารถเข้าถึงของนักเรี ยนทุกคนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้อาจารย์ประสบความสาเร็ จในการจัดการ
เรี ย นรู ้ โดยมี ก ารหารื อ และวางแผนร่ ว มกัน ของบุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในทุ ก ภาคส่ ว น เช่ น พ่ อ แม่
ผูป้ กครอง นักศึกษา รวมไปถึงคณาจารย์ในการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันการแพร่ ระบาดของมหาวิทยาลัย
1.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มาตรการเว้นระยะห่างในหอพักและห้องเรี ยน
1.2 มหาวิทยาลัยควรมี การกาหนดการเรี ยนการสอนในห้องไม่เกิ น 30 คน โดยอาจจะ
สลับกันตามเลขที่คี่หรื อคู่ในการเข้าห้องเรี ยนของนักศึกษา
1.3 มหาวิทยาลัยควรมีการพ่นฆ่าเชื้อในห้องเรี ยนทุกครั้งหลังจากที่นกั ศึกษาเรี ยนเสร็ จ
1.4 มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจการเข้าออกของบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่ ในมหาวิทยาลัย
2. ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมการแพร่ ระบาดของมหาวิทยาลัย
2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการสุ่ มตรวจเอทีเค นักศึกษาทุกสัปดาห์ โดยสุ่ มตรวจจานวนร้อยละ
20ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
2.2 มหาวิทยาลัยควรมีการสุ่ มตรวจเอทีเค นักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย
สุ่ มตรวจจานวนร้อยละ 40 ของนักศึกษาทุกหอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ข้อเสนอแนะด้านการแก้ไขปัญหาการจัดการการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
3.1 มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลของการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ หากเป็ น
ภาคปฏิบตั ิ หรื อนักศึกษาไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรี ยนออนไลน์ อาจารย์อาจจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาร
เป็ นทักษะอื่น ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
3.2 มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนมีการวัดความรู ้จากนักศึกษาทุกสัปดาห์
4. ข้อเสนอแนะด้านการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
4.1 มหาวิทยาลัยควรให้ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคระบาดไวรั สโคโรนา-2019 ความรู ้ ดา้ นการ
ป้องกันตัวเองที่ชดั เจนต่อนักศึกษา
4.2 มหาวิทยาลัยควรมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ หรื อจุดให้บริ การเจลแอลกอฮอล์ให้แก่
นักศึกษาในทุกสัปดาห์ที่มีการเรี ยนการสอน
4.3 มหาวิทยาลัยควรให้นกั ศึกษาที่กลับมาจากพื้นเสี่ ยงรายงานตัวและทาการตรวจหาเชื้อ
ในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาคนอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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Maxamed, Khadar (2020). COVID-19 DASHBOARD, Somalia. สื บค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2564, จาก
https://covid19.who.int/region/emro/country/so
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ด้านการ
จัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ และ 2) เพื่อศึกษาปั ญหาในการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติดา้ นการจัดการป่ าไม้ไป
ปฏิบตั ิ การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั เอกสาร โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ซึ่งได้จากเอกสารทางวิชาการ
ผลงานวิจยั บทความวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสื บค้นจากสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และเอกสารทุติย
ภูมิที่เกี่ยวข้อง สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์
เนื้อความ (Textual Analysis)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการน านโยบายป่ าไม้แ ห่ ง ชาติ ด้า นการจัด การป่ าไม้ไ ปปฏิ บ ัติ
ประกอบด้วย การวางแผนและการควบคุม ในด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย การกาหนดภารกิ จและการ
มอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน มาตรการในการให้คุณให้โทษ และผลของการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ ปั ญหาอุปสรรคในการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติดา้ นการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ 1) นโยบายด้านการ
จัดการป่ าไม้ขาดความเป็ นเอกภาพในการนาไปปฏิบตั ิ 2) หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ดา้ นการจัดการป่ าไม้ขาด
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เอกภาพ ไม่เอื้อต่อการบริ การและการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน 3) นโยบายป่ าไม้ดา้ นการจัดการ
ป่ าไม้ขาดความยัง่ ยืนและความชัดเจนในการปฏิบตั ิ

คาสาคัญ : นโยบายสาธารณะ , การนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ , การจัดการป่ า
Abstract
The objectives of this study were 1) to study the process of implementing national forest policy,
and 2) to study the problems in the implementation of the national forestry policy on forest management;
this research uses a document research method. By collecting data from primary documents which can be
obtained from academic documents, research results, academic articles Academic information obtained
from searching electronic media, and related secondary documents for data analysis, content analysis, and
textual analysis were used.
The results of the study found that National Forest Policy Implementation Process
Implementation of forest management includes planning and control. In terms of policy objectives
Assigning tasks and assignments operational standards Measures to punish you and the results of the
implementation of the policy Problems and obstacles in implementing the national forestry policy on
forest management; 1) the forest management policy lacks unity in its implementation, 2) the forest
management agency lacks unity. Not conducive to services and promoting public participation, 3) forest
policy in forest management lacks sustainability and clarity in its implementation

Keywords : Public Policy , Implementation of the Policy , Forest Management
บทนา
“ทรัพยากรป่ าไม้” เป็ นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และความมัน่ คงของประเทศมา
เป็ นเวลานาน ในระยะเวลาที่ผา่ นมา พื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการใช้ประโยชน์ไม่
เหมาะสม และไม่เป็ นธรรม ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้ แม้รัฐบาล
ในแต่ละสมัยจะพยายามแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่ก็ยงั ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่วางไว้ได้ท้ งั หมด โดยในปี พ.ศ.
2527 รัฐบาลในขณะนั้นได้กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่ าไม้ โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบาย
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ป่ าไม้แห่งชาติ” เพื่อกาหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการป่ าไม้ในระยะยาว ต่อมาคณะกรรมการนโยบาย
ป่ าไม้แห่งชาติได้มีคาสัง่ แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจัดทาร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ” ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
ได้จดั ทาร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ เพื่อเป็ นกรอบการดาเนิ นงานในการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของ
ชาติจนถึงปั จจุบนั (คณะอนุ กรรมการจัดทาร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติและร่ างแผนแม่บทพัฒนาการป่ าไม้
แห่ งชาติ, 2563) โดยการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศนั้นมีความจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไข
เพื่อเป็ นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และความมัน่ คงของประเทศอย่างมีดุลยภาพและยัง่ ยืน
คณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แ ห่ งชาติ ไ ด้มี คาสั่งจัด ท าร่ า งนโยบายป่ าไม้แ ห่ ง ชาติ และร่ างแผนแม่ บ ท
พัฒนาการป่ าไม้แห่ งชาติข้ ึน เพื่อจัดทาร่ างให้เสร็ จโดยเร็ ว และให้พิจารณาทบทวนทุก 3 ปี ซึ่ งมีการจัดทา
ร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการจัดทาจากหลายแหล่ง
เช่น เอกสารทางวิชาการหรื อผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานการณ์การป่ าไม้ในทุกมิติท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น
นโยบายป่ าไม้แห่งชาติได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ 4 ประการ บทบัญญัตินโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ
จานวน 24 ข้อ โดยครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการป่ าไม้ ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการ
บริ การจากป่ าไม้และอุตสาหกรรมป่ าไม้ และด้านการพัฒนาระบบบริ หารและองค์กรเกี่ ยวกับการป่ าไม้
(คณะอนุกรรมการจัดทาร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติและร่ างแผนแม่บทพัฒนาการป่ าไม้แห่ งชาติ, 2563) ซึ่ ง
ทางคณะผูว้ ิจยั เลื อกที่จะศึ กษานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ เนื่ องจากคณะผูว้ ิจยั เห็ นว่า
ปั จจุบนั ประชาชนในประเทศขาดการสนใจป่ าไม้เท่าที่ควร และพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีสภาพเสื่ อมโทรม
ซึ่ งมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่ องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า การเผาป่ า
การบุกรุ ก และการใช้ที่ดินในการใช้สอยประโยชน์ต่าง ๆ อีกทั้งการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิก็มีความ
จาเป็ น เพราะ เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดเป็ นผลในทางปฏิบตั ิ คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษากระบวนการต่าง ๆ ในการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการนานโยบายป่ าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการนานโยบายป่ าไม้แห่งชาติดา้ นการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ
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กรอบแนวคิดของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาตัวแบบทางทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบตั ิของวรเดช จันทรศร ตัวแบบ
ที่ยดึ หลักเหตุผล (วรเดช จันทรศร, 2554, หน้า 131) มาปรับเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกีย่ วกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
1.1 ความหมายของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Public Policy Implementation)
Mazmanian, Daniel A. & Sabatier, Paul A. (1989, pp. 20-21) ได้ให้ความคิดเห็นว่า การนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิหมายถึง การนาการตัดสิ นใจกาหนดนโยบายที่ ได้กระทาไว้ ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของกฎหมาย คา
พิพากษาของศาล คาสั่งของรัฐบาลหรื อคณะรัฐมนตรี ไปปฏิบตั ิให้ประสบความสาเร็ จ โดยมีกระบวนการ
ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ การพิจารณาผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
การยินยอมปฏิบตั ิตามของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง และการพิจารณาผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากการรับรู ้ของผูต้ ดั สิ นใจ
กาหนดนโยบาย และหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ
วรเดช จันทรศร (2554, หน้า 16) กล่าวว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นการศึกษาว่าองค์การที่
รับผิดชอบสามารถนาและกระตุน้ ให้ทรัพยากรทางการบริ หารตลอดจนกลไกที่สาคัญทั้งหมดมาปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรื อไม่ แค่ไหน เพียงใดหรื ออีกนัยหนึ่ งการนานโยบายไปปฏิบตั ิจะให้ความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่ องของความสามารถที่จะผลักดันให้การทางานของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้
ตั้งเป้าหมายเอาไว้
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1.2 ตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation Models)
วรเดช จันทรศร (2554, หน้า 129-146) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ ใน
อดีตได้เสนอตัวแบบทางทฤษฎีของการนานโยบายไปปฏิบตั ิรวม 6 ตัวแบบ ดังนี้
1) ตัวแบบที่ยดึ หลักเหตุผล (Rational Model)
2) ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model)
3) ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model)
4) ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model)
5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model)
6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model)
ตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบนี้ มีตวั เเปรตามคือผลที่ได้จากกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ และตัวแปร
อิสระที่ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นและส่ งผลให้เกิ ดผลการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ซึ่ งในแต่ละตัวแบบที่ วรเดช
จันทรศร ได้พฒั นาขึ้นจะพิจารณาถึงขอบเขตที่เฉพาะ และค้นพบว่าตัวแบบแต่ละตัวแบบจะมีตวั แปรอิสระ
ที่แตกต่างกัน
งานวิจยั ชิ้นนี้เลือกตัวแบบที่ 1 คือ ตัวแบบยึดหลักเหตุผลมาใช้ในการศึกษากระบวนการนานโยบาย
ป่ าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ
ตัวแบบยึดหลักเหตุผล
ตัวแบบที่ยึดถือฐานคติที่ว่า "นโยบายที่ประสบความสาเร็ จจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์และ
การกิจที่ชดั เจน มีการมอบหมายงาน และกาหนดมาตรฐานการทางานให้แก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ขององค์การมี
ระบบวัดผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษ" ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิเริ่ มต้นมาจากการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรื อผลลัพธ์
ที่ผกู ้ าหนดนโยบายต้องการ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิสามารถกาหนดภารกิจ มอบหมายงานหรื อกาหนดความ
รับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่ งจะช่วยให้การประสานการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยราบรื่ น นอกจากนี้ การกาหนดมาตรฐานในการทางานยังอานวยประโยชน์ให้เกิ ด
ระบบการประเมิ น ผลที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นการง่ า ยที่ ผูบ้ ริ ห ารนโยบายสามารถควบคุ ม
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละฝ่ ายได้อย่างตลอดเวลาและต่อเนื่ อง ในประเด็นสุ ดท้าย ระบบการ
ประเมินผลที่สมบูรณ์และการมีมาตรฐานในการทางานที่เด่นชัดย่อมส่ งผลให้การใช้ระบบการให้คุณให้โทษ
เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมมากมากยิ่งขึ้น และการสร้างความเป็ นธรรมในระบบจะช่วยเสริ มสร้างให้มาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงานสู งขึ้นอีกด้วย
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ภาพที่ 1 ตัวแบบทางทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบตั ิของ วรเดช จันทรศร : ตัวแบบที่ยดึ หลักเหตุผลที่มา
(วรเดช จันทรศร, 2554, หน้า 131)
2. นโยบายด้ านการจัดการป่ าไม้
นโยบายด้านการจัดการป่ าไม้ (คณะอนุ กรรมการจัดทาร่ างนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติและร่ างแผน
แม่บทพัฒนาการป่ าไม้แห่งชาติ, 2563) ประกอบด้วย
1) เชื่ อ มโยงการท างานของภาครั ฐ ในการบริ ห ารจัด การป่ าไม้ทุ ก ระดับ ให้ มี เ อกภาพ และ
ประสานกันตามห่ วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริ หารราชการทุกระดับ รวมทั้งมีการประสานความร่ วมมือ
และพัฒนากลไกหรื อเครื่ องมือในการสนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ ้นส่ วนการพัฒนาป่ าไม้
ของชาติในภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง
2) กาหนดให้มีพ้นื ที่ป่าไม้ทวั่ ประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
2.1) ป่ าอนุรักษ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
2.2) ป่ าเศรษฐกิจและป้าชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
โดยก าหนดให้เ พิ่ ม และพัฒ นาพื้ น ที่ ป่ าไม้ท้ งั ป่ าอนุ รั ก ษ์ ป่ าเศรษฐกิ จ และป่ าชุ มชน ให้ได้ต าม
เป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่กาหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่ าไม้แห่งชาติ

1234 PSPARN 2022

บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
3) จ าแนกพื้น ที่ ป่าไม้เ พื่อการบริ หารจัด การในภาพรวมของประเทศและระดับพื้น ที่ พร้ อมทั้ง
กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
4) ปรั บปรุ งแนวเขตที่ดินป่ าไม้ทุกประเภทของรั ฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) พัฒ นาระบบสารสนเทศทรั พ ยากรป่ าไม้ ทั้ง ในภาพรวมของประเทศและระดับ พื้ น ที่ ใ ห้มี
มาตรฐานเอกภาพ ทัน ต่ อ สถานการณ์ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป่ าไม้ทุ ก ประเภท และเชื่ อ มโยงกับ ข้อ มู ล ด้า น
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรอื่นของประเทศ และกาหนดหน่วยงานหรื อคณะบุคคลผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
และเหมาะสม
6) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่ วนให้มีจิตสานึ กและมีส่วนร่ วม รวมทั้ง
รับผิดชอบในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
7) หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่ าไม้ในที่ดินป่ าไม้ของรัฐทุกรู ปแบบให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการดาเนินงานที่ชดั เจน
8) บริ หารจัดการป่ าอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรื อมีจุดเด่นเฉพาะตัว
โดยให้คงไว้ซ่ ึงสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด
9) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ของ
รัฐอย่างเหมาะสม เป็ นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และคานึ งถึ งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ โดยให้แล้วเสร็ จภายใต้กรอบเวลา
10) พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และการตลาดเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาทรั พยากรป่ าไม้อย่าง
เหมาะสม
11) ฟื้ นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยกาหนดพื้นที่เป้ าหมายในการฟื้ นฟูอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่ อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ ผลการดาเนิ นงานต่อสาธารณะบนพื้นฐานการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน และกาหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และ
ส่ วนท้องถิ่น
12) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการป่ าชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถอานวยประโยชน์ต่อ
ชุ มชน สร้ างความตระหนักในการอนุ รักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็ นส่ วนส่ งเสริ มให้ชุมชนและท้องถิ่ น
เข้มแข็ง และเป็ นการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืน
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13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็ น
รู ปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุม้ ครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมของประเทศ

วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร ปฐมภูมิ
(Primary Sources) ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดาเนิ นการศึกษาจาก
เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั บทความทางวิชาการต่าง รวมถึงข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสื บค้นทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อสื่ อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการนานโยบายป่ าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ ไปสู่ การปฏิบตั ิ
1. วิธีการรวบรวมเอกสาร
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน ตารา ผลงานวิจยั บทความวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อความ (Textual Analysis) โดยทา
การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ตามตัวแบบยึดหลักเหตุผล

ผลการวิจยั
การศึกษาการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ จะนาเสนอผลการศึกษา
ตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษากระบวนการนานโยบายป่ าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ
1.1 การวางแผนและการควบคุม
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1) วัตถุประสงค์ ของนโยบาย
นโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ ได้มีกาหนดวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
รวมทั้งคานึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป่ าไม้ดว้ ย โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ
มี 4 ประการ ดังนี้
(1) เพื่อให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุ ลของระบบนิ เวศ
และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
(2) เพื่อหยุดยั้งและป้ องกันการทาลายทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(3) เพื่อให้มีการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่ าไม้สัตว์ป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม ยัง่ ยืน เป็ นธรรม และเป็ นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยคานึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
(4) เพื่อให้ระบบบริ หารจัดการทรั พยากรป่ าไม้มีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานองค์
ความรู ้และนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
2) การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
หน่ วยงานที่มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานด้านการจัดการป่ าไม้ ประกอบด้วย 2 กรม
หลักภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดการป่ าไม้ ดังนี้
(1) กรมป่ าไม้ (Royal Forest Department – RFD) ซึ่งทาหน้าที่ในการออกแบบ
แผนการ จัดการป่ าสงวนแต่ละแห่ ง ออกใบอนุญาตเพื่อการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่ า และบังคับใช้
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับป่ าสงวน
(2) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation – DNP) ที่ทาหน้าที่ดูแลบริ หารอุทยานแห่ งชาติ และเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์
ป่ า ซึ่งรวมถึงป่ าในพื้นที่ดว้ ย
โดยทั้งสองหน่วยงานจะแบ่งความรับผิดชอบพร้อมทางานร่ วมกับตารวจแห่งชาติ
เพื่อบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่ควบคุมแต่ละอาณาเขต
3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
นโยบายด้านการจัดการป่ าไม้ ได้มีการกาหนดการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ตามรู ปแบบการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และเน้นให้มีการเชื่อมโยงการทางานด้านการจัดการป่ าไม้
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ทุกระดับ เน้นให้มีการประสานความร่ วมมือและพัฒนากลไกการทางาน สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
การทางานร่ วมกันกับภาคีเครื อข่ายในรู ปแบบหุน้ ส่ วน
นอกจากนี้ ในส่ วนของ ของนโยบายเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ได้มีการกาหนดสัดส่ วนของพื้นที่
ให้ เ ป็ นมาตรฐาน โดยให้ มี พ้ื น ที่ ป่ าไม้ท ั่ว ประเทศอย่ า งน้ อ ยในอัต ราร้ อ ยละ 40 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ
ประกอบด้วย 1) ป่ าอนุ รักษ์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ 2) ป่ าเศรษฐกิจและป่ าชุมชนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดระเบี ยบการครองที่ดินหรื อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้
4) มาตรการในการให้คุณให้โทษ
การดาเนิ นการนโยบายป่ าไม้ ด้านการจัดการป่ าไม้ ได้มีการส่ งเสริ มการสร้างแรงจูงใจใน
การปลูกป่ า หรื อการส่ งเสริ มในเรื่ องการให้ความรู ้ดา้ นการใช้ประโยชน์ที่ดินป่ า แก่ประชาชนผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมป้ องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ า กิจกรรมโครงการ
ส่ งเสริ มปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม โครงการพัฒนาป่ าไม้ร่วมกับองค์กรและภาคีเครื อข่าย
แบบบูรณาการ เป็ นต้น ซึ่ งให้เกิดการกระตุน้ การดูแลรักษาป่ าไม้ และเกิดการร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน
นอกจากนี้ มีการกาหนดมาตรการและขั้นตอน ที่แน่ นอนชัดเจน เกี่ยวกับการปราบปราม
และการลงโทษผูก้ ระทาผิด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ รวมการปราบปรามในแต่ละภาคและให้มี มาตรการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูม้ ีอิทธิ พล และผูก้ ระทาผิดไว้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน ของหน่ วยราชการและ
ภาคเอกชน
1.2 ผลการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ในการขับเคลื่อนนโยบายป่ าไม้แห่งชาติดา้ นการจัดการป่ าไม้ มีการขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่
การปฏิบตั ิผา่ นใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) นโยบาย แผน และองค์กร และ 2) ระบบฐานข้อมูลที่ดินป่ าไม้
1) นโยบาย แผน และองค์กร มีการจัดทานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติพ.ศ. 2528 โดย
นโยบายป่ าไม้ดงั กล่าว ได้ใช้เป็ นกรอบการดาเนินงานพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบนั โดยในด้านการจัดการป่ า
ไม้ ได้มีการกาหนดเป็ นนโยบาย ด้านการจัดการป่ าไม้ 13 ข้อ มีการดาเนิ นงานผ่านหน่วยงานหลัก คือ กรม
ป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งภาคีเครื อข่าย
2) ระบบฐานข้อมูลที่ดินป่ าไม้ มีการจัดทาแนวเขตป่ าไม้และที่ดิน ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและหลักวิชาการ และเพิกถอน ส่ วนที่ซอ้ นทับกันเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการจาแนกพื้นที่ดิน
ป่ าไม้ เพื่อให้บริ หารจัดการมีความสะดวก โดยมีการจาแนกแผนที่ เช่น จาแนกพื้นที่เป็ นพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่
เพื่อการเกษตร และพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อจาแนกที่ดินป่ าไม้ (Zoning) เพื่อให้การบริ หารจัดการ
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ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดทาฐานข้อมูลผูใ้ ช้ประโยชน์และผูค้ รอบรองพื้นที่เขตป่ า ทั้งที่อยู่
มาก่อนการประกาศป่ าไม้และอยู่หลังการประกาศป่ าไม้ จัดทาฐานข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัย
หรื อทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ท้ งั หมด เพื่อการพิสูจน์สิทธิและคืนสิ ทธิในที่ดินให้กบั ราษฎรที่ถูกรอนสิ ทธิ
มาเป็ นระยะเวลานานจากปัญหาการประกาศเขตป่ าซ้อนทับที่ราษฎร
2. ผลการศึกษาปัญหาในการนานโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติด้านการจัดการป่ าไม้ ไปปฏิบัติ
2.1 ปัญหานโยบายด้านการจัดการป่ าไม้ขาดความเป็ นเอกภาพในการนาไปปฏิบตั ิ
นโยบายด้านการจัดการป่ าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายป่ าไม้แห่ งชาติพ.ศ. 2528 ได้มีการกาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่ าไม้ไว้หลายประการ เช่นกาหนดให้มีพ้นื ที่ป่าไม้ทวั่ ประเทศอย่างน้อยใน
อัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยให้เป็ นป่ าเพื่อการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และ
ป่ าเพื่อเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่ งมีการกาหนดเมื่อปี พ.ศ. 2528 แต่ปัจจุบนั สภาพ
ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งจานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น แต่นโยบายยังไม่ได้รับการปรับปรุ งให้เหมาะสม นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าว รวมทั้งนโยบายที่
เกี่ ย วข้อ งอื่ น ๆ ยังมี เ นื้ อหาที่ ขดั แย้ง เช่ น นโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ ม
แห่ งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ได้กาหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้เป็ นร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ โดยเป็ นพื้นที่ป่า
อนุ รัก ษ์ไม่น้อยวกว่าร้ อยละ 30 และพื้นที่ ป่าเศรษฐกิ จ ร้ อยละ 20 หรื อแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 กาหนดให้รักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 19 และให้เพิ่มพื้นที่
ป่ าไม้ ให้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เป็ นต้น ซึ่งทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในแต่ละภาคส่ วนเกิดความสับสน
ในการขับเคลื่อนนโยบาย
2.2 ปั ญหาหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ดา้ นการจัดการป่ าไม้ขาดเอกภาพ ไม่เอื้อต่อการบริ การและการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การดาเนิ นการด้านการจัดการป่ าไม้ยงั เป็ นแบบแยกส่ วน ขาดการบูรณาการหลักวิชาการและการ
บริ หารจัดการที่เหมาะสม มักเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายของฝ่ ายการเมือง ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยงั เกิดความขัดแย้งหรื อไม่ชดั เจนของขอบเขตพื้นที่
ป่ าไม้และหน่ วยงานด้านการจัดการป่ าไม้บางส่ วน รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 ได้มีการยุบ
หน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้และบริ การประชาชนในระดับภูมิภาค คือ ป่ าไม้จงั หวัด
และป่ าไม้อาเภอ และโอนภารกิจบางส่ วนให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด ทาให้
ขาดความต่อเนื่องในการทางาน และการให้บริ การประชาชนและการจัดการอย่างมีส่วนร่ วมกับชุมชนได้รับ
ผลกระทบ
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2.3 ปัญหานโยบายป่ าไม้ดา้ นการจัดการป่ าไม้ขาดความยัง่ ยืนและความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้บางแห่งมีการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์โดยชุมชน การแก้ไขปั ญหาที่ผา่ นมา
รั ฐได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาหลายประการ แต่มีการเปลี่ ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมือง โดยส่ วนใหญ่นโยบายจะมีลกั ษณะผ่อนปรนหรื อบรรเทาปั ญหาชัว่ คราว ในขณะที่ประชาชนมี
ความต้องการที่ดินป่ าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ ทาให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุดและไม่ได้รับการแก้ไขที่
ยัง่ ยืน

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการศึกษาการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ พบว่า เป็ นไปตาม
ขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยมีข้นั ตอนการวางแผนและควบคุม โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน มาตรการในการให้คุณให้
โทษ สอดคล้องกับการศึกษาของธันภัทร โคตรสิ งห์ (2556, หน้า 3) เรื่ อง การนานโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิ บตั ิ ที่ พ บว่า กระบวนการนานโยบายโฉนดชุ มชนไปปฏิ บตั ิ สรุ ปได้เป็ น 5 ขั้น ตอนหลัก ได้แ ก่ การ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสู่ การปฏิบตั ิ การสร้างการยอมรับในนโยบาย การดาเนินงาน
เพื่ อจัดให้มี โ ฉนดชุ มชน และการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงาน และสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษา
ของวรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง, อริ ษา ลิ้มกิติศุภสิ น และสมบูรณ์ สุ ขสาราญ (2560, หน้า 154) เรื่ อง การนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ : กรณี ศึกษานโยบายรับจานาข้าวเปลือกในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2
(ชัยนาท ลพบุรี สิ งห์ สิ งห์บุรี อ่างทอง) ที่พบว่า กระบวนการนานโยบายรับจานาข้าวเปลือกไปปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ โดยส่ วนกลางจะเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
รับผิดชอบในการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การกาหนดพื้นที่ การรับจานา
ยุง้ ฉาง การรับจานาใบประทวน การวัดความชื้ นและสิ่ งเจือปน การตรวจสอบคุณภาพข้าว และการจัดทา
หลักฐานและสถานที่เก็บข้าวตามโครงการ
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ, การนานโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบตั ิ และการนานโยบายรับจานาข้าวเปลือกไปปฏิบตั ิในกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2
(ชัยนาท ลพบุรี สิ งห์ สิ งห์บุรี อ่างทอง) นั้น หน่ วยงานที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ กรม
อุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช , กรมที่ ดิน และกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ มี
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ อยู่เป็ นประจา ดังนั้น จึงทาให้ข้ นั ตอนในการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิมีความคล้ายคลึงกัน เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิได้มีการทดลองปฏิบตั ิและปรับแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ จนมีความลงตัวแล้ว
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บทความฉบับเต็ม
โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
ส่ วนผลการศึกษาปั ญหาในการนานโยบายป่ าไม้แห่ งชาติดา้ นการจัดการป่ าไม้ไปปฏิบตั ิ พบว่า
ประกอบด้วย (1) ปั ญหานโยบายด้านการจัดการป่ าไม้ขาดความเป็ นเอกภาพในการนาไปปฏิบตั ิ 2) ปั ญหา
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดา้ นการจัดการป่ าไม้ขาดเอกภาพ ไม่เอื้อต่อการบริ การและการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน และ (3) ปั ญหานโยบายป่ าไม้ดา้ นการจัดการป่ าไม้ขาดความยัง่ ยืนและความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิ สอดคล้องกับการศึกษาของพลอยนภัส ทองสายบุญลี (2558, หน้า 13) เรื่ อง การศึกษาปั ญหาและ
แนวทางแก้ปัญ หาการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ของสถานศึ ก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา พระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 1 ที่ พ บว่ า ปั ญ หาสู ง สุ ด ในการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ข อง
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรี อยุธยา เขต 1 ได้แก่ ปั ญหาด้านการ
ตรวจสอบ กากับดูแล และประเมินผล รองลงมา คือ ปั ญหาด้านการจัดองค์การบริ หารและประสานงาน
และปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านการประชุมอบรมหรื อการสัมมนา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการนานโยบายสาธารณะไปสู่ การปฏิบตั ิน้ นั จะต้องมีการดาเนินงานร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน อีกทั้งยังมีกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยและกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การดาเนิ นนโยบายเป็ นจานวนมาก ดังนั้น การจัดการปั ญหาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเอกภาพของ
นโยบายและหน่ ว ยงานที่ น านโยบายไปปฏิ บ ัติ รวมทั้ง การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาชนในการ
ตรวจสอบ กากับดูแล และประเมินผล จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ

ข้ อเสนอแนะ
1) ผูท้ ี่มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย ควรมีการกาหนดนโยบายที่มีความเป็ นธรรม โดยได้รับการ
ยอมรับจากสังคม อีกทั้งควรนึ กถึงในด้านของรัฐเอง ทางสังคม และระหว่างประเทศด้วย ซึ่ งนโยบายป่ าไม้
เเห่ ง ชาติ ด้า นการจัด การป่ าไม้ เป็ นเรื่ อ งที่ ทางรั ฐ บาลทาการก าหนดขึ้ น เพื่ อเเก้ไ ขปั ญหาป่ าไม้ จึ งควร
ตระหนักถึงทางสังคมให้มาก เพราะประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการใช้พ้นื ที่ป่าด้วย
2) ควรมีการเลือกวิธีการและแนวทางของนโยบายที่เหมาะสมที่สุด ที่ตอบโจทย์กบั วัตถุประสงค์ที่
ได้กาหนดไว้ และนโยบายนั้นสามารถที่ จะเเก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี โดยในการตัดสิ นนโยบายป่ าไม้
แห่ งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้ นับเป็ นการเเก้ไขปั ญหาของรัฐบาลเกี่ยวกับป่ าไม้ในเชิงของคาสั่ง โดยรัฐจะ
ใช้อานาจในการตัดสิ นนโยบายในครั้งนี้ ซึ่ง คาสัง่ ถือเป็ นรู ปแบบสาคัญอย่างหนึ่งในการตัดสิ นนโยบาย
3) องค์การ หรื อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายป่ าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่ าไม้
ไปปฏิบตั ิ ควรดาเนินการให้นโยบายบรรลุวตั ถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนานโยบายไปปฏิบตั ิน้ ีจะเป็ น
การวัดความสามารถและศักยภาพของผูน้ าไปปฏิบตั ิดว้ ย
PSPARN 2022
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โครงการประชุ มวิชาการระดับชาติเครื อข่ ายการศึกษา วิจัยและความสั มพันธ์ ทางวิชาการ
ด้ านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
4) เมื่อมีการดาเนินการเเล้ว ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล การติดตามผลของนโยบายป่ าไม้เเห่งชาติ
ด้านการจัดการป่ าไม้ ควรมีการประเมินผลหลังจากได้ดาเนินการนานโยบายไปปฏิบตั ิดว้ ย เพื่อให้ทราบถึง
ผลการดาเนินการ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ซึ่ งสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งประเมินผล
คือ จะได้ทราบว่านโยบายดังกล่าว สามารถดาเนิ นการได้ต่อ ปรั บปรุ งเเก้ไขความบกพร่ อง หรื อต้องยุติ
นโยบายดังกล่าว ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการป่ าไม้ตอ้ งมีการประเมินผล และการร่ วมมือกัน
ของทุกฝ่ าย จึงจะสามารถประเมินจนได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
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นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ. พิมครั้งที่ 1 กรุ งเทพฯ : ส่ วนคณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่งชาติ สานัก
แผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้.
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