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คณะกรรมการจัดงานประชุมวชิาการระดบัชาตเิครือข่ายการศึกษา วจิัยและ

ความสัมพนัธ์ทางวชิาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

ที่ปรึกษา 
1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
2. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4. คณบดีวิทยาลยับริหารศาสตร์    มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
5. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มหาวิทยาลยัพะเยา 
6. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ    มหาวิทยาลยัศิลปากร 
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร์     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมัฤทธ์ิ    ยศสมศกัด์ิ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร.วิเชียร  ตนัศิริคงคล 

 

คณะกรรมการอ านวยการ  

 1. หวัหนา้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์    ประธานกรรมการ 
 2. หวัหนา้ภาควิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 
 3. หวัหนา้ภาควิชานิติศาสตร์     กรรมการ 
 4. ประธานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต    กรรมการ 
 5. ประธานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต    กรรมการ 
     (สาขาวิชาการบริหารงานยติุธรรมและสังคม)    
 6. ประธานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต    กรรมการ 
     (สาขาวิชายทุธศาสตร์และความมัน่คง)  
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 7. ประธานหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต    กรรมการ 
     (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการปกครอง) 
 8. ประธานหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  กรรมการ 
 9. ประธานหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต    กรรมการ 
 10. ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต    กรรมการ 
      (สาขาวิชายทุธศาสตร์และความมัน่คง) 
 11. ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     กรรมการ 
      (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการปกครอง)  
 12. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันาระบบงานวจิยัและเครือข่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
 13. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
 14. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายดิจิทลัและส่ือสารองคก์ร    กรรมการ 
 15. ผูรั้กษาการแทนหวัหนา้ส านกังานคณบดี    กรรมการ 
 16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร  เพญ็สูตร   กรรมการ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นรุตม ์  เจริญศรี    กรรมการ   
 18. อาจารย ์ดร.ศศิพชัร์     ชยัศิริบดินทร์   กรรมการ   

19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลีนี    คุม้สุภา    กรรมการ  
 20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา  ลีระศิริ    กรรมการ   

21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รวีวรรณ  แพทยส์มาน   กรรมการ  
 22. นางสุนทรี     โตวฒัน์นิมิต   กรรมการ   

23. นางสาวภูษณิศา     สายค า    กรรมการ   
 24. ดร.พิชญ ์    จิตตภ์กัดี   กรรมการ  
 25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  แสงสุโพธ์ิ   กรรมการ 
 26. ดร.รุจาดล      นนัทชารักษ ์   กรรมการ   
 27. อาจารยน์ารีวรรณ    กล่ินรัตน ์   กรรมการ   

28. ดร.เกรียงไกร    เจริญผล    กรรมการ   
 29. อาจารย ์ดร.วิชชาญ     จุลหริก    กรรมการ   
 30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพล   พินิจ    กรรมการ 
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31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัด์ินาวนิ  กรรมการ  
 32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั   อารักษโ์พชฌงค ์  กรรมการ  
 33. ดร.สุรภทัร์     พิไชยแพทย ์  กรรมการ   
 34 ดร.โกสินทร์     เตชะนิยม  กรรมการ 
 35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งทิพย ์ จนัทร์ธนะกลุ     กรรมการ 
 36. ดร.กฤษณุ    รอดรักษา  กรรมการ 
 37. อาจารยกิ์ตติ    วิสารกาญจน  กรรมการ 
 38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวนธง  ครุฑจอ้น  กรรมการ 
 39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  ยคุนัตวนิชชยั  กรรมการ 
 40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรพร  ทองขะโชค  กรรมการ 
 41. ดร.วิชชาญ    จุลหริก   กรรมการ 
 42. ดร.อภิรดี    จิโรภาส   กรรมการ 
 43. ดร.ยศธร    ทวีพล   กรรมการ 
 44. ดร.นวิทย ์    เอมเอก   กรรมการ 
 45. ดร.วลยัลกัษณ์   รัตนวงศ ์  กรรมการ 
 46. อาจารยชี์วนนัท ์   คุณพิทกัษ ์  กรรมการ 
 47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรทิพย ์ ชยัฉกรรจ ์  กรรมการ 
 48. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณภา  ทองแดง  กรรมการ 
 49. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยนัต ์  รัชชกลู   กรรมการ 
 50. รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ   เลิศสมพร   กรรมการ 
 51. รองศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์  จนัทร์แดง  กรรมการ 
 52. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรา  พงษนิ์ล   กรรมการ 
 53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รักษศ์รี  เกียรติบุตร  กรรมการ 
 54. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญัญพทัธ ์  มุ่งพฒันาสุนทร  กรรมการ 
 55. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ ้ าทิพย ์  เสมอเช้ือ  กรรมการ 
 56. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นทร  สุขสราญจิต  กรรมการ 
 57. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์กัษราภคั  ชยัปะละ  กรรมการ 
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58. นางสาวณปภา    จิรมงคลเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 
 59. นายสุพชัชยั      โรจนศิริพงษ ์   กรรมการและ 

 ผูช่้วยเลขานุการ 
 60. นายธชั      ขนัธประสิทธ์ิ   กรรมการและ 

 ผูช่้วยเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝ่ายพจิารณาเชิญผู้ทรงวุฒเิป็นองค์ปาฐก 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุรัตน์   อนนัทนาธร  ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรพงษ ์   บวัหลา้   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์ มณีธร   กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร.วิเชียร  ตนัศิริคงคล  กรรมการ 
5. ดร.ธีระพงษ ์    ภูริปาณิก  กรรมการ 
6. นางสาวณปภา     จิรมงคลเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายรับบทความ พจิารณาบทความน าเสนอ และจดัท า Proceedings 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจิ์รวธั     ศิริศกัด์ิสมบูรณ์  กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัณรงค ์ เครือนวน  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร  ถ่ินบางเตียว  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์มณีธร   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.พงษเ์สฐียร  เหลืองอลงกต  กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สกฤติ  อิสริยานนท ์  กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุปราณี  ธรรมพิทกัษ ์  กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรชยั  ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชนี   แตงอ่อน  กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข ์  กรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมพป์ระไพ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา  กรรมการ 
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14. ดร.พชัราภา     ตนัตราจิน  กรรมการ 
15. ดร.ญาเรศ     อคัรพฒันานุกลู  กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เมทินา   อิสริยานนท ์  กรรมการ 
17. ดร.ชิตาพร   พิศลยบุตร   โต๊ะวิเศษกลุ  กรรมการ 
18. ดร.พิมพก์มล     กองโภค  กรรมการ 
19. นางสาวณปภา     จิรมงคลเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวธารทิพย ์   ภวะวภิาต  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจดัเวทวีชิาการและล าดบัการน าเสนอผลงาน 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.พงษเ์สฐียร   เหลืองอลงกต  ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภสันนัท ์ พว่งเถ่ือน  กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะ  นาควชัระ  กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุปราณี  ธรรมพิทกัษ ์  กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรชยั  ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์มณีธร   กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษณากรณ์         ทาวะรมย ์  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร  ถ่ินบางเตียว  กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัณรงค ์ เครือนวน  กรรมการ 
10. ดร.โชติสา    ขาวสนิท  กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรัมภา ไวยมุกข ์  กรรมการ 
12. ดร.ชิตาพร  พิศลยบุตร  โต๊ะวิเศษกลุ  กรรมการ 
13. ดร.กฤษฎา    นนัทเพชร  กรรมการ 
14. ดร.พรเทพ    นามกร   กรรมการ 
15. ดร.ญาเรศ    อคัรพฒันานุกลู  กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมพป์ระไพ   สนิทวงศ ์ณ อยธุยา กรรมการ 
17. อาจารยช์ยาภรณ์    จตุรพรประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายกจิกรรม พธีิการ และการต้อนรับ 
1. ดร.เอกลกัษณ์     ณถัฤทธ์ิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพ์งศธร   แกว้มณี   กรรมการ 
3. ดร.นพวรรณ    พึ่งพา   กรรมการ 
4. ดร.พิชิต    รัชตพิบุลภพ  กรรมการ 
5. นางสาวปณิตา    แฉ่งสงวน  กรรมการ 
6. นางสาวปนดัดา   แฉ่งสงวน  กรรมการ 
7. นางสาวกลุญาดา   เน่ืองจ านงค ์  กรรมการ 
8. นางนุชจรินทร์   วรรณพงษ ์  กรรมการ 
9. นางสาวสิริลกัษณ์   รัตน์วิทยากรณ์  กรรมการ 
10. นางสาวปาริฉตัร   ป้องโล่ห์  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ   กลุสวสัด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายเขมพชัร์     จ านงคว์งษ ์  กรรมการ  

 3. นายอิทธิ     เอ่ียมลกัษณะชยั  กรรมการ 
4. นายค านึง     พลานนท ์  กรรมการ 
5. นายเสกสรร     ทองค า   กรรมการ 
6. นายกลา้ณรงค ์   ค าโสภา   กรรมการ 
7. นางสาวสุทธาทิพย ์   จบัใจเหมาะ  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สูจบิัตร ของที่ระลกึ  
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สกฤติ    อิสริยานนท ์  ประธานกรรมการ 
2. ดร.ด ารงพล    แสงมณี   กรรมการ 
3. อาจารยฌ์ญาพทัธ ์   ธญัญกิจ   กรรมการ 
4. วา่ท่ีร้อยตรีพฒิุธร   สวาสนา  กรรมการ 
5.  นายอิทธิ    เอ่ือมลกัษณะชยั  กรรมการ 
6. นายธชั     ขนัธประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
1. นายดุสิต    รัฐศีล   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประภาศรี   ถนอมจิตต ์  กรรมการ 
3. นางจุฑามาศ    ชูสุวรรณ  กรรมการ 
4. นายกลา้ณรงค ์   ค าโสภา   กรรมการ 
5. นายรักพงษ ์    แสงสวา่ง  กรรมการ 
6. นางสาวส ารวย   ทวีสุข   กรรมการ 
7. นายนพดล    เจาเบ   กรรมการ 
8. นายวิทยา    โพธิพร   กรรมการ 
9. นายวนัชนะกรณ์   ภาคะ   กรรมการ 
10. นายสุพชัชยั    โรจนศิริพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงนิ 
1. นางสาวมณีรัตน์   ข่ายพิลาป  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาภา   เรียบเรียง  กรรมการ 
3. นางศญาพฒัน์     กิตติสารวณัโณ  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภสันนัท ์  พว่งเถ่ือน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุทธาทิพย ์   จบัใจเหมาะ  กรรมการ 
3. ดร.กาณติมา    พงษน์ยัรัตน ์  กรรมการ 
4. อาจารยส์มคิด    เพชรประเสริฐ  กรรมการ 
5. อาจารยศิ์กญัญา   อยูเ่มือง   กรรมการ 
6. นายเขมพชัร์     จ านงคว์งษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.โอฬาร   ถ่ินบางเตียว  มหาวิทยาลยับูรพา 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ้งนภา   ยรรยงเกษมสุข  มหาวิทยาลยับูรพา 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัณรงค ์ เครือนวน  มหาวิทยาลยับูรพา 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สกฤติ   อิสริยานนท ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
5. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์มณีธร   มหาวิทยาลยับูรพา 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.พงษเ์สฐียร  เหลืองอลงกต  มหาวิทยาลยับูรพา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษณากร  ทาวะรมย ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุปราณี   ธรรมพิทกัษ ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรชยั   ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ มหาวิทยาลยับูรพา 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมัฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ  มหาวิทยาลยับูรพา 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  กลุสวสัด์ิ  มหาวิทยาลยับูรพา 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภสันนัท ์ พว่งเถ่ือน  มหาวิทยาลยับูรพา 
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร้อยต ารวจเอก ดร.วิเชียร ตนัศิริคงคล มหาวิทยาลยับูรพา 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะ  นาควชัระ  มหาวิทยาลยับูรพา 
15. ดร.พรเทพ    นามกร   มหาวิทยาลยับูรพา 
16. ดร.กฤษดา    นนัทเพช็ร  มหาวิทยาลยับูรพา 
17. ดร.กาณติมา    พงษน์ยัรัตน ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
18. ดร.ธีระพงษ ์    ภูริปาณิก  มหาวิทยาลยับูรพา 
19. ดร.เอกลกัษณ์   ณถัฤทธ์ิ   มหาวิทยาลยับูรพา 
20. ดร.นพวรรณ    พึ่งพา   มหาวิทยาลยับูรพา 
21. ดร.สรชยั    ศรีนิสานตส์กุล  มหาวิทยาลยับูรพา 
22. ดร.โชติสา    ขาวสนิท  มหาวิทยาลยับูรพา 
23. ดร.ญาเรศ    อคัรพฒันานุกลู  มหาวิทยาลยับูรพา 
24. ดร.ด ารงพล    แสงมณี   มหาวิทยาลยับูรพา 
25. ดร.พชัราภา    ตนัตราจิน  มหาวิทยาลยับูรพา 
26. ดร.พิชิต    รัชตพิบูลภพ  มหาวิทยาลยับูรพา 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เมทินา  อิสริยานนท ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรพงษ ์ รัตนเสว ี  มหาวิทยาลยับูรพา 
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29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพล   พินิจ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัด์ินาวนิ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุชยั   อารักษโ์พชฌงค ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
32. ดร.สุรภทัร์     พิไชยแพทย ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
33. ดร.รุ่งทิพย ์    จนัทร์ธนะกลุ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
34. ดร.โกสินทร์     เตชะนิยม   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
35. ดร.ธฤษณุ     รอดรักษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
36. อาจารยกิ์ตติ     วิสารกาญจน  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
37. ดร.วิชชาญ     จุลหริก   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวนธง  ครุฑจอ้น  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
39. ดร.อภิรดี     จิโรภาส   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
40. ดร.ยศธร     ทวีพล   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ   ยคุนัตวนิชชยั  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนินทร  เพญ็สูตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี   คุม้สุภา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
44. ดร.ณฐัพล     ตนัตระกลูทรัพย ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุดมโชค  อาษาวิมลกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติวฒิุ   บุญยวงศว์ิวชัร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
47. ดร.ศศิพชัร์     ชยัสิริบดินทร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
48. รองศาสตราจารย ์ดร.พฤดี   หงุ่ยตระกลู  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นรุตม ์  เจริญศรี   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
50. ดร.กมลพร     กญัชนะ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรทิพย ์ ชยัฉกรรจ ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา  ทองแดง  มหาวิทยาลยัพะเยา 
53. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยยนัต ์ รัชชกลู   มหาวิทยาลยัพะเยา 
54. รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ   เลิศสมพร  มหาวิทยาลยัพะเยา 
55. รองศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์  จนัทร์แดง  มหาวิทยาลยัพะเยา 
56. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรา   พงษนิ์ล   มหาวิทยาลยัพะเยา 
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57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รักษศ์รี  เกียรติบุตร  มหาวิทยาลยัพะเยา 
58. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์ญัญพทัธ ์  มุ่งพฒันสุนทร  มหาวิทยาลยัพะเยา 
59. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ ้ าทิพย ์  เสมอเช้ือ  มหาวิทยาลยัพะเยา 
60. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์กัษราภคั   ชยัปะละ  มหาวิทยาลยัพะเยา 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุริยจรัส  เตชะตนัมีนสกลุ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนท ์  นา้ประทานสุข  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
63. ดร.พิชญ ์    จิตตภ์กัดี  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพิชญ ์ ชินะข่าย  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
65. ดร.รุจาดล     นนัทชารักษ ์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
66. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราภา   ศุทรินทร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วินิจ   ผาเจริญ   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
68. ดร.ภทัร     ชมภูม่ิง   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
69. ดร.เจตฑถ ์    ดวงสงคถ์ ์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
70. ดร.เกรียงไกร    เจริญผล   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
71. ดร.จริยา     โกเมนต ์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 
ผู้ทรงคุณวุฒิวพิากษ์บทความประจ าห้องย่อย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุปราณี ธรรมพิทกัษ ์
 2. ดร.เกรียงไกร เจริญผล 
 3. ดร.ศศิพชัร์ ชยัสิริบดินทร์  
 4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภสันนัท ์พว่งเถ่ือน 
 5. ดร.กฤษฎา นนัทเพช็ร 
 6. ดร.วิชชาญ จุลหริก 
 7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี คุม้สุภา 
 8. ดร.รุจาดล นนัทชารักษ ์ 
 9. ดร.ญาเรศ อคัรพฒันานุกลู 
 10 รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์มณีธร 
 11. ดร.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกลุ 
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 12. ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ 
 13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรชยั ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ 
 14. ดร พรเทพ นามกร 
 15. ดร.เสริมสิทธ์ิ สร้อยสอดศรี 
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ก าหนดการ 
โครงการบริการวิชาการเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที ่6 และการประชุมวชิาการระดับชาต ิ
"ศาสตร์ ขอบเขต และขีดจ ากดั: การก้าวข้าม (?) สู่ทางออกใหม่ของรัฐ" 

Transdisciplinary, Transboundary, Limitation: Crossing (?) to State's Next Normal 
ระหว่างวนัที ่22 - 24 เมษายน พ.ศ. 2565 

ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารโรงแรม มหาวทิยาลยับูรพา 
วนัศุกร์ ที ่22 เมษายน 2565  

เวลา รายละเอยีด 
16.00 น. เดินทางมาถึง ศูนยป์ฏิบติัการโรงแรม มหาวิทยาลยับูรพา 

16.00 – 18.00 น. ประชุมความร่วมมือของมหาวิทยาลยั 7 สถาบนั 
และวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ยคุใหม่ 
วิทยากรโดย 1. รองศาสตราจารย ์ดร.สีดา สอนศรี 
                     2. รองศาสตราจารย ์ดร.จีระ  ประทีป 

18.00 น. เป็นตน้ไป งานเล้ียงตอ้นรับเครือข่ายความร่วมมือ 7  สถาบนั 
 
วนัเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565  

เวลา รายละเอยีด 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวิชาการ / น าเสนอผลงาน 
08.30 – 08.45 น. วีดีทศันแ์นะน า มหาวิทยาลยับูรพาและคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

08.45 – 09.00 น. 

พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการฯ 
กล่าวรายงาน 
โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรพงษ ์ บวัหลา้ 
       คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
กล่าวเปิดงาน  
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์ กาสลกั 
        อธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา 
มอบของท่ีระลึกใหก้บัสถาบนัเครือข่ายและถ่ายภาพร่วมกนั 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 ฐ PSPARN 2022  

09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพเิศษ 
หวัขอ้ “ศาสตร์ ขอบเขต และขีดจ ากดั: การก้าวข้าม (?) สู่ทางออกใหม่ของรัฐ” 
Transdisciplinary, Transboundary, Limitation: Crossing (?) to State's Next 
Normal  
โดย นายณฐัวชัร์ วรนพกลุ 
        รองผูอ้  านวยการส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
10.15 – 12.15 น. 

(2 ชม.) 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หอ้งท่ี 1  สาขารัฐศาสตร์/ การปกครอง/ การระหวา่งประเทศ 
หอ้งท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์/ การปกครองทอ้งถ่ิน 
หอ้งท่ี 3 สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน/ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
หอ้งท่ี 4 สาขานิติศาสตร์และการบริหารงานยติุธรรม 
หอ้งท่ี 5 สาขาการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs)  

12.15 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. 

(2 ชม.) 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หอ้งท่ี 1  สาขารัฐศาสตร์/ การปกครอง/ การระหวา่งประเทศ 
หอ้งท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์/ การปกครองทอ้งถ่ิน 
หอ้งท่ี 3 สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน/ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
หอ้งท่ี 4 สาขานิติศาสตร์และการบริหารงานยติุธรรม 
หอ้งท่ี 5 สาขาการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs)  

15.00 – 15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
15.15 – 17.15 น. 

(2 ชม.) 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
หอ้งท่ี 1  สาขารัฐศาสตร์/ การปกครอง/ การระหวา่งประเทศ 
หอ้งท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์/ การปกครองทอ้งถ่ิน 
หอ้งท่ี 3 สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน/ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
หอ้งท่ี 4 สาขานิติศาสตร์และการบริหารงานยติุธรรม 
หอ้งท่ี 5 สาขาการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs)  
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วนัอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 

เวลา รายละเอยีด 
09.00 – 12.00 น. - ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ และถอดบทเรียนในการจดักิจกรรม

ประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอบทความ 
- ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมเยีย่มชมมหาวิทยาลยับูรพา  
- Automation Park 
- สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 

16.00 – 17.30 น. มอบเกยีรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ 
      โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรพงษ ์บวัหลา้ 
            คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

หมายเหตุ : กาํหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 
 

เทา-ทอง 1  
1. สวัสดิการ : ความพงึพอใจต่อเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั    1 
จังหวัดกระบี่ 

ปิยฉตัร สามารถ 
ดร.อภิรดี จิโรภาส 

2. การน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพีเ่มืองน้องไปปฏิบัติของงหวดัเชียงราย   15 
 อุทยัวรรณ สุนนัตา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รววีรรณ  แพทยส์มาน 
3. ความคดิเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริษัท ลดีเวย์ เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากดั   30 
 ตฤณ ชาญเช่ียว  

รองศาสตราจารย ์ดร.พงษเ์สฐียร เหลืองอลงกต 
4. ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบาย   47 
การท างานทีบ้่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 ภูษณิศา ค ามูลดี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู 
5. การร่วมกนับริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้โครงการโหล่งขอดโมเดล    59 
ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 สุภานนัท ์ปัญญาทิพย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู 
6. การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วโดยชุมชนของแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบัว จังหวัดพะเยา   73 
 ปฏิพษัฌ ์ สามแปง 
7. ยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดของจังหวดัเชียงใหม่     88 

กฤษ สิริมหาสกลุ 
8. ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์ต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร    103 
สังกดักรมราชทัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 อรวรรณ แกว้ธิวงั 
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9. ผลกระทบของนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด   115 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อความสมดุลระหว่างชีวติและการท างานของ 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ยวุธิดา ขะจ๋อม 
10. แนวทางการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเลน็ อ าเภอสันทราย   129  
จังหวัดเชียงใหม่กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ใกล้เคียง 
 ปิยะวดี  ประพฤติ 
11. แนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพีเ่มืองน้องของ   140 
จังหวดัพษิณุโลก ประเทศไทย กบั มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จนัทร์จิรา สังขม์นั 
12. การประเมินนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ   153 
อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ประกาศิต ระวิวรรณ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม  กณุาวงค ์
13. การน านโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย    166 
ไปปฏิบัติของส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัล าปาง 
 มุขระวี  ค  าเข่ือน 
14. การจัดการภาระหนีสิ้นของครัวเรือนโดยกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว    179   
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 เกสร  ค  าไวโย 
15. การประสานความร่วมมือในการจัดท าแผนพฒันาระดับต าบลตามแนวทาง   194 
การจัดท าแผนและประสานแผนพฒันาพืน้ที่ในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 บารมี  บุณยรัตนสุนทร 
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16. การพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจัดท าแผนพฒันา    209 
ในระดับพืน้ทีข่องอ าเภอบ้านธิ จังหวดัล าพูน 
 กนัตินนัท ์ชาติพิพฒัพงศ ์   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พจนา พิชิตปัจจา 
17. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนโดยการส่ือสารของผู้ใหญ่บ้าน     223 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

บรม มณียศ   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม กณุาวงค ์  

18. ความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ทีต่ าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน     236 
ที่มีต่อการเข้าถึงโครงการ “เราชนะ” 

นนทวฒัน์ มีช านาญ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 

19. การออกแบบบริการสุขภาพผู้สูงวยั รอบโรงพยาบาลสิรินธร  กรุงเทพมหานคร   248 
พสัตราภรณ์ ทิพยโสธร 
อมรชยั ชยัชนะ 
ทิพวลัย ์เรืองฤทธ์ิ 
เอ้ือมอมัพร  เพชรสินจร 
ประทุม  มัน่คง 

 

เทา-ทอง 2 
20. การส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019     263 
ผ่านแอปพลเิคชันไลน์ระหว่างจังหวดัล าพนูกบัผู้น าท้องทีใ่นอ าเภอบ้านธิ 

บงกชพร อ่อนพึ่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม กณุาวงค ์

21. เครือข่ายการท างานด้านการส่งเสริมและพฒันาอาชีพที่ยัง่ยืนและ     280 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 สุชาดา งานนนัไชย  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ ใจค าปัน 
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22. แนวทางการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตากภาคประชาชนสู่ความยัง่ยืน    292 
 คมสนัต ์นาควงัไทร  

ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว 
23. เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ของ     304 
ศูนย์บริหารจัดการน า้จังหวดัล าพูน 
 องัคณา  นุผาเลา 

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
24. ประสิทธิภาพการคดักรองผู้ทีเ่ดินทางเข้ามาจังหวดัน่าน ณ  ด่านตรวจชุมชน   319 
บ้านนาหวายใหม่ อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน 
 ภาวณีิย ์ อินทะรังษี  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รววีรรณ  แพทยส์มาน 
25. บทบาทของก านันและผู้ใหญ่บ้านในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา     332 
ไฟป่าหมอกควนัในพืน้ทีอ่ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 วิมานทอง ชีพสุกใส  

รองศาสตราจารย ์ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
26. ความสุขในการท างานของบุคลากรทีท่ าการปกครองจังหวดัน่าน     345 
 อรรถพล  วงศเ์มือง  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ  ใจค าปัน 
27. กลไกการขับเคล่ือนการพฒันาพืน้ทีสู่่รูปแบบ “โคก หนอง นา”     357 
เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ของศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนล าปาง 
 ศรัญยา  ปาปลูก 
28. แนวทางการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ       370 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปาง 

ศาสตรา  ตนัตระกลู  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ ใจค าปัน 
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29. การปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   383 
ของผู้ประกอบการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ในอ าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 
 ศิริศกัด์ิ ยากาษา  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ ใจค าปัน 
30. การประเมินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก     397 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ศิลาชยั ศาลางาม  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รววีรรณ แพทยส์มาน 
31. สภาพการจ้างงานและคุณภาพชีวติการท างานของลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุน   408 
การขับเคล่ือนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย ในจงัหวดัล าปาง 

กฤษฎ์ิณิชา  ไชยเสนบดินทร์ 
  รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
32. การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากดั    421 

อมรา จินาอา้ย  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ ใจค าปัน 

33. การจัดการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตศิรีลานนา    434 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ณฐักลุ ขนัทะสอน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู 
34. แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนแม่ก าปอง จังหวัดเชียงใหม่    447 

สุภาภรณ์   โตะ๊นอ้ย  
ชยณฐั   กองวี  
ปภาวิน   ปินทะยา 

35. การประเมินผลชุดปฏิบัตกิารเคล่ือนทีเ่ร็วตามค าส่ังคณะกรรมการโรคติดต่อ   459 
จังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ปรัชญ ์อาศิรพงษพ์ร 
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36. คุณภาพชีวติการท างานของเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแดง     469 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นรินธร  สวสัด์ิรักษ ์ 
รองศาสตราจารย ์ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 

 

เทา-ทอง 3 
37. Thailand 4.0 กบัแนวทางการสร้างโอกาสเชิงความได้เปรียบทางด้าน    482 
การแข่งขันการส่งออกข้าวไทย VS ข้าวอนิเดียสู่ตลาดอรัิก 

ซารีณา   เชิดชู 
38. การพฒันาที่ยั่งยืนกบัประเด็นทางส่ิงแวดล้อมในมิตทิางการเมือง     498 

มชัฌิมา วชิระโพธ์ิ  
วชัรพล พทุธรักษา  
อคัราชยั เสมมณี  
ดร.รุจาดล นนัทชารักษ ์

39. ความเหล่ือมล า้ทางสังคมไทยภายใต้สถานการณ์วกิฤตโควิด 19     512 
วรธา มงคลสืบสกุล 

40. วาทกรรมชาตนิิยมว่าด้วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่     526 
ปริมประภา มาสพเหมาะ 

41. แนวคดิเร่ือง ความเป็นพลเมือง ของเอเธนส์และโรมันโบราณและความส าคญั   558 
ต่อระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

ดร.โชติสา  ขาวสนิท 
รองศาสตราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์ มณีธร 

42. ความคดิทางการเมืองของอสิยาห์ เบอร์ลนิ: ว่าด้วยความแตกต่างระหว่าง    579 
เสรีภาพเชิงลบกบัเสรีภาพเชิงบวก 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิสิทธ์ิ ฆารเลิศ 
43. องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรทีม่ีพืน้ฐานความเช่ือทางศาสนา     590  
ผลกระทบของคุณค่าทางศาสนาต่อการจัดการองค์กร 
  รินลา สังขร์อด 
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44. ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองส่วนท้องถ่ินและการมีส่วนร่วม   600 
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ธนญัพชัท ์ จรัญธนวฒัน ์
45. การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ของการเคล่ือนไหวของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่    613 
พ.ศ. 2563 - 2564 
 ณฐัณิชา แสนปัญญา 
46. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน    629 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

อนาวิล ณ เชียงใหม่ 
47. เปรียบเทียบการจัดการศึกษาในวดั : กรณีศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวหิารและ   642 
วดัสวนดอก 
 พระครูสงัฆรักษก์นัตพงศ ์ กนฺตว  โส (ศานติคีรี) 
48. บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของภาคเีครือข่ายใน     651 
“โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ” ในพืน้ทีอ่ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ธญัพร แสนค าวงั 
49. การบูรณาการการปฏิบัตงิานภายใต้คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน     663 
และระบบบัญชาการเหตุการณ์ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพจิติร ในการป้องกนั 
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สรัญธรณ์ บุตรชยั 
50. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อน    678 
และหลงัการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554 2564) 

ศุภชยั  วรรณรัตน์ 
51. การสร้างเครือข่ายอ านาจการเมืองท้องถ่ินของกลุ่มชาตพินัธ์ุม้ง ในเขต    688 
เทศบาลต าบลงอบ อ าเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน 
 จกัราวธุ  ชุ่มมงคล 
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52. ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศของนักศึกษา   700  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 เกรียงไกร ไชยมงคล 
53. บทบาทสตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอในกจิการชุมชนในพืน้ที ่     712 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 พชรวรรณ  สตัโยภาส 
54. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการ   724 
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 
 ในอ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา 
 ศรราม  มูลวิไชย 
55. การศึกษาบทบาทผู้น าในการขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลงในระดับหมู่บ้าน :    736 
กรณีศึกษาการสร้างระบบน า้ในโครงการแม่วากโมเดลบ้านแม่วาก ต าบลแม่นาจร  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 กิตติพงษ ์ธิวงศ ์
 

เทา-ทอง 4 
56. การบังคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทย     748 
 พระนพภณัฑ ์พลอยแสนรัก (ขนฺติธมฺโม) 
57. การจัดการปกครองแบบร่วมคดิร่วมท าในการแก้ไขปัญหาไฟป่า     759  
และหมอกควันในพืน้ทีอ่ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 
 พิชญพ์งศ ์วงษสุ์วรรณ 
58. การยกระดับมาตรฐานพธีิการศุลกากรและโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือ     771 
อ านวยความสะดวกทางการค้าของด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 ฉตัรวดี ห่อทอง  

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
59. การบริหารจัดการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ     784 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 พลอยไพลิน  มงคลกาวิล 
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60. การพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกจิกรรมทางน า้ของกว๊านพะเยา    797 
พิชชาพร ศรีตระกลู 

61. การจัดการเครือข่ายเพ่ือแก้ไขวกิฤตการณ์แพร่ระบาดของ     809 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
 ชนทัทน์นัท ์กรมยา 
62. การถอดบทเรียนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเถินจังหวดัล าปาง    820 
 ศิวเวช เวชกร   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 
63. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชน    831 
โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 อดิเรก พรมเสน  

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
64. ความส าเร็จในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการเป็นศูนย์ราชการ    843 
สะดวกของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 รวิสรา อ่ิมกลู 

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
65. การจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้ถือครองเอกสารสิทธิทีด่ินและ     859 
หน่วยงานของรัฐ ในกรณกีารรุกล า้กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
 ธีระพนัธ์  วงคว์ิลาศ 
66. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิธนาคารออมสิน   873 
ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินภาค 8 
 ณวภรณ์ แสงบุญเรือง  

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
67. โลกาภิวตัน์กบัความขัดแย้งทางศาสนา        890 

สุนนัท ์ค  าลุน 
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68. แนวทางการพฒันาจัดตั้งสวสัดิการชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยห้อม    905 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 จกัรพงษ ์มีสัตยใ์จ  

ดร.ศศิพชัร์ ชยัสิริบดินทร์   
69. การขับเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย “เครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย    919 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” 
 พงศผ์กา ศรีธนญัชยั 
70. รัฐกบัการเสริมสร้างคุณภาพชีวตินักเรียนไร้สัญชาติ  กรณีศึกษา     932 
โรงเรียนวดัพระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรียนร่มเกล้าปางตองใน 
โครงการตามพระราชด าริ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

สมศกัด์ิ ค  าแดง 
 

เทา-ทอง 5 
71. การพฒันาระบบรถรับส่งผู้สูงอายุและผู้พกิารไปโรงพยาบาล : กรณีศึกษา    945 
องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 สุรวฒัน์ หินแปง  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ  ใจค าปัน 
72. แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ภายใต้    958 
ความหลากหลายช่วงวยัของบุคลากร 
 อาชวี สุขหวาน 

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
73. แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ด้วยรูปแบบแดชบอร์ด   972 
ส าหรับงานด้านสิทธิและสวสัดิการพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 พีรวฒัน์ วงศค์  า  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ ใจค าปัน 
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74. ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏบัิติการของท่าอากาศยานเชียงใหม่   988 
 พิมพกานต ์สุคนธปฏิภาค  

รองศาสตราจารยศิ์ริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา 
75. การประเมินการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด                1001 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประการ กอุอ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนม กณุาวงค ์
76. พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                1015 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง  
ในจังหวดัล าพนู 
 ภูเบศวร์ มงคลสิทธ์ิ 
77. การถอดบทเรียนความส าเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเวยีงมอก               1026 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 กอ้งตระกลู โกมลโรจน์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพงศ ์ตระการศิรินนท ์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รววีรรณ  แพทยส์นาม 

78. การบริหารจัดการขวญัและก าลงัใจของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร               1041 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ธีรวฒัน์ ชินสา  
ดร.เสริมสิทธ์ิ สร้อยสอดศรี 

79. ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาของต าบลหนองน า้ใส               1059 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

วชัรินทร์ สนเก้ือกลู  
ดร.ภานุมาศ ฉตัรพิทกัษโ์ชค  
ดร.เสริมสิทธ์ิ สร้อยสอดศรี 
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80. การจัดการการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน                 1072 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ดร.ธาริกานต ์ธนญัชยะกลุ  
ดร.อคัรวินท ์ศาสนพิทกัษ ์ 
ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม 

81. รูปแบบและความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว                 1085 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดร.อารญา สุขหอม  
รองศาสตราจารย ์ดร.กิจฐเชต ไกรวาส 

82. กลยุทธ์การจัดการการท่องเทีย่วเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์                1100 
 จรัสพล ชนะสิทธ์ิ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.กิจฐเชต ไกรวาส 
83. คุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนย์ธาราบ าบัด เทศบาลเมืองบ้านบึง                           1116 

วิชชุตา พิมพส์กลุ 
รองศาสราจารย ์วา่ท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย ์มณีธร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์

84. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขังบริเวณพืน้ทีเ่ทศบาลนคร               1128 
นครศรีธรรมราช 
 อภิสิทธ์ิ จิตตพ์ินยั  

กรีฑารัตน์ เพชรดี  
สุชานรี ขนุไชย  
อดิศกัด์ิ สินทอง  
อาจารยสุ์รสิทธ์ิ วิชรขจร 

85. การส ารวจสถานภาพองค์ความรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในภาคตะวนัออก              1142 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนิต  โตอดิเทพย ์
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86. การพฒันาการใช้ระบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธมณฑลทหารบกที ่33             1155 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 อคัรพสิษฐ ์หิรัญกลุพงศ ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไกรวฒิุ  ใจค าปัน 
87. การจัดการวสิาหกจิชุมชน : กรณศึีกษากลุ่มผ้าบาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ              1164 
จังหวดัชลบุรี 
 ผูช่้วยศาสตราจารยปั์ทวี สัตยวงศทิ์พย ์
88. การมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ               1177 
เมืองคงสร้างสุข 
 อาจารยกิ์ตติชยั ขนัทอง  
89. ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               1199 
กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 
 พระวฒิุศกัด์ิ ประกอบการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์
90. แนวทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ                1214 
โรคติดเช้ือไวรัสโควดิ-2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 พิชามญชุ ์สุดรอด  

อาทิตยา รักสกลุ  
วรรณธิดา ถึงพร้อม  
สุนิตา ไชยภูมิ  
ภทัรนนท ์หทัยา 
อาจารย ์ดร.กฤติยา  อนุวงศ ์

91. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่าไม้และการน าไปสู่การปฏบัิต ิ               1229 
วริญญา ประทีป ณ ถลาง  
อรปรียา ประสมกิจ  
อบัดุลฮาเลม็ นิเลาะ  
อาลิฟลาม ตาเละ  
อาจารย ์ดร.อาภาภรณ์  สุขหอม 
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บทคดัย่อ 
         การวจิยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงั
ชีพผู ้สูงอายุ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้สูงอายุท่ีได้รับสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ เพื่อเป็น
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต่อไปในอนาคต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ศึกษาคือ
ผูสู้งอายุท่ีมีผูสู้งอายุ 60 ปี ข้ึนไป จานวน 228 คน การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจ ัยได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม SPSS 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วง
อาย ุ60-69 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ ซ่ึงส่วน
ใหญ่ไดรั้บเงินจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 600 บาท/เดือน และรายไดร้วมในแต่ละเดือนส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท/เดือน ซ่ึงในแบบสอบถาม พบว่า ผูสู้งอายุมีความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัในชีวิต ดา้นท่ีมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย
ท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจตามสมมติฐานท่ี 7 ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดร้วมใน
แต่ละเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการได้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต่างกนั ค่า Sig. = 0.02 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีประเด็นสาคญั ๆ เช่น รายได้ไม่
เพียงพอต่อเดือน และตอ้งการเบ้ียยงัชีพเพิ่ม ทั้งน้ีผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลประกอบเพื่อสนบัสนุนการดาเนิน
นโยบายดา้นสวสัดิการและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตต่อไป 
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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. บทน า 

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิการสงเคราะห์และจดัสวสัดิการ
ให้แก่ผูสู้งอายุ โดยก าหนดให้บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ มี

สิทธิได้รับสวสัดิการส่ิงอ านวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะอย่างสมศักด์ิศรีและความช่วยเหลือท่ี
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เหมาะสมจากรัฐ และรัฐตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และพึ่งพา

ตนเองได ้(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2548 )        

         กระทรวงสาธารณสุข ระบุวา่  พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปจ านวนมากกว่า 

12 ลา้นคน หรือราว 18% ของจ านวนประชากรทั้งหมด ช้ีใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแลว้ และ

จะเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์แบบในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ (กรมสุขภาพจิต, 2563 )    

        การให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้สูงอายุ ท าให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากผู ้สูงอายุมีความ

เปล่ียนแปลงในทุกๆวนัทั้งในดา้นการใชชี้วิต ดา้นร่างกาย ดา้นสุขภาพ และดา้นอ่ืนๆหลายดา้น ซ่ึงส่งผลต่อการ

ด ารงชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัเช่ือมโยงกบัการอุปโภคบริโภคของผูสู้งอายุ การซ้ือยา

รักษาโรค การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงส่งผลต่อครอบครัวของผูสู้งอายุในการวางแผนดูแลปัญหาสุขภาพและโรค

เร้ือรังต่างๆ ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจศึกษาเร่ืองของสวสัดิการเบ้ียยงัชีพท่ีรัฐบาลมีนโยบายจดัสรรให้แก่ผูสู้งอาย ุ

เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายุไดรั้บ ในต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงต่อไปใน

ภายภาคหน้าผูสู้งอายุมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลจะตอ้งมีแผนรองรับสังคมผูสู้งอายุรวมไปถึงนโยบายการ

จดัสรรสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างทัว่ถึง มีเบ้ียยงัชีพท่ีเพียงพอ กินดี อยู่ดี ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางพฒันาท่ีเก่ียวข้องกับสวสัดิการผูสู้งอายุต่อไป

ภายในอนาคตขา้งหนา้  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

          2.1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ในพื้นท่ีต าบลทุ่ง

ไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี 

          2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ จ าแนกตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ เงินท่ีได้รับจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และรายได้รวมในแต่ละเดือน เป็น

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อไปในอนาคต 
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3. กรอบแนวคดิในการวจิัย   มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม 

      Welfare ( สวสัดิการ) คือการมุ่งใหเ้กิดการกินดีอยูดี่ของบุคคลหรือกลุ่มสวสัดิการทัว่ไปของชุมชนหรือ

สังคม ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเพื่อประโยชน์ร่วมกนัของส่วนรวม   
     สุเทพ เชาวลิต (2527 : 3-4) ไดใ้หค้วามหมายสวสัดิการไวว้า่สวสัดิการ หมายถึง ปัจจยัอนัจ าเป็นแก่การ

ด ารงชีพ คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค ตลอดจนการศึกษาอบรมอนัสมควร และความรู้ท่ี

จะน ามาเล้ียงชีพโดยสุจริต  
     พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง 
รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
     ธรรมชาติของมนุษยต์ามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s of Needs) มีล าดบัความตอ้งการอยู ่

5 ขั้นตอน (ต่อทอง, 2562 ) ไดแ้ก่  
    1. ความตอ้งการทางกาย เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพื่อความอยูร่อดของชีวติ 
    2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนอง 

ล าดบัความตอ้งการในขั้นต่อไปก็คือมีความปลอดภยัและมัน่คง 
    3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม คือตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมและไดรั้บการยอมรับจากสังคม  
    4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ เป็นความตอ้งการใหค้นอ่ืนยกยอ่ง ใหเ้กียรติ และเห็น

ความส าคญัของตน 

ตวัแปรอสิระ 

1. เพศ               4. ระดบัการศึกษา            7. รายไดร้วมในแต่ละเดือน 

2. อาย ุ              5. อาชีพ  

3. สถานภาพ     6. เงินท่ีไดรั้บจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ  

ตวัแปรตาม 

1. ดา้นสุขภาพอนามยั  

2. ดา้นนนัทนาการ  

3. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั  

4. ดา้นความปลอดภยัในชีวติ          
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     5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ คือความตอ้งการอยากจะไดแ้ละอยากจะเป็นตามความตอ้งการ

ของตนเอง เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ 
ปฏิญญาผูสู้งอายุไทย ความเป็นมาของการร่างปฏิญญาผูสู้งอายุไทย ได้เร่ิมข้ึนจากการท่ีองค์การ

สหประชาชาติได ้จดัประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยผูสู้งอายุท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2525 

โดยได้ก าหนด แผนปฏิบติัการระยะยาวระหว่างประเทศเก่ียวกบัผูสู้งอายุ และในปี พ.ศ. 2542 องค์การ 

สหประชาชาติไดป้ระกาศใหปี้น้ีเป็นปีสากลวา่ดว้ยผูสู้งอายุ ซ่ึงประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ของ

ผูสู้งอายุ โดยปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้วนัท่ี 13 เมษายนของทุกปีเป็น ‚วนัผูสู้งอายุ แห่งชาติ‛ 

(กรมกิจการผูสู้งอาย,ุ 2564) 

 

5. ระเบียบและวธิีการวจิัย 

     5.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี ต าบลทุ่งไทรทอง 

อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุจ  านวน 532 คน มีประชากรรวมในพื้นท่ีดงัน้ี         

ตารางที ่5.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย (สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร, 2564 ) 

 
 

อายุ 
จ านวนประชากรจ าแนกตามเพศ จ านวนประชากร

รวม(คน) 
จ านวนตัวอย่างจ าแนกตามเพศ จ านวนตัวอย่างรวม

(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

60 – 69 ปี 133 168 301 57 72 129 

70 – 79 ปี 54 77 131 23 33 56 

80 – 89 ปี 36 49 85 15 21 36 

90 ปีขึน้ไป 4 11 15 2 5 7 

รวม 227 305 532 97 131 228 
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จากนั้นผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane 

(1967)  ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% และก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 จากจ านวนผูสู้งอายุ

ทั้งหมด 532 คน ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 228 คน 

      5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ                                                                                                     

    ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check-list) เพื่อทราบถึงตวัแปรอิสระท่ีก าหนดไวใ้นการศึกษา จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ เงินท่ีไดรั้บจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุและรายไดร้วมในแต่ละเดือน                                                

    ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบั สวสัดิการ : ความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต  าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอ

ล าทบั จงัหวดักระบ่ีโดยมีค าถาม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสุขภาพอนามยั 2. ดา้นนนัทนาการ 3. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั และ 4. 

ดา้นความปลอดภยัในชีวติ ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั ดงัน้ี 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 4 = พึงพอใจมาก 3 

= พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจนอ้ย 1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

           ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบั สวสัดิการ : เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เป็นลกัษณะค าถามแบบ

ปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

      5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

           1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ีน าแบบสอบถาม เขา้ไป

สอบถามผูสู้งอายุท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เพื่อแจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไป

ยงักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัด าเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง    

           2. การจดักระท าขอ้มูล ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บคืนมา ลงรหัสให้คะแนนตาม

น ้ าหนกัคะแนนแต่ละขอ้ แลว้บนัทึกขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Spss ทางสถิติเพื่อการ

วิจยัทางสังคมศาสตร์ โดยในการให้คะแนนแบบสอบถามว่าอยู่ในระดับใด และพิจารณาผลของการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั จากนั้นวิเคราะห์ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของ

ผูสู้งอาย ุใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
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5.4 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ    

      โดยหาความเท่ียงตรงและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พิจารณาข้อค าถามในเร่ืองความ

เหมาะสมของภาษา และครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนด จากนั้นจึงน าไปปรับปรุงแกไ้ข  

       การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในคร้ังน้ี โดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ

จ านวน 30 ชุด ผลปรากฏดงัตารางท่ี 3.6 โดยค าถามมี ค่า Alpha ตวัแปรดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นนนัทนาการ 

ดา้นท่ีอยูอ่าศยั และดา้นความปลอดภยัใน 
ประเดน็ค าถาม จ านวนค าถาม (ข้อ) ค่า Alpha 

ดา้นสุขภาพอนามยั 4  .796 

ดา้นนนัทนาการ 4 1.166 

ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 4  .843 

ดา้นความปลอดภยัในชีวิต 4 1.022 

รวม 16 .956 

    จากตาราง พบวา่ ดา้นสุขภาพอนามยั มีค่า .796 ดา้นนนัทนาการ มีค่า 1.166 ดา้นท่ีอยูอ่าศยั มีค่า .843 และ

ดา้นความปลอดภยัในชีวติ มีค่า 1.022 รวมทั้งหมด มีค่า .956 ซ่ึงถือวา่ค าถามทั้ง 4 ดา้น จ านวน 16 ขอ้ มีค่า 

Alpha ท่ียอมรับได ้

 

6. ผลการวจิัย 

   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิและแบบบงัเอิญ 

จ านวน 228 ชุด โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นร้อยละ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี  

        ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดงัปรากฏต่อไปน้ี        
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ตารางที ่6.1 สรุปขอ้มูลสถานภาพส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม 

       

จากตารางท่ี 6.1 พบว่า ขอ้มูลสถานภาพของผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถามภาพรวม ในเขตพื้นท่ี 

ต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน มีช่วงอายุส่วนใหญ่ อยู่

ในช่วงอายุ 60-69 ปี จ  านวน 129 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 145 คน มีระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่ ประถมศึกษา จ านวน 78 คน ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ จ านวน 144 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บเงินจาก

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 600 บาท/เดือน จ านวน 129 คน และรายไดร้วมในแต่ละเดือนส่วนใหญ่นอ้ยกว่า 5,000 

บาท/เดือน จ านวน 183 คน  

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับ สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ  าแนกเป็น 4 ดา้น 

โดยหาค่าเฉล่ีย ( )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป ผลสรุปจากการวจัิย จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง 131 57.5 

อาย ุ(ปี) 60 – 69 ปี 129 56.6 

สถานภาพ สมรส 145 63.6 

ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 78 34.2 

อาชีพ ไม่ประกอบอาชีพ 144 63.2 

เงินท่ีไดรั้บจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 600 บาท/เดือน 129 56.6 

รายไดร้วมในแต่ละเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 183 80.3 
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ตารางที ่6.2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต  าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอ

ล าทบั จงัหวดักระบ่ี ในภาพรวม                                                                        
ความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่   ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นสุขภาพอนามยั 2.49 1.138 นอ้ย 
2. ดา้นนนัทนาการ 2.96 1.198 ปานกลาง 
3. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
4. ดา้นความปลอดภยัในชีวิต        

รวม 

3.22 
3.55 
3.06 

1.095 
1.145 
1.144 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 

          จากตารางท่ี 6.2 พบวา่ ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย

รวม = 3.06 ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัในชีวิต รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

รองลงมาไดแ้ก่ ด้านนนัทนาการ และดา้นท่ีมีความพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั 

ตามล าดบั    

ตาราง ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน ดา้นสุขภาพอนามยั  
ด้านสุขภาพอนามัย ค่าเฉลีย่   ̅ S.D. ระดบัความพงึ

พอใจ 

1. เพียงพอต่อการซ้ือยารักษาโรคประจ าตวั 2.41      1.043 นอ้ย 
2. เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 2.44      1.067 นอ้ย 
3. เพียงพอส าหรับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละวนั 
4. เพียงพอต่อการซ้ือผลิตภณัฑท์  าความสะอาดร่างกาย 
                                               รวม 

2.51 
         2.58 

2.49 

     1.185 
     1.255 
     1.138 

ปานกลาง 
       ปานกลาง 

น้อย 

 

ตาราง ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นนนัทนาการ 
ด้านนันทนาการ ค่าเฉลีย่   ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. เพียงพอต่อการท ากิจกรรมเขา้สงัคม      2.47 1.026 นอ้ย 
2. เพียงพอต่อการท ากิจกรรมกลางแจง้ 3.09 1.247 ปานกลาง 
3. เพียงพอต่อการท างานอดิเรก 
4. เพียงพอส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวกบัครอบครัว 

รวม 

3.23 
3.03 
2.96 

1.260 
1.259 
1.198 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตาราง ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
ด้านที่อยู่อาศัย ค่าเฉลีย่   ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. เพียงพอส าหรับการซ่อมแซมบา้นเม่ือช ารุด (แบบเบ้ืองตน้) 2.43 1.015 นอ้ย 
2. เพียงพอต่อการซ้ือของใชภ้ายในบา้น เช่น หมอน ผา้ห่ม เป็นตน้ 3.55 1.119 มาก 
3. เพียงพอต่อการรักษาความสะอาดภายในบา้น 
4. เพียงพอส าหรับการท าอาหารรับประทานดว้ยตนเอง 

รวม 

3.23 
3.67 
3.22 

1.165 
1.079 
1.095 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 

 

ตาราง ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นความปลอดภยัในชีวติ          
ด้านความปลอดภยัในชีวติ          ค่าเฉลีย่   ̅ S.D. ระดบัความพงึ

พอใจ 

1. เพียงพอต่อการดูแลตวัเองในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 เช่น ซ้ือหน้ากาก
อนามยั ซ้ือเจลลา้งมือ 

3.39 1.037 ปานกลาง 
 

2. เพียงพอต่อการติดตั้งแสงสวา่งให้เพียงพอภายในบา้นและบริเวณบา้น 3.55 1.192 มาก 
3. เพียงพอต่อการซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเขน็ อุปกรณ์ช่วยเดิน 
4. เพียงพอต่อการซ้ือยาสามญัประจ าบา้น เช่น ยาหม่อง ยาดม เป็นตน้ 

รวม 

3.14 
      4.12 
      3.55 

1.241 
      1.108 
      1.145 

ปานกลาง 
          มาก 
          มาก 

    

ตอนที ่3 ผลจากข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เก่ียวกบั สวสัดิการ : ความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุได้ให้ขอ้เสนอแนะ โดยมีประเด็นส าคญั ๆ เช่น เงินไม่เพียงพอ , รายได้ไม่

เพียงพอต่อเดือน , เงินไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย และตอ้งการเบ้ียยงัชีพเพิ่ม 

การทดสอบสมมติฐาน   ในการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
สมมติฐานที ่1 ผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่างกนั 

เพศ จ านวน (คน) M S.D. T Sig. 

ชาย 97 3.00 0.68 -0.93 0.30 
หญิง 131 3.08 0.62   

           จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูสู้งอายุมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที ่2 ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนัความมีพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่างกนั 
แหล่งความแปรรวน Df SS MS F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 1 0.37 0.37 0.89 0.34 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 226 95.07 0.42   

รวม 227 95.44    

     จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

สมมติฐานที ่3 ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่างกนั 
            แหล่งความแปร

รวน 
Df SS MS F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3 0.54 0.18 0.42 0.73 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 224 94.90 0.42   

รวม 227 95.44    

       จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเบ้ียยงั

ชีพผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที ่4 ผูสู้งอายมีุระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต่างกนั                                                                                                                     
แหล่งความแปรรวน Df SS MS F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4 1.94 0.48 1.15 0.33 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 223 93.50 0.41   

รวม 227 95.44    

    จากตาราง ผลวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเบ้ีย

ยงัชีพผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที ่5 ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต่างกนั 
แหล่งความแปรรวน Df SS MS F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4 3.43 0.85 2.08 0.08 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 223 92.01 0.41   

รวม 227 95.44    
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   จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที ่6 ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเงินจากเบ้ียยงัชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต่างกนั                                                                                                                       
แหล่งความแปรรวน Df SS MS F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3 1.70 0.56 1.35 0.25 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 224 93.74 0.41   

รวม 227 95.44    

 จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเงินจากเบ้ียยงัชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายไุม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่7  ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดร้วมในแต่ละเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่างกนั                                                                                                                      
แหล่งความแปรรวน Df SS MS F Sig. 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3 3.89 1.29 3.17 0.02 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 224 91.55 0.40   

รวม 227 95.44    

     จากตาราง ผลวิเคราะห์ความแปรปรวน  พบวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดร้วมในแต่ละเดือนต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจัิย 

          ในการศึกษาคน้ควา้ในบทน้ี เป็นการสรุปให้เห็นในภาพรวม วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษา

ระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในพื้นท่ีต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั 

จงัหวดักระบ่ี และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ จ าแนกตาม เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ เงินท่ีไดรั้บจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และรายไดร้วมในแต่ละเดือน เป็น

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อไปในอนาคต โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 

      1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.5 มีช่วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ประถมศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 34.2 ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ซึงส่วนใหญ่ไดรั้บเงินจากเบ้ีย

ยงัชีพผูสู้งอายุ 600 บาท/เดือน จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และรายไดร้วมในแต่ละเดือนส่วนใหญ่

นอ้ยกวา่ 5,000 บาท/เดือน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3  

      2. เกี่ยวกับ สวัสดิการ : ความพึงพอใจต่อเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น เรียงตามค่าเฉล่ีย

ดงัน้ี ดา้นความปลอดภยัในชีวติมีความพึงพอใจในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย = 3.55 , ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ค่าเฉล่ีย = 3.22 , 

ดา้นนนัทนาการ ค่าเฉล่ีย = 2.96 และส าหรับดา้นสุขภาพอนามยัมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย = 

2.49 ตามล าดบั 

     3.  การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 7 ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดร้วมในแต่ละเดือนต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่างกนั ค่า Sig.  = 0.02 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

     4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆของผู้ตอบแบบสอบถาม  เงินไม่เพียงพอ , รายไดไ้ม่เพียงพอต่อเดือน , เงินไม่

เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย , ตอ้งการเบ้ียยงัชีพเพิ่ม 

      ส่วนข้อเสนอแนะทีม่ีต่อการวจัิยในคร้ังนี้ จากผลการศึกษาพบวา่  

           1. รายไดร้วมในแต่ละเดือนของผูสู้งอายุมีผลต่อความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ในการยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

           2. ผูสู้งอายใุนต าบลทุ่งไทรทอง อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี จากการสอบถาม 228 คน ผูสู้งอายุมีการ

วา่งงาน ไม่ประกอบอาชีพ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูง 

           3. เม่ือผูสู้งอายุมีการวา่งงาน ท าให้ผูสู้งอายุมีรายไดร้วมในแต่ละเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท จ านวน 

183 คน จาก 228 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงมาก 

           4. ท าให้กลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นส าคญั ๆ เช่น เงินไม่เพียงพอ , 

รายไดไ้ม่เพียงพอต่อเดือน , เงินไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย และตอ้งการเบ้ียยงัชีพเพิ่ม 

        จึงสรุปได้ว่า ผูสู้งอายุในพื้นท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มีผูสู้งอายุท่ีว่างงานเป็นจ านวนมากจากการ

สอบถาม และมีรายไดร้วมในแต่ละเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 183 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ถือเป็นอตัราท่ีสูง

มาก เน่ืองจากรายไดร้วมในแต่ละเดือนของผูสู้งอายุส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อเบ้ียยงัชีพทั้ง 4 ดา้น 

ดงันั้น ควรมีการปรับปรุงและพฒันาในดา้นรายไดร้วมของผูสู้งอายุในแต่ละเดือน เช่น การเพิ่มเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายุท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นในขอ้เสนอแนะในแบบสอบถาม หรือการหาอาชีพเสริมให้แก่ผูสู้งอายุเพื่อ
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ไม่ให้ผูสู้งอายุเกิดการว่างงาน เป็นตน้ ท าให้ผูสู้งอายุมีรายไดร้วมในแต่ละเดือนเพิ่มข้ึนส่งผลกบัความพึง

พอใจต่อเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ รวมไปถึงความเป็นอยูข่องผูสู้งอายุท่ีดีข้ึน อาจส่งผลท าให้ระดบัความพึงพอใจ

ของผูสู้งอายุ ทั้ง4ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสุขภาพอนามยั 2. ดา้นนนัทนาการ 3. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั และ 4. ดา้นความ

ปลอดภยัในชีวิต เพิ่มข้ึนตามล าดบัไดใ้นอนาคต น าไปสู่การเสนอแนวทางพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการ

ผูสู้งอายตุ่อไปในภายภาคหนา้ 
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การศึกษาการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบติัของจงัหวดัเชียงราย        

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผล ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่ เมือง
นอ้งไปปฏิบติัของจงัหวดัเชียงราย เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth 
Interview) ผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน ผูป้ฏิบติังาน จ านวน 14 คน  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดการ
สร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องได้นั้น ทั้งสองฝ่ายจ าเป็นตอ้งมีความคล้ายคลึงกนัในด้านต่างๆ เช่น 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีหรือลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ตลอดจนการมีความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน โดยใช้การประเมินผลนโยบายตามแนวคิดการ
ประเมินผล CIPP Model ในดา้นบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบวา่ จงัหวดัเชียงรายมีการ
น านโยบายฯไปปฏิบติัตามแนวทางท่ีระบุไวใ้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 มีความเช่ือมโยง
กบักรอบทิศทางการพฒันาประเทศและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในส่วนของปัญหา อุปสรรค พบวา่ (1) ยงัขาด
การวางแผนในการท างานร่วมกนัระหว่างจงัหวดัเชียงรายกบัเมืองคู่ความสัมพนัธ์ต่างประเทศ (2) ยงัไม่มี
งบประมาณท่ีใช้สนับสนุนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยเฉพาะ หากไม่มีการด าเนินการ
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จดัท าขอ้เสนอโครงการส่งผลให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง (3) ขาดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในการก าหนดกิจกรรม (4) ขาดกลไกในการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ (5) ขาดการสร้างความรับรู้ในภาคประชาชน การรับรู้จ ากดัอยู่เฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ   ขอ้เสนอแนะคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของจงัหวดัเชียงรายควรตระหนกัถึงความส าคญั
ของนโยบาย ทุกฝ่ายรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของนโยบายร่วมกนั การร่วมตดัสินใจด าเนินการแผนงานโครงการ
และควรไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบติั อาทิ 
บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และระยะเวลาการด าเนินงาน การผลกัดนัให้กระบวนการ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จจะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาท างานร่วมกนั
อย่างเป็นระบบ โดยร่วมกันด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลนโยบายเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันาการด าเนินความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
 

ค าส าคญั: ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง, การน านโยบายไปปฏิบติั 
 

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 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 หมวด 6 ว่าด้วย ‚แนวนโยบายแห่งรัฐ‛ 

มาตรา 64 เป็นบทบญัญติัท่ีใชเ้ป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผน่ดิน มาตรา 65 ระบุวา่รัฐพึงจดัให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนต่างๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการกนัเพื่อให้เกิด
เป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมาย และมาตรา 66 ระบุวา่ รัฐพึงส่งเสริมสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศ 
โดยถือหลกัความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อกนั และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั ให้ความ
ร่วมมือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ และคุม้ครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ การ
ด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งมีความเช่ือมโยงกบักรอบทิศทางการพฒันาประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง มุ่งเนน้การบูรณาการ ความร่วมมือ
กบัอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
พฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น ภูมิภาค และโลก ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการ
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แข่งขนั โดยส่งเสริมการเช่ือมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
และยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา ตลอดจนแนวทางปฏิบติัในการสถาปนา
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง ซ่ึงปัจจุบนัแนวทางปฏิบติัดงักล่าวไดถู้กระบุในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 
ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กบัจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้ในการด าเนินความสัมพนัธ์
เมืองพี่เมืองน้อง โดยการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดบัจงัหวดั หมายถึง การสถาปนา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งจงัหวดัของไทยกบัจงัหวดั หรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศท่ีมีฐานะเทียบเท่า
จังหวดัของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักด์ิศรี เป็น
ประโยชน์ และย ัง่ยืน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีศกัยภาพในการร่วมมือกนัอยา่งเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพื่อให้การ
ด าเนินความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภาคส่วนต่าง ๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม  

จากนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันานาประเทศบนหลกัการ
นโยบายต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 ซ่ึงระบุแนวทางในการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ใน
ระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2562 – 2566 เพื่อใหจ้งัหวดัสามารถน าแนวทางปฏิบติัในการสถาปนาความสัมพนัธ์เมือง
พี่เมืองนอ้งไปด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความคล่องตวั มีทิศทางท่ีชดัเจน มีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว โดยบริบทของจงัหวดัเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นถึง 2 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีท าเลท่ีตั้งเป็น
จุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง หรือ GMS (Greater 
Mekong Subregion) คือเส้นทาง R3A เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกเช่ือมระหวา่งจีนตอนใต ้ (มณฑลยูน
นาน) สาธารณรัฐประชาชนจีน – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ประเทศไทย ระยะทางประมาณ 
2,000 กิโลเมตร เป็นเส้นทางท่ีสนับสนุนการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-South 
Economic Corridor) โดยเช่ือมโยงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ถึงนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากเส้นทาง R3A แลว้ยงัมีเส้นทางคู่ในลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลมบรรจบหวัและ
ทา้ยกบัเส้นทาง R3A คือ เส้นทาง R3B ท่ีเป็นเส้นทางเช่ือมจีนตอนใต ้– สหภาพเมียนมา – ประเทศไทย 
ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร ท าให้จงัหวดัเชียงรายมีศกัยภาพเป็นจงัหวดัชายแดนท่ีเป็นประตูสู่การคา้ 
การลงทุน การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ (Logistic) สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต)้ และนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้จงัหวดั



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 19 PSPARN 2022  

เชียงรายเป็นเมืองเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ การเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น ประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ตลอดจนกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
เอ้ือต่อกิจกรรมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว โดยจงัหวดัเชียงรายได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการ
สถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจงัหวดั
เชียงราย แห่งราชอาณาจกัรไทย เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2543 เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและมิตรภาพระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและขยายความร่วมมือฉนัทมิ์ตรระหวา่งมณฑลยนูนานและ
จงัหวดัเชียงราย โดยได้ตกลงท่ีจะมีการแลกเปล่ียนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การคา้ การ
ท่องเท่ียว การคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และบุคลากรดา้นต่าง ๆ ดว้ยความเสมอภาคและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่กนั 
นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงรายมีการสนบัสนุนกิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งกบัเมืองท่ีอยูร่ะหวา่ง
การเสนอขอสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง จ านวน 3 เมือง คือ จงัหวดัเชียงราย ราชอาณาจกัรไทย 
กบั (1) แขวงบ่อแกว้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) กบัรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา (3) กบัจงัหวดักุนมะ ประเทศญ่ีปุ่น การน านโยบายการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องไปสู่การ
ปฏิบติัจึงเป็นกระบวนการเป็นผลต่อเน่ืองมาจากขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
ผลการน านโยบายความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) จงัหวดัเชียงรายไปปฏิบติั จึงเป็นประเด็นท่ี
ผูว้จิยัสนใจและจะน าคุณค่าไปสู่การปฏิบติัต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาผลของการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดัเชียงรายไป

ปฏิบติั 
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดั

เชียงรายไปปฏิบติั 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้น าแนวคิดการประเมินผลนโยบายโดยใช้ตัวแบบ CIPP Model 

ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, D. L.,2003) โดยไดก้ าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) บริบท (context) (2) ปัจจยัน าเขา้ (inputs) (3) กระบวนการ (processes) และ (4) ผลผลิต (products) เป็น

ตวัแบบของการประเมินผลรวบยอดทั้งระบบ ทั้งความกา้วหนา้ (formative) และผลสรุป (summative) หรือ
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ประเมินทั้งก่อนและหลงัการด าเนินการของนโยบาย ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงผลการน า

นโยบายไปปฏิบติั ตลอดจนปัญหา อุปสรรค น าไปสู่การพฒันาขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันานโยบายเมือง

พี่เมืองนอ้ง (Sister City)  

 

วธิีการวจิัย  
 การศึกษาคน้ควา้เร่ืองการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบติัของจงัหวดั
เชียงราย ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ 
 1.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร (Documentary Study) ทบทวนวรรณกรรมและ
แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสรุปผลรายงานการประชุม เอกสารบทความต่างๆ ไดแ้ก่ ระเบียบ 

Context (บริบท) 
นโยบาย 

- แผนยทุธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) 
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) 
- แผนปฏิบติัราชการกระทรวง 
มหาดไทย ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 
ตุลาคม 2561 
- บนัทึกขอ้ตกลง(MOU) วา่ดว้ย
การสถาปนาความสัมพนัธ์เมือง
พี่เมืองนอ้งระหวา่งจงัหวดั
เชียงราย ประเทศไทย กบั 
มณฑลยนูนาน สป.จีน  

Input (ปัจจัยน าเข้า) 
- นโยบายการด าเนิน
ความสัมพนัธ์เมืองพี่
เมืองนอ้ง (Sister City) 
ในระดบัจงัหวดั  
พ.ศ. 2562-2566 
- บุคลากร งบประมาณ 

เคร่ืองมือ การบริหาร

จดัการ/การวางแผน  

Process (กระบวนการ) 

การน านโยบายการสร้าง

ความสัมพนัธ์เมืองพี่

เมืองนอ้งไปปฏิบติัของ

จงัหวดัเชียงราย 

Product (ผลผลติ) 

ผลสัมฤทธ์ิของการน า

นโยบายการสร้าง

ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมือง

นอ้งไปปฏิบติัของจงัหวดั

เชียงราย 
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ข้อบังคับ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ คู่ มือ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการด าเนินนโยบาย
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister City) ในระดบัจงัหวดั ไปสู่การปฏิบติั  
 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั (Key Informants) 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั
เชียงราย รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงรายท่ีดูแลรับผิดชอบงานดา้นต่างประเทศ หัวหน้าส านกังานจงัหวดั
เชียงราย ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยท าการ
เลือกผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาของจงัหวดัเชียงราย และ (2) กลุ่มผูป้ฏิบติังาน จ านวน 14 คน  ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานอ านวยการ และเจา้หนา้ท่ีส านกังานจงัหวดัเชียงราย 
ใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยท าการเลือกผูมี้อ านาจ หน้าท่ีในการดูแลดา้น
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ งานดา้นอ านวยการและงานวเิทศสัมพนัธ์ไปปฏิบติั 
 โดยวธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) มีการก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการจะศึกษาไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เป็นค าถามปลายเปิด 
สามารถซักถามเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆ หรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ประเด็นของค าถามจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินนโยบายความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister City) ในระดบัจงัหวดัไปสู่การปฏิบติั
ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการด าเนินตาม
นโยบายความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister City) ในระดบัจงัหวดัไปสู่การปฏิบติั และท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนาตามวตัถุประสงค์การวิจยั แต่ละขอ้จากการศึกษาเอกสารประกอบกบัข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยเป็นการน าเสนอแบบเล่าเร่ืองราวเพื่อให้เห็นถึงลกัษณะและสภาพท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง การน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งไปปฏิบติัของจงัหวดัเชียงราย 
ผลการศึกษาสามารถแยกประเด็นผลการศึกษาการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องไป
ปฏิบติั ออกเป็น 4 ดา้น ตามแนวคิดการประเมินผล CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, D. L.,2003) 
ดงัน้ี 

การประเมินดา้นบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคลอ้ง
และความเหมาะสมของนโยบายต่อบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ ซ่ึงการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบติัของ
จงัหวดัเชียงราย มีความสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันานา
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ประเทศบนหลกัการนโยบายการต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามยุทธ
ศาตร์ดา้นความมัน่คง ท่ีมุ่งเน้นการ  บูรณาการความร่วมมือกบัอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและ
รักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหวา่งประเทศ รวมทั้งการพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น ภูมิภาค 
และโลก ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัโดยส่งเสริมการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้
อย่างย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาจงัหวดัและประเด็นการพฒันาจงัหวดั
เชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นท่ี 1 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนน้การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียว และ
วฒันธรรม เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 จงัหวดัเชียงรายได้มีการลงนามในขอ้ตกลงการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
มณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจงัหวดัเชียงราย แห่งราชอาณาจกัรไทย เม่ือวนัท่ี 27 
กนัยายน 2543 เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมและขยายความร่วมมือฉนัทมิ์ตรระหวา่งมณฑลยนูนานและจงัหวดัเชียงราย โดยไดต้กลงท่ีจะมีการ
แลกเปล่ียนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การคา้ การท่องเท่ียว การคมนาคม การเกษตร การ
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และ
บุคลากรดา้นต่างๆ ดว้ยความเสมอภาคและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่กนั  

การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัท่ีท าให้เกิดการน านโยบาย
ไปปฏิบติั อาทิ แผนการด าเนินงานและเป้าหมาย งบประมาณ เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ คู่มือการปฏิบติังาน 
และเวลาในการด าเนินงาน พบวา่ยงัขาดการวางแผนในการท างานร่วมกนัเก่ียวกบัการพฒันาความสัมพนัธ์
เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดัเชียงรายกบัเมืองคู่ความสัมพนัธ์ต่างประเทศ แมว้า่จงัหวดัเชียงรายจะมีประกาศ
แต่งตั้งคณะท างานด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister City) ของจงัหวดัเชียงราย โดยมีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเชียงรายเป็นหัวหน้าคณะท างาน และมีแผนปฏิบติัราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister City) ในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2562 – 2566 นั้น
พบว่าเป็นแผนการด าเนินการท่ีก าหนดข้ึนจากฝ่ายบริหารงานราชการฝ่ายไทยเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงการ
ด าเนินงานตามนโยบายความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งจ าเป็นตอ้งร่วมตดัสินใจด าเนินการแผนงานโครงการ
และไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายร่วมกนั โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบติั อาทิ 
บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ คู่มือการปฏิบติังาน และระยะเวลาการด าเนินงาน  
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ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการน านโยบายไปปฏิบติัพบจากการศึกษา ดงัน้ี ดา้นแผนงาน โครงการ จงัหวดัเชียงรายได้
ด าเนินโครงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม
จงัหวดั กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS ซ่ึงเป็นการจดัท าขอ้เสนอโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
พบว่าหากไม่มีการด าเนินการจดัท าขอ้เสนอโครงการส่งผลให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมจะไม่
ต่อเน่ือง เน่ืองจากไม่มีแผนงานโครงการ และงบประมาณรองรับ ดา้นบุคลากร จงัหวดัเชียงรายมีการแต่งตั้ง
คณะท างานคณะท างานด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจงัหวดัเชียงราย มี
องค์ประกอบคณะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 34 คน มีผูว้่าราชการจงัหวดั
เชียงรายเป็นหัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส านักงานจงัหวดัเชียงรายเป็นคณะท างานและเลขานุการ ด้าน
งบประมาณ ยงัไม่งบประมาณท่ีใชส้นบัสนุนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งโดยเฉพาะ หากไม่มี
การด าเนินการจดัท าขอ้เสนอโครงการส่งผลใหก้ารด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง การจดัท าค าขอ
งบประมาณโครงการของจงัหวดัเชียงราย เป็นไปตามการจดัค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด าเนินการ
ตามกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนดภายใต้อ านาจหน้าท่ีกฎหมาย ด้าน
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ไม่ไดร้ะบุเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ เฉพาะเจาะจงท่ีใชใ้นการน านโยบายไปปฏิบติั ดา้น
คู่มือการปฏิบติังาน เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัในการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 และระยะเวลาในการด าเนินการ นโยบายการสร้างความสัมพนัธ์
เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดัเชียงราย มีผลผกูพนัตามบนัทึกขอ้ตกลงการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมือง
นอ้งระหวา่งจงัหวดัเชียงราย กบัเมืองคู่ความสัมพนัธ์ของต่างประเทศ 

การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการการน านโยบาย
ไปปฏิบติั อาทิ การประสานงานขบัเคล่ือนนโยบาย ความสอดคล้องของขั้นตอน/ กิจกรรมขบัเคล่ือน
นโยบายในพื้นท่ีกบัวตัถุประสงค์ของนโยบาย ความชดัเจนของขั้นตอนการด าเนินงาน เจา้หน้าท่ีสามารถ
ปฏิบติัตามขั้นตอนไดต้ามวตัถุประสงค ์การใชง้บประมาณในการขบัเคล่ือน การพิจารณาคดัเลือกและจดัท า
โครงการ พบว่าการประสานงานขบัเคล่ือนนโยบายเป็นกลไกเชิงนโยบายระดบัความสัมพนัธ์ในทอ้งถ่ิน 
(Local Cooperation) มีช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระดบัประเทศ หรือนโยบายระหวา่งประเทศได ้มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมภาพลกัษณ์และความสัมพนัธ์ท่ีดีในระดบัประเทศ สร้างโอกาส
ความร่วมมือ แผนงาน โครงการ ร่วมกนัในนโยบายระหวา่งประเทศได ้โดยการเช่ือมโยงศกัยภาพของพื้นท่ี
กบัประเทศคู่ความสัมพนัธ์ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว การคมนาคม การเกษตร 
อุตสาหกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และการ
แลกเปล่ียนบุคลากร เป็นตน้ 
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การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลงัการน านโยบายไปปฏิบติัแลว้ อาทิ การมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภาพรวม และความย ัง่ยืนของนโยบาย พบวา่
ยงัขาดการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ในการก าหนดกิจกรรมเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งของ
จงัหวดัเชียงราย ส่งผลให้การปฏิบติัขาดความต่อเน่ืองของนโยบาย อีกทั้งในมุมมองของภาคประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายขาดการสร้างความรับรู้ในวงกวา้ง การรับรู้เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง
จ ากดัอยูเ่ฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 
 ส าหรับผลการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง
ของจงัหวดัเชียงรายไปปฏิบติั พบวา่  
 1. การน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งไปปฏิบติัยงัขาดการวางแผนในการท างาน
ร่วมกันเก่ียวกับการพฒันาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัเชียงรายกับเมืองคู่ความสัมพนัธ์
ต่างประเทศ 
 2. การบริหารจดัการองค์การเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นหน่วยงานภายในของ
ส านกังานจงัหวดัเชียงรายท่ีมีบทบาทจ ากดั เน่ืองดว้ยไม่มีทรัพยากรด าเนินการท่ีแน่นอน ทั้งดา้นบุคลากร 
และงบประมาณ จึงบริหารจัดการโดยอาศัยเครือข่ายของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง และภาคเอกชน
ประสานงานร่วมกนัตามภารกิจเฉพาะหนา้ และการขบัเคล่ือนในรูปคณะกรรมการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 3. การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณยงัไม่งบประมาณท่ีใช้สนบัสนุนการด าเนินความสัมพนัธ์
เมืองพี่เมืองนอ้งโดยเฉพาะ ตอ้งเสนอโครงการตามแผนพฒันาจงัหวดั และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  ซ่ึง
ตอ้งมีการจดัท ารายละเอียดและการเสนอพิจารณาหลายขั้นตอน หากไม่มีการด าเนินการจดัท าขอ้เสนอ
โครงการ ส่งผลให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ในขณะท่ีการด าเนินความสัมพนัธ์ของคู่
ความสัมพนัธ์ต่างประเทศ เช่น มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นความสัมพนัธ์ทางการทูต ท่ีตอ้ง
มีการก าหนด ระยะเวลา (Agenda) ตอ้งมีการยืนยนักิจกรรมและบุคคลท่ีชดัเจน จึงขาดความคล่องตวัในการ
ด าเนินการ 
 4. ขาดการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในการก าหนด
กิจกรรมเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากจงัหวดัไม่มีอ านจการ
ตัดสินใจในประเด็นหารือต่างๆ กับประเทศคู่ความสัมพันธ์ ในขณะท่ีประเทศคู่ความสัมพันธ์ เช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน) มีอ านาจการตดัสินใจในการอนุมติัหรือตกลงขอ้หารือไดใ้นทนัที ท าให้
จงัหวดัไม่สามารถเจรจาความร่วมมือหรือแกไ้ขปัญหาอย่างเต็มท่ี รวมทั้งการท าบนัทึกขอ้ตกลงต่างๆ ตอ้ง
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น าเสนอขอความเห็นชอบไปยงัรัฐบาลส่วนกลางในระดบัสูง จึงไม่สามารถตอบสนองความเร่งด่วนของ
สถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้                
 5. ขาดกลไกลในการท างานสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจาก
ปัจจยันโยบายต่างประเทศของจงัหวดัหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
และผูบ้ริหารของจงัหวดั หรือหน่วยการปกครองต่างประเทศ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายเก่ียวกบัการ
สถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง มีการทบทวนกระบวนการจดัท าความตกลง/บนัทึกความเขา้ใจเมือง
พี่เมืองนอ้งข้ึนใหม ่
 6. การสร้างโอกาสการพฒันาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคตามกรอบ
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง อาจจะไม่ได้ส่งเสริมด้านการเมืองมากนัก เพราะเป็นประเด็นท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนและมีหลายมิติ หากไปเน้นเร่ืองการเมืองความมัน่คงในระดับทอ้งถ่ิน อาจจะถูกจ ากดัด้วย
นโยบายระหวา่งประเทศ  
 7. การรับรู้เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัเชียงรายจ ากัดอยู่เฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ ขาดการสร้างความรับรู้ในวงกวา้งของภาคประชาชนในพื้นท่ี 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการน านโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องไปปฏิบติัของจงัหวดั
เชียงราย พบวา่ นโยบายการสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งมีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมของ
นโยบายต่อบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ประเทศ มีขอ้ระเบียบ/กฎหมายในระดบัประเทศท่ีสนบัสนุนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง โดย
จงัหวดัหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศมีนโยบายต่างประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ในกรอบเมืองพี่เมืองนอ้ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบาย ‚กา้วออกไป‛ และนโยบาย 
‚Made in China 2025‛ ท่ีส่งเสริมการหาตลาดความร่วมมือและการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ ส าหรับ
ประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศ CLMVT (จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) ต่างก็มีนโยบายส่งเสริมการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องกบัต่างประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานของหลกัการความ
สมศกัด์ิศรี เป็นประโยชน์และย ัง่ยืน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีศกัยภาพในการด าเนินความร่วมมือกันอย่างเป็น
รูปธรรมในระยะยาว สอดคล้องกบัแนวคิดของสมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (2560: 25-32) ท่ีกล่าวว่า นโยบาย
สาธารณะมีบทบาทส าคัญในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศของรัฐบาลในด้านต่างๆ มี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเจริญสัมพนัธภาพระหวา่งประเทศ รักษาผลประโยชน์
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ระหว่างประเทศ โดยความส าเร็จของนโยบายข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มี
หน่วยงานรับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบหรือกลไกการควบคุม ก ากบั 
ตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด มีงบประมาณสนบัสนุนการน านโยบายไปปฏิบติัอย่างเหมาะสม และนโยบายนั้น
ตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยมและความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงการน านโยบายไปปฏิบติัของจงัหวดัเชียงราย 
พบวา่ ยงัขาดการวางแผนในการท างานร่วมกนัเก่ียวกบัการพฒันาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดั
เชียงรายกบัเมืองคู่ความสัมพนัธ์ต่างประเทศ แมว้า่ในระดบัรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะมีแผนปฏิบติั
ราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister 
City) ในระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นแนวทางปฏิบติัให้แก่พื้นท่ีในระดบัจงัหวดั และจงัหวดั
เชียงรายจะมีกลไกคณะท างานในการด าเนินงานความสัมพนัธ์ฯ แต่เป็นแผนการด าเนินการท่ีก าหนดข้ึนจาก
ฝ่ายบริหารงานราชการฝ่ายไทยเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดทฤษฎีของ วรเดช จนัทรศร 
(2552: 32-41) ท่ีไดท้  าการศึกษาขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบติั กล่าวถึงขั้นตอนการแปลงนโยบาย
ออกเป็นแนวทางปฏิบติัหรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการแล้วแต่กรณี ผูมี้หน้าท่ีในการแปลง
นโยบายจะตอ้งศึกษาวตัถุประสงค์ของนโยบายให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบติัจะข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของนโยบาย ความสอดคลอ้งกนัในเป้าหมายของนโยบาย ระดบัความเขา้ใจ
ในวตัถุประสงค์ของนโยบายและการให้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ความจริงใจในการน า
นโยบายนั้นไปปฏิบติั ตามหลกัตวัแบบทางดา้นการจดัการ (Management Model) เนน้ให้ความสนใจไปท่ี
สมรรถนะขององค์การ เน่ืองจากเช่ือว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับองค์การท่ี
รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัวา่มีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
เพียงใด โครงการท่ีจะประสบผลส าเร็จได้จะตอ้งมีโครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถทั้งดา้นการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี องคก์ารยงัตอ้งมีการ
วางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และงบประมาณ 
ดงันั้นตวัแบบดา้นการจดัการน้ีจึงพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคของการปฏิบติัตามโครงการ
แผนงานท่ีเกิดข้ึน เช่น การขาดเงินทุน การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการจดัตั้ง
ระบบงานต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงในส่วนของจงัหวดัเชียงรายพบว่า ด้านงบประมาณยงัไม่งบประมาณท่ีใช้
สนับสนุนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยเฉพาะ หากไม่มีการด าเนินการจดัท าข้อเสนอ
โครงการส่งผลให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ด้านเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ไม่ได้ระบุ
เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงท่ีใช้ในการน านโยบายไปปฏิบติั ด้านการบริหารจดัการองค์การและ
บุคลากร เป็นหน่วยงานภายในของส านักงานจงัหวดัเชียงรายท่ีมีบทบาทจ ากดั เน่ืองด้วยไม่มีทรัพยากร
ด าเนินการท่ีแน่นอน ทั้งดา้นบุคลากร และงบประมาณ จึงบริหารจดัการโดยอาศยัเครือข่ายของส่วนราชการ
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ท่ีเ ก่ียวข้อง และภาคเอกชนประสานงานร่วมกันตามภารกิจเฉพาะหน้า และการขับเคล่ือนในรูป
คณะกรรมการภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

ข้อเสนอแนะ 
จงัหวดัเชียงราย เป็นเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีจะพฒันา ขยายหรือเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การ

ท่องเท่ียว โดยสร้างโอกาสในการลงนามสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งร่วมกนักบัคู่ความสัมพนัธ์
ต่างประเทศ เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์เช่ือมโยงกนัทั้งระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ดงันั้นนโยบาย
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งระหวา่งจงัหวดัเชียงรายกบัเมืองคู่สัมพนัธ์ทั้งท่ีไดล้งนามไปแลว้ กบัมณฑลยนู
นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2543 และท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอขอสถาปนา
ความสัมพนัธ์ จ านวน 3 คู่ คือ (1) กบัแขวงบ่อแกว้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) กบัรัฐฉาน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (3) กบัจงัหวดักุนมะ ประเทศญ่ีปุ่น ควรเนน้เร่ืองของการคา้ การลงทุน เพื่อ
สนองตอบการบรรลุเป้าหมายแผนพฒันาจงัหวดัใหบ้รรลุตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจ หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
การคา้ การลงทุน ของจงัหวดัเป็นหลกั และเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน นกัลงทุน ผูป้ระกอบการใน
พื้นท่ีเป็นหลกั มิใช่เกิดจากภาคราชการในจงัหวดัเพียงฝ่ายเดียว  
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัส าหรับแนวทางในการน านโยบายความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งมาปฏิบติั
ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ดงัต่อไปน้ี 
 1. การด าเนินการเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง ควรจดัท างบประมาณและแผนงาน
โครงการอย่างต่อเน่ือง และกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัในการด าเนินการนโยบายฯ 
ควรสนบัสนุนจงัหวดัอยา่งเป็นรูปธรรมในการก าหนดโครงการ แผนงานความร่วมมือ ส่งเสริมงบประมาณ
และให้ความส าคญัในการด าเนินงานเช่ือมความสัมพนัธ์ในระดับจงัหวดัหรือพื้นท่ี นอกเหนือไปจาก
แนวทางปฏิบติัในการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง ตามมติรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561  
 2. ควรก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั พบปะเจรจา เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์จนไปถึงจดัท า
บนัทึกขอ้ตกลงร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศกัยภาพ
ภายในจงัหวดั โดยเฉพาะเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบนัการศึกษา เพื่อหาแนวทางและ
ประเด็นการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งร่วมกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1. 
การให้ความส าคญัและการผลักดันของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกระดบั 2. แผนงบประมาณ โครงการ และ
งบประมาณด าเนินการ 3. ความพร้อมขององคก์ารในพื้นท่ีและศกัยภาพเครือข่ายตลอดจนผูป้ฏิบติั รวมถึง
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การขบัเคล่ือนการท างานในรูปแบบคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูว้า่ราชการ
จงัหวดั เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 3.  การด า เนินการภายใต้แผนงาน โครงการ ควรจะก าหนดข้อบ่งช้ีความส าเร็จการแสดง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัท่ีเป็นรูปธรรม และเช่ือมโยงไปสู่ผลลพัธ์ท่ีประสงคใ์นประเด็นต่างๆ ควรจดัระบบ
การประสานงาน การบนัทึกสถิติการเยี่ยมเยียน ระเบียบการประชุมให้มีการติดตามผล    และต่อยอดการ
ด าเนินการความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นขอ้บ่งช้ีถึงการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ย 
 4. ควรมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการเช่ือมความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งท่ีสามารถด าเนินงานได้
อย่างชดัเจน มีงบประมาณ มีบุคลากร ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน่วยประสานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของใน
จงัหวดัเพื่อจะไปผลกัดนักับเมืองคู่ความสัมพนัธ์ฯอีกฝ่ายหน่ึงจะให้ท าให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจน 
 5. ควรเสนอในเชิงนโยบายให้มีการมอบอ านาจการตดัสินใจในระดบัจงัหวดั ซ่ึงเผชิญสถานการณ์
เฉพาะหน้าโดยตรงมากยิ่งข้ึน และอีกแนวทางหน่ึงควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการ
ประสานงานร่วมกับภาครัฐ อาจมีการจดัตั้ งกองทุนในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องให้
ด าเนินการอยา่งคล่องตวั นอกเหนือจากการด าเนินงานภายใตก้รอบกฎหมายของราชการท่ียงัมีขั้นตอนและ
ขอ้จ ากดัอยูม่าก 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป คือ ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิจากการน านโยบายการสร้าง
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งไปปฏิบติั รวมถึงศึกษาผลสะทอ้นและผลกระทบท่ีมีต่อการน านโยบายการ
สร้างความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งไปปฏิบติั เพื่อประโยชน์ในน าเสนอขอ้มูลเพื่อการพฒันานโยบายต่อไป 
และควรศึกษาวจิยัเฉพาะเจาะจงกบัเมืองคู่ความสัมพนัธ์ต่างประเทศทีละเมือง หรือทีละคู่ เพื่อจะไดท้ราบถึง
ผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค ในแต่ละดา้นอย่างชดัเจนและตรงตามบริบทของแต่ละเมืองของประเทศคู่
ความสัมพนัธ์ เน่ืองจากบริบทและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศคู่ความสัมพนัธ์ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่
แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดัในปัจจุบนั และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการของบริษทั ลีด
เวย ์เฮฟวี่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ในปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบตามลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบังาน ฝ่ายงาน และรายได้ต่อเดือนเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดบั จากพนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั จ  านวน 142 
คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD 
ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั อยูใ่นระดบั
ดี โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ( X = 3.94, SD = 0.80) เป็นอนัดบั
แรก รองลงมาดา้นสังคมและนนัทนาการ ( X = 3.78, SD = 0.91) ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ ( X = 3.72, 
SD = 0.78)  ดา้นเศรษฐกิจ ( X = 3.50, SD = 0.85) และดา้นความปลอดภยั ( X = 3.47, SD = 0.90) เป็นอนัดบั
สุดทา้ย ส่วนดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร ( X = 3.30, SD = 1.24) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังาน
บริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีฝ่ายงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่
แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนกังาน บริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่
แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบังาน และรายไดต่้อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการ บริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ไม่แตกต่างกนั  
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ค าส าคญั: ความคิดเห็น/ พนกังาน/ สวสัดิการบริษทั  
 

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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บทน า 
 ดว้ยหลกัการบริหารธุรกิจมีทรัพยากรขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด เรียกวา่ ‚4 Ms‛ ไดแ้ก่ บุคคล (Man) 
เงินทุน (Money) วตัถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558) ทั้งน้ี ณัฏฐพนัธ์ 
เขจรนนัทน์ (2545) ระบุวา่ทรัพยากร ‚คน (Man) หรือทรัพยากรมนุษย ์(Human resource)‛ เป็นตวัผลกัดนั
ให้เกิดความส าเร็จจากท่ีคนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และมีทศันคติท่ีดี นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ (2560) 
สรุปวา่ ภารกิจหลกัของงานบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ย การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคดัเลือก 
การฝึกอบรมและพฒันา ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทน การให้ประโยชน์เก้ือกูล หรือสวสัดิการก็ถือวา่เป็นหน่ึงใน
ภารกิจหลกันั้นเช่นกนั Society for Human Resource Management (2012 อา้งถึงใน นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์, 
2560) ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดส้ ารวจทิศทางการจดัสวสัดิการ และความพึงพอใจของพนกังาน (Benefits 
trend and Employee satisfaction) ผลพบวา่ สวสัดิการเป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างานไดม้ากกวา่
ค่าจา้ง และความมัน่คงประเภทอ่ืน ๆ   
 บริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั (2563) บริษทั ลีดเวย ์ฯ เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกล
หนกัประเภทรถขุด รถปูยางมะตอย รถตกัลอ้ยาง รถโม่ผสมคอนกรีต และรถบรรทุกเหมือง ยี่ห้อซูมิโตโม่ 
(Sumitomo) บอ็บแคท (Bobcat) ซาน่ี (Sany) และเจจีเอ็ม (JGM) ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี 41 ถนนบาง
นา-ตราด (ขาเขา้กรุงเทพฯ) จ. ฉะเชิงเทรา และศูนยบ์ริการอีก 12 สาขาทัว่ประเทศ โดยท่ีผา่นมาบริษทั ลีดเวย ์ฯ 
ไดรั้บขอ้เรียกร้องจากพนกังานให้พิจารณาเพิ่มสวสัดิการ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัสุขภาพอ่ืน ๆ 
เป็นตน้ แมว้่าเป็นขอ้เรียกร้องจากพนกังานเพียงกลุ่มเล็ก ๆ บางกลุ่มเท่านั้น แต่ผูว้ิจยัฐานะผูรั้บผิดชอบงาน
ด้านทรัพยกรบุคคลของบริษทั  ลีดเวย์ ฯ ก็ถือว่าเป็นประเด็นท่ีต้องน ามาทบทวน และเกิดค าถามว่า 
สวสัดิการท่ีบริษทั ลีดเวย ์ฯ จดัใหก้บัพนกังานในปัจจุบนั เช่น โบนสัประจ าปี คอมมิชชัน่ เงินรางวลัการขาย 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั รถส าหรับใชง้าน รถรับ-ส่ง และสวสัดิการอ่ืน ๆ นั้น พนกังานมีความคิดเห็นอยา่งไร มี
ความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัค่าครองชีพปัจจุบนัแลว้หรือไม่ จึงไดท้  าการศึกษาสวสัดิการ 6 
ดา้นท่ีสอดคลง้กบัสวสัดิการท่ีบริษทั ลีดเวย ์ฯ จดัให้กบัพนกังานประกอบไปดว้ย 1. ดา้นสุขภาพอนามยั 2. 
ดา้นความปลอดภยั 3. ดา้นเศรษฐกิจ 4. ดา้นสังคมและนนัทนาการ 5. ดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร 6. 
ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้เพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารในการพิจารณาทบทวน หรือ
วางแผนการจดัสวสัดิการใหก้บัพนกังานอยา่งความเหมาะสมในอนาคตต่อไป 
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วตัถุประสงค์การท าวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั 
ในปัจจุบนั  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการของบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี 
จ  ากดั ในปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบตามลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบังาน ฝ่ายงาน และรายไดต่้อเดือน 
  

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทสวสัดิการ 6 ดา้น ตามแนวคิด
ของ เสนาะ ติเยาว ์(2543) กระทรวงแรงงาน (2554) ระพีพรรณ ค าหอม (2545) บรรยงค ์ 
โตจินดา (2546) เกรียงศกัด์ิ ยิ่งเขียว (2550) โศรยา ตินตะบุระ (2557) เดชา เดชะวฒันไพศาล (2559) 
สุขมุวทิย ์ไสยโสภณ (2560) สิริภาพรรณ ล้ีภยัเจริญ (2563) และตวัแปรอิสระจากท่ีท าการทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ก่อนสังเคราะห์ออกมาเป็นตวัแปร ดงัน้ี  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. ระดบั
การศึกษา 5. อายงุาน 6. ต าแหน่งงาน 7. ระดบังาน 8. ฝ่ายงาน 9. รายไดต่้อเดือน  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีน
เนอร์ร่ี จ  ากดั ไดแ้ก่ 1. ด้านสุขภาพอนามยั 2. ดา้นความปลอดภยั 3. ดา้นสังคมและนันทนาการ  4. ด้าน
เศรษฐกิจ 5. ดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร 6. ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากท่ีท าการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น พบวา่ วีรยา เจริญสุข (2559) นิยามความหมายของ
ความคิดเห็น คือการแสดงออกทางวจันภาษา และอวจันภาษา ท่ีแสดงออกถึงความเช่ือความรู้สึกถึงเร่ือง
หน่ึงเร่ืองใดอยา่งมีรูปแบบในลกัษณะท่ีชอบ หรือไม่ชอบก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการนิยามความหมายของ 
ภานุพนัธ์ ผดุงการณ์ (2562) ท่ีระบุว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และ
ค่านิยมของแต่ละบุคคล ส่ิงของ เร่ืองราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีประสบในสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากภูมิ
หลงัทางสังคม ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ โดยไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั 
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 จึงสรุปไดว้า่ ความคิดเห็น คือการแสดงออกทางดา้นความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และค่านิยมของ
แต่ละบุคคลท่ีส่ือออกมาให้เห็นทั้ งในด้านวัจนภาษา และอวัจนภาษาท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีมีมาในอดีต 
 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาการนิยามความหมายเก่ียวกบัสวสัดิการของ DeCenzo & Robbins (2007) ระบุ
ว่า สวสัดิการ (Benefits) เป็นค่าตอบแทนทางออ้ม หรือผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีบริษทัจดัให้กบัลูกจา้งเพื่อ
สนบัสนุน อ านวยความสะดวกท่ีจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และค่าตอบแทนโดยตรง และสอดคลอ้งกบั 
Joseph (2008) ท่ีว่า สวสัดิการพนักงาน (Employee benefits) หมายถึง ส่ิงท่ีจ่ายให้กับพนักงาน
นอกเหนือจากการจ่ายค่าจา้งรายชัว่โมง หรือเงินเดือน ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของวนัหยุด วนัลาท่ีไดรั้บค่าจา้ง 
หรือการบริการทางการแพทย ์ค่าเล่าเรียน และอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด นกัวิชาการไทย
อย่าง จิระพงค์ เรืองกุน (2562) นิยามว่า สวสัดิการ คือรางวลัท่ีองค์การให้กบัพนกังานเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานในการอ านวยความสะดวก การสร้างความมัน่คงแก่พนกังาน ครอบครัว และคงเป็นสมาชิกภาพ
ขององคก์ารต่อไป สอดคลอ้ง เสนาะ ติเยาว ์(2543) และสุขุมวิทย ์ไสยโสภณ (2560) ท่ีกล่าววา่ สวสัดิการ 
คือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจา้งอาจจ่ายเป็นเงินสด ส่ิงของ การบริการ เช่น 
อาหาร ค่าพาหนะ ภาษีเงินได้ท่ีองค์กรออกให้ เส้ือผา้ ท่ีพกัอาศยั  เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจ ลดอตัราการ
หมุนเวยีน และสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งองคก์ร และพนกังาน 
 ทั้งน้ีสามารถจ าแนกประเภทของสวสัดิการได ้2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว ์(2543) 
กระทรวงแรงงาน (2554) ระพีพรรณ ค าหอม (2545) บรรยงค ์โตจินดา (2546) เกรียงศกัด์ิ ยิ่งเขียว (2550) 
โศรยา ตินตะบุระ (2557) เดชา เดชะวฒันไพศาล (2559) สุขมุวทิย ์ไสยโสภณ (2560) สิริภาพรรณ ล้ีภยัเจริญ 
(2563) ดงัน้ี  
 1. สวสัดิการขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นสวสัดิการท่ีบริษทัตอ้งจดัให้กบัพนกังานอยา่ง
เคร่งครัดเพราะมีการก าหนดบทลงโทษ และมีการควบคุมจากหน่วยงานรัฐไวอ้ย่างชดัเจน เช่น กฎหมาย
ประกนัสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีบงัคบัให้บริษทั
ตอ้งจดัสวสัดิการให้กบัพนกังาน เช่น การแจง้เขา้ประกนัสังคม เพื่อให้ไดรั้บสิทธิดา้นประกนัสังคมทั้ง 7 
กรณี กองทุนเงินทดแทน เพื่อเยียวยาการเกิดอนัตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือสูญเสียชีวิต เน่ืองจากการ
ท างานให้กบับริษทั สวสัดิการพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น น ้ าด่ืม ห้องส้วม ยาเวชภณัฑ์ส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเม่ือพนกังานเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงสวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนดนั้น เนน้หนกัการ
ให้ประโยชน์เก้ือกูล หรือสวสัดิการพนกังานดา้นสุขภาพอนามยั การท าประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ การ
ส่งเสริมใหลู้กจา้งมีสุขภาพท่ีดีรวมถึงสวสัดิการดา้นความปลอดภยัในการท างาน เม่ือตอ้งปฏิบติังานท่ีอาจมี
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ความเส่ียงต่ออนัตรายต่าง ๆ การใหล้าหยดุงานโดยไดรั้บค่าจา้ง เช่น การลาป่วย การลาคลอด การลาพกัผอ่น
ประจ าปี ซ่ึงจะถูกตราเป็นกฎหมาย และบญัญติัไวช้ดัเจน  
 2. สวสัดิการท่ีอยูน่อกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด สวสัดิการในหมวดน้ีมกัเป็นสวสัดิการเพื่อจูงใจ
ทางตรง และทางออ้มมุ่งผลในระยะยาวใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกหวงแหน ผกูพนั และจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัการธ ารงรักษา เพื่อไม่ใหพ้นกังานรู้สึกอยากท่ีจะเปล่ียนงาน หรืออยากท่ีจะยา้ยงาน เช่น 
การจดัการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิต ประกันอุบติัเหตุ ประกันสุขภาพบุคคลใน
ครอบครัว การให้อุปกรณ์นิรภัย หรือเคร่ืองป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานท่ีท าให้พนักงานรู้สึก
ปลอดภยั การจดักิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งขนักีฬา การท่องเท่ียวนันทนาการ การให้บริการดา้น
เศรษฐกิจ และการเงิน เพื่อเยยีวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากค่าครองชีพ เช่น การให้มีรถประจ าต าแหน่ง ค่าเช่า
บา้น ค่าโทรศพัท์ การให้ค่าเส่ือมรถยนต์ เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกัการปฏิบติังานนอกสถานท่ี การจดัรถรับ-ส่ง 
เคร่ืองแบบ ชุดยนิูฟอร์ม สิทธิลาเพื่อศึกษาต่อ เงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม การจ่ายสวสัดิการ
เพื่อจูงใจพิเศษ เช่น โบนสั เงินค่าเป้า เงินรางวลัจากการขาย ค่าคอมมิชชัน่ และสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูใ่น
รูปแบบของการให้วนัหยุดวนัลาโดยไดรั้บค่าจา้ง เช่น ลาหยุดพกัผอ่นประจ าปี การลากิจ การลาอุปสมบท 
การประพิธีฮจั ลาเพื่อประกอบพิธีมงคลสมรส และการลาฌาปนกิจศพต่าง ๆ เป็นตน้  
 จากการศึกษาข้างต้นผูว้ิจ ัยได้น าเอาแนวความคิดของนักวิชาการมาวิเคราะห์ และการจ าแนก
ประเภทของสวสัดิการรายดา้นท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการจดัสวสัดิการท่ีบริษทั ลีดเวย ์ฯ จดัให้กบัพนกังาน
ในปัจจุบนัทั้งส้ิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสุขภาพอนามยั 2. ดา้นความปลอดภยั 3. ดา้นสังคมและนนัทนาการ 4. 
ดา้นเศรษฐกิจ 5. ดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร 6. ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ 
  

วธิีการวจิัย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) ผูว้จิยัไดศึ้กษาตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง  
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ จ านวน 219 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
23 เมษายน พ.ศ. 2564)  
   1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ จ านวน 142 คน ไดจ้ากการ
ค านวณโดยใชสู้ตรก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 แลว้จึง
สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) แยกตามฝ่ายงาน และใช้วิธีแบบสัดส่วนกบัขนาดกลุ่ม 
(Proportionate) ไดจ้  านวนตวัอยา่ง ดงัน้ี  1. ฝ่ายขายและสนบัสนุนการขาย จ านวน 40 คน 2. ฝ่ายบริการและ
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เทคนิค จ านวน 66 คน 3. ฝ่ายโลจิสติกส์และอะไหล่ จ านวน 11 คน 4. ฝ่ายสนบัสนุน จ านวน 25 คน แลว้จึง
ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) แบบจบัฉลากไม่ใส่กลบั (Non-replacement) จนครบจ านวน
ท่ีก าหนดไว ้
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check list) จ  านวน 9 ขอ้ ถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุ
งาน ต าแหน่งงาน ระดับงาน ฝ่ายงาน และรายได้ต่อเดือน 2.  แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
(Likert’s five-point ranging scale) ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ 
ทั้ง 6 ดา้น จ านวน 23 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 32 ขอ้ ใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 5-10 นาที   
 3. การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็น 
สวสัดิการรายดา้น และสวสัดิการของบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีจดัใหก้บัพนกังานในปัจจุบนั เพื่อออกแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการของบริษัท ลีดเวย์ ฯ จากนั้ นจึงท าการตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) วดัค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความเท่ียงตรงระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 ก่อนหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานบริษทั บางกอก นากัทสึ จ  ากัด จ  านวน 30 คนก่อนใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) ทดสอบค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.813   
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัแจก และเก็บขอ้มูลผา่นระบบแบบออนไลน์ (Google form) โดยส่ง
ลิงค ์และ QR Code ให้กบัผูบ้ริหารฝ่ายงานแจกให้กบัพนกังานตามสัดส่วนท่ีผูว้ิจยัก าหนด โดยเก็บขอ้มูล
ระหวา่งวนัท่ี 19-31 มกราคม พ.ศ. 2565 หลงัจากท่ีผูต้อบแบบสอบถามกดส่ง (Submit) ขอ้มูลจะถูกส่งให้กบั
ผูว้จิยัผา่นระบบออนไลน์ (Google form) โดยท่ีไม่สามารถยนืยนัตวัตนผูต้อบแบบ ฯ ได ้ 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) ค  านวณ
ค่าสถิติ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัน ามาแจกแจงค่าความถ่ี ร้อยละ และความ
คิดเห็นของพนักงานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย์ ฯ ผูว้ิจยัค  านวณค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบตวัแปรเพศใชส้ถิติทดสอบค่า t-Test ค่า One-Way ANOVA กบัตวัแปรอิสระท่ี
มากกวา่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบังาน ฝ่ายงาน และรายได้
ต่อเดือน ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ (Post hoc) ดว้ยวธีิการของ LSD      

6. การพิทกัษสิ์ทธิผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั ผูว้ิจยัไดย้ื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจยัจากคณะกรรมการ
พิจารณาการวจิยัในมนุษยข์องมหาวทิยาลยับูรพา ซ่ึงเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เลขท่ี IRB4-
005/2565 ไดรั้บอนุมติัวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2565 การพิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัสามารถท่ีจะตอบ 
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หรือปฏิเสธในการเขา้ร่วมการวจิยั และเม่ือเขา้ร่วมการวิจยัและยุติการเขา้ร่วมการวิจยัในช่วงใดก็ได ้โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งแจง้เหตุผลต่อผูว้ิจยั ทั้งน้ีจะไม่มีผลกระทบใด ๆ และขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และ
น าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 

ผลการวจิัย 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมากท่ีสุดร้อยละ 68.31 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-45 ปีอนัดบัแรกร้อยละ 52.82 อายุตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไปคิดเป็น
ร้อยละ 8.45 เป็นอนัดบัสุดทา้ย สถานภาพสมรสร้อยละ 52.82 เป็นอนัดบัแรก รองลงมาสถานภาพโสดร้อย
ละ 42.96 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 52.11 รองลงมาระดบัอนุปริญญาร้อยละ 31.69 มี
อายงุานนอ้ยกวา่ 3 ปีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกร้อยละ 42.30 โดยท่ีอายุงานมากกวา่ 8 ปี นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 14.08 
อยูใ่นต าแหน่งพนกังานร้อยละ 67.61 รองลงมาต าแหน่งผูจ้ดัการ 13.38 และระดบัพนกังานมากท่ีสุดร้อยละ 
69.01 ท างานในฝ่ายงานบริการและเทคนิคมากท่ีสุดร้อยละ 46.48 และเป็นผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือน 15,000-
30,000 บาทสูงท่ีสุดร้อยละ 45.77 และเป็นผูมี้รายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 100,001 บาท/เดือนสัดส่วนร้อยละ 4.23 
นอ้ยท่ีสุดเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่ 
แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากดั  
ตารางท่ี 1 ภาพรวม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอนัดบัความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั  
    ลีดเวย ์ฯ จ าแนกรายดา้น 
สวสัดิการ X  SD แปลผล อนัดบั 
1. ดา้นสุขภาพอนามยั 3.94 0.80 ดี 1 
2. ดา้นความปลอดภยั 3.47 0.90 ดี 5 
3. ดา้นสังคมและนนัทนาการ 3.78 0.91 ดี 2 
4. ดา้นเศรษฐกิจ 3.50 0.85 ดี 4 
5. ดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร 3.30 1.24 ปานกลาง 6 
6. ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ 3.72 0.78 ดี 3 
ภาพรวม 3.62 0.71 ดี  
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 ภาพรวมความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นสุขภาพอนามยั ( X = 3.94, SD = 0.80) เป็นอนัดบัแรกรองลงมาดา้นสังคมและนนัทนาการ( X = 
3.78, SD = 0.91) ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ ( X = 3.72, SD = 0.78) ดา้นเศรษฐกิจ ( X = 3.50, SD = 
0.85) ดา้นความปลอดภยั ( X = 3.47, SD = 0.90) และดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร ( X = 3.30, SD = 
1.24) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
ส่วนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีเพศต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามเพศ  
  เพศ จ านวน X  SD t Sig 
1. ชาย 97 3.68 0.70 0.729 0.467 
2. หญิง 45 3.58 0.74   
 ผลการทดสอบ พบวา่ พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ จ านวนเพศชายมากกวา่เพศหญิง เม่ือวิเคราะห์ความ
แตกต่างค่า t ท่ี 0.467 ดงันั้นพนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสวสัดิการ บริษทั ลีด
เวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีอายุต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามอาย ุ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.741 3 0.247 0.479 0.698 
ภายในกลุ่ม  71.226 138 0.516   
รวม 71.967 141    
 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.698 ดงันั้น พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
สวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไวใ้นขา้งตน้ 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามสถานภาพ 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.354 3 0.451 0.882 0.452 
ภายในกลุ่ม 70.613 138 0.512   
รวม 71.967 141    
 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.452 ดงันั้น พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานการวจิยัในขอ้ท่ี 3 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 พนักงานบริษทั ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 2.707 3 0.902 1.798 0.150 
ภายในกลุ่ม  69.260 138 0.502   
รวม 71.967 141    
 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.150 ดงันั้น พนักงานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานในขา้งตน้ 
 
 สมมติฐานการวจัิยที ่5 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีอายุงานต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 6 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามอายงุาน 
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.818 3 0.273 0.529 0.663 
ภายในกลุ่ม  71.149 138 0.516   
รวม 71.967 141    
 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมเท่ากบั 0.663 ดงันั้น พนักงานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการ บริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานการวจิยัในขา้งตน้ 
 
 สมมติฐานการวจัิยที ่6 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 7 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.785 5 0.357 0.692 0.630 
ภายในกลุ่ม  70.182 136 0.516   
รวม 71.967 141    
 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.630 ดงันั้น พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานการวจิยัในขอ้ท่ี 6 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 7 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีระดบังานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 8 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามระดบังาน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 695 2 0.348 0.678 0.509 
ภายในกลุ่ม  71.272 139 0.513   
รวม 71.967 141    
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 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.509 ดงันั้น พนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีระดบังานต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานการวจิยั  
 
 สมมติฐานการวจัิยที ่8 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีฝ่ายงานต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 9 วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามฝ่ายงาน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 4.282 3 1.427 2.910 0.037 
ภายในกลุ่ม  67.685 138 0.490   
รวม 71.967 141    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ีโปรแกรม
ค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.037 ดงันั้น พนักงานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีฝ่ายงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
สวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 
และท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc) ดว้ยวธีิการของ LSD ปรากฎดงั 
ตารางท่ี 10  
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ตารางท่ี 10 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่จ  าแนกตามฝ่ายงาน   

ฝ่ายงาน X  

ฝ่ายขายและ
สนบัสนุนการ
ขาย 

ฝ่าย
บริการ 
และ
เทคนิค 

ฝ่ายโลจิ
สติกส์ 
และอะไหล่ 

ฝ่าย
สนบัสนุน 

ฝ่ายขายและสนบัสนุนการ
ขาย 

3.76 - 0.146 0.656* -0.021 

ฝ่ายบริการและเทคนิค 3.62 - - 0.510* -0.167 
ฝ่ายโลจิสติกส์และอะไหล่ 3.11 - - - -0.678* 
ฝ่ายสนบัสนุน 3.78 - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ความคิดเห็นของพนกังานบริษทั ลีดเวย ์ฯ พบวา่ มีความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียจ านวน 3 คู่ ดงัน้ี  
 คู่ท่ี 1 ฝ่ายงานขายและสนบัสนุนการขาย มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างไป
จากฝ่ายงานโลจิสติกส์และอะไหล่  
 คู่ท่ี 2 ฝ่ายงานบริการและเทคนิค มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างไปจากฝ่าย
งานโลจิสติกส์และอะไหล่ 
 คู่ท่ี 3 ฝ่ายงานโลจิสติกส์และอะไหล่ จ ากดั มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างไป
จากฝ่ายงานสนบัสนุน 
 
 สมมติฐานการวจัิยที ่9 พนกังานบริษทั ลีดเวย ์เฮฟวี ่แมชชีนเนอร์ร่ี จ  ากดั ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 11 วเิคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นพนกังานต่อสวสัดิการ
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จ าแนกรายไดต่้อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 1.358 5 0.272 0.523 0.758 
ภายในกลุ่ม  70.609 136 0.519   
รวม 71.967 141    
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 ผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าท่ี
โปรแกรมค านวณออกมามีค่าเท่ากบั 0.758 ดงันั้น พนักงานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนั จึงปฎิเสธสมมติฐานการวจิยัขา้งตน้ 
   

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย  
 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ฯ ท่ีจดั
ให้กบัพนักงานในปัจจุบนัภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยเม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ( X = 3.94, SD = 0.80) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาดา้นสังคมและ
นนัทนาการ ( X = 3.78, SD = 0.91) ดา้นโบนสัและสวสัดิการอ่ืน ๆ ( X = 3.72, SD = 0.78) ดา้นเศรษฐกิจ      
( X = 3.50, SD = 0.85)  ดา้นความปลอดภยั ( X = 3.47, SD = 0.90) ส่วนดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร      
( X = 3.30, SD = 1.24) เป็นอนัดบัสุดทา้ยระดบัความคิดเห็นปานกลาง ผลการวิจยัสอดคลอ้งการวิจยัของ 
เอกวฒัน์ ใจเย็น (2560) ท่ีศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานต่อสวสัดิการบริษทั เอ็นดี รับเบอร์ จ  ากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานพึงพอใจกับท่ีบริษัท ฯ มีมาตรการป้องกัน 
ช่วยเหลือ และเยียวยาปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีเป็นรูปธรรม การจดักิจกรรมสร้างสัมพนัธภาพ
ใหแ้น่นแฟ้นในหมู่คณะ การใหเ้งินปันผลในรูปแบบของโบนสั และค่าตอบแทนพิเศษอ่ืน ๆ อยา่งเป็นธรรม 
รวมถึงการใหป้ระโยชน์เก้ือกลูท่ีสามารถลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงในการด ารงชีวิตประจ าวนั การให้
การสนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัอนัตรายในการท างานท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการท างานท่ี
เกิดข้ึนจริง        
 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั 
ลีดเวย ์ฯ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานบริษทั ลีดเวย ์ฯ ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบังาน และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีด
เวย ์ฯ ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพโรจน์ ญตัติอคัรวงศ์ (2555) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของ
พนกังานต่อสวสัดิการบริษทั อุตสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย จ ากดั (มหาชน) เอกวฒัน์ ใจเยน็ (2560) 
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อสวสัดิการบริษทั เอ็นดี รับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) และธมนวรรณ 
จรรยาวงศส์วา่ง (2560) เร่ือง การรับรู้สวสัดิการท่ีพึงไดรั้บของพนกังานบริษทั คาร์ดิแนลเฮลท ์222 ประเทศ
ไทย จ ากดั ดว้ยบริษทั ลีดเวย ์ฯ พิจารณาจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานจะยึดหลกัความเป็นธรรม เท่าเทียมกนั 
และประโยชน์เป็นของพนกังานทุกคน จึงอาจท าให้พนกังานคิดเห็นไม่แตกต่างกนักบัการจดัสวสัดิการท่ี
บริษทั ลีดเวย ์ฯ จดัให้กบัพนกังานในปัจจุบนั ส่วนพนกังานท่ีมีฝ่ายงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสวสัดิการ
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บริษทั ลีดเวย ์ฯ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
รายคู่ พบวา่ ฝ่ายโลจิสติกส์และอะไหล่มีระดบัความคิดเห็นต่อสวสัดิการของบริษทั ลีดเวย ์ฯ ต ่ากวา่ทุกฝ่าย 
และเม่ือวเิคราะห์บริบทสภาพแวดลอ้มการท างาน พบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานมีอากาศค่อนขา้งร้อน 
ไม่ถ่ายเทเท่าท่ีควร แม้ว่าจะมีพดัลมระบายอากาศก็ตาม แต่อาจไม่เพียงพอ สันนิษฐานได้ว่าลักษณะ
สภาพแวดล้อมในการท างานอาจส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นต่อสวสัดิการบริษทั ลีดเวย ์ฯ อีกเหตุผล
หน่ึงก็เป็นได้ และเม่ือศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ความคิดเห็นต่อสวสัดิการด้านเศรษฐกิจของฝ่ายต ่าท่ีสุด ซ่ึง
ขดัแยง้กบัท่ีฝ่าย ฯ ก็ไดรั้บเงินรางวลัการขายท่ีสม ่าเสมอทุก ๆ เดือน ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กิตตินนัต ์พิศสุวรรณ (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานกรณีศึกษา: บริษทั ลานนา
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีพบว่า สังกัดแผนกของพนักงานต่างกันมีความต้องการสวสัดิการต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ขอ้เสนอแนะการวจิยั ตามผลการศึกษาความคิดเห็นต่อสวสัดิการดา้นการศึกษาและพฒันาบุคลากร 
1. เชิงนโยบาย บริษทั ลีดเวย ์ฯ ควรจดัท าแผนการพฒันาบุคลากร 3 ช่วง คือ 1. ระยะสั้น การพฒันาบุคลากร
ดว้ยการฝึกอบรมหนา้งาน (On the job training) การจบัคู่กนัท างาน (Buddy) การสอนงานอยา่งเป็นระบบ 
(Coaching) 2. ระยะกลาง ควรจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม (Training roadmap) การสับเปล่ียนหมุนงาน (Job 
rotation) เพื่อเพิ่มทกัษะท่ีหลากหลายให้กับพนักงานมากข้ึน 3. ระยะยาว การบริหารคนเก่ง (Talent 
management) ท่ีสอดรับกบัค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์รตั้งแต่กระบวนการสรรหา เฟ้นหา คดักรอง คดั
สรร การพฒันา ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากคนเก่ง และรักษาให้คนเก่งอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนาน ซ่ึงจะ
ไปสอดรับกบัแผนตั้งแต่แผนอตัราก าลงั (Manpower planning) การสรรหาและคดัเลือก (Recruitment & 
Selection) การพฒันาบุคลากร (Development) การไดรั้บโอกาสท่ีกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพ (Career path) 
การบริหารผลงาน (Performance management) ท่ีเป็นธรรมรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
(Compensation & Benefits) ท่ีจูงใจ เพื่อธ ารงรักษา (Retention) คนเก่งและเพื่อท่ีคนเก่งจะได้เป็นผูสื้บ
อ านาจ และสืบทอดความส าเร็จ (Successor) ให้กบัองคก์รต่อไป 2. เชิงปฏิบติัการ บริษทั ลีดเวย ์ฯ ควรให้
สวสัดิการตามลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบท่ีหลากหลายมากข้ึน และจดัให้มีกิจกรรมดา้นความปลอดภยั เช่น 
ขบัข่ีปลอดภยั สัปดาห์ความปลอดภยั การพฒันาให้พนกังานมีองค์ความรู้เพิ่ม เช่น เทคนิคการปิดการขาย 
การบอกเล่าประสบการณ์ความส าเร็จจากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบความส าเร็จใน
ยอดขาย เทคนิคการเสนอขายอะไหล่ และเคร่ืองจกัรของพนักงานช่างซ่อมบ ารุง เพื่อกระตุ้นยอดขาย
สนบัสนุนใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า เทคนิคสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และวธีิการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
เป็นตน้ 3. เชิงวิชาการ ควรศึกษาถึงความสัมพนัธ์และองค์ประกอบท่ีแทจ้ริงในการจดัสวสัดิการให้เป็นท่ี
ยอมรับและท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานอย่างแทจ้ริง ทั้งควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของ
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พนกังาน เช่น ลกัษณะหนา้ท่ีงาน ความรับผิดชอบในงาน เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัสวสัดิการใหก้บัพนกังานใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดในอนาคต 
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ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบายการ
ท างานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

The Effectiveness of the Botanical Garden Organization Staff Under  
the Work from Home Policy in Situation of the Coronavirus  

Disease 2019 Pandemic 
 

ภูษณิศา ค ามูลดี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้
นโยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 3. เพื่อเสนอ
แนวทางในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กบับุคลากรกลุ่มต่างๆ ขององคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดแ้ก่ บุคลากรในพื้นท่ีองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า การท างานของบุคลากร
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบายการท างานท่ีบ้าน มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบาย 
เหมาะสมกบัองค์การ โดยสามารถท างานไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการท างานท่ี
บา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 1. ดา้นอุปกรณ์ 2. ดา้นสถานท่ี  และ3. การบริหารเวลาระหวา่ง
ชีวิตประจ าวนักบัการท างาน ปัจจยัเชิงองค์การ ประกอบดว้ย 1. นโยบายขององคก์ร 2. การส่ือสารภายใน
องค์กร 3. งบประมาณ 4. การส่งเสริมการ และ5. การออกแบบโครงสร้างการท างานและการวดั
ประสิทธิภาพหรือ KPI ท่ีชดัเจน แนวทางในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในระยะสั้น (3-6 เดือน) ไดแ้ก่ 1. การ
ส่ือสารใหพ้นกังานเขา้ใจอยา่งชดัเจน2. ส ารวจความตอ้งการอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในระยะยาว (ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป) 1. เตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากร และ2. สนบัสนุนการท างานแบบ Work 
from home มากข้ึน  
 

 ค าส าคญั : ประสิทธิผล  นโยบาย  การท างานท่ีบา้น (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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บทน า 
 ในปีพ.ศ. 2562–2563 ไดเ้กิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) 
โดยองค์การอนามยัโลกไดป้ระกาศให้การระบาดน้ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ การ
ตอบสนองทางสาธารณสุขทัว่โลก ประกอบด้วยการจ ากัดการท่องเท่ียว การกกัด่าน การห้ามออกจาก
เคหสถานเวลากลางคืน การยกเลิกการจดังาน และการปิดสถานศึกษา นอกจากน้ียงัมีการกกัด่าน และมีการ
ออกค าสั่งหรือค าแนะน าเก่ียวกับการเดินทางไปยงัภูมิภาคท่ีมีการแพร่เช้ือในระดับประชาคมมีการปิด
สถานศึกษาทัว่ประเทศหรือส่วนทอ้งถ่ิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงของไวรัสโคโรนา ส่งผล
ให้หลายหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต้องปรับแผนการท างานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคใน
หน่วยงาน หลงัจากมีประกาศการใชพ้รก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท า
ให้หลายหน่วยงานเห็นชอบนโยบายในการท างานแบบ Work from Home มากข้ึน โดยอาจมีขอ้ก าหนดท่ี
แตกต่างกนัไป โดยสามารถด าเนินการได้เพียงแค่บางหน่วยงานเท่านั้น แต่หน่วยงานท่ีตอ้งมีการให้บริการ
แก่ผูเ้ข้ามารับบริการท่ีต้องมีการสัมผสัผูค้นคงหลีกเล่ียงได้ยาก รวมไปถึงองค์การสวนพฤกษศาสตร์          
(อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานท่ีมีความเฉพาะในการท างานในเร่ืองของการอนุรักษ์พรรณไม ้ซ่ึงจะมีผูว้ิจยัเป็น
ผูดู้แลท่ีไม่สามารถ Work from Home ไดเ้น่ืองจากตอ้งดูแลพรรณไมท่ี้ไดมี้การอนุบาลไว ้รวมถึงการเพาะ
ขยายพนัธ์ุเพื่อการอนุรักษ์และส ารองพนัธุกรรมพืช การอนุรักษ์พนัธ์ุไมใ้นสภาพปลอดเช้ือ การออกแบบ
นโยบายส าหรับแต่ละหน่วยงานจึงเป็นเร่ืองส าคญัเป็นล าดบัแรก โดยนโยบายการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานในช่วงท่ีโควิด-19 ทวีความรุนแรงในการระบาดมากยิ่งข้ึนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามเงินทุน และ
ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงต้องมีการส่ือสารให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจนพราะเป็นประเด็นท่ี
ละเอียดอ่อน ดงันั้นหน่วยงานควรสร้างความเช่ือมัน่ ดูแลใส่ใจพฒันาเร่ืองการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้
ระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการท างานท่ีบา้นอย่างมีประสิทธิผลสภาวะแวดลอ้มการท างานท่ีบา้น
สนบัสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสัมพนัธภาพท่ีดีทั้งพนกังานทั้งองค์กรใน
ระยะยาว  
  ส าหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีการออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคติดต่ออนัตราย กรณีโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ฉบบัท่ี 18 เพิ่มมาตรการให้
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ณ สถานท่ีพกั (Work from Home) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100 โดยไม่กระทบต่อการ
ให้บริการประชาชนงดหรือเล่ือนการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม หรือกิจกรรมท่ีมีการรวมตวักนัออกไป
จนกวา่สถานการณ์จะดีข้ึน หากมีความจ าเป็นตอ้งจดัประชุมใหพ้ิจารณาใชว้ิธีการประชุมแบบออนไลน์หรือ 
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VDO Conference  แทน หา้มจดักิจกรรมท่ีมีการรวมตวักนัมากกวา่ 5 คน และงดหรือชะลอการเดินทางออก
นอกเขตพื้นท่ี กรณีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีให้ปฏิบติัตามมาตรการอย่างนอ้ย 14 วนั หรือจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง ซ่ึงองคก์าร
สวนพฤกษศาสตร์ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการ แต่ยงัไม่ถึงเป้าหมายท่ีกระทรวงไดว้างไว ้

จากขอ้มูลสถิติบุคลากรการท างานท่ีบา้น (Work From Home) ของหน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจ านวน 15 หน่วยงาน องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีจ  านวน
คนทั้งหมด 203 คน จ านวนคนท างานท่ีบา้น 108 คน คิดเป็นร้อยละ 53 จะเห็นไดว้า่จากสถิติดงักล่าว อ.ส.พ. 
มีการท างานท่ีบา้นน้อยท่ีสุดในหน่วยงานภายใตส้ังกดัทั้งหมด จึงก่อให้เกิดปัญหาการไม่ด าเนินงานให้
เป็นไปมาตรการและนโยยบาย ซ่ึงท่ีผา่นมา อ.ส.พ. ไดมี้การก าหนดมาตรการและนโยบายการท างานท่ีบา้น 
ท่ีอาจยงัเป็นปัญหาในทางปฏิบติั และอาจยงัไม่มีความชัดเจน รวมถึงแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  ทั้งน้ีในการท างานท่ีบา้นมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีการเขา้ถึงขอ้มูลหน่วยงานจากท่ีบา้น สภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีบา้น รวมถึงประสิทธิผล
ของการท างานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งไรก็
ตามจากสถานการณ์ของโลกในยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยความรวดเร็วการบริหารงานในอนาคตของ
องคก์ารฯ จะตอ้งให้ความส าคญัเร่ืองการการเปล่ียนแปลงวิถีการท างาน รูปแบบใหม่ โดยก าหนดมาตรการ
และนโยบายขององค์การฯ ชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารและสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากรอย่าง
ทัว่ถึง จึงจะส่งผลใหก้ารท างานท่ีบา้นมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ ท่ีจะศึกษาวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการท างาน
ของบุคลากรองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  โดยมุ่งหวงัในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเป็นเพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดม้าประกอบการ
เสนอแนวทางการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบุคลากรแต่ละกลุ่มภายใต้นโยบายการท างานท่ีบ้านใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมกบัองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์
ในภาวะวกิฤตโควดิ-19 ท่ีก าลงัแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ืองในประเทศไทยและทัว่โลก 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการ
ท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้
นโยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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 3. เพื่อเสนอแนวทางในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กบับุคลากรกลุ่มต่างๆ ของ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
 

กรอบแนวคดิ 
 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเกรอบแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

  
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  จากภาพท่ี 1 ประสิทธิผลของการท างานท่ีบา้นของบุคลากร อ.ส.พ. มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานท่ีบา้น (Work from home) กล่าวคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานท่ีบา้น (Work from home) ของบุคลากร โดยแต่ละปัจจยันั้น จะท าใหก้ารท างานท่ีบา้นของบุคลากร มี
ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และย ังส่งผลต่อการน าสู่แนวทางในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ภายใตม้าตรการและนโยบายการท างานท่ีบา้น (Work from home) ของกลุ่มบุคลากรดา้นต่างๆ  
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผล แนวคิดเก่ียวกบั
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน แนวคิดเก่ียวกบัการท างานท่ีบา้น แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของนโยบาย
สาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการท างาน ทฤษฎีแบบการจ าลองการยอมรับวตักรรมและ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ทฤษฎีการสลายตวัของพฤติกรรมตามแผน 
(Decomposed Theory of Planned Behavior : DTPB) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior : TPB) มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ อา้งอิง เป็นฐานใน
การสร้างกรอบแนวคิด นอกจากน้ียงัไดท้  าการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
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อิทธิพลต่อการใชร้ะบบการท างานทางไกล (Telework) ของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิชย ์(2559) พบวา่ ปัจจยัความเขา้กนัในการใชแ้ละปัจจยั
นโยบายองคก์ารมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบการท างานทางไกล องคก์ารจึงควรให้ความส าคญักบั 2 ปัจจยัน้ี
มากท่ีสุด งานวิจยัเร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 
(FMCG) ประเทศไทยต่อรูปแบบการท างานท่ีบา้น (Work from home) ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
โดย ลกัษิกา นุชอุดม (2564) ใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ และ
วธีิการสัมภาษณ์ เป็นการถามแบบเจาะลึก กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรม 
FMCG ประเทศไทยโดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 
และจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการท างานจากส านกังานเป็นการท างานจากบา้นจ านวน  244 คน พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานจากบา้นตามกรอบแนวคิดการวิจยัน้ีประกอบดว้ยทั้งหมด 6 ปัจจยั
ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจาการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวย 
เทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวย บรรทดัฐานท่ีท างาน บรรทดัฐานท่ีบา้น งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อการท างานท่ีบา้น ของพนกังานบริษทัไทย ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-
19 โดย สรัญญา ซ่ือสัตย ์ (2564) ใช้วิธีการวิจยัส ารวจเชิงปริมาณประกอบกบังานวิจยัเชิงคุณภาพ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  ผูใ้หข้อ้มูล/ กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานของบริษทัว ีท่ีท างานอยูใ่นประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 174 คน ส าหรับแบบสอบถาม และ 8 คน ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก  พบวา่ เม่ือการรับรู้ต่อ
วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 สูงข้ึน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวยจะมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข
ลดลง อาจจะเน่ืองมาจากการท่ีเทคโนโลยมีีความส าคญัอยา่งมากต่อการท างานจากบา้น ดงันั้น การท่ีองคก์ร
นั้นไม่ไดส้นบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยีอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็เป็นสาเหตุให้ความอยูดี่มี
สุขนั้นลดลง ซ่ึงจากผลการส ารวจนั้นก็พบวา่ ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เผชิญจากการท างานจากบา้น
ในช่วงสถานการณ์โคว-ิ19 ก็คือปัญหาจากการใชง้านดา้นเทคโนโลย ี 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
1) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีท างานกลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 5 คน กลุ่มบุคลากร

ดา้นงานวิจยัและอนุรักษ์ จ  านวน 7 คน  กลุ่มบุคลากรดา้นงานพื้นท่ี จ  านวน 8 คน กลุ่มบุคลากรดา้นงาน
บริหาร จ านวน 13 คน กลุ่มบุคลากรดา้นงานบริการ จ านวน 7 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบดว้ยตอนท่ี 1  ประสิทธิผลการท างาน ตอนท่ี 2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้น และตอนท่ี 3  แนวทางในการด าเนินงานดา้นต่างๆ 
ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้น 3) การรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ การเก็บขอ้มูล
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แบบทุติยภูมิ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง4) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์เน้ือหา  
  

ผลการศึกษา 
ผูว้จิยัท  าการศึกษาและแยกวเิคราะห์เป็นประเด็นตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
ประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบายการท างานที่บ้านใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
การท างานของบุคลากรองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้น มีประสิทธิผล

เป็นไปตามนโยบาย และมีเหมาะสมกบัองค์การ โดยไดรั้บมอบหมายช้ินงาน 3-8 ช้ินงานต่อคร้ังของการ
ท างานท่ีบา้นจ านวน 1-2 วนั และ 5-12 ช้ินงานต่อคร้ังของการท างานท่ีบา้นจ านวน 3-5 วนั จ านวน 3-5 วนั 
โดยในการท างานแต่ละช้ินจะมีการก าหนดระยะเวลาในการส่งงานท่ีชดัเจน และสามารถท างานไดท้นัตาม
เวลาท่ีก าหนด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เม่ือพิจารณาตามกลุ่มงาน พบวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริหารสามารถส่งงานได้ทนัตามเวลาร้อยละ 80.00 กลุ่มบุคลากรด้านงานวิจยัและอนุรักษ์  และกลุ่ม
บุคลากรดา้นงานบริการสามารถส่งงานไดท้นัตามเวลาร้อยละ 71.43 กลุ่มบุคลากรดา้นงานพื้นท่ี สามารถส่ง
งานไดท้นัตามเวลาร้อยละ 62.50 และกลุ่มบุคลากรดา้นงานบริหารสามารถส่งงานไดท้นัตามเวลาร้อยละ 
100.00 หากกรณีช้ินงานใดท่ีผูรั้บมอบหมายเห็นว่า เป็นภาระงานท่ีหนักและไม่สามารถส่งได้ทนัตาม
ก าหนดจะตอ้งมีการช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อท าการขยายเวลาในการท างาน อีกทั้งองคก์ารจะตอ้งมีการปรับ
แผนการท างานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคภายในองค์กรท่ีชัดเจน ท าให้นโยบายการท างานท่ีบ้าน
ขบัเคล่ือนต่อไปไดต้ามปกติ จะเห็นไดว้า่การท างานท่ีบา้นไม่สามารถใชก้ารควบคุมโดยตรงกบัพนกังานใน
พื้นท่ีท างานนอกส านักงาน ท าให้การติดตามงานเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจจะมี
ความล่าชา้ ดงันั้นควรมีการจดัท าแนวทางในการติดตามและประเมินผลงานท่ีมีความชดัเจเพื่อน ามาใชเ้ป็น
แนวปฏิบติัขององค์กร ดว้ยตระหนกัถึงสถานการณ์เช่นน้ี การท างานจากท่ีบา้นถือไดว้่าเป็นทางเลือกใหม่
ของคนท างาน ท าใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลาย ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกในทางบวกต่อการท างานท่ีบา้น รวมไป
ถึงการลดงานท่ีไม่จ  า เป็น และการท่ีสามารถประชุมกับทั้ งในและนอกองค์กรได้ง่ายข้ึน แต่หาก
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบา้นไม่เอ้ือต่อการท างาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานไม่พร้อม ยอ่ม
ส่งผลต่อการปฏิบติังาน และการท างานท่ีบา้นมากเกินไปคือ การท างานท่ีบา้นล าพงัเป็นเวลานานเกิน อาจ
ส่งผลลบต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนั ความรู้สึกผกูพนัต่อ
องคก์รและเพื่อนร่วมงาน และการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกองคก์ร  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบาย
การท างานทีบ้่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบดว้ย 

 1. ดา้นอุปกรณ์ ในการท างานท่ีบา้นตอ้งอาศยัอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการท างาน โดย
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบงานไอทีและอุปกรณ์ท่ีสอดรับกบัลกัษณะงาน อยา่งไรก็ตามในการ
ท างานท่ีบา้นอาจจะมีการเขา้มาใช้พื้นท่ีหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกนั ซ่ึงเพิ่มความเส่ียงต่อการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลองคก์าร อาจจะมีการเขา้ถึงขอ้มูลขององค์กรโดยผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาต รวมถึงความ
เส่ียงท่ีท าใหร้ะบบขดัขอ้งไม่สามารปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 2. ดา้นสถานท่ี ในการท างานตอ้งอาศยัสถานท่ีในการท างานท่ีมีความเหมาะสมปราศจาก
การรบกวน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีสมาธิในการท างานมากข้ึน หากสถานท่ีปฏิบติังานมีความเหมาะสมและ
เอ้ือต่อการท างาน จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน  

 3. การบริหารเวลาระหว่างชีวิตประจ าว ันกับการท างาน การท างานท่ีบ้านเป็นการ
ปฏิบติังานภายนอกท่ีท างาน ท าให้ขาดการควบคุม เช่น การท่ีตอ้งท าหน้าท่ีในการดูแลคนในครอบครัว
ระหวา่งการท างานท่ีบา้น การดูแลลูกท่ีตอ้งเรียนออนไลน์ เป็นตน้ ดงันั้นผูป้ฏิบติังานท่ีบา้นจะตอ้งมีการการ
บริหารเวลาระหวา่งชีวติประจ าวนักบัการท างาน หากบุคลากรไม่สามารถบริหารจดัการเวลาท างานได้จะส่ง
ใหง้านเกิดความล่าชา้ และขาดประสิทธิผลในการท างาน  

ปัจจัยเชิงองค์การ  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจยัเชิงองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ท างานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใตน้โยบายการท างานท่ีบา้นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบดว้ย 

 1. นโยบายขององค์กร องค์กรมีการวางแผนนโยบายการท างานท่ีชดัเจน เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักลุ่มงาน การแกไ้ขกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัต่างๆ ให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานท่ีบา้น เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างาน  

 2. การส่ือสารภายในองค์กร การท างานอยู่ต่างท่ีกนัเป็นเร่ืองท่ีสร้างปัญหาในด้านการ
ส่ือสารภายในองคก์ร ขาดความรู้สึกมีส่วนร่วม ดงันั้น ควรหาแนวทางในการส่ือสารเพื่อแรงบนัดาลใจใน
การท างานใหก้บับุคลากร และการสร้างทีมท างานท่ีมีศกัยภาพ น าเทคโนโลยีมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน
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ท่ีบา้น ทั้งด้านการส่ือสารข้อมูล การสั่งการ การลงเวลาน การรายงานผลการปฏิบติังาน รวมถึงสถานะ
สุขภาพของบุคลากร 

 3. งบประมาณ องค์กรมีการจดัสรรงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการสนบัสนุนการท างานท่ี
บา้นแก่บุคลากรตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มงาน  

 4. การส่งเสริมการเรียนรู้ องค์กรตอ้งมีการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร ให้
ความส าคญัในการฝึกอบรมให้พนักงานเขา้ใจและตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้การปฏิบติังานท่ี
บา้นท่ีถูกตอ้ง โดยอาจจะใชก้ารฝึกอบรมออนไลน์ การท าคลิปวดีิโอท่ีเขา้ใจง่าย 

 5. การออกแบบโครงสร้างการท างานและการวดัประสิทธิภาพหรือ KPI ท่ีชดัเจน  
แนวทางในการด าเนินงานด้านต่างๆ ภายใต้นโยบายการท างานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กบับุคลากรกลุ่มต่างๆ ของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ในระยะส้ัน (3-6 เดือน)  
 1. การส่ือสารให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน รวมไปถึงหน่วยงานควรพฒันาเร่ืองการ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้การใชร้ะบบเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใชใ้นการท างานท่ีบา้นอยา่งมีประสิทธิผล  
 2. ส ารวจความตอ้งการอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการท างานท่ีบา้น เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในสนบัสนุน จดัหางบประมาณในสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยใีนการท างาน  

ในระยะยาว (ตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป) 
 1. เตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานท่ีบา้นโดยการก าหนด

แนวทางการจดัหา และจดัการวิธีการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้การท างานท่ีบา้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด
พร้อมรับกบัเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งตอ้งลดลกัษณะการท างานร่วมกนั 

 2. สนบัสนุนการท างานแบบการท างานท่ีบา้น (Work from home)  มากข้ึน และปรับปรุง
โครงสร้างการท างานให้มีความสอดคลอ้งในแต่ละกลุ่มงานเน่ืองจากในแต่ละกลุ่มงานมีความแตกต่างกนั 
ดงันั้นตอ้งมีการออกแบบการท างานให้สอดคลอ้งในแต่ละกลุ่มงาน และมีความทนัสมยัทนัต่อสถานการณ์
อยูเ่สมอ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ตอ้งปรับแผนการท างานเพื่อป้องกนัการระบาดของโรคในหน่วยงาน และลดความเส่ียงท่ี
บุคลากรจะติดเช้ือจากภายนอก โดยไดมี้ขอ้ก าหนดหรือมาตรการท่ีชดัเจน เพื่อให้งานขบัเคล่ือนต่อไปได้
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ตามปกติ ในแง่ของประสิทธิผลในการท างานนั้น พบว่า การท างานท่ีบา้นการติดตามงานเป็นไปได้ยาก 
ส่งผลให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจจะมีความล่าช้าและการก าหนด ดงันั้น ควรเตรียมสถานท่ีท างานในวนั
หน้าให้พร้อมและบริหารจดัการส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของพนกังาน โดยการท างานจากท่ีบา้น
ส่งผลใหรู้้สึกผอ่นคลาย ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกในทางบวกต่อการ การลดงานท่ีไม่จ  าเป็น และการประชุมกบั
ทั้งในและนอกองค์กรไดง่้ายข้ึน สอดคลอ้งกบัมนสันนัท์ ศรีนาคารและพิชิต พิทกัษ ์เทพสมบติั (2563) ท่ี
พบวา่การท างานจากท่ีบา้นใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่การท างานแบบเดิมเพราะมีอิสระในการท างานมากข้ึน การใช้
ระบบการประชุมทางไกลและการส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ล้วนมีความสัมพนัธ์กบัการท างาน
ทางไกลและบา้น อยา่งไรก็ตาม การท างานท่ีบา้นอาจมีสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการท างาน ขาดเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการท างาน และการท างานท่ีบา้นมากเกินไปคือ การท างานท่ีบา้นล าพงัเป็นเวลานานเกิน อาจ
ส่งผลลบต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนั ความรู้สึกผกูพนัต่อ
องคก์รและเพื่อนร่วมงาน และการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกองคก์ร อนัท าให้ประสิทธิผลในการ
ท างานท่ีบา้นนอ้ยกวา่การท างานท่ีส านกังานหรือท่ีท างาน  

การท างานท่ีบา้นจะมีการเขา้มาใช้พื้นท่ีหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกนั ประกอบกับมีการใช้
อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เพื่อเช่ือมต่อเครือข่าย Wi-Fi ร่วมกนั ซ่ึงเพิ่มความเส่ียงต่อการรักษาความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัใหสู้งข้ึน อาจจะมีการเขา้ถึงขอ้มูลขององคก์รโดยผูไ้ม่ไดรั้บอนุญาต และอาจ
เกิดการร่ัวไหลของขอ้มูล รวมถึงความเส่ียงท่ีท าให้ระบบขดัขอ้งไม่สามารถปฏิบติังานได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี การท างานอยูต่่างท่ีกนัเป็นเร่ืองท่ีสร้างปัญหาในดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร ขาดความรู้สึกมี
ส่วนร่วม องคก์รควรหาแนวทางในการส่ือสารเพื่อแรงบนัดาลใจในการท างานให้กบับุคลากร และการสร้าง
ทีมท างานท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงน าเทคโนโลยีมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานท่ีบา้น การส่งเสริมความรู้ความ
เขา้ใจของบุคลากร ให้ความส าคญัในการฝึกอบรมให้พนักงานเขา้ใจและตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
เรียนรู้การปฏิบติังานท่ีบา้นท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรัญญา ซ่ือสัตย ์ (2564) ท่ีท าการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานจากบา้น พบวา่ เม่ือการรับรู้ต่อวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 สูงข้ึน การท่ี
องคก์รนั้นไม่ไดส้นบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยีอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็เป็นสาเหตุให้ความ
อยูดี่มีสุขนั้นลดลง ซ่ึงปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เผชิญจากการท างานจากบา้นในช่วงสถานการณ์โควิด-
19 ก็คือปัญหาจากการใชง้านดา้นเทคโนโลย ีจึงควรมีการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ใชง้านใหม้ากข้ึน นอกจากน้ี นโยบายและการจดัการในองคก์ร ตอ้งมีความชดัเจนและน าไปสู่การปฏิบติัได้
แทจ้ริง โดยองค์กรอาจให้การสนบัสนุนอุปกรณ์ในการท างาน ตลอดจนออกแบบระบบงานใหม่ท่ีเอ้ือต่อ
การท างานท่ีบา้น เน่ืองจากในแต่ละกลุ่มงานมีความแตกต่างกนั ดงันั้นตอ้งมีการออกแบบการท างานให้
สอดคลอ้งในแต่ละกลุ่มงาน และมีความทนัสมยัทนัต่อสถานการณ์อยู่เสมอ สอดคลอ้งกบั ชาลิณี ฐิติโชติ
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พณิชย ์(2559) ท่ีพบวา่ ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการใชเ้ทคโนโลย ีและเทคโนโลยท่ีีเอ้ืออ านวยต่อการใช ้เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบการท างานทางไกล นอกจากน้ี ส่ิงส าคญัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดร้ะบุ คือองคก์ารไดมี้
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการท างานท่ีบา้นในเบ้ืองตน้ และมีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ
ท างานท่ีชดัเจน มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศนวตักรรมมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานท่ีบา้นของบุคลากร 
ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้องค์กรมีผลงานบรรลุเป้าหมายจากการท างานท่ีบา้นได ้และคงไวต้ามแนวทาง
ปฏิบติัของกรมควบคุมโรค ส่งให้เกิดผลดีต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของ 
COVID-19 สอดคลอ้งกบั ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย ์(2559) ท่ีพบวา่นโยบายองค์การ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใชร้ะบบการท างานทางไกล 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 1. หน่วยงานควรสร้างความเช่ือมัน่ โดยมีการจดัท าแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมี
ความชดัเจน เป็นธรรม เพื่อน าไปใชใ้นการพิจารณาความดีความชอบในการเล่ือนต าแหน่งงาน  
 2. ส ารวจและวางแผนเพื่อจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานท่ีบา้นของบุคลากร  
 3. อบรมเพื่อใหค้วามรู้ในการปฏิบติังานแก่บุคลากรดงักล่าวเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน 
หรือการพฒันาเทคโนโลยอียา่งง่ายเพื่อน ามาใชใ้นการท างาน  
 4. เตรียมความดา้นทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานท่ีบา้น โดยการก าหนดแนวทางการจดัหา และ
จดัการวธีิการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยใหก้ารท างานท่ีบา้นเกิดประสิทธิผล และพร้อมรับเหตุการณ์ส าคญั
ต่างๆ ท่ีตอ้งลดลกัษณะการท างานร่วมกนั 
 5. การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้งานประชุม ฝึกอบรม สัมมนามีความสะดวก
และคล่องตวัมากยิ่งข้ึน อาจเพิ่มช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์ให้สะดวกมากยิ่งข้ึน การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือ Social Media ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างานท่ีบา้น (Work from home) เพื่อ
เพิ่มความสะดวกใหแ้ก่บุคลากร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการท างานของ
บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้นโยบายการท างานท่ีบ้านและการท างานท่ีส านักงาน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 58 PSPARN 2022 

รายการอ้างองิ 
ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย.์ (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบการท างานทางไกล (Telework) ของ

พนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต). คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ลกัษิกา นุชอุดม. (2564). ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 
(FMCG) ประเทศไทยต่อรูปแบการท างานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงสถานการณ์วิกฤต 
COVID-19. คณะการจดัการ. วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล. 

สรัญญา ซ่ือสัตย .์ (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการท างานที่บ้าน ของ
พนักงานบริษัทไทย ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. คณะการจดัการ. วิทยาลยัการจดัการ  
มหาวทิยาลยัมหิดล. 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรีออนไลน์. (2564). ข้อมูลการระบาดทัว่ของโควดิ-19. สืบคน้ 25 มิถุนายน 2564, 
https://th.wikipedia.org/wiki/การระบาดทัว่ของโควิด-19. 

Worldometer online. (2021). COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. สืบคน้ 14 สิงหาคม 2564, จาก 
https://www.worldometers.info/coronavirus/.  

กรมควบคุมโรค สาธารณะสุข. (2564). สถานการณ์ผู้ติดเช้ือ COVID-19 อัพเดทรายวัน. สืบค้น  
14 สิงหาคม 2564, จาก https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2564). สถานการณ์ผู้ติดเช้ือ COVID-19 อัพเดท
 รายวนั.  สืบคน้ 1 กนัยายน 2564, จาก https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/  
Sanook online. (2564). Work from Home (WFH) คืออะไร มีข้อดีอะไร จากการท างานที่บ้านบ้าง? สืบคน้ 

25 มิถุนายน 2564, จาก  https://www.sanook.com/campus/1399807/.  
Global Work Place Wnalytics. (2020). Work-At-Home After Covid-19-Our Forecast. สืบคน้  

1 กนัยายน 2564, จาก https://globalworkplaceanalytics.com/. 
อาภรณ์ อ่อนคง. ประสิทธิผล. สืบคน้ 9 กนัยายน 2564, จาก http://aporn123.blogspot.com/2013/ 

06/blog-post_28.html 
ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สาธารณะสุข. (2564). รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019. สืบคน้ 11 กนัยายน 2564, จากhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php 

 

https://www.sanook.com/campus/1399807/
https://globalworkplaceanalytics.com/
http://aporn123.blogspot.com/2013/


บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 59 PSPARN 2022  

การร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้โครงการโหล่งขอดโมเดล 
ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

Collaborative Management of Natural Resource Under Longkhod Model 
Project Longkhod Sub-district, Phrao District, Chiangmai Province 

 
สุภานนัท ์ปัญญาทิพย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลงกรณ์ คูตระกลู 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัได้แก่ 1. เพื่อศึกษากระบวนการร่วมกันบริหารจดัการ

ทรัพยากรในพื้นท่ีของโครงการโหล่งขอดโมเดล 2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
โครงการโหล่งขอดโมเดลตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งโครงการโหล่ขอดโมเดลจนถึงปัจจุบนั 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อกระบวนการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยั ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัได้แก่ ชาวบ้านในชุมชน พระสงฆ์ ผูน้  าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอดีตผูน้ าชุมชนและอดีตหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี จ  านวน 79 ราย 
ผลการวิจัยพบว่า โครงการโหล่งขอดโมเดล ได้น้อมน าทฤษฎีการพฒันา ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 และพระปฐม
บรมราชโองการ รักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระราชปณิทานรัชกาลท่ี 10 เป็นกลไกหลกั โดยกระบวน
บริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การส ารวจสภาพปัญหา 2) การวางแผนการแก้ไข
ปัญหาอย่างย ัง่ยืน 3) การใช้กติกาในการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชน 4) การจดัการและการพฒันา
ปรับปรุงในการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส าหรับบทบาทของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบดว้ย 1) พระสงฆ์ มีบทบาทในฐานะเป็นผูผ้ลกัดนัและเป็นจุดศูนยร์วมจดัตั้งเป็นกลุ่มภาคีเครือข่าย 
2) ผูน้  าชุมชน มีบทบาทในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ประสานงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ติดตามรับขอ้มูลข่าวสาร และสร้างความเขา้ใจให้กบัชาวบา้น 3) ชาวบา้นในชุมชน มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมคิดพิจารณาก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลประโยชน์ 4) 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทการบริหารจดัการและก าหนดทิศทางการพฒันาร่วมกบัผูมี้ส่วนได้
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ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ 5) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีบทบาทในการวิเคราะห์ชุมชนการน าเสนอการสร้างกติกา 
และถ่ายทอดให้กบัชุมชน 6) อดีตผูน้ าชุมชนและอดีตหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี สนบัสนุน และ
เต รียมความพร้อมกับหน่วยงานต่างๆ  ส าห รับ ปัจจัย ท่ี ส่ งผล ต่อกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ประกอบดว้ย 1. การบริหารจดัการ 2. การท ากิจกรรม ขอ้ตกลง กฎ หรือกติกา
ในชุมชน 3. การสนบัสนุนการเฝ้าระวงัและติดตามการเปล่ียนแปลงสถานภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ี 4. 
การประชาสัมพนัธ์ และ 5. การสร้างจิตส านึกใหก้บัชุมชน 
 

ค าส าคญั : การบริหารจดัการ 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 
 
บทน า 
 ปฏิสัมพนัธ์ของคนกับป่ามีมาอย่างช้านาน พื้นฐานของสังคมในชนบทมักจะพึ่ งพาอาศัยป่า 
เป็นแหล่งในการหาปัจจยัเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติ และยงัใชน้ ้าจากแหล่งตน้น ้ าล าธารเพื่อท าการเกษตรกรรม 
บางคร้ังยงัมีการเก็บหาผลผลิตจากป่าเพื่อเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลกัท าให้มี
รายไดเ้พิ่มข้ึน และเม่ือทรัพยากรถูกน าไปใชม้ากข้ึน ป่าไมถู้กบุกรุกมากข้ึน รวมถึงการด ารงชีวิตของสัตวป่์า 
ได้ถูกรบกวนและถูกล่ามากข้ึน จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และภาครัฐได้มีการแก้ไขปัญหา 
โดยการก าหนดพื้นท่ีป่า เป็นการออกกฎหมายประกาศแนวเขตพื้นท่ีของป่าไม้และก าหนดบทลงโทษ 
ส าหรับความในแต่ละฐานความผิดเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม ้ซ่ึงการออกกฎหมาย
ดงักล่าวก็ท าใหก้ระทบกบัการด ารงชีวิตของคนท่ีไดอ้ยูอ่าศยัและพึ่งพาอาศยัพื้นท่ีป่า ก่อนการออกกฎหมาย
ก าหนดพื้นท่ีป่า ต่อมาไดมี้การก าหนดพื้นท่ีป่าโดยการออกกฎหมายประกาศแนวเขตพื้นท่ีของป่าไม ้ไดแ้ก่
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ท าให้คนท่ีเคยด ารงชีวิตอยูก่บัการใชท้รัพยากรจากป่าไมจ้ากท่ี
เป็นผู ้อาศัยกลายเป็นผู ้บุกรุก ทั้ ง น้ี  เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีก็ได้มีการน ากฎหมายเข้ามาใช้บังคับ 
อย่างเคร่งครัด โดยมีการห้ามบุกรุก ห้ามแผว้ถางป่า และการกระท าอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว ้ 
และคนในพื้นท่ีขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและนโยบายจากภาครัฐ จึงไม่ให้ความ
ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานและความไม่เขา้ใจดงักล่าวไดพ้ฒันารุนแรงมากข้ึน (พระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562) 
 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาขา้งต้น ปัจจุบนัได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการร่วมกนับริหารจดัการ 
(Collaboration) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีท าให้มีสัญญาณท่ีท าให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีท าให้คน
สามารถด ารงชีวติอยูก่บัพื้นท่ีป่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ก็มีหลายพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จท่ีสามารถ
ท าให้คนสามารถอยู่กบัป่าไดอ้ย่างย ัง่ยืน นอกจากการบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงเป็นการร่วมกนับริหารจดัการ 
ท่ีประกอบด้วยคนในพื้นท่ี หน่วยงานราชการหรือกลุ่มคนต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีจุดประสงค์
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ร่วมกนัและไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหา และร่วมกนัตดัสินใจเป็นพื้นฐานของการแกไ้ขปัญหาและด าเนินการ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นการร่วมกนัด าเนินการในลักษณะน้ี เป็นรูปแบบของการร่วมกนัตามความหมายของค าว่า 
Collaboration โดยองค์ประกอบองค์ประกอบส าคญัของ Cooperation, Coordination และ Collaboration 
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปองคป์ระกอบส าคญั ทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และการติดต่อส่ือสาร 2) อ านาจและภาระความรับผดิชอบ 3) แหล่งท่ีมา วธีิการ ทรัพยากรในการบริหาร  
 ส าหรับชุมชนต าบลโหล่งขอด ถือเป็นชุมชนท่ีมีการจดัการแก้ไขปัญหาป่าไม้โดยการร่วมกัน
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นชุมชนท่ีมีพื้นท่ีทั้งต าบลอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
ดา้นประชากรในพื้นท่ีมีการขยายตวัเพิ่มอย่างต่อเน่ือง มีท่ีท ากินดั้งเดิมท่ีเป็นท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิถูกตอ้ง 
ตามกฎหมายจ านวนน้อยไม่ถึง 1% ของพื้นท่ี ท าให้ตอ้งมีการบุกรุกเขา้ไปในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเพื่อ
ไดพ้ื้นท่ีท ากินใหม่ตามการเพิ่มของจ านวนประชากร หรือมีการตดัไมม้าใชส้อยในหมู่บา้นจ านวนมากยิ่งข้ึน  
แมท้างอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจะใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งเขม้ขน้ในการจบักุมปราบปรามผูก้ระท า
ผิดอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคนในทอ้งท่ีและ
ชุมชนอย่างจริงจงัเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา อย่างต่อเน่ืองยาวนานจากขอ้มูลของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2555 พบวา่ ต าบลโหล่งขอดมีระดบัการบุกรุกพื้นท่ีและตดัไมท้  าลายป่าระดบัรุนแรงมาก
ท่ีสุด จ านวน 4 หมู่บา้น โดยเป็นหมู่บา้นท่ีมีระดบัการบุกรุกพื้นท่ี และตดัไมท้  าลายป่าระดบัรุนแรงมาก  
ซ่ึงทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนาไดใ้ห้ความส าคญัเป็นหมู่บา้นในล าดบัแรกท่ีจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขปัญหา
อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ประกอบกบัปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีและการตดัไมท้  าลายป่า ประชาชนในพื้นท่ี
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด ไดม้องเห็นผลกระทบโดยตรง คือ เกิดภยัแลง้และน ้ าท่วม การใช้
ชีวติประจ าวนัร่วมกบัป่ามีความยากล าบากมากข้ึน เป็นตน้ ทุกภาคส่วนในชุมชนจึงรวมตวักนัแกไ้ขปัญหาน้ี
อย่างจริงจงั โดยอาศยัการร่วมกนัของชาวบา้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกๆ ฝ่ายในพื้นท่ี ไดร่้วมกนัหา 
ทางออกท่ีน ามาซ่ึงความเขา้ใจและท าให้คนสามารถอยู่กบัป่า โดยไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีเพิ่มเติม ร่วมกนัหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และสามารถท าให้ผูบุ้กรุกป่ากลายเป็นผูพ้ิทกัษป่์า ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของโครงการ โหล่งขอดโมเดล ซ่ึงเป็นกระบวนการร่วมกัน (Collaboration) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี โดยมีจุดเร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ.2556 ซ่ึงมีท่านพระครูวรวรรณวิว ัฒน์ ดร.  
เจา้คณะต าบลโหล่งขอดเป็นผูริ้เร่ิมและพลกัดนัน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการโหล่งขอดโมเดล และไดมี้
การขยายเป็นตน้แบบให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีไปต่อยอดเป็นโครงการคนพร้าวรักษป่์า ร่วมดูแลผืนป่า 
878,558 ไร่ ครอบคลุม 109 หมู่บา้น 11 ต าบลในเขตอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลจากโครงการโหล่งขอดโมเดลท าให้ช่วยแก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 
ของรัฐท่ีรับผิดชอบกบัชาวบา้นในพื้นท่ี พื้นท่ีในต าบลโหล่งขอดไม่เกิดอุทกภยัและภยัแล้ง มีความอุดม
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สมบูรณ์ มีน ้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดทั้งปี ชาวบา้นไดรั้บผลประโยชน์จากการบริหารจดัการน ้ า
อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง และไดป่้าคืนให้ประเทศผืนแรกจ านวน 187,500 ไร่ สถิติการบุกรุกป่าเพิ่ม เป็น 0 
และมีสถิติคดีเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไมใ้นพื้นท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากได ้
กนัพื้นท่ีป่าไมอ้อกเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่า (อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, 2564) ดงัน้ีแลว้ ผูว้ิจยัเห็นว่า
โครงการโหล่งขอดโมเดล เป็นโครงการท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีความเหมาะสมท่ีจะท าการศึกษา
เพื่อให้ทราบวา่โครงการโหล่งขอดโมเดลมีการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีอยา่งไร ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ี เ ก่ียวข้องมีบทบาทอย่างไร และปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อกระบวนการร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีมีอะไรบ้าง เป็นการถอดบทเรียนผ่านการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี เพื่อท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดหรือเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไปได ้

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีของโครงการโหล่งขอดโมเดล 
 2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งต่อโครงการโหล่งขอดโมเดลตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง
โครงการโหล่ขอดโมเดลจนถึงปัจจุบนั 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

 
กรอบแนวคดิ 
 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบกรอบแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 จากภาพท่ี 1 เป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงประเด็นค าถามงานวจิยั 3 ประเด็น ดงัน้ี 
 1. เป็นการแสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีเป็นการบริหารจดัการ 
ในรูปแบบของกระบวนการร่วมกนับริหารจดัการ (Collaboration Process)  
 2. กระบวนการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี มีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซ่ึงประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก ซ่ึงมีบทบาทท่ีส าคญัแตกต่างกนั
ต่อกระบวนการร่วมกนับริหารจดัการ 
 3. กระบวนการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ไดแ้ก่ทรัพยากรในการบริหาร (4Ms) และจิตส านึก 
 ทั้งน้ี บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการร่วมกัน
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี กล่าวคือ บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีแสดงออกมาของแต่
ละบุคคลมีส่วนท าให้กระบวนการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีบรรลุตามเป้าประสงค ์ 
โดยสามารถแสดงเป็นภาพไดด้งัภาพ ดา้นล่างน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดเร่ือง ทฤษฎีกระบวนการการร่วมกนั (collaboration) แนวคิด
ทฤษฎีบทบาท แนวคิด ทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แนวคิด ทฤษฎีจิตส านึก แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น งานวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการท่ีดินอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติ : กรณีศึกษาต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน โดย นายศศิพงษ ์โออินทร์ (2555) ใชว้ิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ข้อมูลคือ ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เจ้าอาวาสและผูอ้าวุโสในชุมชน เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล 
ศิลาแลง เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และบุคคลทั่วไป พบว่า ปัญหาความขัดแยง้เร่ืองแนวเขต 
ท่ีทับซ้อนกับทางอุทยานแห่งชาติยงัไม่ได้รับการแก้ไข และมีการอนุโลมให้ชาวบ้านและทางชุมชน 
ประกอบกิจกรรมอนุรักษป่์าไมใ้นพื้นท่ีตามเดิมได ้แต่ตอ้งผา่นการเห็นชอบจากทางอุทยานแห่งชาติเสียก่อน  
งานวิจยัเร่ือง แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภยัพิบติัซ ้ าซ้อนผา่นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
โดย นายวีรภาคย์ ซ าศิริพงษ์ (2559) ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ข้อมูล คือ คณะกรรมการน ้ าชุมชน  
กลุ่มเกษตรกรชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ทุนชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการรับมือภยัพิบติัซ ้ าซ้อน
สามารถบรรเทาภยัพิบติัได ้และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการรับมือภยัพิบติัซ ้ าซ้อนท าให้
ชุมชนเกิดระบบการจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างเป็นรูปธรรมในลกัษณะปฏิทินการจดัการทรัพยากรน ้ าและ
กิจกรรมการเกษตร และงานวิจยัเร่ือง ความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน  
โดย มาริสา น่ิมกุล (2562) ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจาก 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ 
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นท่ี 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยปัจจยัหลายมติ ได้แก่ มิติด้านการ
เรียนรู้และการพฒันา มิติดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์ร มิติดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
และมิติด้านประสิทธิผลในการด าเนินงานของเทศบาล และงานวิจยัเร่ือง แนวทางการจดัการกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเล  
โดย พรพรรษ์ ภู่กฤษณา (2555) ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูล/ประชากร/กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากร
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษากรณี ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลจ านวน 24 แห่ง พบวา่ กรณีศึกษาท่ีดี
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนบริเวณอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลในด้านบริบทพื้นท่ีของชุมชน รูปแปบกิจกรรมและปัญหาของกิจกรรมของอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล จ านวน 24 แห่ง มีความเหมือนและแตกต่างกนัออกไปตามสภาพของพื้นท่ี และมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความต้องการส่วนใหญ่ต้องการความสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐในดา้นงบประมาณ ดา้นความรู้ ดา้นส่ือ และดา้นการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
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วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวจิยัเร่ือง ‚การร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใตโ้ครงการโหล่งขอดโมเดล ต าบล

โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่‛ ใช้แบบการวิจยัโดยการใช้วิธีกรณีศึกษา (Case study method)  
โดยเขา้ไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ตอบค าถาม และวตัถุประสงค์ของ 
การวิจยัท่ีได้ก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ชาวบา้นในชุมชน พระสงฆ์ ผูน้ าชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอดีตผูน้ าชุมชนและอดีตหวัหน้าหน่วยงานภาครัฐใน
พื้นท่ีท่ีมีส่วนในการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี จ  านวน 79 ราย ไดแ้ก่ 1. พระสงฆ ์
จ านวน 1 รูป 2. ผูน้  าชุมชนในพื้นท่ี จ านวน 10 ราย 3. ชาวบา้นในชุมชน จ านวน 59 ราย 4. อดีตผูน้ าชุมชน
ในพื้นท่ี จ  านวน 7 ราย 5. เจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ านวน 1 ราย และ6. องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน 1 ราย ก าหนดวธีิการเก็บขอ้มูล โดย 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง 
มีโครงสร้าง 2) การสนทนากลุ่ม และ 3) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  ภายหลงัจากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลผูว้จิยัไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์เน้ือหา และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั  
 

ผลการศึกษา 
ผูศึ้กษาไดแ้ยกวเิคราะห์เป็นประเด็นตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
กระบวนการร่วมกนับริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ที่ของโครงการโหล่งขอดโมเดล 
จากการศึกษา พบว่า โครงการโหล่งขอดโมเดลเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากปัญหาท่ีชุมชนโหล่งขอด 

ต่างไดป้ระสบในช่วงเวลาท่ีผา่นมาจากการท่ีป่าไมถู้กท าลายและถูกบุกรุก จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ในทุก ๆ ดา้น ส่งผลให้ชาวบา้นขาดแคลนทรัพยากรในการด ารงชีวิต จึงไดบุ้กรุกพื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ
ชาวบา้นไดเ้ขา้ไปตดัไมท้  าลายป่าเพื่อน าทรัพยากรมาใช้ และรุกเขตพื้นท่ีป่าของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบกับชาวบ้านในพื้นท่ี  
แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่ิมตน้โครงการ ไดน้้อมน าทฤษฎีการพฒันา ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เร่ิมจากเขา้ใจ 
เข้าถึง พฒันา และพระปฐมบรมราชโองการ รักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระราชปณิทานรัชกาลท่ี 10  
เป็นกลไกหลกัในการแกปั้ญหาภยัพิบติั โดยมี 5 ภาคีเครือข่าย ท่ีเขา้มาร่วมแรง โดยมีกระบวนการร่วมกนั
บริหารจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีของโครงการโหล่งขอดโมเดล ดงัต่อไปน้ี 

 1) การส ารวจสภาพปัญหา คน้หาสาเหตุขอ้เท็จจริงในหารือกบัแกนน าชุมชนทุกหมู่บา้น 
เพื่อตกลงแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นระบบในทุกมิติ ก่อนจะน าไปสู่การก าหนดการเปิดเวที
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ชุมชนระดบัต าบลเพื่อเขา้ถึงสู่การพฒันา สร้างความเขา้ใจ ร่วมคิดพิจารณาก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหา 
และร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ท่ีแตกต่างดว้ยความเท่าเทียมกนับนทางสายกลาง 

 2) การวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างย ัง่ยืน โดยมีการน าแนวคิดในพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมความรู้ 2.ปลูกจิตส านึก 3.การสร้างฝายตน้น ้ า 4.ขุดลอกล าน ้ า 5.จดัท าแก้มลิง  
6.การปลูกป่า 7.ร่วมกนัขุดคลองไส้ไก่ 8.สร้างฝายทดน ้ า และ9.การสร้างกฎกติกา โดยได้ท าขอ้ตกลงกบั
ชาวบา้นก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการใช ้นอกจากน้ีเพื่อให้ชาวชุมชนทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการออก
กฎกติกา สนบัสนุนให้ผูส่้วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไดมี้โอกาสหันหน้ามารับฟัง พูดคุย และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
  3) การใชก้ติกาในการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชน การใชก้ติกาในการจดัการทรัพยากร
ร่วมของชุมชน เป็นรูปแบบหลงัจากขั้นตอนการออกแบบกฎกติกาแลว้ ทั้งน้ีชุมชนไดมี้การใชก้ติกาในการ
จดัทรัพยากรร่วมแบบไม่เป็นทางการ ชุมชนจะใชว้ิธีช่วยกนัสอดส่อง และดูแลสมาชิกทุกคนให้ปฏิบติัตาม
กฎเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ 
  4) การจัดการและการพฒันาปรับปรุงในการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
องคก์ารของชุมชนการจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน น าโดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และไดรั้บ
ความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานในการแกไ้ขปัญหา จากนั้นไดมี้การริเร่ิมการด าเนินงานในรูปแบบบูรณา
การในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มการแกไ้ขปัญหาการรุกล ้าพื้นท่ีป่า จ  านวน 185,600 
ไร่ จดัท าเป็นการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมภ้ายใตโ้หล่งขอดโมเดล ร่วมกบัอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อบต.โหล่ง
ขอด ก านัน ผูใ้หญ่บา้น แม่บา้น ผูสู้งอายุ เยาวชน โดยให้วดัเป็นจุดศูนยร์วมจดัตั้งเป็นกลุ่มภาคีเครือข่าย
ข้ึนมา  
 การวิเคราะห์บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโหล่งขอดโมเดลตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง
โครงการโหล่ขอดโมเดลจนถึงปัจจุบัน 
  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงการโหล่งขอดโมเดล ไดแ้ก่ พระสงฆ์ ผูน้  าชุมชน ชาวบา้นในชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบต.)  อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอดีตผูน้ าชุมชนและอดีตหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี โดยมีบทบาทดงัต่อไปน้ี  
  1) พระสงฆ์ มีบทบาทในฐานะเป็นผูผ้ลักดันและเป็นจุดศูนย์รวมจัดตั้ งเป็นกลุ่มภาคี
เครือข่ายข้ึนมา อนัน าไปสู่ความส าเร็จของโหล่งขอดโมเดล และได้มีการขยายเป็นตน้แบบให้หน่วยงาน
ภาครัฐไปต่อยอดเป็นโครงการคนพร้าวรักป่าร่วม ดูแลผืนป่า 878,558ไร่ ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
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ครอบคลุม 109 หมู่บา้น 11 ต าบลในเขตอ าเภอพร้าว และขยายไปยงัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น อ าเภอ 
แม่แตง อ าเภอเชียงดาว และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 2) ผูน้ าชุมชน มีบทบาทในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
สร้างขวญัก าลงัใจ เป็นผูป้ระสานงานให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตามและรับขอ้มูลข่าวสารจากทาง
หน่วยงานราชการเพื่อน ามาถ่ายทอด และสร้างความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้นต่อโครงการโหล่งขอดโมเดล 
  3) ชาวบ้านในชุมชน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมคิดพิจารณาก าหนดทางเลือกในการ
แกปั้ญหา และร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ท่ีแตกต่างดว้ยความเท่าเทียมกนั 
  4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบต.)  มีบทบาทการบริหารจดัการและก าหนดทิศทางการ
พฒันาโครงการโหล่งขอดโมเดลร่วมกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ และการจดัสรรงบประมาณของ
หน่วยงานราชการท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
  5) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เจา้หนา้ท่ีทุกส่วนรับทราบและวิเคราะห์ในชุมชนต่างๆ ท่ีได้
มีการส ารวจไปแล้วจะมีการน าเสนอการสร้างกติกาของแต่ละชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน และท าชุดส ารวจกลบัไปถ่ายทอดให้กบัชุมชนเพื่อให้ชุมชน และตวัแทน 
ฝ่ายต่างๆ ไดเ้ห็นถึงแนวทางในการพฒันา 

 6) อดีตผูน้ าชุมชนและอดีตหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี สนบัสนุน ให้ความร่วมมือ 
ในดา้นความรู้ ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมกบัหน่วยงานต่างๆ  

ปัจจัยทีส่่งผลต่อกระบวนการร่วมกนับริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ 
 ผลส าเร็จจากโหล่งขอดโมเดลท าให้ช่วยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของ
รัฐท่ีรับผดิชอบกบั ชาวบา้นในพื้นท่ี โดยพื้นท่ีบา้นหลวง หมู่ 6 และหมู่บา้นอ่ืนๆ ในต าบลโหล่งขอด ไม่เกิด
อุทกภยัและภัยแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรในพื้นท่ีมีน ้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดทั้งปี 
ชาวบ้านกว่า 6,544 คน ได้รับประโยชน์จากการบริหารจดัการน ้ าอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ได้ป่าคืน 
ให้ประเทศผืนแรกจ านวน 185,600 ไร่ และสถิติการบุกรุกป่าลดลงจนเหลือศูนย ์ นอกจากน้ีชาวบา้นยงั
ร่วมกนัจดัตั้งสถาบนัการเงินชุมชนบา้นหลวงหรือสหกรณ์ออมทรัพยโ์หล่งขอด ท าให้ชาวบา้นมีเงินออม
เพิ่มข้ึน รวมทั้งยงัมี แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน จน
ไดรั้บรางวลัหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ‚อยูเ่ยน็ เป็นสุข‛ ดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและพฒันาหมู่บา้น และไดรั้บรางวลัชนะเลิศโครงการหมู่บา้นตวัอยา่งตาม
รอยเทา้พอ่ ประเภทโครงการพฒันาดา้นแหล่งน ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อกระบวนการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ประกอบดว้ย  
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  1) การบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นการกระจายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเท่าเทียมกนัเพื่อลดขอ้ขดัแยง้ ลดความเหล่ือมล ้าของสังคม รวมทั้งผลกัดนัให้มีการ
ปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายอ านาจ และสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิผล  
  2) มีการท ากิจกรรม ข้อตกลง กฎ หรือกติกาในชุมชน ในการร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) สนบัสนุนการเฝ้าระวงัและติดตามการเปล่ียนแปลงสถานภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ี
อยา่งเป็นระบบการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
  4) มีการประชาสัมพนัธ์ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การกระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม ้และชาวบา้นในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ 
  5) การสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนให้เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงความส าคัญของ 
การร่วมกนัอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี และในชุมชนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ระหวา่งกนั 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
โครงการโหล่งขอดโมเดลเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากปัญหาท่ีชุมชนโหล่งขอด ต่างได้ประสบ 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาจากการท่ีป่าไม้ถูกท าลายและถูกบุกรุก แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่ิมต้น
โครงการ ได้น้อมน าทฤษฎีการพฒันา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ตามพระราชปณิทานรัชกาลท่ี 10 เป็นกลไกหลัก 
ในการแก้ปัญหาภยัพิบติั โดยมี 5 ภาคีเครือข่าย ท่ีเขา้มาร่วมแรง ผ่านกระบวนการร่วมกนับริหารจดัการ
ทรัพยากรในพื้นท่ีของโครงการโหล่งขอดโมเดล ประกอบดว้ย 1) การส ารวจสภาพปัญหา 2) การวางแผน
การแกไ้ขปัญหาอย่างย ัง่ยืน 3) การใช้กติกาในการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชน และ4) การจดัการและ
การพฒันาปรับปรุงในการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรายุทธ คาน 
(2560) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั รูปแบบการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนกรณีศึกษา:ชุดโครงการวิจยัและ
พฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน เครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏั ท่ีพบวา่ หลกัการและแนวคิดการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของชุมชน อยูบ่นพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีดา้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และวทิยาการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีผสมผสานเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติ ภูมิปัญญาและสภาพแวดลอ้มของชุมชน โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้ เ กิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีย ั่งยืน การฟ้ืนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม และการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีหายาก 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงการโหล่งขอดโมเดล ไดแ้ก่ พระสงฆ์ ผูน้  าชุมชน ชาวบา้นในชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบต.)  อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และอดีตผูน้ าชุมชนและอดีตหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี โดยมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั  อนัน าไปสู่ความส าเร็จของโหล่งขอดโมเดล และไดมี้
การขยายเป็นตน้แบบใหห้น่วยงานภาครัฐไปต่อยอดเป็นโครงการคนพร้าวรักป่าร่วม ดูแลผืนป่า 878,558ไร่ 
ของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ครอบคลุม 109 หมู่บา้น 11 ต าบลในเขตอ าเภอพร้าว และขยายไปยงัอ าเภอ
และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น อ าเภอแม่แตง อ าเภอเชียงดาว และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นายวีรภาคย ์ซ าศิริพงษ ์(2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการรับมือภยัพิบติัซ ้ าซ้อน
ผา่นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลการวิจยัพบวา่ ทุนชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการรับมือภยัพิบติัซ ้ าซ้อน
สามารถบรรเทาภยัพิบติัได ้และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการรับมือภยัพิบติัซ ้ าซ้อนท าให้
ชุมชนเกิดระบบการจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างเป็นรูปธรรมในลกัษณะปฏิทินการจดัการทรัพยากรน ้ าและ
กิจกรรมการเกษตร 
 นอกจากน้ี  พบว่า ผลส าเร็จจากโหล่งขอดโมเดลท าให้ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ระหว่าง
เจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบกบัชาวบา้นในพื้นท่ี เกิดจาก 1. การบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นการ
กระจายการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเท่าเทียมกนั 2. มีการท ากิจกรรม 
ขอ้ตกลง กฎ หรือกติกาในชุมชน ในการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 3. สนบัสนุนการเฝ้าระวงั
และติดตามการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศในพื้นท่ี 4. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และ 5. การสร้าง
จิตส านึกให้เกิดความตระหนกัและรับรู้ถึงการร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มาริสา น่ิมกุล (2562) ท่ีท าการวจิยั เร่ือง ความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
น่าน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยปัจจยั
หลายมิติ ได้แก่ มิติด้านการเรียนรู้และการพฒันา มิติด้านการบริหารจดัการภายในองค์กร มิติดา้นความ 
พึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และมิติดา้นประสิทธิผลในการด าเนินงานของเทศบาล เช่นเดียวกนั  
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
  1. ควรมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ งผลักดันให้มีการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายอ านาจท่ีเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิผล  
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  2. ควรท าการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรในพื้นท่ี กฎ ระเบียบ กติกาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันท่ีสามารถเช่ือมโยงกัน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิผล รวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นท่ีท ากินท่ีอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติ และการกระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัการป่าไม ้ 
  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้มามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัและติดตาม
การเป ล่ียนแปลงสถานภาพของระบบนิเวศในพื้ น ท่ีอย่าง เ ป็นระบบ เพื่ อน าไปสู่การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  
  4. ควรให้ความรู้โดยวิธีการอยา่งง่ายท่ีชุมชนสามารถเขา้ใจไดใ้นดา้นการอนุรักษแ์ละการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่คนในชุมชนหรือสร้างกิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ ร่วมกนักบั
ชุมชน ร่วมกนัในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างกนัเพื่อให้คนเหล่านั้นมีความตระหนกั
ทางดา้นการใชท้รัพยากรมากข้ึน  
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเชิงปริมาณ 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอแม่แตง หรืออ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีแนวเขตอยู่ในอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา เช่นเดียวกบัอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากน้ีอาจจะมีกการศึกษาบทบาทของ
ชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อใหเ้ห็นพฒันาการและภาพรวมการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชนไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาศกัยภาพในการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค

จากการด าเนินงาน 2) เพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของ หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาชนและสถาบนัการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการการ
พฒันาและฟ้ืนฟู แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดัพะเยา ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีความย ัง่ยืน 
ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi - Structured Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) จากกลุ่ม
ผลิตภณัฑชุ์มชนคนเวยีงบวั ผูน้ าชุมชน-สมาชิกชุมชนบา้นบวั ผูบ้ริหาร-คณะท างานของเทศบาลต าบลแม่กา 
และอาจารยม์หาวทิยาลยัพะเยา รวมจ านวน 14 คน  

ผลจากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัในปัจจุบนัมีศกัยภาพในการด าเนินงาน
โดยความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ีใช้เพื่อการเก็บรักษารวบรวมขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ 
เคร่ืองถ้วยชามต่าง ๆ รวมถึงอาคารในการใช้ท ากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา 
ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกในการรองรับนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส าคัญพบว่าด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน สมาชิกในชุมชนยงัไม่เห็นคุณค่าหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียว การบริหารจดัการดา้นพื้นท่ียงัคงเป็นปัญหาในเชิงจดัการซ่ึงส่งผลให้
เ กิดด า เ นินการย ังท าไม่ได้อย่าง เต็ม ท่ี  บทบาทในการเข้ามามี ส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและ
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี ตอ้งให้ตรงกบับริบทชุมชนและมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน รวมถึงการกระตุน้
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สร้างแรงจูงใจใหค้นในชุมชนใหม้องเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน ซ่ึง
ตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนจากภายในชุมชนเป็นส าคญัก่อน เพื่อให้ชุมชนพฒันาให้แหล่งเตาเผา
โบราณเวยีงบวัเกิดการพฒันาท่ีดีข้ึนต่อไป 
 

ค าส าคญั: การท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื, การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

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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บทน า 

 แหล่งเตาเผา คือสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในอดีต แหล่งเตาเผาลา้นนาส่วน

ใหญ่จะตั้งอยูใ่นบริเวณศูนยก์ลางชุมชน (เบญจพรรณ รุ่งศุภตานนท,์ 2550, น.1) แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั 

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีบา้นเวียงบวัหรือบา้นบวั หมู่ท่ี 7 ต  าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ซ่ึงถูกคน้พบ

ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2548  มีการน าเอากระบวนการโบราณคดีชุมชน (Community 

Archaeology Process) เขา้ไปสนับสนุนกระบวนการท างานส าหรับพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรมของชุมชนบา้นบวั(สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2555,น.10)  

การขดุคน้ทางโบราณคดีคร้ังนั้นเป็นการขดุคน้ทางโบราณคดีแบบมีส่วนร่วมท่ีมีชาวบา้นบวัทุกเพศ

ทุกวยัเขา้ร่วมกิจกรรมเกือบ 500 คน โดยพบหลกัฐานการผลิตเคร่ืองถว้ยชามเน้ือแกร่งชนิดเคลือบในสมยั

พญาง าเมือง และพบลวดลายภูมิจกัรวาลท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของเคร่ืองถว้ยหลายแบบ ซ่ึงไม่เคยพบในแหล่ง

เตาเผาอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย เป็นเตาเผาโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดใน

ลา้นนาซ่ึงมีอายุกว่า 700 ปี โดยในเบ้ืองตน้ขณะนั้นได้มีการจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แหล่งเรียนรู้โดยการสร้าง

อาคารชัว่คราวโครงสร้างไมไ้ผห่ลงัคามุงดว้ยหญา้คาเพื่อคลุมหลุมขุดคน้และเปิดให้บริการแก่ผูท่ี้สนใจเขา้

ศึกษาเท่ียวชม ในปี พ.ศ. 2548 นั้น มีผูค้นให้ความสนใจหลัง่ไหลเดินทางเขา้ไปศึกษาและเยี่ยมชมแหล่ง

เตาเผาโบราณเวยีงบวัราว 5,000 คน (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2555, น.10 -11) 

ผลส าเร็จจากการใช้กระบวนการโบราณคดีชุมชนและศกัยภาพของชุมชนท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นจึงเกิด

กระแสอนุรักษ์ข้ึนในชุมชน เกิดความร่วมมือของสมาชิกภายในชุมชนมีการจดักิจกรรมทวัร์น าร่อง มีการ

รวมกลุ่มของชุมชนชาวบา้น เยาวชน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้ไดรั้บ

ความสนใจและการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนภายนอก จึงได้พฒันาจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑ์แหล่งเตาเผา

โบราณบา้นบวั โดยไดมี้การก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์และอนุรักษ์หลกัฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดคน้ 

การสร้างโรงงานเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชน การสร้างห้องน ้ าและร้ัวรอบบริเวณ รวมทั้งการปรับปรุงพฒันา

ภายในอาคารส าหรับการจดัแสดงโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการส ารวจและขุดคน้พบ (ปัทมา สมิตะสิริและ

คณะ, 2549, น.90)  

การด าเนินงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัในขณะนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมท่ี

หลากหลายทั้งการจดัแสดงผลิตภณัฑ์โบราณจากแหล่งเตาเผา การจดักิจกรรมฝึกอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาให้
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ชาวบา้นบวั ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ไดเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัการภายในข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงาน

และกิจกรรมต่าง ๆ ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัวท่ีด าเนินการอยู่ต้องยุติลงและไม่มีผูรั้บผิดชอบ

ด าเนินการต่อ แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัจึงไดปิ้ดตวัลงไปกลายเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่าขาดการอนุรักษดู์แล

อยู่ช่วงระยะหน่ึง แมว้่าในปัจจุบนัแกนน าสมาชิกในชุมชนบา้นบวัได้กลบัเขา้เพื่อพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวดงักล่าว ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแต่ก็ยงัคงไม่ก่อให้เกิด

ความรุ่งเรืองเหมือนเช่นในอดีตท่ีผา่นมา 

การศึกษาวจิยัในเร่ือง ‚การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดั

พะเยา‛ ผูศึ้กษาไดส้นใจและให้ความส าคญักบัการฟ้ืนฟูพฒันาแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั โดยการศึกษา

จากศกัยภาพในการด าเนินงาน รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีในปัจจุบนั และหาแนวทางการ

พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดีในชุมชน ให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญซ่ึงสามารถสร้าง

ผลประโยชน์ รายไดใ้หเ้กิดข้ึนกบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเกิดจากศกัยภาพและความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน

ร่วมกบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อ

ฟ้ืนฟูพฒันาใหแ้หล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั ใดเ้กิดการขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ี

มีความย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาศกัยภาพในการด าเนินงาน รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค ของแหล่งเตาเผาโบราณเวยีง 

บวั จงัหวดัพะเยาในปัจจุบนั 
2. เพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 

และสถาบนัการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั จงัหวดัพะเยา  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการการพฒันาและฟ้ืนฟู แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดัพะเยา ให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีความย ัง่ยนื 

 

 

 

 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 77 PSPARN 2022  

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิทฤษฎ)ี 

1. แนวคิดทีเ่กี่ยวกบัการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)  

การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงถือเป็นทางใหม่ส าหรับนกัท่องเท่ียว 

โดยท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะบริหารจัดการและด าเนินงานโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐาน

ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และน าไปสู่ความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีในทอ้งถ่ิน และคุณภาพ

ชีวติท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน(อพท., 2558, น.8)  

ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2550, น.6) ใหค้วามหมายไวว้า่ เป็นการบริหารจดัการท่ีด าเนินการโดยชุมชน เร่ิม

ตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผน การด าเนินการ รวมไปถึงการประเมินผลเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนรักษา

สภาพแวดล้อมพร้อมทั้งสามารถกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในชุมชนและสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

 องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (2558, น.16-17) ได้

กล่าวถึงการใช้แนวคิด 3C มาใช้เป็นองค์ประกอบของการท่องเท่ียวชุมชน โดยแนวคิด 3C ประกอบดว้ย     
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1) CBT (Community-Based Tourism) คือตอ้งมีการเพิ่มมูลค่าให้กบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ แต่ยงัคงอตัลกัษณ์

ดั้งเดิมไว ้2) CT (Creative Tourism) คือ ตอ้งมีการเปิดพื้นท่ีให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมในชุมชน 3) CBTT (Community Benefitting Through Tourism) ตอ้งเกิดการกระจายรายได้

สู่ชุมชนรอบขา้งการซ่ึงท่องเท่ียวโดยชุมชนก่อให้เกิดการกระจายรายได ้ซ่ึงท าให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์

ในเชิงเศรษฐกิจ และท าใหค้นในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

โดยผูว้ิจยัเห็นวา่สามารถน าองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชนมาวิเคราะห์ปรับใชก้บัแหล่ง

เตาผาโบราณเวียงบวัวา่มีคุณลกัษณะใดบา้งท่ีตรงกบัองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อน าไปสู่

การปรับปรุงพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนดงักล่าวต่อไป  

2. แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน 

บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2542, น.6)ได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable 

Tourism) วา่หมายถึงการท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอยา่งดีเยี่ยม เพราะสามารถด ารงไว้

ซ่ึงทรัพยากรท่องเท่ียวใหมี้ความดึงดูดใจอยา่งไม่เส่ือมคลาย 

 Anirak Aimserak (2554) กล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนวา่ เป็นการก าหนด

ทิศทางหรือบริหารจดัการทรัพยากร เพื่อใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยั

แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม  

2.1 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันาและเพญ็ศิริ สีค  าภา (2557, น.21) ไดก้ล่างถึงองคป์ระกอบหลกัของการ

พฒันาท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 6 ด้านได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว                    

2) องค์ประกอบด้านการพฒันาการตลาดท่องเท่ียว 3) องค์ประกอบด้านการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียว                

4) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 5) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วม

ทางการท่องเท่ียวของชุมชน และ 6) องคป์ระกอบดา้นการพฒันาจิตส านึกของการท่องเท่ียว 

3. แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้ (2556) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไวว้่าคือการให้

คุณค่า ของสภาพแวดลอ้ม สถานท่ี สถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวความเป็นมา สภาพชีวิตของคน

ในทอ้งถ่ินในแต่ละยคุแต่ละสมยั ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือประเพณีวฒันธรรม 
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 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542, น.7) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไวว้า่ คือ

การเดินทางของนักท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการรับชมอตัลกัษณ์ วฒันธรรม ของทอ้งท่ีหรือ

ท้องถ่ินนั้น อาจจะเป็นไปในรูปแบบ การจดังานประเพณี  การท่องเท่ียวโบราณสถาน หรือศึกษา

โบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีแหล่งท่องเท่ียวไดจ้ดักิจกรรมข้ึน 

 3.1 องค์ประกอบของการพฒันาชุมชนท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 วรพงศ์ ผูกภู่และคณะ (2564, น.266) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการพฒันาชุมชน

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบดงัน้ี 1) ดา้นการจดัการมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 2) ดา้นการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 3) ดา้นการมีส่วนร่วม 4) ดา้นการจดั

กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 5) ดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และการสร้างคุณค่า 

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ของ บุญเลิศ จิตตั้ง

วฒันาและเพญ็ศิริ สีค าภา (2557, น.21)  และแนวความคิดองค์ประกอบของการพฒันาชุมชนท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม ของ วรพงศ ์ผกูภู่และคณะ (2564, น.266) มาประยุกตแ์ละปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัเพื่อ

ใชศึ้กษาศกัยภาพและการด าเนินงานในปัจจุบนัของแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั  

 

วธิีการวจิัย 

 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา ศกัยภาพและการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้ งบทบาทหน้าท่ีของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทั้ ง ภาครัฐ ภาคประชาชน และ

สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อพฒันาและหาแนวทางใหแ้หล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดัพะเยา เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีความย ัง่ยนื 

 1. ศึกษาวิจยัจากเอกสาร (Secondary Data) โดยการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. การเก็บรวมรวมขอ้มูลจากพื้นท่ี (Field Research) ผูว้จิยัประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการกบัแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนในปัจจุบนั โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มจ านวน 
14 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารและคณะงานเทศบาลต าบลแม่กา 6 คน กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนคนเวยีงบวั 3 
คน กลุ่มผูน้ าชุมชนและชาวบา้นบวั 4 คนและอาจารยม์หาวิทยาลยัพะเยา 1 คน โดยเก็บขอ้มูลโดยการ
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สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) 
 3. ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลในดา้น
สถานท่ี เวลา และบุคคล น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลของงานวจิยั 
 

ผลการศึกษา 

 จากวตัถุประสงคข์องงานวจิยัสามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี  
 1.  การศึกษาศักยภาพและการด าเนินงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวัดพะเยาในปัจจุบัน 

น้ัน ได้ผลการศึกษาศักยภาพและการด าเนินงานของแหล่งท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี ้ 

1.1 ด้านการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พบว่า ปัจจุบนัในด้านการบริหาร

จดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีถูกคน้พบ มีการสร้างอาคารแบบถาวรครอบคลุมตวัซากแหล่ง

เตาเผาท่ีคน้พบ มีอาคารพิพิธภณัฑ์ท่ีใช้เก็บรวบรวมวตัถุโบราณส าหรับจดัแสดงให้ผูท่ี้สนใจและคนใน

ชุมชนไดเ้ขา้มาเยีย่มชมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ในส่วนของขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ไดมี้นกัวิชาการรวบรวม

เร่ืองราวไวเ้ป็นหนงัสือเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดศึ้กษาคน้ควา้ 

1.2 ด้านการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า ชาวชุมชนบา้นบวั ไดมี้แกนน า

รวมตวัสมาชิกในหมู่บา้นจดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนคนเวียงบวั ถือไดว้า่เป็นองคก์รชุมชน ท่ีมีวตัถุประสงค์

หลกัในการท างานคือ การฟ้ืนฟูพฒันา รวมถึงการป้องกนัท านุบ ารุงรักษาแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั แต่

ปัญหาท่ีพบคือองคก์รชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนนั้นยงัไม่มีความเขม้แขง็เท่าท่ีควรการพฒันาฟ้ืนฟูแหลางท่องเท่ียวใน

ดา้นต่าง ๆ จึงขาดความต่อเน่ือง 

  1.3 ด้านการจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถือไดว้่าเป็นจุดเด่นและขอ้ดีของ

แหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั โดยมีการจดักิจกรรมประจ าปีคือ พิธีบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแหล่งเตาเผาโบราณ

เวียงบวัซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 21 มีนาคม ของทุกปี ในดา้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผูท่ี้ไดเ้ข้ามาศึกษาดูงาน

สามารถเรียนรู้กระบวนการและวิธีการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงถ่ายทอดองค์ความรู้โดยคนในชุมชนให้แก่

นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้ไดเ้ขา้ศึกษาดูงานยงัแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั 
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  1.4 ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พบว่า การด าเนินงานของแหล่ง

เตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดัพะเยา เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในเชิงการจดัประชุม

หารือรวมถึงเปิดโอกาสใหภ้าคส่วน หน่วยงาน องคก์ารจากภายนอกไดเ้ขา้มาช่วยในการวางแผน สนบัสนุน 

ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ปัญหาท่ีพบคือ ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งท่องเท่ียว

ยงัไม่สามารถกระตุน้ใหค้นในชุมชนเกิดความสนใจเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากนกั โดยบทบาท

ส่วนใหญ่นั้นจะมีเพียงแกนน าในชุมชนเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น 

  1.5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่า แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดั

พะเยา ไดมี้การปรับปรุงฟ้ืนฟูสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์ อาคารในการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา ห้องน ้ าและลาน

กิจกรรม เพื่อใชร้องรับและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนักลุ่มแกนน าชาวบา้นไดส้ร้างเตาเผา

โบราณเพิ่มเพื่อใชใ้นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบโบราณ และมีการเขา้มาปรับปรุง ฟ้ืนฟูบริเวณโดยรอบ

แหล่งท่องเท่ียวเป็นระยะและคร้ังคราวไป 

2. การศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 

และสถาบันการศึกษาทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการบริหารจัดการแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว จังหวดัพะเยา  

 จากการศึกษาพบวา่ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ นั้นในส่วนของเทศบาลต าบลแม่กา 

ผูบ้ริหารไดมี้นโยบายในการส่งเสริมให้หล่งท่องเท่ียวดงักล่าวให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมี

การแต่งตั้งคณะท างานโครงการคนดีศรีเวียงบวัเพื่อมาขบัเคล่ือนการด าเนินงานในรูปแบบการจดัท า

โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบการส่งเสริมอาชีพการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา การจดักิจกรรมด้านส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวและศิลปะวฒันธรรม รวมถึงการประสานงานแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดิน ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียง

บวั 

บทบาทของ มหาวทิยาลยัพะเยาไดมี้การสนบัสนุนในส่วนขอ้มูลดา้นเชิงวชิาการในรูปแบบงานวิจยั 

รวมถึงการให้นิสิตเขา้มาศึกษาดูงานและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั

จดัข้ึน ซ่ึงบทบาทขอองคก์รภาครัฐและสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีในการเขา้มามีส่วนสนบัสนุนยงั

ไม่สามารถตอบสนองหรือตรงตามความตอ้งการของคนในชุมชน ซ่ึงสมาชิกในชุมชนยงัมองวา่การด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้นยงัขาดความต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม  
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ในดา้นบทบาทของภาคประชาชนในพื้นท่ีไดมี้แกนน าชาวบา้นจดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนคนเวียง

บวัในรูปแบบองค์กรชุมชนเพื่อกลบัเขา้มาฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว อาทิ การปรับปรุงฟ้ืนฟูอาคาร

สถานท่ี การจดัท าและจ าหน่ายเคร่ืองป้ันดินเผาท่ียงัคงลายลกัษณ์แบบดั้งเดิมของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั 

รวมถึงท างานร่วมกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งแต่ปัญหาท่ีพบคือการบริหารจดัการหรือด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ส่วนใหญ่มากจากบทบาทหน้าท่ีของแกนน าชุมชนไม่ก่ีคนเท่านั้น เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนยงัไม่เห็น

ผลประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงาน ส่งผลใหก้ลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนหรือองคก์รชุมชนยงัไม่เขม้แขง็เท่าท่ีควร 

3. การศึกษาแนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟู แหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบัว จังหวดัพะเยา 

 ด้านพืน้ที่ ท่ีตั้งของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขต ส.ป.ก. การบริหารจดัการท่ีดิน

ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั ตอ้งให้เกิดความชดัเจน ให้พื้นท่ีของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดั

พะเยา ไดเ้ป็นพื้นท่ีของชุมชนโดยแทจ้ริง เพื่อให้ชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถไดเ้ขา้มาด าเนินการ

ปรับปรุงฟ้ืนฟูหรือพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ใหแ้หล่งท่องเท่ียวดงักล่าวไดเ้ป็นศูนยร์วมของชุมชน เป็นศูนยก์ลาง

แหล่งเรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชน ให้ชุมชนไดเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก

การพฒันาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว 

การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจดัท าโครงการหรือกิจกรรมในทุก ๆ ดา้น ทั้ง

ดา้นศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นการฝึกทกัษะอาชีพ จากการสนบัสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอกใน

รูปแบบโครงการหรือจดักิจกรรม ควรมีการประเมินและติดตามผลเพื่อให้สมาชิกในชุมชนท่ีร่วมโครงการ

ไดเ้กิดการต่อยอดในการพฒันาแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั โครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการตอ้งค านึงถึง

ความเป็นไปไดท่ี้จะท า มีความสอดคลอ้งไม่ขดัแยง้กบัวถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชนและสามารถน าไปปรับใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ไดจ้ริงกบัการด าเนินงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั  

การสร้างรายได้ ปรับปรุงพฒันาภูมิทศัน์ภายในและภายนอกของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัให้

สามารถดึงดูดความสนใจในการเขา้มาท่องเท่ียวหรือศึกษาดูงานและกลายเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรม

ทางวฒันธรรมและกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สมาชิกในชุมชนสามารถสร้างรายได ้กระจายรายไดสู่้สาธารณะ

ประโยชน์ จากการเขา้มาเยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั พร้อมสัมผสัวิถีชีวิตของคนในชุมชน ใน

รูปแบบการจ าหน่ายสินคา้ อาหาร ของท่ีระลึก หรือการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวแบบท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรม

ชนบท (Home stay)  
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เพิ่มองคค์วามรู้ฝึกทกัษะอาชีพ ของกลุ่มชาวบา้นบวัในกระบวนการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาจากท่ีผูท่ี้มี

ความรู้ในหลกัการปรับประยุกตใ์ชล้วดลายดั้งเดิมเอกลกัษณ์ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัให้ออกมาใน

รูปแบบท่ีเขา้กบัยุคสมยั ให้สมาชิกในกลุ่มมีความเช่ียวชาญเกิดเป็นองค์ความรู้ สร้างปราชญ์ชาวบา้นและ

สร้างอาชีพหลกัจากการการจดัท าเคร่ีองป้ันดินเผาใหมี้ความเช่ือมโยงร่วมไปกบัแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั 

การประชาสัมพันธ์ การเลือกใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ในการเผยแพร่ท่ีมีความหลากหลาย มีรูปแบบท่ี

น่าสนใจ สามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัให้ไดใ้นวงกวา้งมากข้ึน เพื่อสามารถ

ใหมี้กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน โดยการอาศยัช่องทางการประชาสัมพนัธ์ของ หน่วยงานภาครัฐ

ท่ีสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงสถาบนัการศึกษาใน

พื้นท่ีในการร่วมสนับสนุนและผลักดันการประชาสัมพนัธ์ทั้งด้านเคร่ืองป้ันดินเผาและสถานท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียว  

 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานหรือองคก์รทอ้งถ่ินเป็นหลกัในการหารือร่วมกบัผูน้ า

ชุมชน แกนน า ภาคีเครือข่าย เพื่อหาขอ้สรุปความตอ้งการของสมาชิกในชุมชนในการพฒันา ฟ้ืนฟูให้เป็นไป

ในรูปแบบท่ีชุมชนตอ้งการ ตอ้งเกิดจากความร่วมมือขบัเคล่ือนของชุมชน โดยให้สมาชิกชุมชนไดร่้วมมี

บทบาทในการก าหนดทิศทาง เพื่อเป็นการกระตุน้สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนไดเ้กิดความภาคภูมิใจใน

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีอยใูนชุมชนและสามารถสร้างความเขม้แข็งให้เกิดข้ึนก่อนภายในชุมชน

ดว้ยความร่วมมือสมาชิกในชุมชน    

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะการวจิัย 

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั จงัหวดัพะเยา เป็นการพฒันา

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน เพื่อน าความเจริญและผลประโยชน์ต่าง ๆ มาสู่สมาชิกในชุมชนหรือ

ทอ้งถ่ิน ศกัยภาพในการด าเนินงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัในปัจจุบนัท่ีถือได้ว่าเป็นจุดเด่น ตาม

องค์ประกอบของการพฒันาชุมชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ของ วรพงศ์ ผูกภู่และคณะ (2564, น.266) 

ประการแรกแหล่งท่องเท่ียวไดมี้การรวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ทั้งในรูปแบบวตัถุโบราณและลาย

ลกัษณ์อกัษรในรูปแบบหนงัสือ เพื่อสร้างความตระหนกัเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจแก่สมาชิกในชุมชน เป็นการ
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บริหารจดัการดา้นการจดัการมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้เพื่อ

ก่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู  

ประการท่ีสองดา้นการจดักิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็นการน าเสนอมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมผ่านการจดักิจกรรม เช่น งานประจ าปีพิธีบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแหล่งเตาเผาในวนัท่ี 21 

มีนาคมของทุกปี หรือการให้ผูท่ี้เขา้มาศึกษาดูงานได้ร่วมเรียนรู้ในกระบวนการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึง

ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยแกนน าชุมชน นบัไดว้า่เป็นจุดขายส าคญัท่ีสามารถดึงดูดให้ผูค้นไดเ้ขา้มาเรียนรู้ยงั

แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว  

ประการท่ีสามท่ีเป็นขอ้เด่นส าคญัตามองค์ประกอบหลกัของการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 

ของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันาและเพญ็ศิริ ศรีค าภา (2557, น.21) คือศกัยภาพและการด าเนินงานดา้นการพฒันา

ทรัพยากรการท่องเท่ียว ของความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดแสดงเคร่ืองถ้วยชาม 

โบราณวตัถุต่าง ๆ และอาคารในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา ลานกิจกรรม 

รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในเร่ืองห้องน ้ า ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าศกัยภาพในดา้นสถานท่ีของแหล่งเตาเผา

โบราณเวยีงบวันั้น มีความพร้อมรองรับการเขา้มาของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจไดใ้นระดบัท่ีดี 

จากคุณลกัษณะดงักล่าวของแหล่งท่องเตาเผาโบราณเวียงบวัมีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิด  3C 

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการท่องเท่ียวชุมชน ( อพท., 2558, น.16-17) ท่ีได้กล่าวถึงจุดศูนยก์ลางในการ

เช่ือมโยงสมาชิกในชุมชน ดว้ยแนวคิด 3C ซ่ึงประกอบไปดว้ย ประกอบดว้ย 1) CBT (Community-Based 

Tourism) แกนน าชุมชนมีความพยายามในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเคร่ืองป้ันดินเผา โดยการคงเอกลกัษณ์

ของลวดลายแบบดั้งเดิมของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัไวอ้ยา่งสร้างสรรค ์2) CT (Creative Tourism) เป็น

การเปิดพื้นท่ีให้ผูท่ี้สนใจหรือนักท่องเท่ียวได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึนและ  3) CBTT 

(Community Benefitting Through Tourism) กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนคนเวียงบวัท่ีจดัตั้งข้ึนมีวตัถุประสงคใ์น

การท านุบ ารุงแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว รวมถึงต้องการกระจายรายได้จากการผลิตและจัดหน่าย

เคร่ืองป้ันดินเผาไปสู่ชุมชนท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และท าให้คนในท้องถ่ินมี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  
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ในส่วนดา้นศกัยภาพและการด าเนินงานของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวัในปัจจุบนั ท่ียงัพบปัญหา

คือ ศกัยภาพและการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน ในเร่ืองการขบัเคล่ือนด าเนินงานขององคก์ร

ชุมชนยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนเท่าท่ีควร ในการท านุบ ารุงฟ้ืนฟูและลดผลกระทบทางลบท่ี

จะส่งผลเสียทางวฒันธรรมท่ีจะเกิดข้ึนกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือนของแกนน า

หลกัของชุมชน ส่งผลโดยรวมถึงศกัยภาพและการด าเนินงานด้านการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทอ้งถ่ินถึงแมชุ้มชนจะเปิดโอกาสใหห้น่วยงานองคก์รภายนอก เช่น เทศบาลต าบลแม่กา มหาวิทยาลยัพะเยา 

เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนแต่ก็ยงัไม่สามารถสร้างการ

กระตุน้สร้างแรงจูงใจใหช้าวบา้นบวัไดต้ระหนกัถึงประโยชน์และความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน

ทอ้งถ่ินไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้น การพฒันาท่ีควรให้ความส าคญัในล าดบัแรกคือการพฒันาความร่วมมือของคน

ในชุมชน โดยยกระดบัให้สมาชิกในชุมชนไดมี้บทบาทแสดงออกถึงความตอ้งการก าหนดแนวทางในการ

ขบัเคล่ือนแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน โดยการสนบัสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ีให้ตรงกบับริบทและความ

ตอ้งการของชุมชน ใหไ้ดม้องเห็นคุณค่า ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน เพราะเม่ือเกิดความเขม้แข็งข้ึนจากภายใน

ชุมชนย่อมส่งผลถึงการพฒันาด้านอ่ืน ๆ อาทิด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม ชุมชนจะเป็นก าลงัหลกั

ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนกบั แหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวัต่อไป  

ข้อเสนอแนะการวจัิย  

1. การมีส่วนร่วมของคณะท างานจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีควรมีการด าเนินการ

ในรูปแบบการบนัทึกขอ้ตกลง(MOU) บูรณาการร่วมกบัแกนน าสมาชิกในชุมชนและ หน่วยงานภาครัฐใน

ระดบัใหญ่ข้ึนในจงัหวดัพะเยา ร่วมกนัแกใ้นปัญหาดา้นพื้นท่ี ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ และเพื่อให้ผลจาก

การด าเนินโครงการ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตรงตามความตอ้งการของคนในชุมชนและมีความต่อเน่ืองชดัเจนมาก

ข้ึน รวมถึงการจดัท าแผนด าเนินการพฒันาฟ้ืนฟูแหล่งท่องอยา่งเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  

2. กลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนคนเวยีงบวั ควรมีการระดมความคิดเห็น(Brainstorm) ของสมาชิกเป็น

ประจ าและต่อเน่ือง เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนมีบทบาท กระจายอ านาจการด าเนินงาน เพื่อให้

สมาชิกกลุ่มฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานอยา่งแทจ้ริงทุกขั้นตอน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการการ

ท่องเท่ียวจะก่อใหเ้กิดพนัธสัญญาของสมาชิกและสร้างความเขม้แขง็แก่องคก์รชุมชน 
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3. มีการฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะด้านการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาตาม

เอกลกัษณ์ของแหล่งเตาเผาโบราณเวียงบวั ยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์และของสมาชิกกลุ่มผลิตภณัฑ์

ชุมชนคนเวียงบวั เป็นผลิตภณัฑ์ระดับ OTOP สร้างรายได้และผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนจากแหล่งเตาเผา

โบราณเวียงบวั  เพื่อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกชาวบา้นบวัเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

กบัแหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน   

4. การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ควรมีการศึกษาในเร่ืองการสร้างแรงจูงใจ 

การปลูกจิตส านึกรวมถึงกระบวนการสร้างความร่วมมือหรือกระบวนการในการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก

ในชุมชนเพื่อใหใ้หเ้กิดความเขม้แขง็และสร้างศกัยภาพท่ีดีมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหเ้กิดข้ึนภายใน

ชุมชนหรือศึกษาในดา้นการพฒันาวสิาหกิจชุมชนและผลิตภณัฑม์าใชใ้นการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ 
Clean Energy Development Strategies for Chiang Mai Province 

 
กฤษ สิริมหาสกุล 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

E-mail : sirimahasakul@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทบทวนและก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังาน
สะอาด รวมถึงประเมินศกัยภาพพลงังานสะอาดภายในจงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาถึงการขบัเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดจงัหวดัเชียงใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการศึกษาแนวทาง
และขอ้เสนอแนะในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาพลงัสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ งานวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารแผนพฒันาพลงังานสะอาดและ
นโยบายดา้นพลงังานสะอาดของประเทศไทย เอกสารดา้นวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผูบ้ริหารภาครัฐท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจและมีส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์ดา้น
พลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ และผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั รวมถึงประชาชนท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการใช้พลงังานสะอาดในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 20 ท่าน โดยการน าขอ้มูลท่ีได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้ SOAR Analysis เพื่อประเมินศกัยภาพภายในของจงัหวดัเชียงใหม่ และการ
วิเคราะห์โดยใช้ PESTEL Analysis เพื่อประเมินศกัยภาพปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผน
ยทุธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลการศึกษาพบว่า พลังงานสะอาดในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีศกัยภาพมี 2 ชนิด ได้แก่ พลงังาน
แสงอา ทิตย์  และพลัง ง าน ชี วมวล  ต ามล า ดับ  ซ่ึ งสาม ารถน ามา ใช้ทดแทนพลัง ง าน อ่ืนได ้ 
โดยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าพลังงานส้ินเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล  อีกทั้ งยงัช่วยลดค่าใช้จ่าย  
ลดปัญหามลพิษจากฝุ่ น PM 2.5 และเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย นอกจากน้ี
ยงัเป็นการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาดในชุมชนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพลงังานชีวภาพท่ีมีการน าเศษวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลงังาน เป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายไดใ้นอีกทางดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้การ
ก าหนดทิศทาง และการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม จึงได้
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น ากลยุทธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไวแ้ลว้มาขบัเคล่ือนและวางกลยุทธ์ในการพฒันาได ้4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเส ริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานสะอาด ยุทธศาสตร์การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์ความรู้และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และยทุธศาสตร์การพฒันากฎหมายและกระบวนการดา้นพลงังานสะอาด 
 

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. 
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บทน า 
ในปัจจุบนัทุกๆ ประเทศไดเ้ล็งเห็นความส าคญัการเลือกใชพ้ลงังานสะอาด เน่ืองจากมีความส าคญั

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติไม่ไห้ถูกท าลายจาก
ก๊าซพิษต่างๆ ท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน อย่างฝุ่ นละออง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยงัช่วยลด
ผลกระทบกบัระบบนิเวศ และช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผูค้นให้ดีข้ึนในระยะยาว ส าหรับ
สภาวะโลกร้อนอนัเกิดจากการใชแ้หล่งพลงังานเช้ือเพลิงแบบดั้งเดิมอยา่งพลงังานน ้ ามนั พลงังานถ่านหิน 
และพลังงานก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้น
บรรยากาศโลก และน าไปสู่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและ
ส่ิงแวดล้อม ท าให้ภาครัฐและภาคเอกชนจากหลากหลายประเทศเร่ิมมองหาทางออกท่ีจะน าไปสู่การ
แกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืนของพลงังาน ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์มีความ
ตอ้งการพลงังานเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ปี สาเหตุเน่ืองมาจากประชากรบนโลกท่ีเพิ่มมากข้ึน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตท่ีหนัมาใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ใชพ้ลงังานมากข้ึน และ
เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานเป็นตวัขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศ โดยการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม กิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัการน าเขา้ ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมทางระบบนิเวศ และทางธรรมชาติได ้ยิ่ง
มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมากเท่าไรก็จะส่งผลให้ความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ในกิจกรรมต่างๆ สูงข้ึนตามไปดว้ย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีกระตุน้ให้เกิดการใช้พลงังานมากข้ึน เพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตอบสนอง
ความตอ้งการต่างๆ การจดัหาพลงังานให้เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนและเป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาดงักล่าวท าให้ทัว่โลกให้ความส าคญักบัปัญหาการขาดแคลนพลงังานเพิ่มมากข้ึน โดย
การน าแหล่งทรัพยากรจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงอาจจะเป็นการน าพลงังานแสงอาทิตยม์า
ใชโ้ดยตรง เช่น พลงังานความร้อน พลงังานไฟฟ้า หรือน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชท้างออ้ม เช่น พลงังาน
ลม พลงังานคล่ืน พลงังานน ้ าและพลงังานจากชีวมวล เพื่อแก้ปัญหาการหมดไปของพลงังานส้ินเปลือง 
(Non renewable energy) และผลกัดนัพลงังานหมุนเวียน (Renewable energy) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัของ
พลงังานทางเลือก (Alternative energy) ใหเ้ป็นพลงังานหลกัในอนาคตต่อไป  

ทั้งน้ีทางผูว้ิจยัเห็นว่าจงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของภาคเหนือ และเป็น
อนัดบัสองของประเทศ มีจ านวนประชากรกวา่ 1.7 ลา้นคน และมีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่
กวา่ 10 ลา้นคนต่อปี (ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ , 2559) ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปมี
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สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าไม้ โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีการใช้พลงังานไฟฟ้าสูงสุดจ านวน 658.16 MW 
(กระทรวงพลงังาน, 2564) อีกทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัไดป้ระสบปัญหาหมอกควนัปกคลุม (PM 2.5) ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวจ านวนมาก ผูว้ิจยัเห็น
วา่ประเทศต่างๆ ไดใ้ห้ความส าคญัและมีการร่วมมือกนัดา้นพลงังานสะอาด เพื่อให้สามารถกา้วสู่ยุคเปล่ียน
ผ่านจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลงังานสะอาดในอนาคต เพื่อพฒันารูปแบบ
พลงังาน (Energy Disruption)ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพลงังานทั้งในดา้นอุตสาหกรรมและ
ความต้องการของประชาชนอย่างการใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดมาใช้เป็นพลังงานหลักท่ีจะ
ขบัเคล่ือนนวตักรรมท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มลพิษก็จะลดลง ส่ิงแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู ซ่ึงจะช่วย
ขบัเคล่ือนคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนไดใ้นท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์พฒันาพลงังานสะอาด จึงเป็น
หน่ึงใน Global Mega Trends ท่ีมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และการขบัเคล่ือนพลงังานสะอาด รวมถึงประเมินศกัยภาพพลงังานสะอาด

ภายในจงัหวดัเชียงใหม ่
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : แนวคิดทฤษฎี PESTEL Analysis  (Francis, J. A, 1967 ) และแนวคิดทฤษฎี SOAR Analysis (Stavos 
J.M. and Hinrichs G, 2009) 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 

บุญพิทกัษ ์คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา, 2558 ไดศึ้กษาเร่ืองยุทธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพพลังงานสีเขียวท่ีมีอยู่่ในแต่ละพื้นท่ีของจงัหวดัสิงห์บุรีน าเสนอ
ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 
10 ปีและแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปีรวมไปถึงยุทธศาสตร์การพฒันาของกระทรวงพลงังานดว้ย 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้การสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารภายในจงัหวดัสิงห์บุรีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดยุทธศาสตร์พลงังาน จ านวน 27 ท่าน 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธ์การพฒันาดา้นพลงังาน
สีเขียว และน ากลยทุธ์นั้นมาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว จ านวนทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีการ
ประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมจากผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 6 ท่าน แล้วว่า
สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริงผลการศึกษา พบวา่ พลงังานสีเขียวท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมมี 2 ชนิด 
คือ พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวลตามล าดบั ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสามารถพฒันาให้เป็นพลงังาน
ส ารองของจงัหวดัได ้อีกทั้งยงัเป็นการลดการน าเขา้พลงังานภายนอกจงัหวดัและเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
อีกดว้ย ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาแปร
รูปเป็นพลงังาน สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน และสามารถพฒันาเป็นอาชีพไดก้ารก าหนดยุทธศาสตร์
พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรีไดน้ ากลยทุธ์ท่ีไดท้  าการประเมินไวแ้ลว้มาจดักลุ่มและก าหนดเป็นยทุธศาสตร์
การพฒันาได ้4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ยุทธศาสตร์การจดัหาและพฒันาศกัยภาพพลงังานสีเขียว ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและพลงังานสีเขียวยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและส่งเสริมการใช้
พลงังานสีเขียว และยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ร 

การใช้แนวคิดทฤษฎี PESTEL Analysis เป็นกรอบการคิดเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้ในการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ โดยแบ่งโอกาสและความเส่ียงออกเป็นปัจจัยต่าง  ๆ  
6 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการเมือง (Political) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจยัดา้นสังคม (Social) ปัจจยั
ดา้นเทคโนโลยี (Technological) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental) และ ปัจจยัดา้นกฎหมาย 
(Legal) (Francis, J. A, 1967 ) 

การใชแ้นวคิดทฤษฎี SOAR Analysis วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจส าหรับการวางแผนกล
ยุทธ์จาก 4 ปัจจยั ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) ความปรารถนาหรือเป้าหมาย 
(Aspiration) และ การวดัผลลพัธ์ (Result) (Stavos J.M. and Hinrichs G, 2009) 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 93 PSPARN 2022  

ทางผูว้ิจยัเห็นวา่ SOAR Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) หรือวิสัยทศัน์ (Vision)  ท่ี
องคก์รไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช ้SOAR Analysis 
ในการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน เพื่อน ามาเสนอแนะแนวทางในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังาน
สะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
วธิีการวจิัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษาคน้ควา้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารแผนพฒันาพลงังานสะอาดและ
นโยบายดา้นพลงังานสะอาดของประเทศไทย เอกสารดา้นวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลงานทาง
วิ ช า ก า รบทค ว า ม จ า ก ว า ร ส า ร ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ น โ ยบ า ย 
ด้านพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน พลังงานสี เขียว และการบริหารจัดการพลังงานสะอาด  
และการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส าหรับท ายุทธศาสตร์พลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งหมด 20 คน ประกอบดว้ย 

กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานสะอาด จ านวน 2 
คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูลเพื่อการพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ และ
นกัวชิาการพลงังาน ส านกังานพลงังานจงัหวดัเชียงใหม่  

กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีน ายุทธศาสตร์ดา้นพลงังานสะอาดไปปฏิบติั จ านวน 18 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
หรือนกัวิชาการส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารหรือนกัวิชาการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริหารหรือนักวิชาการสถาบันวิจัยและพฒันาพลังงานนครพิงค ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ผูบ้ริหารหรือนกัวชิาการวทิยาลยัพลงังานทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม ่เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์
ในจงัหวดัเชียงใหม ่ 

การสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึก เ ป็น เค ร่ือง มือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย มีรายละ เ อี ยดดัง น้ี  
การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (External)  โดยใช้ทฤษฎี PESTEL Analysis และการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 
(Internal) โดยใชท้ฤษฎี SOAR Analysis ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูลทุติยภูมิในด้านพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ (กระทรวงพลงังาน. กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2563) มาวเิคราะห์เพื่อหาศกัยภาพดา้นพลงังานสะอาดในพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ และน าศกัยภาพพลงังานสะอาดท่ีสามารถพฒันาหรือน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้าวิเคราะห์เป็น
กลยทุธ์ดา้นการพฒันา โดยวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารท่ีมีส่วนใน
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การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสะอาดในจงัหวดัเชียงใหม่ และผูบ้ริหารท่ีน ายุทธศาสตร์พลงังานสะอาดไป
ปฏิบติัซ่ึงน า PESTEL Analysis มาประยุกต์ใชใ้นการก าหนดปัจจยัในการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก
องค์กร (External) ทั้งหมด 6 ปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัดา้นการเมือง (Political) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economics) 
ปัจจยัดา้นสังคม (Social) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technological) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) 
ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal) และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) โดยใช ้
SOAR Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประกอบดว้ยจุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
แรงจูงใจหรือแรงพลกัดนั (Aspiration) และผลลพัธ์ (Result) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง
ภายในและภายนอก มาใช้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง และน ามา
ขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดจงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 

 
ผลการวจิัย 
 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดจงัหวดัเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
เกษตรเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวตักรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต ้BCG Model และประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจดัการเชิงรุกในปัญหาฝุ่ นควนั PM 2.5 และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วม  
 แผนการขบัเคล่ือนพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่มีอยู ่2 ประเด็นไดแ้ก่  

1. การพฒันาท่ี 3 พฒันาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการส่งเสริมเทคโนโลยี พลงังานทดแทน/อนุรักษ์พลงังาน 
เพื่อช่วยพฒันากระบวนการผลิตยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์และการแปรรูป  

2. การพฒันาท่ี 5 บริหารจดัการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ย ัง่ยนื โดยการใชมิ้ติดา้นพลงังานในการแกปั้ญหาส าคญัของพื้นท่ี และการแกปั้ญหาขยะ  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดทฤษฎี SOAR Analysis ในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในโดยรวมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนดให้พื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา และใช้ทฤษฎี PESTEL 
Analysis เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกของจงัหวดัเชียงใหม่ ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาคือ ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมาย โดยสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 
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จุดแข็ง (Strengths) ในการพฒันาศักยภาพของจังหวดัเชียงใหม่  
 มีความพร้อมดา้นศกัยภาพของพลงังานสะอาด 2 ชนิด คือ พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวล 
 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ ท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้  าปรึกษาได ้
 ภาครัฐมีนโยบายในการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาดอยา่งต่อเน่ือง  
 ประชาชนมีความสนใจและมีความพร้อมในการปรับมาใชพ้ลงังานสะอาดกนัมากข้ึนก่อให้เกิดผลดี

ต่อสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี และช่วยในเร่ืองของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
 มีการประชาสัมพนัธ์ และรณรงคใ์หใ้ชพ้ลงังานสะอาดอยูเ่สมอ 
 จงัหวดัเชียงใหม่ มีสถาบนัหลายสถาบนัท่ีมีศกัยภาพสูงในการพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิต

พลงังานสะอาดมาใชแ้ละส่งเสริมการพฒันาในจงัหวดั 
 พลงังานชีวมวลสามารถลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดว้ยจากบ่อฝังกลบธรรมดา สามารถน ามาแปร

รูปเป็นกระแสไฟฟ้า และแก๊สหุงตม้ภายในครัวเรือน และปัญหาดา้นมลภาวะทางกล่ิน 
โอกาส (Opportunities) ในการพฒันาศักยภาพของจังหวดัเชียงใหม่  

 ภาครัฐมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาดภายในชุมชนผา่นโครงการต่างๆ 
 มีการลดภาษีการน าเขา้ส าหรับอุปกรณ์ และมีการรับซ้ือไฟฟ้าจากรายยอ่ย 
 ประชาชนเร่ิมใหค้วามส าคญัในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  
 การน านวตักรรมหรือเทคโนโลยชีั้นสูงเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตพลงังานสะอาด 
 มีกฎหมายเก่ียวกบัการใช/้การติดตั้งพลงังานสะอาด  

แรงบันดาลใจและแรงพลกัดัน (Aspiration) ให้เกดิการพฒันาศักยภาพของจังหวดัเชียงใหม่ 
 จดัตั้งสถานท่ีรับเร่ืองการติดตั้งพลงังานสะอาดในท่ีเดียว หรือ One Stop Service ไม่ใหเ้กิดความยุง่ยาก

ในการขอติดตั้งเป็นการลดขั้นตอนในการขออนุญาตใชพ้ลงังานสะอาด 
 มีการลดตน้ทุนอุปกรณ์ และการติดตั้ง โดยรัฐบาลมีการช่วยสนบัสนุนตน้ทุน 
 ประชาชนสามารถสร้างรายไดจ้ากการขายพลงังานสะอาด 
 ช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่ นจาก PM 2.5 

ผลลพัธ์ (Result) ทีต้่องการให้เกดิการพฒันาศักยภาพของจังหวดัเชียงใหม่ 
 มีการน าร่องเอาไปใชใ้นพื้นท่ีจริงอ าเภอละหน่ึงแห่งโดยการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 ส่งเสริมการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นพื้นท่ีสูง และสนบัสนุนงบประมาณใหก้บัครัวเรือน 
 ส่งเสริมใหค้นหนัมาใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า โดยลดภาษีการซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าและเพิ่มสถานีชาร์จ 
 ประชาชนมีรายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด 
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 สภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีความสมบูรณ์มากข้ึน 

แผนยุทธศาสตร์และการขับเคลือ่นพลงังานสะอาดในจังหวดัเชียงใหม่  
ในปัจจุบนัพบว่าแผนยุทธศาสตร์และการขับเคล่ือนพลังงานสะอาดในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่มี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโครงการท่ีสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาด ยงักระจายออกไปไม่ทัว่ถึง ทั้งในระดบั 
อ าเภอ และต าบล อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยงัไม่มีอุปกรณ์ท่ีสามารถน าไปเป็นตวัอยา่งให้แต่ละพื้นท่ีอยา่งเป็น
รูปธรรม และยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาฝุ่ นควนั PM 2.5 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การประเมินศักยภาพพลงังานสะอาดของจังหวดัเชียงใหม่ 
ในปัจจุบนัพบวา่ศกัยภาพพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ในการน ามาผลิตพลงังานสะอาดมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์รองลงมา ไดแ้ก่ พลงังานชีวมวล พลงังานขยะ และพลงังานก๊าซชีวภาพ 
ตามล าดบั ซ่ึงพลงังานท่ีไม่เหมาะสมกบัการผลิตพลงังาน และไม่เหมาะกบัการลงทุนไดแ้ก่ พลงังานลม ซ่ึง
พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถผลิตพลงังานทดแทนไดม้ากถึง 6,059.28 ktoe อยูใ่นสัดส่วนท่ี 93.25% ในการผลิต
พลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ รองลงมาได้แก่ พลงังานชีวมวล สามารถผลิตพลงังานทดแทนได ้
228.93 ktoe อยูใ่นสัดส่วนท่ี 3.52% ในการผลิตพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ 

แนวทางการขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดจังหวดัเชียงใหม่  
พบวา่ไดข้บัเคล่ือนไปพร้อมกบัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั PM 2.5  และส่งเสริมการใชพ้ลงังาน

แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ใ น พื้ น ท่ี ท่ี 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 
โดยมีแนวทางในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

         1.การสร้างแรงบนัดาลใจหรือกระตุน้ให้ประชาชนมีความสนใจและต้องการน าพลังงาน
สะอาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เช่น การลดตน้ทุนอุปกรณ์และการติดตั้ง แรงจูงใจจากการสร้าง
รายไดจ้ากพลงังานสะอาดหรือคาร์บอนเครดิต (การคา้ขายแลกเปล่ียนก๊าซเรือนกระจก) ท าให้เกษตรกรเกิด
รายไดอี้กทาง 

         2.การน านวตักรรมหรือเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตพลงังานสะอาดโดย
ท าเป็นเมืองตน้แบบการใชพ้ลงังานสะอาด และให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ให้กบั
ชุมชนและชาวบา้น เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายและใชง้านไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

         3.การให้ความรู้ความเขา้ใจด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตติดตั้งและการขอ
อนุญาตใชพ้ลงังานสะอาด เพื่อให้ชุมชนและชาวบา้นสามารถด าเนินการผลิตและติดตั้งไดง่้าย ส่งผลให้เกิด
การใชพ้ลงังานสะอาดมากยิง่ข้ึน  
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การก าหนดยุทธศาสตร์พลงังานสะอาดของจังหวดัเชียงใหม่ 
การก าหนดยุทธศาสตร์พลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการก าหนดข้ึนเพื่อให้เหมาะสมต่อ

การส่งเสริมและพฒันาการใช้พลังงานสะอาดท่ีมีอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ และให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพฒันาพลงังานสะอาดและยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลดา้นศกัยภาพพลงังานและแผนพฒันาดา้นพลงังานเพื่อใหมี้ทิศทางในการด าเนินการและสอดคลอ้งกนั 
โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ทั้งหมด 4 ดา้นดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพดา้นพลงังานสะอาด  
(เป็นจุดแขง็ (Strengths) และแรงบนัดาลใจ (Aspiration)ในการพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัเชียงใหม่) 

1. พฒันาศกัยภาพพลงังานสะอาดใหมี้ความหลากหลาย  
2. เพิ่มสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการพลงังานสะอาดแบบครบวงจรในระดบัต าบล 
3. สนบัสนุนใหมี้หมู่บา้นตน้แบบดา้นพลงังานสะอาดทุกต าบล 
4. จดัตั้ งศูนย์บริการข้อมูลด้านพลังงานสะอาด และจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ข้อมูลให้ประชาชน

สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
(เป็นโอกาส (Opportunities) และ ผลลพัธ์ (Result) ในการพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัเชียงใหม่) 

1. จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือทิ้ง และขยะชุมชนเป็น
พลงังานสะอาด 

2. ถ่ายทอดความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยพีลงังานสะอาด 
3. เสริมสร้างองคค์วามรู้เร่ืองพลงังานสะอาดในทุกมิติอยา่งเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาองคค์วามรู้และสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั   
(เป็นโอกาส (Opportunities) และแรงบนัดาลใจ (Aspiration)ในการพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัเชียงใหม่) 

1. ประชาชนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยท่ีีใชใ้นดา้นพลงังานสะอาด 
2. เสริมสร้างและพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานสะอาดใหมี้ความทนัสมยัใหม่และมีความหลากหลาย 
3. การกระจายเทคโนโลยพีลงังานสะอาดไปยงัพื้นท่ีห่างไกล 
4. ส่งเสริมเทคโนโลยีพลงังานสะอาดในการลดตน้ทุนการผลิต แปรรูปผลิตภณัฑ์ สร้างโอกาส สร้าง

รายไดใ้หก้บัเศรษฐกิจฐานราก 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันากฎหมาย และกระบวนการดา้นพลงังานสะอาด   
(เป็นโอกาส (Opportunities) และ แรงบนัดาลใจ (Aspiration)ในการพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัเชียงใหม่) 
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1. จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นยุทธศาสตร์พลงังานสะอาดและขอ้มูลเก่ียวกบัพลงังานสะอาด
ใหก้บัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั 

2. จดัตั้งศูนยใ์หค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายและเทคโนโลยใีหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจการน าพลงังานสะอาด
ไปใช ้

3. จดัตั้งศูนยบ์ริการ One Stop Service ส าหรับการยืน่ขอติดตั้งการใชพ้ลงังานสะอาดอยา่งเป็นระบบ 

 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

จากการศึกษาเร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกในระดบัผูบ้ริหารภาครัฐท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจและมีส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านพลงังาน
สะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ และการน ายุทธศาสตร์ไปใช้งาน รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในประเด็นเร่ืองของแผนยุทธศาสตร์และการขบัเคล่ือนพลงังานสะอาดใน
จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากโครงการท่ีสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาด ยงักระจาย
ออกไปไม่ทัว่ถึง ทั้งในระดบั อ าเภอ และต าบล อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยงัไม่มีอุปกรณ์ท่ีสามารถน าไปเป็น
ตวัอยา่งให้แต่ละพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม (ผูบ้ริหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 
2565) ในส่วนของการประเมินศกัยภาพพลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัพบวา่มีศกัยภาพท่ีสูง 
ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีส าหรับการส่งเสริมและพฒันาให้ใช้พลงังานสะอาดไม่ไดเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีไกล
ตวั  และการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดปัญหาฝุ่ นควนั ซ่ึงจะเห็นได้
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เ ร่ิมน า เทคโนโลยีท่ี เ ก่ียวกับพลังงานสะอาดมาใช ้
ทั้งในเร่ืองของพลังงานจากชีวมวล พลังงานทดแทนจากพืช และภาคการเกษตร โดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์ ดังนั้ น การสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่หันมาใช้พลังงานสะอาด  
จะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  อีกทั้ง ยงัช่วยในเร่ืองของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 จะมีแนวโนม้ท่ีลดลง การพฒันายทุธศาสตร์ในดา้นพลงังานสะอาดมีทิศทางและแนวโนม้สอดคลอ้ง
กบัทิศทางของโลกและประเทศอ่ืนๆ  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยภ์ายในปี 2050 ดา้นนโยบายจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสัญญาท่ีไดเ้ซ็นใน Global Warming ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและในอนาคตพลงังานท่ีจะ
เกิดข้ึนต้องไม่ใช่พลังงานท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงฟอสซิลแน่นอน (ผูบ้ริหารส านักงานจังหวดัเชียงใหม่ และ
ผูบ้ริหารส านกังานพลงังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2565) 

การเพิ่มศกัยภาพการใชพ้ลงังานสะอาดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ของจังหวดัเชียงใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานจาก
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แสงอาทิตยเ์ป็นอนัดบัแรก ล าดบัท่ี 2 คือพลงังานชีวมวล แต่การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยต์ามบา้นนั้น จะยงัคง
มีปัญหาในการใชง้านอยู ่เช่น บา้นท่ีใชโ้ซล่าเซลลใ์นการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไดต้ลอดเวลา ดว้ย
ปัจจยัหลายอยา่ง จงัหวดัเชียงใหม่จึงไม่ค่อยมีการส่งเสริมพลงังานแสงอาทิตยใ์นการใชผ้ลิตเป็นไฟฟ้ามาก
เท่าท่ีควร แต่มีการรับซ้ือพลงัไฟฟ้าจากแสงอาทิตยม์าบางส่วนตามนโยบาย แต่ก็ไม่ไดเ้นน้ทางดา้นพลงังาน
แสงอาทิตยม์ากนกั เพราะพลงังานไฟฟ้าท่ีมีอยูใ่นขณะน้ียงัเหลือใชอ้ยู ่จงัหวดัเชียงใหม่จึงไดเ้นน้ในเร่ืองการ
ใช้พลงังานชีวมวล ยกตวัอย่างเช่น บา้นตาล อ าเภอฮอด มีการใช้พลังงานสะอาดจากขยะ หรือพลงังาน
ชีวภาพ ซ่ึงเม่ือก่อนเป็นบ่อฝังกลบขยะ พอมีกระบวนการฝังกลบก็เกิดแก๊สข้ึนมา และแก๊สท่ีได้มานั้นก็
สามารถน ามาใชใ้นการผลิตไฟฟ้า และปัจจุบนั ไดมี้การขายไฟฟ้าอยูท่ี่ 2 เมกกะวตัต ์ท่ีขายเขา้ระบบ ถือวา่
เป็นปริมาณท่ีมาก ในขณะท่ีมีการน าไปใช้เป็นพลงังานไฟฟ้า ก็มีการน ามาใช้เป็นแก๊ส LPG แก๊สหุงตม้
ภายในครัวเรือนไดด้ว้ย ซ่ึงปัจจุบนัในพื้นท่ีมีการต่อเขา้ไปใช้ในครัวเรือนมากกว่า 1,000 ครัวเรือน และ
อนาคตก าลงัจะมีการขยายเพิ่มข้ึน 1,500 – 2,000 ครัวเรือน เห็นไดช้ดัคือการน าขยะมาใชแ้ปรรูปเป็นแก๊สหุง
ตม้ภายในครัวเรือน ซ่ึงเป็นแก๊สชีวภาพก็ถือเป็นหน่ึงในพลงังานสะอาด ท าให้ลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย จากบ่อฝังกลบธรรมดา สามารถน ามาแปรรูปเป็นทั้งกระแสไฟฟ้า และแก๊สหุงตม้ภายในครัวเรือน และ
ปัญหาดา้นมลภาวะทางกล่ินก็ลดลง (ผูบ้ริหารส านกังานพลงังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2565) 

การเสนอแนะแนวทางการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานสะอาดจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดใ้ห้นโยบายควบคู่ไปกบัปัญหาการแกไ้ขหมอกควนั และเขา้ไปส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
โซล่าเซลลใ์นพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้และน าเอาพลงังานทดแทนมาใชใ้นการแกปั้ญหาหมอกควนั ควบคู่ไปกบั
นโยบายการสร้างเชียงใหม่โมเดล ซ่ึงจะมีการใชเ้ศษขยะมูลฝอยและวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตรน ามาแปรรูป
เป็นเช้ือเพลิงพลงังาน เรียกวา่พลงังานชีวมวลหรือชีวภาพ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงพลงังานสะอาด เป็นพลงังาน
ทดแทน ซ่ึงจะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า และตอนน้ีก าลงัมีการด าเนินการส่งเร่ืองท่ีจะใช้
พลงังานสะอาดเหล่าน้ี และจะมีการต่อยอดของ BCG เกษตรกรก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน (ผูบ้ริหารส านกังานพลงังาน
จงัหวดัเชียงใหม่และผูบ้ริหารส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่, 2565) และในขณะเดียวกนั ไฟฟ้าก็จะมีความ
มัน่คงในพื้นท่ี แต่ในปัจจุบนัทางจงัหวดัยงัไม่ไดมี้การขบัเคล่ือนมากเท่าท่ีควร และประสิทธิภาพของขนส่ง
ดา้นไฟฟ้าของจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีปริมาณท่ีนอ้ย 

ในส่วนของการก าหนดนโยบายยงัคงคลอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกพื้นท่ี ในเร่ืองของการใช้
พลงังานสะอาด พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวล ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท า
การเกษตรเป็นจ านวนมากท่ีก่อให้เกิดของเสีย จึงมีการน าของเสียจากภาคเกษตรมาผลิตพลงังานชีวมวล ซ่ึง
ถือวา่เป็นนโยบายท่ีดี แต่จากการเขา้ไปในพื้นท่ีเกษตรกรในเครือข่ายต่าง ๆ ยงัไม่มีการกระจายนโยบายตวั
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ลงสู่ชุมชนหรือภาคเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม อาจมีเป็นโมเดลหรือต้นแบบอยู่เป็นบางพื้นท่ีเท่านั้น ไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในภาคการเกษตร  ซ่ึงปัจจุบนัจะเห็นไดว้่ารัฐบาลก าลงัมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาใช้
รถยนตไ์ฟฟ้ากนัมากข้ึน โดยการลดภาษีการน าเขา้รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ และปัญหา
หมอกควนั PM 2.5 ในประเทศ และจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย 

การสร้างแรงบนัดาลใจ หรือกระตุน้ให้ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่มีความสนใจและตอ้งการน า
พลงังานสะอาดไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในอนาคต วิธีการคือตอ้งสร้างแรงจูงใจ เช่น การลดตน้ทุนอุปกรณ์
และการติดตั้ง โดยท่ีรัฐบาลจะช่วยสนบัสนุนตน้ทุนของการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น การผอ่นจ่าย หรือวิธีการท่ีท า
ให้ชาวบา้นสามารถลงทุนได้ และแรงจูงใจจากการสร้างรายไดจ้ากพลงังานสะอาดหรือคาร์บอนเครดิต 
(การคา้ขายแลกเปล่ียนก๊าซเรือนกระจก) ท าใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอีกทาง (ผูบ้ริหารคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2565) อีกทั้งศูนยร์าชการตอ้งเป็นตน้แบบในการริเร่ิมน าพลงังาน
สะอาดมาใชเ้พื่อเป็นแบบอยา่งแก่พี่นอ้งประชาชนก่อน และการน าร่องสู่พื้นท่ีท่ีสามารถใชพ้ลงังานสะอาด
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงพลงังานไดมี้การสนบัสนุนนโยบายดา้นการลดตน้ทุน อยา่งกรณีโรงงาน 
หรืออาคารใดท่ีมีการเปล่ียนมาใชพ้ลงังานสะอาด หรือโซล่าเซลล์ทางกระทรวงพลงังานก็มีนโยบายมาช่วย
ในการติดตั้ง 30% ของค่าใชจ่้าย ซ่ึงปัจจุบนัทางกระทรวงไดมี้นโยบายเร่ืองรถยนตไ์ฟฟ้าในการสนบัสนุน
ทางผูผ้ลิต ผูข้าย และผูซ้ื้อ (ผูบ้ริหารส านกังานพลงังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2565) 

การน านวตักรรมหรือเทคโนโลยีชั้นสูงเขา้มาใช้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตพลงังานสะอาดใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสดีและสามารถท าเป็นเมืองตน้แบบได ้แต่ก็จะมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ือง
ของการลงทุน ยิ่งมีเทคโนโลยีท่ีสูงมาก ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนคือเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ประชาชนในระดบั
ชาวบา้นหรือชุมชน ไม่สามารถลงทุนได ้และปัญหาท่ีตามมาคือ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีใหม่จนเกินไป ขอ้เสนอแนะ ควรจะมีการน าเทคโนโลยีพื้นฐานท่ีชาวบา้นและชุมชนสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย และใช้งานง่าย และพฒันาไปถึงการใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงต่อไป (ผูบ้ริหารสถาบนัวิจยัและการ
พฒันาพลงังานนครพิงคม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2565) 
 ปัจจยัดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตติดตั้งและการขออนุญาตใชพ้ลงังานสะอาดใน
จังหวัด เ ชี ย งใหม่ มี ผลกระทบต่อการใช้พลัง ง านสะอาดมาก  เ น่ืองจากข้อจ ากัด ท่ีกฎหมาย 
มีนั้นยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัจึงท าให้มีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นท่ีเขา้ถึง ท าให้เกิดการขยายไดย้าก 
และขั้นตอนการติดตั้งท่ีค่อนขา้งยุ่งยาก และด าเนินการมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน ตอ้งมีการติดต่อในหลายๆ 
หน่วยงาน เช่น ผงัเมือง สายส่งไฟฟ้า การไฟฟ้า เทศบาล เป็นต้น (ผูบ้ริหารสถาบนัวิจยัและการพฒันา
พลงังานนครพิงค ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่, 2565) 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 101 PSPARN 2022  

 หน่วยงานผูน้ านโยบายไปใช้ และประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกบันโยบายการลดตน้ทุนในการ
ติดตั้งพลงังานสะอาดเพื่อสนบัสนุนให้ประชาชนใช้พลงังานสะอาดมากข้ึน เน่ืองจากหากมีการลดตน้ทุน
ส าหรับรายยอ่ย เพื่อน ามาใชใ้นครัวเรือนได ้ประชาชนจะสามารถเขา้ถึงและหนัมาใชพ้ลงังานสะอาดไดม้าก
ยิง่ข้ึน และเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
  1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาเมืองตน้แบบพลงังานสะอาดทั้งในส่วนของชุมชนและ
พื้นท่ีในเมืองจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของ
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ในการน าพลงังานสะอาดไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. ควรมีการศึกษาด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มเติมท่ีสามารถน ามาเพิ่มศกัยภาพในการ
น าพลังงานสะอาดมาใช้ โดยประเมินเร่ืองงบประมาณและความคุม้ค่าในการใช้งานให้กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  3. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ผูน้ าชุมชนและประชาชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการท าเป็นเมืองตน้แบบ 
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บทคดัย่อ  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรม

ราชทณัฑ์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
สังกดักรมราชทณัฑ ์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) ประชากรของการวิจยัน้ีคือ บุคลากรกรมราชทณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเป็นบุคลากร
ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจา ลูกจา้งชัว่คราว จา้งเหมาบริการ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาน
วน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ T-test และ 
Pearson's correlation ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นแบรนด์ ปัจจยัภาวะผูน้า และปัจจยัแนว
ปฏิบติัในองคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัสูงกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ส่วนปัจจยัผลการปฏิบติังาน 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัปานกลางกบัความผกูพนัต่อองคก์าร  
 

ค าสาคญั : ความผกูพนัต่อองคก์าร  
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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 
 

บทน า 
กรมราชทณัฑ ์สังกดักระทรวงยติุธรรม มีหนา้ท่ีควบคุมและแกไ้ขพฤตินิสัยของผูต้อ้งขงั ตลอดจนผู้

ท่ีถูกควบคุมหรือก ากบัดูแลตามหน้าท่ีและอ านาจของกรมราชทณัฑ์ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัและบุคลากรภายใตก้ารก ากบัดูแลตามอ านาจของกรมราชทณัฑ์ ให้
กลบัมาเป็นพลเมืองดี ไมห่วนกลบัมากระท า      ผดิซ ้ า มีการพฒันาทกัษะในการท างาน และสามารถใชชี้วิต
ในสังคมภายนอกไดอ้ยา่งปกติ 

กรมราชทณัฑ์มีเรือนจ าทัว่ประเทศ 143 แห่ง แบ่งเป็นเรือนจ ากลาง 33 แห่ง เรือนจ าพิเศษ 4 แห่ง 
ทณัฑสถาน 24 แห่ง เรือนจ าจงัหวดั 50 แห่ง เรือนจ าอ าเภอ 26 แห่ง สถานกกัขงั 5 แห่ง และสถานกกักนั 1 
แห่ง มีขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งประจ าทั้งหมด 13,784 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
อา้งอิงจาก: กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทณัฑ์)   โดยปัจจุบนัมีผูต้อ้งราชทณัฑ์ทัว่ประเทศ จ านวน 
307,007 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 อา้งอิงจาก : กรมราชทณัฑ,์ 2564)  
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ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุมผู ้ต้องขัง บ าบัด ฟ้ืนฟูและแก้ไข
พฤติกรรมของผูต้อ้งขงั โดยขา้ราชการกรมราชทณัฑถื์อวา่เป็นขา้ราชการพลเรือนท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังาน
ท่ีพิเศษมากกวา่ขา้ราชการพลเรือนประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งท าตลอด 24 ชัว่โมง กรมราชทณัฑ์ไดรั้บ
อนุมติักรอบอตัราก าลงัคนส าหรับการท างานเฉพาะในเวลาราชการ โดยท างานเพียงวนัละ 8 ชัว่โมง ซ่ึงเป็น
กรอบอัตราต ่ าสุดท่ีบังคับใช้ ส่วนการท างานนอกเวลาราชการเพิ่ม ข้ึนอีกว ันละ 16 ชั่วโมงและ
วนัหยุดราชการ กรมราชทณัฑ์จึงตอ้งหมุนเวียนขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในช่วงเวลาท าการปกติ      ทุก
ต าแหน่งมาท าหนา้ท่ีเขา้เวรรักษาการ กล่าวคือ ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้รากตร ากวา่เจา้หนา้ท่ีในองคก์ารอ่ืนๆ จึงท า
ให้เกิดความเบ่ือหน่าย ทั้งยงัไม่มีเวลาเพียงพอให้สมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ีกรมราชทณัฑ์ยงัได้ให้
ความส าคญัสูงสุดในการป้องกนัไม่ใหผู้ต้อ้งขงัหลบหนี แมว้า่เรือนจ าจะมีเจา้หนา้ท่ีหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
กรมราชทณัฑ์ก็ไม่อาจปฏิเสธการรับผูต้้องขงัได้ แม้ว่าจะเลยเวลาราชการแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับตวั
ผูต้อ้งขงัทนัท่ีมีค าสั่งตามกฎหมายจะเล่ือนไปท าวนัอ่ืนไม่ได ้จึงส่งผลให้เจา้หน้าท่ีตอ้งรับภาระหนกัและ
ความเครียดในการท างาน (กรมราชทณัฑ ์พ.ศ. 2564)  

แมว้า่บุคลากรกรมราชทณัฑต์อ้งท างานตรากตร า มีความกดดนัในการท างานสูงจนเกิดความเครียด 

บุคลากรกรมราชทณัฑ์ยงัคงมีการคงอยูก่บัองคก์ารในระดบัสูง ซ่ึงเห็นไดจ้ากสถิติการลาออกของบุคลากร

กรมราชทณัฑ์ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2559- 2563 มีอตัราการลาออกน้อยลงโดยคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของบุคลากร

ทั้ งหมดของกรมราชทัณฑ์เท่านั้ น(ข้อมูล ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 :กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรม

ราชทณัฑ์,2564) ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าระดบัความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์การอยู่ในระดบัสูง โดยความ

ผกูพนัต่อองคก์ารประกอบไปดว้ย ‚Say‛ ‚Stay‛ ‚Strive‛ ตามท่ี Aon Hewitt 2015 ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่

องคป์ระกอบความผกูพนัของพนกังานจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นสถานะของการมี

ส่วนร่วมทางอารมณ์และทางปัญญาท่ีกระตุน้ใหพ้นกังานท างานไดดี้ท่ีสุด พนกังานจะมีความผกูพนัเม่ือพวก

เขาได ้‚Say‛ การท่ีพนกังานพูดเชิงบวกเก่ียวกบัองคก์าร กบัเพื่อนร่วมงาน และผูรั้บบริการ ‚Stay‛ มีความ

ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร มีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ‚Strive‛ การทุ่มเทพยายาม

เป็นพิเศษ ทุ่มเทใหก้บัการท างานอยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร  
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ใน
จงัหวดัเชียงใหม ่
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
แนวคิดของ Aon Hewitt 

 แนวคิดของ Aon Hewitt 2011 (อา้งถึงใน ณฐัพร ฉนัทะธมัมะ, 2562) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาในงาน
ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ใหค้วามหมายของความผกูพนัไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดงัน้ี  

1.การพูด (Say) พฤติกรรมท่ีพนกังานพูดถึงส่ิงดีๆต่อองค์การเม่ือมีโอกาส หรือเช้ือเชิญเพื่อนๆมา
ท างานท่ีองคก์าร 

2. การด ารงอยู ่(Stay) พฤติกรรมและความตั้งใจท่ีจะท างานท่ีองคก์ารต่อไป มีความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

3. ความพยายามอยา่งมุ่งมัน่ (Strive) พฤติกรรมท่ีพนกังานมีแรงจูงใจและพยายามท าส่ิงดีๆให้แก่
องค์การวตัถุประสงคข์ององค์การ  Aon Hewitt แบ่งปัจจยัท่ีน าไปสู่ความผกูพนัของพนกังานออกเป็น 6 
กลุ่ม ดงัน้ี  

1.ปัจจยัพื้นฐาน (The Basics) ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ (benefits) ความปลอดภยั 
(safety) ความมัน่คงในการท างาน (job security) ความสมดุลชีวิตกบัการท างาน (work life balance) 
สภาพแวดลอ้มการท างาน (work environment)  

2. ปัจจยัลกัษณะงาน (The work) ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนั (collaboration) การเสริมพลงั/การมี
อิสระในการท างาน (empowerment/autonomy) งานท่ีทา้ทาย (work task)  

3.ปัจจยัผลการปฏิบติังาน (Performance) ไดแ้ก่ โอกาสกา้วหนา้ในงาน (career opportunities) การ
เรียนรู้และพฒันา (learning and development) การบริหารบุคลากร (people management) การจดัการผลการ
ปฏิบติังาน (performance management) การใหร้างวลัและการยอมรับ (Rewards and recognition) 

4.ปัจจัยด้านแบรนด์ (Brand) ได้แก่ ช่ือเสียงองค์การ (reputation) คุณค่าท่ีองค์การมอบให้แก่
พนกังาน (EVP) ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร (corporate responsibility) 

5.ปัจจยัภาวะผูน้ า (Leadership) ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง (senior leadership) ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัส่วนงาน (BU leadership) 

6.ปัจจัยแนวปฏิบัติในองค์การ (Company practices) ได้แก่ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการส่ือสาร 
(communication)  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความหลากหลาย (diversity and inclusion) โครงสร้างพื้นฐานท่ี
สนบัสนุนในการท างาน (enabling Infrastructure) การบริการจดัการคนเก่ง (talent and staffing) 
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วธิีการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการวิจยัคือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และจา้งเหมา
บริการของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจ านวน 380 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2564)  ในการวจิยัน้ีผูว้จิยัท าการเก็บขอ้มูลจากทั้งหมดของกลุ่มประชากร จากการส่งแบบสอบถาม
ปรากฎวา่มีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ใน
จงัหวดัเชียงใหม ่ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเชิงประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา สถานภาพการจา้ง
งานและระยะเวลาการท างานในหน่วยงานปัจจุบนั โดยให้ตอบแบบสอบถามแบบค าตอบ และแบบเป็นขอ้
ใหเ้ลือกตอบ   
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกบัหน่วยงาน 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นพื้นฐาน ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัผลการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นแบรนด์ ปัจจยัภาวะ
ผูน้ า และปัจจยัแนวปฏิบติัในองคก์าร โดยใชก้ารวดัแบบ Likert Scale มีเกณฑก์ารใหค้่าคะแนนเป็น 5 ระดบั  
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อหน่วยงาน ประกอบดว้ย ความภูมิใจต่อหน่วยงาน 

ความตั้งใจในการท างานกบัหน่วยงานจนถึงเกษียณ และความมุ่งมัน่ทุ่มเทท่ีจะปฏิบติังานให้กบัหน่วยงาน 

โดยใชก้ารวดัแบบ Likert Scale มีเกณฑก์ารใหค้่าคะแนนเป็น 5 ระดบั  

เกณฑก์ารแปลค่าระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 -5.00  หมายถึง ความผกูพนัระดบัสูงมาก 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 -4.20  หมายถึง ความผกูพนัระดบัสูง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 -3.40  หมายถึง ความผกูพนัระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 -2.60  หมายถึง ความผกูพนัระดบัต ่า 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 -1.80  หมายถึง ความผกูพนัระดบัต ่ามาก 

 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยการค านวณค่า IOC (Index of item congruency) อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 

1.00 และท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try out) จ  านวน 30 

ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีภาพรวมท่ี 0.96  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้สถิติคือ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับขอ้มูลในด้านเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส    ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน และระยะการท างานในหน่วยงานปัจจุบนั 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 

2. การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติค่า One -Simple T-test ก าหนดเกณฑ์คือ 3.40 และก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดั
กรมราชทณัฑใ์นจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัสูง  
 - ใชส้ถิติการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 
2 ปัจจยัพื้นฐานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ในจงัหวดั
เชียงใหม่ สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดั
กรมราชทณัฑ ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ปัจจยัผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองค์การของบุคลากรสังกัดกรมราชทณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ปัจจยัด้านแบรนด์มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ สมมติฐานขอ้
ท่ี 6 ปัจจยัภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ สมมติฐานขอ้ท่ี 7 ปัจจยัแนวปฏิบติัในองค์การมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรสังกดักรมราชทณัฑใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางความแกร่งของความสัมพนัธ์ 

ระดบัความแกร่ง เชิงลบ เชิงบวก 

ไม่มีความสัมพนัธ์ -.09 ถึง .00 .00 ถึง .09 

มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า -.3 ถึง -.1 .1 ถึง .3 

มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง -.5 ถึง -.3 .31 ถึง .5 

มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง -1.0 ถึง -.5 .51 ถึง 1.0 
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ผลการศึกษา 
การทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1 ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัคือ ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของ
บุคลากรสังกดั     กรมราชทณัฑใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัสูง 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 โดยใชส้ถิติ One-Sample T-Test 
                        ตวัแปร µ S.D เกณฑ ์ Sig 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 4.04 0.86 3.40 .000 

  
  จากตารางท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าสถิติ One-Sample T-Test โดย
ก าหนดเกณฑคื์อ 3.40  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่า Sig เท่ากบั .000 นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้(0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ในจงัหวดั
เชียงใหม ่อยูใ่นระดบัสูง  
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัผลการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นแบรนด์ ปัจจยัภาวะผูน้ า และปัจจยัแนวปฏิบติัในองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์าร โดยใชส้ถิติ 
Pearson’s Correlation 
ตวัแปรอิสระ Sig. Pearson’s 

Correlation 
ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

1.ปัจจยัพื้นฐาน .000 .612 สูง 
2.ปัจจยัภาวะผูน้ า .000 .585 สูง 
3.ปัจจยัดา้นแบรนด์ .000 .572 สูง 
4.ปัจจยัผลการปฏิบติังาน .000 .552 สูง 
5.ปัจจยัแนวปฏิบติัในองคก์าร .000 .538 สูง 
6.ปัจจยัลกัษณะงาน .000 .528 สูง 
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จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ปัจจยัท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์เป็นล าดบัแรกคือ ปัจจยัพื้นฐานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ในระดบัสูง (r = .612) ล าดบัสองคือ ปัจจยัภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร ในระดบัสูง (r = .585) ล าดบัท่ีสามคือ ปัจจยัดา้นแบรนด์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร ในระดบัสูง (r = .572) ล าดบัท่ีส่ีคือ ปัจจยัผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ในระดบัสูง (r = .552) ล าดบัท่ีหา้คือ ปัจจยัแนวปฏิบติัในองคก์ารมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ ในระดับสูง (r = .538) และล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยลักษณะงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ในระดบัสูง (r = .528) ตามตารางท่ี 2 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 

ปัจจยัพื้นฐาน ดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นปลอดภยัใน
การท างาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นความสมดุลชีวิตการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผูกพนัต่อองค์การ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อริสรา เพชรานนท์ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้าง   จ้างเหมาบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(ส านกังานใหญ่) สังกดัฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง พบวา่ ความมัน่คงในการท างานมีผลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อ
องค์การ และ มาลินี ตันติเสนีย์พงศ์ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า การท าสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานให้เหมาะสมและปลอดภยั
ใหก้บัพนกังาน ท าใหพ้นกังานของคณะบริหารธุรกิจมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก 

ปัจจัยภาวะผูน้ า ด้านภาวะผู ้น าของผูบ้ริหารระดับสูง และด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดับ
ส่วนกลาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มาลินี          
ตันติ เสนีย์พงศ์  (2557)  ท่ี ศึกษา เ ร่ือง  ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าส่งผลใหพ้นกังานของคณะบริหารธุรกิจ มีความเห็นต่อความผกูพนั
ต่อองค์การในระดบัมาก และชูชยั สมิทธิไกร และ พงษ์จนัทร์ ภูษาพานิชย ์(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่องานและความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า การ
บงัคบับญัชาของหวัหนา้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

ปัจจัยด้านแบรนด์ ด้านช่ือเสียงองค์การ ด้านคุณค่าท่ีองค์การมอบให้แก่พนักงาน ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ สอดคล้องกับผล
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การศึกษาของ ชูชยั สมิทธิไกร และ พงษจ์นัทร์ ภูษาพานิชย ์(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่องานและความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ส่ิงท่ีไดรั้บจากองคก์าร
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

ปัจจยัผลการปฏิบติังาน ดา้นโอกาสกา้วหน้าในงาน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ดา้นการจดัการผล
การปฏิบติังาน  ดา้นการบริหารบุคลากร และดา้นการให้รางวลัและการยอมรับ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความผูกพนัต่อองค์การ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิมพพิสุทธ์ิ ตั้งฤกษ์วราสกุล (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อความผูกพนัทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนวาย ท่ีพบว่า โอกาสในอาชีพ การ
เรียนรู้และการพฒันา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความผกูพนัทุ่มเทของพนกังานธนาคาร 

ปัจจยัแนวปฏิบติัในองค์การ ด้านแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการส่ือสาร ด้านแนวปฏิบติัเก่ียวกับความ
หลากหลายด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนในการท างาน และด้านการบริหารจัดการคนเก่ง มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มาลินี ตนัติเสนียพ์งศ ์
(2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า 
ปัจจยัด้านงานมีผลให้บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจมีความเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัมาก 
ประกอบไปดว้ยการจดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับการท างานของบุคลากรอยา่งเพียงพอ โดยมีงานท่ีเหมาะสม
กบัความรู้และความสามารถของบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวัเอง และ พิมพพิสุทธ์ิ ตั้งฤกษ์วราสกุล (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัทุ่มเทของ
พนกังานธนาคารกลุ่มเจนวาย ท่ีพบวา่ ปัจจยัวิธีปฏิบติัขององคก์ารในการส่ือสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ความผกูพนัทุ่มเทของพนกังานธนาคาร           

ปัจจยัลกัษณะงาน ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นการเสริมพลงั/มีอิสระในการท างาน และดา้นงานท่ี
ตรากตร า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชูชยั สมิทธิไกร 
และ พงษจ์นัทร์  ภูษาพานิชย ์(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่องานและความผกูพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า พบว่าลกัษณะงานเป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์การ และ พิมพพิสุทธ์ิ ตั้งฤกษ์วราสกุล (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ทุ่มเทของพนกังานธนาคารกลุ่มเจนวาย ท่ีพบวา่ ความมีอิสระในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความ
ผกูพนัทุ่มเทของพนกังานธนาคาร 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ปัจจยัพื้นฐานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัสูงกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ดงันั้น เพื่อรักษาความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสังกดักรมราชทณัฑ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ให้อยูใ่นระดบั

เหมาะสม ผูว้จิยัเสนอใหอ้งคก์ารมีการจดัสวสัดิการพื้นฐานให้เพียงพอและเหมาะสม ไดแ้ก่ จดัให้มีสถานท่ี

พกัผอ่นเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผอ่นคลายแก่บุคลากรและจดัใหมี้โรงอาหารเพื่อเป็นสวสัดิการส าหรับบุคลากร 

2. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดับสูงกับความผูกพนัต่อ

องคก์าร ดงันั้น เพื่อเพิ่มระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นภาวะผูน้ า ผูว้ิจยัเสนอให้องคก์ารเปิดกล่องรับ

ความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน าไปปรับปรุงระบบการบริหารงาน 

3. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านแบรนด์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัสูงกบัความผูกพนัต่อ

องค์การ ดงันั้น  เพื่อสนบัสนุนให้องค์การมีความช่ือเสียงท่ีดี ผูว้ิจยัเสนอให้องค์การมีการประชาสัมพนัธ์

ภารกิจขององคก์ารในดา้นคืนคนดีสู่สังคม 

 4. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัปานกลางกบัความ

ผูกพนัต่อองค์การ ดงันั้นเพื่อเพิ่มระดบัความผูกพนัต่อองค์การ ผูว้ิจยัเสนอให้องค์การมีการจดัล าดบัและ

มอบรางวลัใหก้บับุคลากรท่ีมีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจต่อไป 

 5. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัแนวปฏิบติัในองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัสูงกบัความ

ผูกพนัต่อองค์การ ดงันั้น เพื่อเพิ่มระดบัแนวปฏิบติัในองค์การ ผูว้ิจยัเสนอให้องค์การมีโครงการพฒันา

ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน 

 6. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัสูงกบัความผูกพนัต่อ

องคก์าร ดงันั้น เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัเสนอให้มีการประชุม

อยา่งไม่เป็นทางการเพื่อใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท างาน 
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ผู้ปกครองนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
Impact of Online Teaching and Learning Policy during the Spread 

of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic on the Work-life Balance 
of Parents of Early Primary School Level Students in Mueang District,  

Chiang Mai Province 

 
ยวุธิดา ขะจ๋อม (Yuwahida Kajom) 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Political Science and Public Administation Chiang Mai University 

E-mail : yuwathida_kajom@cmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานจากการ

จดัการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการจดัการปัญหาและการปรับตวั  รวมทั้งแนวทางการพฒันา
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของผูป้กครองนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา
ตอนตน้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิควิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและท าการสัมภาษณ์ผูป้กครองของนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาตอนตน้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 18 คน   

ผลการศึกษา พบว่า นโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างานของผูป้กครองนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาตอนต้นในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
แตกต่างกนัไป ตามองค์ประกอบ 6 ดา้น ได้แก่ 1) ดา้นการท างาน 2) ดา้นครอบครัว 3) ดา้นเวลา 4) ดา้น
การเงิน 5) ดา้นสติปัญญา 6) ดา้นส่วนบุคคล เน่ืองจากเวลาในการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
นกัเรียนตรงกบัเวลาท างานของผูป้กครอง ซ่ึงผลกระทบในแต่ละดา้นผูป้กครองมีแนวทางการจดัการและ
การปรับตวัในหลากหลายรูปแบบ เพื่อไม่ให้กระทบและเพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน
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ให้ได้มากท่ีสุด รวมทั้งผูป้กครองอยากให้รัฐบาลเห็นความส าคญัในการพฒันาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
ดงักล่าวให้มีความเหมาะสม ทั้งดา้นการช่วยเหลือเยียวยา การพฒันาบูรณาการรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนออนไลน์ การประเมินผลศกัยภาพ  วดัความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงทกัษะการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ 
ด้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททั้งผูป้กครอง นักเรียน และครูผูส้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อใหน้โนบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิง่ข้ึน 
 

ค าส าคญั :   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควดิ 19), การบริหารจดัการ, นโยบายดา้นการจดัการศึกษา, 
        การเรียนการสอนออนไลน์ (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 work-
life 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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บทน า 
ปัจจุบนัสถานการณ์ของโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยมีการแพร่ระบาดใน

แนวโนม้ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอยา่งมากและตอ้งปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของ
ตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวนัเพื่อให้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนัทั้งเร่ืองการท างานท่ีตอ้งปรับเปล่ียน
วธีิการท างานเป็นการท างานท่ีบา้น (Work from home) ทั้งกิจการร้านคา้ต่างๆ  ห้างสรรพสินคา้ ตอ้งปิดเป็น
การชัว่คราวเปล่ียนมาขายบนออนไลน์ บุคลากร  ทางการแพทยต์อ้งท างานอยา่งหนกัเพื่อรักษาผูป่้วย บางคน
ไม่มีงานท า ตกงาน ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา รวมทั้งยงัส่งผล
กระทบต่อนกัเรียนนกัศึกษาท่ีท าให้เสียโอกาสในการเรียนรู้ตอ้งปรับเปล่ียนการเรียนในรูปแบบอ่ืนภายใต้
สถานการณ์ดงักล่าวท่ีมีการแพร่ระบาดในปริมาณการขยายตวัในวงกวา้งและรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีนโยบายใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาตามมาตรการของภาครัฐ ท าให้สถานศึกษาในหลายๆพื้นท่ี รวมทั้งจงัหวดั
เชียงใหม่ตอ้งงดการสอนแบบ On site และจดัรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ On line ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากเป็นการ
จดัการรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่คร้ังแรก และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนั 
จึงเป็นความทา้ทายอย่างยิ่ง  ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนท่ีตอ้งปรับตวัซ่ึงย่อมตอ้งมีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
และหากพดูถึงผูเ้รียนในระดบัชั้นก่อนวยัประถมศึกษาตอนตน้ท่ียงัไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการเรียนออนไลน์ไดอ้ยา่งเขา้ใจ จึงจ าเป็นตอ้งมีผูป้กครองในการดูแลและให้ความช่วยเหลือ              
อยา่งใกลชิ้ดในการเรียนออนไลน์ จึงท าให้นโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาตอนตน้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผูป้กครองมากท่ีสุด โดยเฉพาะกลุ่มผูป้กครองนกัเรียนท่ีบุตรเรียน
อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะพื้นท่ีดงักล่าวมีโรงเรียนเป็นจ านวนมากและมีลกัษณะท่ี
หลากหลาย   

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษาผลกระทบของนโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรค น าไปใชใ้นการปรับปรุงและการพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของ
สถานศึกษาตามนโยบายการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานจากนโยบายการจดัการเรียนการ

สอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นต่อผูป้กครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค       
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการปัญหาและการปรับตวัของผูป้กครองต่อความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างานจากนโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรน่า 2019  

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของ
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
 

ผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวติและการท างานจาก

นโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 

 ดา้นการท างาน 

 ดา้นครอบครัว 

 ดา้นเวลา  

 ดา้นการเงิน 

 ดา้นสติปัญญา 

 ดา้นส่วนบุคคล 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการท าวจิยั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์ 

1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
กฤษณา สิกขมาน (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีการ

ก าหนดรูปแบบในการบริหารจดัการอยา่งชดัเจนเป็นไปตามแบบแผนและระบบบการเรียนท่ีไดจ้ดัเตนียมไว้
อยา่งเป็นระบบตามรูปแบบทฤษฎีทางการศึกษา ส่วนใหญ่การจดัการเรียนการสอนออนไลน์จะเป็นการเรียน
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรูปแบน้ี ซ่ึงผูเ้รียนและผูส้อน
สามารถส่ือสารกนั โตต้อบ พูดคุย ไดเ้สมือนไดเ้รียนในห้องเรียนจริง และเป็นการเรียนท่ีไม่จ  ากดัสถานท่ี
และเวลา ผู ้สอนจะใช้ส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนกับผู ้เ รียน เช่น 

แนวทางการปรับตวัของผู้ปกครองต่อความสมดุลระหว่าง

ชีวติและการท างานจากนโยบายการจดัการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ 

 ดา้นการท างาน 

 ดา้นครอบครัว 

 ดา้นเวลา  

 ดา้นการเงิน 

 ดา้นสติปัญญา 

 ดา้นส่วนบุคคล 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาปรับปรุงนโยบายการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ในช่วงการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (การจดัการเรียนการสอนออนไลน์) 
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ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง เป็นตน้ ดงันั้น ในการจดัรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผูส้อน
และผูเ้รียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจและสามารถใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการเรียนการสอนออนไลน์  
ธนเดช ล้ีเลิศธนกุล (2555, หนา้ 2) ไดก้ล่าวคุณประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์ ดงัน้ี 

1) ผลกระทบทางบวก มีการสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทเรียน ซ่ึงเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน ส่งผลให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาของบทเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น 

การจ าลองสภาวะส่ิงแวดลอ้ม การจ าลองระบบมลภาวะ รวมถึงการจ าลองท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เสมือนอยู่

ในสถานการณ์จริง เช่น  จ าลองการเดินเรือ จ าลองการขบัเคร่ืองบิน จ าลองการขบัรถยนต์ เป็นตน้ ซ่ึง

สามารถลดอนัตรายและป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัตวัผูเ้รียนโดยตรงจากสถานการณ์จริง 

2) ผลกระทบทางลบ จะเกิดข้ึนหากผูส้อนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน

ทั้งหมด และไม่มีการจ ากดัขอบเขตหรือกรอบก าหนดในการเรียนให้กบัตวัผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามโดยการให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาจจะส่งผลท าให้เกิดการเขา้ใจและเรียนรู้ตีความหมายในเน้ือหา

บทเรียนท่ีไม่ถูกตอ้ง รวมไปถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั้น ในส่วนของผูส้อนควร

ศึกษาและมีความเขา้ใจ สามารถจดัการกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้ารเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม ประกอบกบัการสอดแทรกและให้ค  าแนะน า อบรม สั่งสอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบั

การใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2.แนวคิดเกีย่วกบัความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน (Work Life Balance : WLB) 

แนวคิดความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน ของ Merrill & Merrill (2546 )ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานไว ้5 ดา้น และทางผูว้ิจยัได้เพิ่มดา้นท่ี 6 โดย

ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

   1. ดา้นการท างาน หมายถึง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงภาระหน้าท่ีการงาน หรืออาชีพของแต่ละบุคคล 
โดยเป็นท่ีสามารถแสดงถึงความส าเร็จและความมัน่คง รวมไปถึงความสุขในชีวติของแต่ละบุคคลได ้

   2. ดา้นครอบครัว เป็นส่ิงท่ืแสดงถึงภาระหนา้ท่ีในบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และยงัแสดง
ถึงสถานภาพของแต่ละบุคคลได้ รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีสามารถเพิ่มความสุขความอบอุ่นของแต่ละบุคคลได ้
ผลกัดนัน าไปสู่ความส าเร็จในชีวติเกิดความสุขต่อตวับุคคลและสังคมต่อไป  
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   3. ด้านเวลา ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องต่อ                            
การตดัสินใจอยา่งมีการจ ากดัท่ีข้ึนอยูก่บัเวลาเป็นหลกัในทุกๆเร่ืองของการใชชี้วติ 

   4. ดา้นการเงิน ถือวา่เป็นตวัช่วยอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัต่อการด าเนินชีวิตและสามารถแสดงถึงการใช้
ชีวิตของแต่ละบุคคลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบความสามดุลใน
ทุกๆดา้น 

   5. ดา้นสติปัญญา มนุษยทุ์กคนรู้จกัเรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ปรับเปล่ียน และพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
เพื่อให้เกิดความพอใจในแต่ละบทบาทและบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึงในแต่ละ
สถานการณ์ 

   6. ดา้นบุคคล จะเห็นไดว้า่ มนุษยทุ์กคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต่างตอ้งการความเป็นส่วนตวั มี
เวลาเป็นของตวัเองในการท ากิจกรรมท่ีช่ืนชอบ หาความสุขให้กบัตนเอง เพื่อสร้างความสมดุลให้กบัชีวิต
อยา่งมีความสุข 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัแนวทางการปรับตัว  
Roy & Andrews (1999) กล่าวว่า มนุษยมี์การปรับตวัอยู่เสมอเพื่อให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม 

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ถึงแมว้า่สภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์นั้นท่ีเกิดข้ึนจะเป็นปัญหาอุปสรรค หรือ

เป็นไปอย่างราบร่ืน มนุษย์จึงมีวิ ธีการปรับตัวในรูปแบบต่างๆท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหา 

สภาพแวดลอ้ม หรือตามสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ความตอ้งการนั้น โดยสามารถ

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัจจยัภายใน หมายถึง ความตอ้งการของมนุษยท์ั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่  ความรัก 
ความอบอุ่น ความปลอดภยั ท าให้บุคคลตอ้งมีวิธีการจดัการปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการดงักล่าว เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการและน าไปสู่ความส าเร็จในชีวติ 

2. ปัจจยัภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อบุคคลท าให้
เกิดแรงกดดนัและกระตุน้ให้บุคคลตอ้งเขา้ใจและปรับตวัให้สามารถด าเนินชีวิตให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่
กดดัน และสามารถใช้ชีวิตให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนโดยไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้กนั ซ่ึงส่วนใหญ่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ไดแ้ก่ วฒันธรรม จารีตประเพณี ค่านิยม ศาสนา 
กฎระเบียบของสังคม  

ดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับตวั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงปัจจยัภายใน คือ ปัจจยัท่ี
เกิดจากความตอ้งการของมนุษยท์ั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ส่วน
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ปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม และสถานการ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อตวับุคคลท าให้เกิด
แรงกดดนัและกระตุน้ใหบุ้คคลตอ้งปรับตวัใหส้ามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่เกิดความขดัแยง้กนั 

 
 

วธิีวจิัย 

ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานจากการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการจดัการปัญหาและการ
ปรับตวัของผูป้กครองท่ีจากการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  และแนวทางการพฒันาปรับปรุงแก้ไข
นโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่รายละเอียดดงัน้ี 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษากลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 18 คน ประกอบดว้ย ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 
8 คน ,ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพในสถานประกอบการของเอกชน จ านวน 4 คน, ผูป้กครองท่ีประกอบ
อาชีพทัว่ไปและอ่ืนๆ จ านวน 5 คน และบุคลากรทางการแพทย ์จ านวน 1 คน  

2. แหล่งข้อมูล ประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท คือ 1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างจากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั  2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารหรือ
บทความ ค าสั่งการ ขอ้ระเบียบกฎหมาย ส่ือออนไลน์ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีค าถามสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดงานวิจยั ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไป ,ส่วนท่ี 2 ผลกระทบจากนโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ส่งผลต่อความสมดุล
ระหวา่งชีวติและการท างานของผูป้กครอง ,ส่วนท่ี 3 แนวทางการจดัการและการปรับตวัจากการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ของผูป้กครอง และ ส่วนท่ี 4  แนวทางการพฒันาปรับปรุงนโยบายการจดัการเรียนการ
สอนออนไลน์ตามนโยบายของภาครัฐของผูป้กครอง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเจาะลึก
รายบุคคล โดยมีการวางกรอบค าถามหลกัตามประเด็นการวิจยัไวแ้ละเป็นค าถามปลายเปิดท่ีให้ผูใ้ห้ขอ้มูลมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและการซกัถาม 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารการศึกษา และเก็บขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
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แต่ละขอ้ท่ีตั้งไว ้แลว้น ามาสังเคราะห์แยกตามวตัถุประสงคง์านวจิยัและตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้านั้นครบถว้น

หรือไม่ จึงน ามาวเิคราะห์กบัแนวคิดทฤษฎีท่ีก าหนดในกรอบแนวคิดงานวิจยั หากขอ้มูลประเด็นไม่เพียงพอ

หรือยงัไมมี่ความละเอียดครอบคลุมจ าเป็นตอ้งจดัเก็บหรือรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม   

6. การตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลในดา้นสถานท่ี เวลา และบุคคล น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลของงานวจิยั  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวติและการท างานจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นต่อผู้ปกครอง 

1.1 ด้านการท างาน  การจดัการเรียนการสอนออนไลน์เหมาะสมกบัผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพ

อิสระหรือธุรกิจส่วนตวัมากกวา่ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพท่ีตอ้งท างานประจ าหรือมีการก าจดัเวลาในการ

ท างานท่ีชดัเจน เน่ืองจาก เวลาในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของบุตรตรงกบัและเป็นเวลาเดียวกนักบั

ช่วงเวลาท่ีผูป้กครองท างาน เช่น ผูป้กครองท่ีท างานโดยมีเวลาจ ากัดไม่ค่อยมีผูดู้แลบุตรให้ จึงมีความ

จ าเป็นต้องน าบุตรมาเรียนท่ีท างานด้วยหรือจ าเป็นต้องจ้างครูสอนหรือการให้คนอ่ืนหรือสมาชิกใน

ครอบครัวดูแลบุตรแทน 

1.2 ด้านครอบครัว  ผูป้กครองและบุตรมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึน การท ากิจกรรมใน

ครอบครัวลดนอ้ยลง แต่ตรงกนัขา้มกนัผูป้กครองบางท่านกลบัมองวา่การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท า

ใหต้นเองมีเวลาไดท้  ากิจกรรมไดอ้ยูก่บับุตรมากข้ึน 

1.3 ด้านเวลา  ช่วงเวลาท่ีบุตรมีการเรียนการสอนออนไลน์ตรงกบัเวลาท างานของผูป้กครอง ท าให้มี

ผลกระทบต่อเวลาในการท างาน ซ่ึงผูป้กครองต้องแบ่งเวลาในการท างานหรือช่วงพกัหลงัเลิกงาน หรือจาก

การท ากิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อดูแลติดตามการเรียนและงานของบุตร ท าให้มีเวลาในการท างานน้อยลง ไม่

เหมาะสมไม่ค่อยเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงน าไปสู่การท างานท่ีขาดประสิทธิภาพและล่าชา้ 

1.4 ด้านการเงิน  มีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคบางรายการในครอบครัวและอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มข้ึน เช่น 

ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ค่าวสัดุอุปกรณ์การเรียน
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ท่ีตอ้งใชใ้นบางรายวิชา แต่ตรงกนัขา้มกนักลบัมีค่าใชจ่้ายท่ีลดลงบางอยา่ง เช่น ค่าเดินทางไปโรงเรียนของ

บุตร (ค่ารถเดือน) และค่าใชจ่้ายในค่าเล่าเรียนบุตร (ค่าเทอม) เพียงเล็กนอ้ย  

1.5 ด้านสติปัญญา  การเรียนการสอนในรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบใหม่ทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีใช้

ในการเรียน เน้ือหาในบทเรียนของนกัเรียนซ่ึงในปัจจุบนัมีความยากและความซบัซ้อนของเน้ือหาท่ีมากข้ึน 

ส่งผลใหผู้ป้กครองตอ้งพฒันาตวัเองใหเ้รียนรู้ เขา้ใจ แสวงหาศึกษาความรู้เพิ่มเติมให้เขา้ใจทั้งส่ือเทคโนโลยี

ท่ีใช้ในการเรียนและเน้ือหาบทเรียนของบุตรตลอดเวลา รวมทั้งตอ้งควบคุมสติอารมณ์ของตนเองในการ

อธิบาย ควบคุมการเรียนการท ากิจกรรมต่างๆ ระหวา่งเรียนของบุตร และยงัตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมอารมณ์ของ

บุตรไม่ใหเ้กิดความเครียด 

1.6 ด้านส่วนบุคคล  ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมท่ีช่ืนชอบหรือกิจกรรมส่วนตวัหรือมีเวลาท่ีนอ้ยลง 

โดยตอ้งเสียสละใชเ้วลาในการท ากิจกรรมส่วนตวัในทุกๆวนั ลดลง เพื่อดูแลบุตร 

2. แนวทางการจัดการและการปรับตัวจากนโยบายจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น 

2.1 ด้านการท างาน   ศึกษาวิธีการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อวางแผนปรับเวลาการท างานให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งระหว่างการท างานและการเรียนของบุตรไม่ให้เกิดผลกระทบ หากจ าเป็นตอ้งน า

บุตรหลานมาเรียนในสถานท่ีท างานดว้ย ขออนุญาตและท าขอ้ตกลงผูบ้งัคบับญัชาเร่ืองการน าบุตรมาเรียน

ออนไลน์ในท่ีท างาน จดัสรรแบ่งเวลาในช่วงพกัหรือรีบเคลียร์งานในแต่ละวนัให้เสร็จเพื่อจะไดมี้เวลาดูแล

และติดตามงานบุตร หรือจา้งครูหรือบุคคลท่ีมีความความรู้เขา้มาดูแลบุตรในแต่ละวนัท่ีมีการเรียนการสอน 

2.2 ด้านครอบครัว  แบ่งหน้าท่ีของทุกคนในครอบครัวในการดูแลบุตรและสอดคล้องกับการ

ท างานของผู ้ปกครองอย่างชัดเจนตามความถนัดและเหมาะสมท่ีสุด พูดคุยและท าข้อตกลงกับคนใน

ครอบครัวให้เขา้ใจและปรับตวัเพื่อให้มีความพร้อมและสอดคลอ้งเหมาะสมทั้งผูป้กครองและบุตร ลดการ

ท ากิจกรรมในครอบครัวให้นอ้ยลงในวนัท่ีบุตรเรียนโดยใชว้นัหยุดเสาร์อาทิตยใ์นแทน รวมทั้งสอดแทรก

กิจกรรมหรือใหเ้วลาบุตรไดผ้อ่นคลาย 

2.3 ด้านเวลา  จดัสรรเวลาใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมทั้งงานและการเรียนของบุตร  ปรับใชเ้วลา

หลงัจากเลิกงานเพื่อติดตามงานและกิจกรรมการเรียนของบุตรในแต่ละวนั ส่วนการทบทวนงานบทเรียน

หรืองานท่ีบุตรท าไม่ทนัหรือคัง่คา้งจะใชเ้วลาในช่วงพกัเท่ียงหรือช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตยใ์นการติดตามงาน

และทบทวนงานไม่ใหค้ัง่คา้ง 
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2.4 ด้านการเงิน  บริหารจดัการในดา้นการเงินโดยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ท าขอ้ตกลงก าหนดตั้งกฎ

ให้บุตรปฏิบติัตามขอ้ตกลง สร้างวินยัให้บุตรในการช่วยกนัประหยดัในส่ิงท่ีสามารถช่วยกนัได ้รวมทั้งรอ

การช่วยเหลือจากรัฐบาลให้เขา้มาช่วยเหลือหรือเยียวยาผลกระทบจากนโยบายการจดัการเรียนการสอน

ออนไลน ์

2.5 ด้านสติปัญญา  พฒันาตนเองและปรับตวัให้เขา้กบัการใช้ส่ือการเรียนการสอนของบุตรใน

เทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าความเขา้ใจศึกษาเรียนรู้ในบทเรียนของบุตรไดเ้รียนหรือทบทวนจากคลิปจากทาง

โรงเรียน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อ่ืนๆ เก่ียวกับบุตรเรียนของบุตร รวมทั้งควบคุมสติ

อารมณ์เขา้ใจธรรมชาติของเด็กในวยัน้ีในการเรียนออนไลน์ของบุตร 

2.6 ด้านส่วนบุคคล  บริหารจัดสรรเวลา ปรับวิถีการใช้ชีวิต ปรับตัว และมีวินัยให้เข้ากับ

สถานการณ์ในรูปแบบใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการท ากิจวตัรประจ าวนัและการท ากิจกรรม ส่วน

ตวัอยา่งเหมาะสม ลดเวลาในการท ากิจกรรมส่วนตวัลง เปล่ียนเวลาการท ากิจกรรมส่วนตวัไปท าในเวลาวา่ง

หรือในช่วงวนัหยดุ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในดา้นการใชชี้วติและการเรียนของบุตร 

3. แนวทางการพฒันาปรับปรุงนโยบายจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนต้น 

ผูป้กครองมีความตอ้งการให้รัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือเก่ียวกบัอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ

สอนออนไลน์และส่ิงท่ีใชใ้นการเรียนการสอนของบุตร ควรช่วยเหลือในเร่ืองค่าเล่าเรียนบุตรให้มากกวา่น้ี

โดยมีมาตรการในการช่วยเหลือลดค่าเรียนและมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าใชจ่้ายในค่าเล่าเรียนบุตรให้มี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด พฒันาบูรณาการเน้ือหาในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดแทรก

กิจกรรมการใช้ทกัษะชีวิตเขา้ไปในเน้ือหาบทเรียน ควรมีการส ารวจ ติดตามประเมินผลศกัยภาพ ความ

พร้อมและปัญหาต่างๆ ของผูป้กครองและบุตรในทุกๆ ดา้น รวมทั้งรัฐบาลและสถาบนัการศึกษาควรมีการ

ติดตามและประเมินผลปรับปรุงคุณภาพในการเรียนการสอน รวมถึงทกัษะในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในกา

ราสอนของครูผูส้อนดว้ย ในดา้นการประเมินความรู้ควรมีวิธีการวดัความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และ

บริบทของผูป้กครองและนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีเกณฑก์ารวดัท่ีเหมาะสม 
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อภิปรายและข้อเสนอแนะการวจิัย 

 การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของนโยบายการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาตอนตน้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลศึกษาการวิจยัดงักล่าว พบวา่ ผูป้กครองมีความเห็น

ว่านโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ตาม

องคป์ระกอบของชีวิตท่ีส าคญั 6 ดา้น ตามท่ี Merrill & Merrill (2546) ไดก้ล่าวไว ้และเม่ือพิจารณาแต่ละ

องค์ประกอบ พบว่า ส่งผลกระทบต่อแต่ละองค์ประกอบของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานท่ี

แตกต่างกนั คือ 1) ดา้นการท างาน เวลาเรียนของบุตรตรงกบัเวลาท างานของผูป้กครอง ท าให้การท างานไม่

เต็มประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งจา้งผูดู้แลหรือให้สมาชิกในครอบครัวดูแลแทน 2) ดา้นครอบครัว เวลาใน

การท ากิจกรรมลดลง ท าให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนตอ้งรับภาระหนา้ท่ีเพิ่มข้ึน จึงแบ่งหนา้ท่ีในการดูแล

บุตรท่ีชดัเจน 3) ดา้นเวลา   เวลาในการท างานและการใชชี้วิตของผูป้กครองนอ้ยลง เพราะตอ้งแบ่งเวลามา

ดูแลบุตร ท าให้ผูป้กครองตอ้งจดัสรรเวลาหรือแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ  เพื่อดูแลบุตร 4) ด้าน

การเงินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ท าให้ผูป้กครองตอ้งจ ากดัการใช้จ่ายในแต่ละวนั ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น               

5) ดา้นสติปัญญา การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนรูปแบบใหม่มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการเรียน 

ท าให้ผูป้กครองตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในเร่ืองทกัษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีและเน้ือหาบทเรียน ทั้งตอ้ง

ควบคุมสติอารมณ์ในการดูแลบุตร และ 6) ด้านส่วนบุคคล ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมส่วนตวั ท าให้

ผูป้กครองตอ้งลดการท ากิจกรรมท่ีช่ืนชอบส่วนตวัและใชเ้วลาในช่วงวนัหยุดท ากิจกรรมแทน ซ่ึงจะเห็นได้

วา่การจดัการการเรียนการสอนออนไลน์ส่งผลต่อองคป์ระกอบของความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน

ของผูป้กครอง โดยผูป้กครองจะมีแนวทางการจดัการและปรับตวัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงทุกคนตอ้งการท่ีจะใชชี้วิตในแบบของตนเองอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด และเพื่อให้การเรียนออนไลน์ของ

บุตรมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นไปตามปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลตอ้งมีการปรับตวั ของ Roy & Andrews (1999) 

เกิดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ท่ีส่งผลท าให้บุคคลตอ้งเกิดการเรียนรู้และปรับตวัให้เขา้กบัทุก

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ดงันั้น ภาครัฐควรตระหนกัถึงการพฒันาปรับปรุงนโยบายการจดัการเรียน

การสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและให้ความส าคญัและตรงกบับริบทของผูป้กครอง ตวัผูเ้รียน และ
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ผูส้อนให้มากยิ่งข้ึน เพื่อมุ่งเน้นไปยงัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ตรงตามความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

มากท่ีสุด  

 ข้อเสนอแนะการวจัิย 

1. ในดา้นการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนควรมีความพร้อมในการเรียน สถาบนัการศึกษาควรมี 

วธีิการจดัการศึกษาหรือบทเรียนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของ เด็กแต่ละคน ส่วนเวลาท่ีใชใ้นการ

จดัการเรียนจากเดิมมีการจดัเวลาเพื่อการสอนหรือตารางเรียน โดยอาศยัความสะดวกเป็นเกณฑ์เปล่ียนเป็น

การจดัตารางเรียนแบบยืดหยุ่นไม่กดดนัหรือคาดหวงักบัการสอนเด็กแบบออนไลน์ ซ่ึงบางวิชาอาจจะใช้

เวลาใหน้อ้ยลงในการสอนแต่ละคร้ังแต่สอนใหบ้่อยข้ึน การเรียนก็ไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะแค่ในบทเรียน  

2. ผูส้อนควรไดรั้บการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัผูส้อน โดย 

การประเมินผลการด าเนินงาน และให้มีการฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นต่างๆ  ตอ้ง

เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเรียนการสอนประยุกต์กบัส่ือต่างๆ เขา้ไปในบทเรียน 

เพื่อลดการใช้คอมพิวเตอร์หรือหน้าจอในการสอนให้น้อยลด รวมทั้งควรสอดแทรกค าแนะน า อบรมสั่ง

สอนดา้นคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบัการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3. รัฐบาลควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา ขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูป้กครองใหมี้ 

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงนโยบาย เพื่อใหน้โยบายดงักล่าวเป็นไปตามความตอ้งการและ

ตรงตามบริบทของแต่ละครอบครัว รวมทั้งควรใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยาใหม้ากข้ึน เน่ืองจาก แต่ละครอบครัว

มีภาระค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึน 

4. ผูป้กครองตอ้งมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ กลา้เรียนรู้พฒันาอยา่งต่อเน่ือง และปรับตวัต่อรูปแบบการ 

เรียนหรือกระบวนการในการเรียนใหม่ ๆ ในยคุ 5.0 หรือตามสถานการณ์ในปัจจุบนั  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความร่วมมือของ
เทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง 2) ศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนและ
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 3) ศึกษาแนวทางในการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อใหมี้การพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี งานวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้าง ผูใ้ห้ขอ้มูล คือผูบ้ริหารระดบัสูงและผูอ้  านวยการกองของเทศบาลต าบลเมืองเล็นและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง รวมจ านวน 12 คน ผลการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า 
ความร่วมมือระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเด่นชดัท่ีสุด 
คือ ความร่วมมือดา้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ คือ ปัจจยั
ดา้นปัญหา ท่ีทอ้งถ่ินประสบร่วมกนั เช่น การขาดแคลนบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน      
ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค คือ วิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหารท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัรวมถึง
งบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้พฒันาทอ้งถ่ิน ส าหรับแนวทางในการพฒันาความร่วมมือควรเร่ิมจาก
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การบูรณาการโดยการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียงขบัเคล่ือนการใหบ้ริการสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 

ค าส าคญั : ความร่วมมือ, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, บริการสาธารณะ 
 

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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บทน า 
 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ
ให้กบัประชาชน รวมถึงภารกิจอ่ืนท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงท าให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจเพิ่มข้ึน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณจากรัฐในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัภารกิจและอ านาจหน้าท่ี โดยในแต่ละปีงบประมาณ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ท า
ใหร้ายจ่ายส าหรับการพฒันามีนอ้ย อีกทั้งภารกิจ ในการพฒันาและการจดัท าบริการสาธารณะบางอยา่งตอ้ง
ใช้งบประมาณด าเนินการค่อนขา้งสูงและบางปัญหาท่ีมีความเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีท่ีไม่สามารถแกปั้ญหา
เพียงแห่งเดียวได้ แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือ จึงท าให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะจดัท าบริการสาธารณะและแก้ปัญหาเองอาจพบกบัขอ้จ ากดัหรือปัญหาในการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน (สถาบนัพระปกเกลา้, 2550) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งมีการปรับรูปแบบในการ
ด าเนินการโดยอาจต้องมีการสร้างความร่วมมือ  กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อให้สามารถจดัท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชแ้ผนพฒันา
ทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการบูรณาการ   ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีร่วมมือด าเนินการในระยะเวลา
เดียวกนัหรือด าเนินการในแต่ละพื้นท่ีให้มีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัซ่ึงตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบียบ กฎหมายท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถืออยู ่ ในปัจจุบนั 
 เทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ 
ต าบลหนองแหยง่ ต าบลป่าไผ ่ต าบลสันทรายหลวง ต าบลสันนาเม็งและต าบลสันป่าเปา เทศบาลต าบลเมือง
เล็นเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก ทั้งในส่วนของพื้นท่ีและจ านวนประชากร รวมถึงไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลอยา่งจ ากดัท าให้ไม่เพียงพอในการจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
ไดค้รบทุกดา้น ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาจากเทศบาลต าบลเมืองเล็นซ่ึงเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณอยา่งจ ากดั โดยมีขอบเขตของพื้นท่ีท่ีมีอาณาเขตติดต่อ
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 5 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหนองแหย่ง เทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง เทศบาลต าบลสันนาเม็งและเทศบาลต าบลสันป่าเปาได้มีความร่วมมือเพื่อร่วมกนั
ด าเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือและ
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงประกอบดว้ยปัจจยัใดบา้ง และมีแนวทางในการพฒันาความร่วมมือในพื้นท่ีอยา่งไร ทั้งน้ี เพื่อให้มี
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การพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถให้บริการประชาชนไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมถึง
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกนัและไดใ้ช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือของเทศบาลต าบล    เมือง
เล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง ผูว้ิจยัได้ประยุกต์น าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความร่วมมือของ
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ชชัวินธ์ ตนัติเวชวาณิชย,์ 2559) ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้าง
ความร่วมมือและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของกลไกความร่วมมือมาใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุน
และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลกัษณะความร่วมมือระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สถาบนัท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในราชการ, 2547) มาศึกษาถึงความ
ร่วมมือท่ีเกิดข้ึนและน าภารกิจของเทศบาลต าบล   เมืองเล็นทั้ง 7 ดา้น มาศึกษาแนวทางการพฒันาความ
ร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินการใหบ้ริการสาธารณะ แก่ประชาชน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกีย่วกบัความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พบสุข  ช ่าชอง (2561) กล่าวถึง ความร่วมมือเป็นการท างานในรูปแบบท่ีมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์รตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป จากท่ีเนน้การท างานตามภารกิจดว้ยทรัพยากรท่ีมีมาแลกเปล่ียน
หรือน าทรัพยากรมาใช้ร่วมกนัรวมถึงตดัสินใจร่วมกนัมากข้ึน ความร่วมมืออาจเกิดข้ึน  ได้ทั้งระยะสั้ น 
เฉพาะกิจหรือระยะยาว อาจเป็นความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ คือ ไม่มีเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อ
ควบคุมจดัการความร่วมมือ หรือเป็นทางการ คือ มีเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อควบคุมจดัการความ
ร่วมมือ 
 ลกัษณะความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 1) 
การให้ความช่วยเหลือกนัโดยสมคัรใจ 2) การแลกเปล่ียนบริการ เป็นลกัษณะการแลกเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
สามารถใช้ร่วมกนั 3) การให้เช่าอุปกรณ์ การจดัซ้ืออุปกรณ์บางอย่างมาใช้อาจไม่คุม้ค่าก็อาจใชว้ิธีเช่าจาก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ใกลเ้คียงแทนการซ้ืออุปกรณ์นั้น 4) การจา้ง อาจใช้วิธีการจา้งให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินกิจการบางอยา่งแทน เช่น การจา้งให้จดัเก็บหรือก าจดัขยะ
และส่ิงปฏิกูลแทน 5) การใช้บุคลากรร่วมกนั 6) การรวมบริการ เป็นการรวบรวมบริการท่ีหลายองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ท าร่วมกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใชท้รัพยากรเพื่อบริการแก่ประชาชน 
7) การร่วมกนัใชส่ิ้งอ านวยความสะดวก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานเพียงพอ สามารถขอใชไ้ปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนได ้8) การจดัตั้งเขตบริการพิเศษ เป็น
แนวทางการจดัการความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินท่ีมุ่งให้บริการเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง โดยมีการจดัตั้ ง
องคก์รในรูปแบบคณะกรรมการข้ึนมาบริหารกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ 9) การจดัซ้ือและเป็นเจา้ของอุปกรณ์
ร่วม หากวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการซ้ือตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากเกินความสามารถดา้นการเงินขององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินการอาจมีการหารือระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกล้เคียงในการ
จดัซ้ือและเป็นเจา้ของวสัดุอุปกรณ์ร่วมกนั 10) การจดัซ้ืออุปกรณ์ร่วมกนั การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หลายแห่งร่วมกนัจดัซ้ืออุปกรณ์อยา่งเดียวกนัจ านวนมากจะท าใหมี้อ านาจในการเจรจาต่อรองกบัผูข้ายท าให้
ไดอุ้ปกรณ์ท่ีตอ้งการในราคาถูกลง (สถาบนัท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในราชการ, 2547) 
 ชชัวนิธ์  ตนัติเวชวาณิชย ์(2559) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือและปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการด ารงอยู่ของกลไกความร่วมมือท่ีท าให้ความร่วมมือประสบความส าเร็จ โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
สร้างความร่วมมือเกิดจากสภาพปัญหาบางประการเป็นตวัริเร่ิม ซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน นกัการเมือง เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผูริ้เร่ิม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลไกความร่วมมือ 
การสร้างความส าเร็จและความคุม้ค่าเป็นส่วนส าคญัในการเก้ือหนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและตอ้งพฒันาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ ความร่วมมือท่ีมีการตกลงกนัอย่าง
เป็นทางการจะช่วยให้มีหลกัประกนัทางกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติัตามมากกว่ารูปแบบท่ีไม่เป็นทางการและ
รูปแบบความร่วมมือท่ีมีกฎหมายรองรับจะมีแนวโน้มย ัง่ยืนกว่า ประกอบกับบทบาทของผูน้ าควรให้
ความส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ว่าจะเกิดประโยชน์ข้ึนอย่างเท่าเทียม สร้างกระบวนการท างานให้มี
ความต่อเน่ือง การบูรณาการหลายภาคส่วนรวมถึงเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ใช่เพียงแค่
นกัการเมืองหรือผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น รวมถึงการบริหารจดัการโครงการท่ีดี ควร
ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งรอบดา้น และควรมีการวางแผนท่ีดีจะท าใหมี้การสร้างคุณภาพการบริการท่ี
ดี ท าใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจ 
 

วธิีการวจิัย 
 งานวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีใกล้เคียง ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียงเป็นเทศบาลท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัเทศบาลต าบลเมืองเล็น จ านวน 5 
แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหนองแหยง่ เทศบาลต าบลป่าไผ่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เทศบาลต าบลสัน
นาเม็งและเทศบาลต าบลสันป่าเปา งานวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เคร่ืองบนัทึกเสียง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ประกอบกบัการศึกษา
จากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าเน้ือหาท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร การถอดเทปสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
ขอ้มูลน ามาแยกตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ใน
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การท างานดา้นต่าง ๆ จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย    กลุ่มท่ี 1 คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูอ้  านวยการกองต่าง 
ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเล็น จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาลต าบลเมืองเล็น จ านวน 3 คน 
หวัหน้าส านกัปลดั จ านวน 1 คน ผูอ้  านวยการกองคลงั จ านวน 1 คน ผูอ้  านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 
คน และผูอ้  านวยการกองช่าง จ านวน 1 คน กลุ่มท่ี 2 คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาลในพื้นท่ีใกล้เคียง 
จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาลต าบลหนองแหย่ง จ  านวน 1 คน ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
เทศบาลต าบลป่าไผ ่จ  านวน 1 คน ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 1 คน ผูบ้ริหาร
ระดับสูงของเทศบาลต าบลสันนาเม็ง จ  านวน 1 คน และผูบ้ริหารระดับสูงของเทศบาลต าบลสันป่าเปา 
จ านวน 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ินจ านวน 12 คน 
 

ผลการศึกษา 
1. ความร่วมมือระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียงจาก

การสัมภาษณ์ พบว่า ความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัเทศบาลในพื้นท่ีใกลเ้คียง ทั้ง 5 แห่ง 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหนองแหยง่ เทศบาลต าบลป่าไผ ่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เทศบาลต าบลสันนาเม็ง
และเทศบาลต าบลสันป่าเปา ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหว่างสองเทศบาล คือ เทศบาลต าบล
เมืองเล็นและเทศบาลอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงความร่วมมือระหวา่งเทศบาลท่ีเด่นชดั ไดแ้ก่ ความร่วมมือในการจดัท า
บริการสาธารณะในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น การขอความช่วยเหลือเร่ืองรถฉุกเฉินเพื่อน า
ผูป่้วยส่งโรงพยาบาล เน่ืองจากไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายศูนยรั์บแจง้เหตุหรือสั่งการ (ศูนยเ์วียงพิงค ์1669) การ
ขอความช่วยเหลือรถบรรทุกน ้าท่ีไม่เพียงพอไปใชใ้นการ   ดบัไฟ การขอยืมรถบรรทุกขยะเพื่อน าขยะไปทิ้ง 
เป็นตน้ ลกัษณะความร่วมมือท่ีพบจะเป็นความร่วมมือ  ในลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือกนัโดยสมคัร
ใจซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์หรือความสนิทส่วนบุคคล เป็นความร่วมมือในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ มีความ
ร่วมมือในการใชบุ้คลากรร่วมกนั เช่น การท่ีเทศบาลต าบลสันป่าเปาไม่มีต าแหน่งนิติกรจึงขอความร่วมมือ
โดยการส่งหนงัสือมายงัเทศบาลต าบลเมืองเล็นในการขอให้เจา้หนา้ท่ีไปช่วยให้ความรู้เป็นท่ีปรึกษาในเร่ือง
กฎหมาย นอกจากน้ี ยงัพบวา่ลกัษณะของความร่วมมืออยูใ่นลกัษณะของการปฏิบติัตามค าสั่งจากนโยบาย
รัฐ เช่น การจดัอบรมจิตอาสาภยัพิบติัร่วมกนัระหวา่งเทศบาล 4 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสันป่าเปา เทศบาล
ต าบลหนองแหยง่ เทศบาลต าบลสันนาเม็งและเทศบาลต าบลเมืองเล็น โดยความร่วมมือเกิดจากเทศบาลแต่
ละแห่ง  มีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาจดัอบรม เร่ืองหลกัสูตรการอบรมและเร่ืองวิทยากรท่ีใช้ในการอบรม 
รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการจดัอบรม จึงเป็นความร่วมมือท่ีด าเนินการในรูปแบบการจัดท าบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกนั  
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2. ปัจจยัท่ีสนับสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคเก่ียวกบัการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบล
เมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีใกลเ้คียง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ พบวา่ การ
ท่ีเทศบาลประสบปัญหาร่วมกัน การท่ีมีบริบทของพื้นท่ีใกล้เคียงกัน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ใกล้เคียงกัน เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั เช่น ปัญหาถนนท่ีใช้สัญจรช ารุดเสียหายซ่ึงเป็นถนนเช่ือมต่อ
ระหวา่งต าบลโดยใชง้บประมาณของทั้งสองเทศบาลระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลต าบลสัน
ป่าเปาในการแกไ้ขปัญหา และใช้การประสานแผนพฒันาระหว่างเทศบาลท่ีร่วมมือในการคิดและเสนอ
โครงการร่วมกนั เพื่อบรรจุโครงการเขา้ไวใ้นแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วย
สนบัสนุนใหท้ั้งสองเทศบาลไดเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนัข้ึน  

ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาความร่วมมือ พบว่า วิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหาร มี
ส่วนส าคญั เน่ืองจากผูบ้ริหารเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นท่ี ดงันั้น การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารเทศบาลส่วนใหญ่จึงเป็นการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดห้าเสียงไว ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ให้กบัประชาชนและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีเป็นหลกั เม่ือจะด าเนินการท่ีเป็นโครงการเก่ียวกบัความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาล จึงต้องมีการพิจารณาในเร่ืองประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีของตน รวมถึงการมี
แนวความคิดหรือวิสัยทศัน์ท่ีตรงกนัหรือไม่ เม่ือมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัก็ท าให้ไม่เกิดความร่วมมือหรือ
การร่วมท ากิจกรรมข้ึน เช่น เทศบาลท่ีอยู่ตน้น ้ าตอ้งการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ดว้ยการขุด
ลอกล าน ้ าเพื่อให้น ้ าไหล ได้สะดวกและสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ จึงขอความร่วมมือมายงั
เทศบาลท่ีอยูป่ลายน ้ าเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ผูบ้ริหารของเทศบาลไม่ให้ความร่วมมือในการขุดลอกล าน ้ า จึงท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือระหวา่งเทศบาล ท าให้ประชาชนไม่ไดรั้บประโยชน์ประกอบกบั
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมาไม่เพียงพอท่ีจะในใช้ในการพฒันางานดา้นต่าง ๆ จึงไม่สามารถท าให้ความ
ร่วมมือระหว่างพื้นท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีก าหนดให้การ
ด าเนินการตามภารกิจตอ้งกระท าอยูภ่ายในเขตพื้นท่ีของตน ไม่สามารถขา้มไปพื้นท่ีของเทศบาลอ่ืนได ้ซ่ึง
ในการด าเนินการขา้มเขตนั้นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากสภาเทศบาล รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ี
ไม่เอ้ือหรือไม่ชดัเจนในการปฏิบติัตามกฎหมาย ดงันั้น ในทางปฏิบติัจึงเป็นอุปสรรคท่ีท าให้ไม่เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งเทศบาลข้ึน 

3. แนวทางในการพฒันาความร่วมมือของเทศบาลต าบลเมืองเล็นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง 

เน่ืองจากเทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลในพื้นท่ีใกล้เคียงต่างก็เป็นเทศบาลขนาดเล็กท่ีมี
งบประมาณจ ากดัและมีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน ดงันั้น ความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจึงมีความส าคญัท่ีจะช่วยขับเคล่ือนภารกิจในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์  จากการ
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สัมภาษณ์ พบวา่ แนวทางการพฒันาความร่วมมือควรเร่ิมจาก 1) การจดัประชุมผูบ้ริหารของเทศบาลท่ีไดจ้ดั
ข้ึนในทุกเดือน ควรมีการจดัตั้งเป็นคณะท างานร่วมกนัระหว่างเทศบาลเพื่อปรึกษาหารือในการท างานหรือ
การจดัท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางปฏิบติัในการพฒันาความร่วมมือตามภารกิจและตามกฎหมาย เพื่อ
สร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึน 2) การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อใชก้ าหนดวตัถุประสงค ์
ขอบเขตและรายละเอียดกิจกรรมการจดับริการสาธารณะท่ีจะท าให้ความร่วมมือเกิดความชดัเจนและเป็น
รูปธรรม 3) ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้เสนอว่า ควรมีการก าหนดเน้ือหาหลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูท่ี้เขา้มาบริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งผา่นการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในการเป็นผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อขบัเคล่ือนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
ความร่วมมือระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลท่ีมีอาณาเขตติดต่อใกลเ้คียงกนั  ทั้ง 5 แห่ง 

ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหว่างเทศบาลสองแห่งแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีเอกสารท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เป็นลกัษณะความร่วมมือตามท่ีสถาบนัท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ ในราชการไดก้ล่าว
ไวว้่าเป็นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือกนัโดยสมคัรใจ เช่น ความร่วมมือท่ีพบเห็นได้ชัดท่ีสุดในงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในเร่ืองของรถฉุกเฉินเพื่อน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาล เน่ืองจากไดเ้ขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายศูนยรั์บแจง้เหตุหรือสั่งการ (ศูนยเ์วียงพิงค ์1669) เป็นความร่วมมือท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือหาก
เทศบาลใดไม่พร้อมออกปฏิบติังานในพื้นท่ี ซ่ึงจะท าให้ประชาชนไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที การ
ให้ความช่วยเหลือในการให้ยืมรถบรรทุกน ้ าและรถบรรทุกขยะเป็นลกัษณะของการแลกเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
สามารถใชร่้วมกนั เป็นความร่วมมือท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการมากข้ึน เพราะเป็นการน า
ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกนั แต่ความร่วมมือด้านดงักล่าวก็ไม่ไดมี้การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือระหวา่งกนัในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากเป็นความร่วมมือท่ีเขา้ข่ายการท ากิจการ
นอกเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลแต่ละแห่ง ลกัษณะความร่วมมือท่ีพบจึงพบลกัษณะความร่วมมือใน
การใหค้วามช่วยเหลือกนั โดยสมคัรใจ การแลกเปล่ียนอุปกรณ์และการใชบุ้คลกรร่วมกนั 

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือระหวา่งเทศบาลนั้น เป็นปัจจยัท่ีแต่ละเทศบาลประสบปัญหา
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงการปฏิบติัตามการสั่งการหรือนโยบายของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้ปฏิบติั
ตาม โดยเทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลในพื้นท่ีใกลเ้คียง 4 แห่ง ร่วมมือด าเนินการจดัการอบรมจิต
อาสาภยัพิบติัด้วยกัน เน่ืองจากข้อจ ากัดในเร่ืองวิทยากร ระยะเวลา จ านวนผูเ้ข้าร่วมการอบรม รวมถึง
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งบประมาณท่ีตอ้งใช้ในการอบรม จึงเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือไดส้ าเร็จ ส่วนปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อความร่วมมือ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากวิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหาร เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารมีความตอ้งการพฒันาในพื้นท่ีของตนและพฒันาตามศกัยภาพท่ีตนเองมีตามงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั ไม่ไดมี้การพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งเทศบาลและประโยชน์ในระยะ
ยาวท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการร่วมมือกนักบัเทศบาลอ่ืนท่ีจะท าให้ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีดีและเท่า
เทียมกนั ความร่วมมือในการใหบ้ริการสาธารณะในพื้นท่ีจึงพบไดน้อ้ย 

ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลในพื้นท่ีใกลเ้คียง ยงัคงเป็นความ
ร่วมมือในระยะสั้นและเป็นแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงอาจไม่ท าให้ความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน แนวทางการพฒันาความร่วมมือ จึงควรเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริหาร
ของเทศบาลแต่ละแห่งเขา้ร่วมประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอสันทรายท่ีจดัข้ึนทุกเดือน
เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความร่วมมือระหวา่งทอ้งถ่ิน เน่ืองจากผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเขา้ใจ
ถึงเหตุผลความจ าเป็น ผลดี ผลเสียเก่ียวกบัความร่วมมือ รวมถึงศึกษากฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ร่วมมือก าหนดไวอ้ยา่งไรบา้ง หากเกิดปัญหาจะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร เพื่อประกอบการตดัสินใจเบ้ืองตน้
ในการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมข้ึน และส ารวจว่าประชาชนในทอ้งถ่ินของตนมีความตอ้งการบริการ
สาธารณะเร่ืองใดบา้ง และถา้หากร่วมมือกบัทอ้งถ่ินอ่ืนจะท าให้การบริการสาธารณะนั้นมีคุณภาพ มีความ
คุม้ค่าหรือไม่ ควรมีการเตรียมการในการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเป็น
รูปธรรม มีขั้นตอนท่ีชดัเจน เพื่อท าให้เกิดความต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมตน้ด าเนินการ ควรมีการ
ช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเพื่อสร้างความเขา้ใจให้ถูกตอ้ง ควรมีหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแล เช่น นายอ าเภอเขา้มามีบทบาทกระตุน้ ส่งเสริมในการจดัการประชุมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความร่วมมือระหวา่งกนั นอกจากน้ีควรสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัหน่วยงานตรวจสอบให้เขา้ใจถึงสภาพ
ปัญหาท่ีทอ้งถ่ินพบจะช่วยท าใหค้วามร่วมมือระหวา่งพื้นท่ีเกิดข้ึนได ้  
 จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ความร่วมมือระหวา่งเทศบาลจะเกิดข้ึนไดห้ากผูบ้ริหารเทศบาลในฐานะท่ีเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการ
บริหารและตดัสินใจในพื้นท่ี มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั  โดยพิจารณาวา่หาก
มีความร่วมมือกนัระหว่างเทศบาลจะท าให้การจดับริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากกว่าจะ
ด าเนินการเพียงล าพงั และผูบ้ริหารควรแสวงหาความร่วมมือจากเทศบาลท่ีอยูใ่กลเ้คียงโดยการเจรจาเพื่อให้
เห็นถึงประโยชน์สาธารณะร่วมกนั  

2. ความร่วมมือระหวา่งเทศบาลต าบลเมืองเล็นและเทศบาลท่ีมีอาณาเขตติดต่อใกลเ้คียงกนั ในบาง
เร่ืองไม่สามารถด าเนินการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดั
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ของกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ยงัไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ดงันั้น หากจะท าให้เกิดความร่วมมือกนั
ระหวา่งเทศบาล หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
หรือส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดั ควรส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัภารกิจหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัประชุมช้ีแจงในเร่ืองนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน การเผยแพร่เอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีร่วมมือกนัจนส าเร็จ 
การไปศึกษาดูงาน  เป็นตน้ เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลมีความชัดเจนและเป็นระบบสามารถ
ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

3. ตามท่ีรัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามจ านวนประชากร ดงันั้น ผูบ้ริหารเทศบาลควรจดัท าโครงการหรือกิจกรรม 
เช่น โครงการส านึกรักบา้นเกิด เป็นตน้ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนกลบัมาอยู่ในพื้นท่ี เพื่อรักษางบประมาณท่ี
ไดรั้บไม่ใหล้ดลง เพื่อใหส้ามารถจดัท าบริการสาธารณะได ้   
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แนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพีเ่มอืงน้อง 
ของจงัหวดัพษิณุโลก ประเทศไทย กบั มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี 

Procedure Development Approach on the Establishment of the Sister-Cities 
Between Phitsanulok Province, Thailand, and Yunnan Province, Republic of China 

 
จนัทร์จิรา สังขม์นั (JANJIRA SANGMAN) 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

Master of Public Administration 
Faculty of Political science and Public Administration, Chiang Mai University 

E-mail: Janjira_sang@elearning.cmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ  
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดั
พิษณุโลก ประเทศไทย กบั มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการ
สถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัพิษณุโลกกบัมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และศึกษาขอ้ทา้ทาย ปัญหาและอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์
เมืองพี่เมืองน้อง โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในห้วงเวลาตั้งแต่ปี 2561 - เดือน
มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผูบ้ริหารจงัหวดัพิษณุโลก ผูอ้  านวยการระดบัสูงและระดบัตน้ของส านกังานจงัหวดัพิษณุโลก เจา้หนา้ท่ี
รับผิดชอบประจ ากองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และเจา้หน้าท่ีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ ส านกังานจงัหวดั
พิษณุโลก จ านวน 13 คน   
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัพิษณุโลกกบั 
มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไปตามการด าเนินนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเอา
มิติดา้นการต่างประเทศมาสนบัสนุนและขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั แต่ทั้งน้ีการด าเนินการดงักล่าว พบ
ขอ้ทา้ทาย ปัญหาและอุปสรรคส าคญั ๆ ในการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง คือ 1) ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีการยกร่างหนังสือแสดงเจตจ านงเพื่อการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Letter of 
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Intent) ฉบบัมาตรฐานโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะเดียวกนัทางฝ่ายจีนก็จะมีรูปแบบและ
รายละเอียดท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละมณฑล ท าให้ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ 2) การขาดกลไก
หรือคณะท างานที่ดูแลก าก ับการขบัเคล่ือนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างต่อเน่ืองและ
จงัหวดัไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าเอามิติดา้นการต่างประเทศมาสู่การขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั 
3)จังหวดัขาดงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ได้จัดสรรงบประมาณไวเ้พื่อการขบัเคลื่อนการด าเนิน
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง และ 4) เน่ืองจากในขณะน้ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้จงัหวดัลดบทบาทดา้นการต่างประเทศลง ส่งผลให้ไม่เกิดความต่อเน่ืองใน
การขบัเคล่ือนโครงการดงักล่าว  
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ กระทรวงการต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ควรมีการหารือร่วมกนั ในเร่ืองกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
รวมถึงร่างหนังสือแสดงเจตจ านงในการสถาปนาความสัมพนัธ์ฯ และจงัหวดัควรมีการก าหนดกลไกหรือ
คณะท างานท่ีดูแลก ากบัการขบัเคล่ือนการด าเนินความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
 

ค าส าคญั : การสถาปนาความสัมพนัธ์, เมืองพี่เมืองนอ้ง, จงัหวดัพิษณุโลก, มณฑลยนูนาน 
 

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 Sister-
Cities 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 
 

บทน า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนขา้มพรหมแดนระหวา่งรัฐกบัรัฐ โดยใน

ยคุปัจจุบนัไม่มีรัฐชาติใดท่ีจะสามารถอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวตามล าพงั โดยท่ีไม่มีการเก่ียวขอ้งติดต่อกบัรัฐอ่ืน ๆ 
หรือสังคมอ่ืน ๆ ฉะนั้นแลว้จึงไดมี้การด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศหรือการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมือกนัรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซ่ึงรัฐบาลไทยเองก็ได้มี
นโยบายด้านการต่างประเทศออกมาจ านวนมาก โดยหน่ึงในนโยบายท่ีรัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคญั คือ 
นโยบายการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) เพื่อส่งเสริมให้จงัหวดัได้ด าเนิน
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัต่างประเทศ เพื่อน าเอามิติดา้นการต่างประเทศมาสนบัสนุนส่งเสริมการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั ซ่ึงการสถาปนาความสัมพนัธ์ จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการความสมศกัด์ิ
ศรี เป็นประโยชน์ และย ัง่ยืน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีศกัยภาพในการร่วมมือกนัอยา่งเป็นรูปธรรมในระยะยาว โดย
ใชก้ลไกในระดบัพื้นท่ีกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก และน าไปสู่การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศใน
ภาพรวม  

ในขณะเดียวกนัประเทศต่าง ๆ ก็มีนโยบายต่างประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการด าเนินความร่วมมือ
ในกรอบเมืองพี่เมืองน้องจ านวนมาก โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น นโยบาย ‚กา้วออกไป” 
(Going global policy) โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนได้ส่งเสริมการลงทุนของจีนใน
ต่างประเทศและสนบัสนุนการกา้วออกไปลงทุนทั้งในส่วนของภาคเอกชนและรัฐบาล เพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงปัจจุบนัความสัมพนัธ์ไทย – จีน มีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึนในทุกดา้น ทั้ง
กรอบทวิภาคี และเวทีภูมิภาค เช่น ARF, ASEAN – China Annual Consultation, ASEM, ASEAN + 3 โดย
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ประเทศไทยและจีนต่างเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาความสัมพนัธ์และความร่วมมือให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน
ในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์และกรอบเมืองพี่เมืองนอ้ง 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งจงัหวดัพิษณุโลกกบัมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ิมตน้
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลกในขณะนั้น และคณะผูบ้ริหารจงัหวดัพิษณุโลก
ได้เดินทางเยือนมณฑลยูนนาน และได้เขา้เยี่ยมคารวะรองผูว้่าการมณฑลยูนนาน เพื่อหารือการพฒันา
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซ่ึงทั้งสองฝ่ายไดแ้สดงเจตนารมณ์ในเบ้ืองตน้ท่ีจะสถาปนาความสัมพนัธ์
ร่วมกนั ซ่ึงต่อมาในปี 2562 จงัหวดัพิษณุโลกไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการสถาปนาความสัมพนัธ์ฯ โดยมี
แนวทางส่งเสริมความร่วมมือ ในดา้นการศึกษา การคา้การลงทุน การเกษตร และการท่องเท่ียว ซ่ึงต่อมา
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศไดมี้มติเห็นชอบในการสถาปนาความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลกและผูบ้ริหารจงัหวดัพิษณุโลกไดเ้ยือนมณฑล
ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกคร้ัง เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์และหารือประเด็นดงักล่าว แต่ทั้งน้ีการ
ขบัเคล่ือนโครงการดงักล่าวพบขอ้ทา้ทาย ปัญหาและอุปสรรคส าคญั ๆ ในการขบัเคล่ือนโครงการ ท าให้
ปัจจุบนัจงัหวดัพิษณุโลกยงัไม่สามารถลงนามสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งกบัมณฑลยนูนานได ้ 
ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่
เมืองนอ้งของจงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย กบั มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมไปถึงขอ้ทา้
ทาย ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินความสัมพนัธ์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนิน
โครงการดงักล่าวของจงัหวดัพิษณุโลกใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัพิษณุโลกกบัมณฑล  

ยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. เพื่อศึกษาขอ้ทา้ทาย ปัญหาและอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนา

ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดัพิษณุโลกกบัมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
1.ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (International Relation)  

1.1 แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) 
โดยพื้นฐานของแนวคิดน้ีเช่ือวา่รัฐบาลของทุกประเทศมีนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ซ่ึงท าให้
ประเทศสามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ มัน่คง มัง่คัง่ ภายใตร้ะเบียบของโลกอยา่งสมดุล รวมไป
ถึงสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรีในประชาคมโลก ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมโลกมีความเช่ือมโยง
กนัในลกัษณะเครือข่าย โดยมีการรวมตวักนัเป็นประชาคมโลก มีการจดัระเบียบการเป็นสมาชิกของแต่ละ
ประเทศ และมีรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับใน
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Evans, Graham and Newnham, Jeffrey1998, อา้งถึงใน ไชยสิทธ์ิ ตนัตยกุล, 2559) 
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1.2 แนวคิดอ านาจละมุน (Soft Power) และการทูตสาธารณะ (public diplomacy) 
อ านาจละมุน หมายถึง การใช้อ านาจเชิงดึงดูดท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ยอมรับ และปฏิบติัตามความตอ้งการ    
โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการบงัคบัหรือกดดนั หรือเรียกไดว้า่ เป็นความสามารถในการท าให้ประเทศอ่ืนๆ 
พึงพอใจในการเลือกซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเรา ซ่ึงจะแตกต่างไปจากการบงัคบัหรือใช้อ านาจ
แบบ Hard power โดยเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้ soft power บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ การทูต
สาธารณะ ซ่ึงเป็นการผกูใจใหค้นในประเทศนั้นรักและนิยมในประเทศของตนเอง โดยการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีใหก้บัประเทศตนเอง รวมไปถึงสร้างบรรยากาศท่ีดีเพื่อรองรับนโยบายต่างประเทศท่ีจะตามมาในอนาคต 
(Nye, Jr., Joseph S.2004, อา้งถึงใน สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2551) 

2. ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบติั  
 ตวัแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัของ Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 
เป็นแนวคิดท่ีมีการพฒันามาจากตวัแบบการวิเคราะห์ระบบการเมืองของ Easton ผสมผสานกบัการน าผล
การศึกษาทางทฤษฎีองค์การมาประยุกต์เขา้ดว้ยกนั โดยตวัแบบน้ีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั 6 
องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) วตัถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การส่ือสารระหว่าง
องค์กรและกิจกรรมการเสริมแรง 4) ลกัษณะหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง  และ 6) ทศันคติของผูป้ฏิบติั  (Van Horm, C.E. & Van Meter, D.S. (1976), อา้งถึงใน 
สัญญา เคณาภูมิ และบุรฉตัร จนัทร์แดง, 2562)   

3. แนวคิดเก่ียวกบัการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister City) 
รัฐบาลไทยมีนโยบายสนบัสนุนให้จงัหวดัด าเนินการสร้างความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ โดยการ

สถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าว จะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัการ
ความสมศกัด์ิศรี เป็นประโยชน์ และย ัง่ยืน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัในการสถาปนา
ความสัมพนัธ์ฯ เพื่อใหภ้าคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแบบแผนเดียวกนั  มีความถูกตอ้ง และ
คล่องตวั 
 

วธิีการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ในห้วงเวลาตั้งแต่ปี 
2561 - เดือนมีนาคม 2565 โดยก าหนดการศึกษา ดงัน้ี 
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1. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง จ านวน 13 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง
ของจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน  1 คน ผูบ้ริหารระดบัตน้ของจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน  1 คน  ผูอ้  านวยการ
ระดบัสูงของจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน  1 คน ผูอ้  านวยการระดบัตน้ของจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 3 คน  
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบประจ ากองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 คน และเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
งานวเิทศสัมพนัธ์ ส านกังานจงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 4 คน  

2. แหล่งข้อมูล 
2.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 13 คน 

โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกอยา่งเป็นทางการ  
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน 13 คน 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงในการสัมภาษณ์ไดใ้ช้ค  าถามปลายเปิด เป็น
ค าถามท่ีก าหนดหวัขอ้ไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ และสามารถซกัถามประเด็นเพิ่มเติมท่ีสนใจได ้

5. การทดสอบเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดท้ดสอบเคร่ืองมือการสัมภาษณ์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาสร้าง
แบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมถึงประเด็นค าถามของการวจิยั   

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
6.1  การวิเคราะห์เน้ือหา โดยการสร้างขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา ตามเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 
6.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั โดยการสร้างขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

แลว้น ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ หลงัจากนั้นจึงน ามาสรุปตามประเด็นค าถาม
และวตัถุประสงคก์ารวจิยัในแต่ละขอ้ เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บจากการวจิยั 
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ผลการวจิัย 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน 13 คน ในเร่ืองกระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่
เมืองนอ้งของจงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย กบั มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าในปี พ.ศ. 
2561 รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้จงัหวดัไดส้ร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัต่างประเทศ โดย
หน่ึงในนโยบายท่ีรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญั คือ นโยบายการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้ง (Sister 
City)  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลกในขณะนั้นมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
โดยเฉพาะกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีงบประมาณ 2562 จงัหวดัพิษณุโลก ไดจ้ดัโครงการเก่ียวกบั
การส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศในกรอบเมืองพี่เมืองนอ้ง จ านวน 1 โครงการ และในปีงบประมาณ 
2563 จังหวดัพิษณุโลกได้จัดโครงการในเร่ืองดังกล่าวอีกจ านวน 1 โครงการ โดยทั้ ง 2 โครงการ   มี
วตัถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้จงัหวดัพิษณุโลกสามารถสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องกับ
ต่างประเทศท่ีมีฐานะเทียบเท่ากนั  

จงัหวดัพิษณุโลกไดจ้ดัจา้งท่ีปรึกษาโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการ
สถาปนาความสัมพนัธ์ฯ ซ่ึงในขณะนั้นท่ีปรึกษาโครงการไดเ้สนอจ านวน 4 เมือง คือ 1) มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) จงัหวดัฮกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น และ 
4) จงัหวดัโอซากะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยจงัหวดัพิษณุโลกไดป้ระชุมพิจารณาเลือกมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นล าดบัท่ีหน่ึง เน่ืองจากได้มีการเดินทางเยือนของผูบ้ริหารทุกปี มีการแลกเปล่ียนของ
นกัเรียน นกัศึกษา และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั มีการติดต่อคา้ขาย รวมไปถึงการลงทุนของภาคเอกชนใน
จงัหวดัพิษณุโลกมาเป็นเวลานาน โดยจงัหวดัพิษณุโลกไดแ้ต่งตั้งคณะท างานศูนยป์ระสานงาน ไทย-จีน 
พิษณุโลก เพื่อรองรับการสถาปนาความสัมพนัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยศูนย์ประสานงาน ไทย-จีน 
พิษณุโลก ภาครัฐ จดัตั้ง ณ ส านกังานจงัหวดัพิษณุโลก ศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก และศูนยป์ระสานงาน 
ไทย-จีน พิษณุโลก ภาคเอกชน จดัตั้ง ณ สมาคมจีนพิษณุโลก  

หลงัจากนั้นจงัหวดัพิษณุโลกไดมี้หนงัสือทาบทามการสถาปนาความสัมพนัธ์ไปยงัมณฑลยนูนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมณฑลยนูนานมีความยินดีและให้ความร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทั้งไดข้อ
ความเห็นชอบไปยงักระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณ และบุคลากร เพื่อรองรับการสถาปนาความสัมพนัธ์ในอนาคต ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการต่างประเทศไดพ้ิจารณาเห็นชอบในการสถาปนาความสัมพนัธ์ฯ โดยขอให้จงัหวดัพิษณุโลก
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และมณฑลยนูนาน ร่วมกนัยกร่างหนงัสือแสดงเจตจ านงในการสถาปนาความสัมพนัธ์ (LOI) โดยให้เป็นไป
ตามร่างฉบบัมาตรฐานท่ียกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย  

โดยในการด าเนินการดงักล่าวจงัหวดัพิษณุโลกพบขอ้ทา้ทาย ปัญหา และอุปสรรคส าคญั ๆ ในการ
ขบัเคล่ือนโครงการ คือ เน่ืองจากทางมณฑลยนูนานมีรูปแบบและรายละเอียดร่างหนงัสือแสดงเจตจ านงใน
การสถาปนาความสัมพนัธ์ (LOI) ท่ีแตกต่างกนัออกไป และไม่เห็นดว้ยกบัร่างหนงัสือแสดงเจตจ านงฯ ของ
ไทย จงัหวดัพิษณุโลกจึงรายงานปัญหาดงักล่าวให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศทราบ 
โดยกระทรวงมหาดไทยขอให้จงัหวดัหารือร่วมกบัมณฑลยนูนานอีกคร้ังและให้ใชร่้างฉบบัมาตรฐานท่ียก
ร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ทั้งน้ีไดมี้การหารือและปรับแกร่้าง LOI ดงักล่าวร่วมกนัหลาย
คร้ัง แต่ก็ไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัได ้ 

ปัจจุบนัเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี การด าเนินการสถาปนาความสัมพนัธ์ฯ ของจงัหวดัพิษณุโลกกบั
มณฑลยูนนาน ยงัอยูร่ะหวา่งการหารือเร่ืองร่างหนงัสือแสดงเจตจ านงในการสถาปนาความสัมพนัธ์ (LOI) 
โดยไดมี้การโยกยา้ยเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ท าให้เร่ืองดงักล่าวขาดความต่อเน่ือง
ในการด าเนินการ ทั้งน้ี เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จงัหวดัพิษณุโลกไม่ได้รับ
งบประมาณสนบัสนุนในเร่ืองดงักล่าว ท าใหจ้งัหวดัลดบทบาทดา้นการต่างประเทศลง   
 ประโยชน์ท่ีจงัหวดัพิษณุโลกคาดวา่จะไดรั้บอยา่งเป็นรูปธรรมภายหลงัการสถาปนาความสัมพนัธ์
เมืองพี่เมืองน้องร่วมกบัมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คือการเสริมสร้างความแน่นแฟ้น ใน
ความสัมพนัธ์อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนในดา้นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความตกลงร่วมกนัใน
อนาคต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย  
 

สรุปผลการวจิัย 
 รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้จงัหวดัสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งกบัต่างประเทศซ่ึง
จงัหวดัพิษณุโลกไดพ้ิจารณาเลือกมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสถาปนาความสัมพนัธ์ฯ 
โดยมณฑลยูนนานมีความยินดีและให้ความร่วมมือในเร่ืองดังกล่าว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ  แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากฝ่ายไทยและฝ่ายจีนไม่สามารถตกลง
เร่ืองรูปแบบและรายละเอียดร่างหนงัสือแสดงเจตจ านง (LOI) ร่วมกนัได ้เน่ืองจากฝ่ายไทยและฝ่ายจีน   มี
รูปแบบและรายละเอียดร่าง LOI ฉบบัมาตรฐาน ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง
ของจงัหวดั และเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท าให้เร่ืองดงักล่าวขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินการ และเม่ือเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จงัหวดัพิษณุโลกไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนในเร่ือง
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ดงักล่าว จงัหวดัจึงลดบทบาทดา้นการต่างประเทศลง ส่งผลใหจ้นถึงปัจจุบนัจงัหวดัพิษณุโลกและมณฑลยนู
นานยงัไม่สามารถลงนามสถาปนาความสัมพนัธ์ฯ ร่วมกนัได ้
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษา พบว่านโยบายสนับสนุนให้จังหวดัด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพื่อใหจ้งัหวดัไดใ้ชค้วามร่วมมือกบัต่างประเทศมาขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดัจากเศรฐกิจฐาน
ราก โดยใช้นโยบายการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) สอดคล้องกบัแนวคิด
ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) ท่ีเช่ือว่ารัฐบาลของทุกประเทศมีนโยบายเพื่อรักษาผล
ผลประโยชน์ของชาติ ซ่ึงท าให้ประเทศสามารถอยู่ไดด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ มัน่คง มัง่คัง่ ภายใตร้ะเบียบ
ของโลกอย่างสมดุล ซ่ึงในยุคปัจจุบนัสังคมโลกมีความเช่ือมโยงระหว่างกนัในลกัษณะเครือข่าย โดยใช้
รูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพื่อความร่วมมือโดยมีเป้าหมายร่วมกัน และยอมรับใน
ผลประโยชน์ร่วมกนั 

การสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองนอ้งของจงัหวดัจึงเป็นกลไกส าคญัอยา่งหน่ึงในการก าหนด
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซ่ึงผลประโยชน์จากการสถาปนา
ความสัมพนัธ์ฯ ท่ีจงัหวดัพิษณุโลกคาดวา่จะไดรั้บอยา่งเป็นรูปธรรม คือการเสริมสร้างความแน่นแฟ้นในค
วามสัมพนัธ์อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนในดา้นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความตกลงร่วมกนัใน
อนาคต ดงัน้ี 

1. ความร่วมมือดา้นการคา้ การลงทุน 
      1.1 การออกบูธจดัแสดงสินคา้โอทอปจงัหวดัพิษณุโลกในมณฑลยนูนาน 
      1.2 การเชิญผูป้ระกอบการและนักลงทุนในมณฑลยูนนาน เข้าร่วมงานแสดงสินคา้ใน
จงัหวดัพิษณุโลก 

2. ความร่วมมือดา้นการศึกษา 
      2.1 การแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงบุคลากรภาครัฐ 
ระหวา่งจงัหวดัพิษณุโลกกบัมณฑลยนูนาน 
      2.2 การใหทุ้นการศึกษานกัเรียนไทยและจีนของสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลกและ
มณฑลยนูนาน 
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3. ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว 
      3.1 การประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนักท่องเท่ียวจีนและไทยเดินทางท่องเท่ียวในจังหวดั
พิษณุโลกและมณฑลยนูนาน 

4. ความร่วมมือดา้นการเกษตร 
      4.1 การแลกเปล่ียนการน าเขา้และส่งออกสินคา้ทางการเกษตรของจงัหวดัพิษณุโลกและ
มณฑลยนูนาน 

5. ความร่วมมือดา้นการเดินทางเยอืน 
      5.1 การเดินทางเยือนระหวา่งผูบ้ริหารของจงัหวดัพิษณุโลกและมณฑลยนูนาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์และหารือประเด็นความร่วมมืออยา่งต่อเน่ือง 
    โดยการด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการในลกัษณะของการใชอ้  านาจเชิงดึงดูด ตามแนวคิด
อ านาจละมุน และการทูตสาธารณะ กล่าวคือ เป็นการท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ยอมรับ และปฏิบติัตามความ
ตอ้งการโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการบงัคบัหรือกดดนั หรือเรียกได้ว่า เป็นความสามารถในการท าให้
ประเทศอ่ืน ๆ พึงพอใจในการเลือกซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเรา น าไปสู่การยอมรับ ซ่ึงแตกต่าง
จากการบงัคบัหรือใชอิ้ทธิพล แบบ Hard power โดยเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้ soft power บรรลุผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมคือ การทูตสาธารณะ ซ่ึงนอกจากจะเป็นไปเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัประเทศของตนเอง
แลว้ ยงัเป็นการสร้างบรรยากาศอนัดีในระยะยาว เพื่อรองรับนโยบายต่างประเทศท่ีจะตามมาในอนาคต ซ่ึง
แหล่งทรัพยากรส าคญัท่ีเป็นท่ีมาของ soft power และการทูตสาธารณะของจงัหวดัพิษณุโลก ไดแ้ก่ 

1. วฒันธรรม โดยจงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัหน่ึงในประเทศไทยท่ีมีประวติัศาสตร์ อนัยาวนาน มี
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีโดดเด่น โดยเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีพระพุทธรูปท่ีสวยท่ีสุด ในประเทศไทย นัน่ก็
คือ พระพุทธชินราช โดยนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มกัจะแวะมาสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล 
โดยในทุกปีจะมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาเยีย่มเยอืนจงัหวดัพิษณุโลกเป็นจ านวนมาก 

2. การศึกษา จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางของภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีสถาบนัการศึกษา
จ านวนมาก โดยเปิดสอนหลกัสูตรทั้งไทยและนานาชาติ ในแต่ละปีจะมีการแลกเปล่ียนนกัเรียน นกัศึกษา 
และอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยเฉพาะกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงการแลกเปล่ียนน้ีนับได้ว่าเป็นการ
เผยแพร่วฒันธรรม ค่านิยม และสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัพิษณุโลกใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนานาชาติอีกดว้ย 

3. สินคา้ทางการเกษตรและอาหาร จงัหวดัพิษณุโลกมีสินคา้ทางการเกษตรและสินคา้โอทอป ท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวต่างชาติจ านวนมาก เช่น กลว้ยตากบางกระทุ่ม มะม่วงน ้ าดอกไมสี้ทอง มะยมชิดเนิน
มะปราง โดยการผลกัดนัการจดัแสดงสินคา้โอทอปจงัหวดัพิษณุโลกในมณฑลยนูนาน รวมไปถึงการเชิญ
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ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนในมณฑลยูนนาน เขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก จะเป็นการโป
รโมทสินคา้โอทอปของจงัหวดัพิษณุโลกใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

4. การพฒันาความสัมพนัธ์ผ่านบุคคลส าคญั เช่น การเดินทางเยือนของผูบ้ริหารระดบัสูงของ
จงัหวดัพิษณุโลกและมณฑลยนูนาน การให้ทุนการศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษาและภาครัฐ 
การฝึกงาน การสัมมนา และการประชุม  

โดยผูว้จิยัไดใ้ชต้วัแบบกระบวนการ น านโยบายไปปฏิบติัของ Van Meter & Van Horn มาวิเคราะห์
กระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้องของจงัหวดัพิษณุโลก กบั มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบวา่ปัญหาและอุปสรรคส าคญั ๆ ในการด าเนินความสัมพนัธ์ฯ คือ 1) ปัจจุบนัประเทศไทยมี
การยกร่างหนงัสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ฉบบัมาตรฐานโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใน
ขณะเดียวกนัทางฝ่ายจีนก็จะมีรายละเอียดและรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป  จึงท าให้การด าเนินการเพื่อการลง
นามนั้นใช้เวลาท่ียาวนาน เกิดความสับสนของผูป้ฏิบติักว่าจะไดข้อ้สรุปและน าไปสู่การลงนามอย่างเป็น
รูปธรรมได ้2) การขาดคณะท างานหรือกลไกท่ีก ากบัดูแลการขบัเคล่ือนการด าเนินโครงการดงักล่าวอยา่ง
ต่อเน่ือง และจงัหวดัพิษณุโลกเองไม่ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการน าเอากลไกดา้นการต่างประเทศมาสู่การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั 3) จงัหวดัพิษณุโลกไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณไวห้รือขาดงบประมาณสนบัสนุน
ในเร่ืองดงักล่าว 4) จงัหวดัไม่มีอ านาจในการตดัสินใจในการด าเนินการ และ 5) เน่ืองจากในขณะน้ีเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท  าให้จงัหวดัลดบทบาทดา้นการต่างประเทศลง ส่งผลให้ไม่
เกิดความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนโครงการดงักล่าว  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) กระทรวงการต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ควรมีการหารือร่วมกนั ในเร่ือง
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสถาปนาความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง รวมถึงร่างหนงัสือแสดง
เจตจ านงในการสถาปนาความสัมพนัธ์ 

2) ควรมีการก าหนดคณะท างานหรือกลไกท่ีก ากบัดูแลการขบัเคล่ือนการด าเนินความสัมพนัธ์เมือง
พี่เมืองนอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลในเร่ืองแนวทางการพฒันากระบวนการสถาปนา
ความสัมพนัธ์เมืองพี่เมืองน้อง จากผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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การประเมินนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอุทยาน
แห่งชาตผิาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัไดแ้ก่ 1. วิเคราะห์นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควนัของอุทยานแห่งชาติผาแดง 2. ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่  3. พฒันาแนวทางการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้แก่         
1. ผูมี้บทบาทในเชิงปฏิบติั จ านวน 5 ท่าน 2. ผูน้ าชุมชนจากหมู่บา้นเป้าหมาย  จ  านวน 21 ท่าน ผลการวิจยั 
ด้านบริบท พบว่า นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติผาแดง อย่างไรก็ตามแมน้โยบายสามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง แต่ยงัขาดการประเมินผลท่ีมีความชดัเจน ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ บุคลากร งบประมาณ และ
วสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการ ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายจากส่วนกลางแต่มีการ
วางแผนการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย มีการประเมินสถานการณ์ มีการติดตามประเมินผลนโยบาย อาศยั
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีความเหมาะสม ในแง่ของการ
บงัคบัใช้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั พบว่า ความเหมาะสมและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้าน
ผลลพัธ์ ชุมชนใหค้วามส าคญัในเร่ืองไฟป่าเพิ่มมากข้ึน มีความสนใจมากข้ึน ซ่ึงทั้งหมดตอ้งอาศยัระยะเวลา
ในการสร้างความเขา้ใจ โดยภาครัฐตอ้งเป็นฝ่ายสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นอาชีพและการเปล่ียนรูปแบบการ
ท าการเกษตรและพฒันาคุณภาพชีวิต ท าให้สามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของ
อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ได ้
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ค าส าคญั : การประเมินนโยบาย ไฟป่า หมอกควนั 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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะช่วงฤดูแลง้ (ธันวาคม - เมษายน) ของทุกปี อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยั
หลายประการ ทั้งจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการกระท าของมนุษย ์ไฟป่านั้นนอกจาก      
จะท าให้เกิดความเสียหายทางตรงจากการสูญเสียความสมดุลของ ระบบนิเวศแลว้ ยงัเกิดความเสียหายต่อ
พื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีส าคญัของประเทศ ท าให้สัตวป่์าสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศยัและแหล่งหากิน    
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ตามธรรมชาติ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ยงัส่งผลกระทบทางออ้มโดยเฉพาะ
การเกิดหมอกควนัและฝุ่ นละลองขนาดเล็กท าให้ทศันวิสัยการมองเห็นต ่าลง คุณภาพอากาศย  ่าแย่เป็น
อนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย ์และกระทบต่อการท่องเท่ียวในบางจงัหวดั (วิจารย ์สิมาฉายา, 
2554) จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานตระหนักถึงความส าคญัและ
ยกระดบัเป็นสถานการณ์เร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการให้สถานการณ์การคล่ีคลายลงไดท้นัท่วงที 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แมว้า่ในปัจจุบนัมีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานดา้นไฟป่า
แลว้ แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ได้ เน่ืองจากการเกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีป่าไม ้มกัเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีสูงชนั มีการทบัถมของใบไมจ้  านวนมากซ่ึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงตามธรรมชาติ ประกอบกบัมีปัจจยัดา้น
สภาพภูมิประเทศและการเขา้ถึงท่ียากล าบากเป็นอุปสรรคท่ีส่งผลใหก้ารท างานดบัไฟป่าของเจา้หนา้ท่ีไฟป่า
เป็นไปไดย้าก (เรไร ล าเจียก, 2558) 

จากขอ้มูลสถิติการเกิดไฟไหมป่้าของประเทศไทย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
ระหวา่ง พ.ศ. 2563-2564 เม่ือท าการเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติการเกิดไฟป่า 2 ปีท่ีผา่นมา  ในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี พบวา่ ภาคเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีอตัราการเกิดไฟป่าสูงกวา่ภูมิภาคอ่ืนๆ  และ
เม่ือพิจารณารายจงัหวดัในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา่ จงัหวดัท่ีมีอตัราการเกิดไฟป่าสูงท่ีสุด คือ จงัหวดั
เชียงใหม่ รองลงมาตามล าดบัคือ ล าปาง ตาก และแม่ฮ่องสอน นอกจากน้ี ส าหรับสถานการณ์ดา้นไฟป่าท่ี
เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา และผลจากขอ้มูลทางสถิติจากหน่วยงานต่างๆ สะทอ้นให้เห็น
จงัหวดัเชียงใหม่ให้ส าคญัต่อการจดัการและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั (กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2564) 

ส าหรับอุทยานแห่งชาติผาแดง ตั้ งอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ จัดอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
ครอบคลุมพื้นท่ี 715,126.72 ไร่ หรือ 1,144.20 ตร.กม. (วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์) สามารถแบ่งประเภทพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีป่าไม ้544,962.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.20 และพื้นท่ีท่ีไม่ใช่
ป่า จ  านวน 170,164.43 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 23.80 มีทรัพยากรกรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางระบบนิเวศ
ท่ีหลากหลาย ส าหรับสถานการณ์ดา้นไฟป่าหมอกควนัในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาวอยู่สถานะท่ีตอ้งไดรั้บการ
จดัการและแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจากขอ้มูลสถิติการเกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีป่าไมท่ี้ พบวา่ ในช่วง พ.ศ. 2562-
2564 ท่ีผ่านมา อ าเภอเชียงดาวเป็นหน่ึงในอ าเภอท่ีมีจ านวนจุดความร้อนสูงกว่าอ าเภออ่ืนๆ เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2562 มีจุดความร้อนเกิดในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์จ านวน 1,952 จุด (จงัหวดัเชียงใหม่, 2562) ใน
ปี พ.ศ. 2563 มีจุดความร้อนเกิดในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  2,194 จุด ดว้ยเหตุน้ีหลายหน่วยงานท่ีด าเนินงานการ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในอ าเภอเชียงดาวจึงไดร่้วมมือกนัอยา่งแข็งขนัเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี โดยน า
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แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บถ่ายทอดจากจงัหวดัเชียงใหม่ และ
กระทรวงท่ีก ากบัดูแลดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา ผา่นการบูรณาการระหวา่ง
องค์กรเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน  ผูศึ้กษาจึงเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์นโยบายการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั และประเมินผลการปฏิบติั เพื่อน าไปสู่การพฒันาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอุทยานแห่งชาติผา
แดง 
 2. เพื่อประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของ
อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. เพื่อพฒันาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
 

กรอบแนวคดิ 
 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบกรอบแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั (Stufflebeam, D. L. ,1983) 
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ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัไฟป่า การประเมินนโยบาย และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ
เช่น ธีระศกัด์ิ เกตุอ าไพ (2554)  ท าการศึกษาเร่ือง ‚การประเมินนโยบายและแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของจงัหวดัเชียงใหม่ในการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ‛ พบวา่ นโยบาย และแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ในการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ ไม่สามารถท าให้บรรลุตามเป้าหมายได ้เน่ืองจาก    
(1) ขอ้มูลทางสถิติท่ีหน่วยงานของรัฐเก็บขอ้มูลมกัจะขาดเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล (2) หน่วยงานของรัฐ    
ท่ีท  าหน้าท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละปีต่างกนั ท าให้ ไม่สามารถน าขอ้มูลในแต่ละปีมาเทียบกนัได ้(3) 
ขอ้มูลบางขอ้มูล หน่วยงานของรัฐมีการเก็บขอ้มูลขาดตอนในบางช่วง  ท าให้ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์
ภาพรวมได ้(4) สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศมีจ านวนจ ากดั ไม่ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ท าให้ไดข้อ้มูลคุณภาพอากาศ
เฉพาะอ าเภอเมืองเท่านั้น (5) ขาดการน าขอ้มูลมาเผยแพร่สู่สาธารณะเท่าท่ีควร ท าให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล
ไดย้าก (6) ปัญหาขาดการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือเพื่อแกไ้ขปัญหา (7) 
หน่วยงานของรัฐไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา (8) ปัญหาการขาดการบงัคบัใชก้ฎหมาย (9) การขาด
ระบบการติดตามประเมินผลท่ีจะตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ (10) ขาดการมีส่วนร่วมของสังคมใน
การแกไ้ขปัญหา นิรูฮานิง นิอาซิง (2556) ท าการศึกษาแนวทางการจดัการไฟป่าขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล บาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส  พบว่า ก่อนเกิดภยัพิบติัมีการส ารวจพื้นท่ีเส่ียงภยัและ
สถานท่ีปลอดภยั เส้นทางอพยพ จดัเตรียมอาหาร น ้ าด่ืม ทรัพยากรกูภ้ยัชุดปฐมพยาบาล บุคลากรชุดกูชี้พ
กูภ้ยัประจ าต าบล (OTOS) ไว ้รวมทั้งมีการจดัตั้งศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท่ีมีระบบการบริหาร
จดัการสาธารณภยัระดบัชุมชน พร้อมจดัท าแผนเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า จดัท าแผนเผชิญ
เหตุ และแผนอพยพ รวมทั้งจดัตั้งศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า ระยะเวลาท่ีเกิด
ภาวะฉุกเฉินจากการเกิดภยัพิบติั ด าเนินการ ตรวจสอบและแจง้ภยั โดยทีมชุดกูชี้พกูภ้ยัเขา้ตรวจสอบเหตุ 
และเขา้กูภ้ยั พร้อมแจง้เหตุมายงัศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจฯ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเระใต ้การฟ้ืนฟูใน
ระยะเร่งด่วน มีการจดัตั้งหน่วยบรรเทาทุกข ์จดัให้มีการปฐมพยาบาล คอยช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การฟ้ืนฟู
ในระยะยาว  มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวและ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร
ของผูป้ระสบภยั นพดล ดวงแกว้ (2560) ท าการศึกษา ‚กระบวนการนโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั จงัหวดัพะเยา‛ พบวา่ กระบวนการนโยบายป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
จงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ย 1) การให้ความรู้สร้างความเขา้ใจ แก่ประชาชนทุกคน เพื่อตระหนกัและมีส่วน
ร่วม ในการรับผิดชอบต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 2) มีการก าหนด วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพจริง 3) มีการจดัสรรและสนบัสนุน
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งบประมาณในการด าเนินการอยา่งเพียงพอ 4) พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง และ 5) มีการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ ทนัสมยั และอยู่ในสภาพใช้งาน นิพิฐพนธ์         
ลิมณัตชยั (2561) ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแกไ้ขปัญหาการเกิดไฟป่า    
และหมอกควนั ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า ในปัจจุบนัภาครัฐรัฐไดเ้น้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน โดยให้ประชาชนร่วม
สดงความเห็นตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น เทศบาลต าบลสุเทพ มีกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นระหวา่งการประชุม ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีภาครัฐจะน าขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บมาพิจารณา
หาส่ิงท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงวิธีป้องกันแต่ทั้ งน้ียงัต้องค านึงถึงบุคลากร และ
งบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาเร่ือง ‚การประเมินนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอุทยาน
แห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่‛ คร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. ผูมี้
บทบาทในเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายปกครอง ตัวแทนองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน หัวหน้า
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการควบคุมไฟป่าในพื้นท่ี ตวัแทนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นไฟป่า ตวัแทนราษฎร
หรืออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมภารกิจดบัไฟป่า จ านวน 5 ท่าน 2. ผูน้  าชุมชนจากหมู่บา้นเป้าหมาย  จ านวน 21 
ท่าน รวมทั้งส้ิน 26 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและการสังเกตการณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชรู้ปแบบการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ลกัษณะขอ้ค าถามจะอา้งอิงตามตวัแบบ
การประเมินผล CIPP MODEL ของปัจจยั 4 ดา้น คือ ปัจจยับริบท ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยักระบวนการและปัจจยั
ผลผลิต รวมถึงการสืบคน้เอกสารประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั เพื่อประเมินผลและวิเคราะห์นโยบายการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ท่ีน ามาปฏิบติัในพื้นท่ี
เป้าหมาย ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์และนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนั ตามตวัแบบการประเมินผล CIPP MODEL ของปัจจยั 4 ดา้น คือ ปัจจยับริบท ปัจจยั
น าเข้า ปัจจัยกระบวนการและปัจจัยผลผลิต ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอุทยาน
แห่งชาติผาแดง จังหวดัเชียงใหม่ 
 รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ปัญหาฝุ่ น และหมอกควนัในภาคเหนือมาโดย
ตลอด เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดจ้ดังานรณรงค์ป้องกนัหมอกควนัและไฟป่าในพื้นท่ี
ภาคเหนือ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานตา้น    
การเผาลดหมอกควนั เพื่อคุณภาพอากาศท่ีดี และไดม้อบนโยบายเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่าปัญหาฝุ่ น
และหมอกควนั โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อป้องกนัปัญหาด้านสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน โดยมีแนวทางได้แก่ 1) การบญัชาการและบูรณาการทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การจดัหา/
สนบัสนุนดา้นอตัราก าลงั อุปกรณ์ ยานพาหนะ และงบประมาณ 3) การเฝ้าระวงัและดบัไฟ 4) การบริหาร
จดัการเช้ือเพลิงและการจดัระเบียบการเผา 5) การสร้างการรับรู้ให้กบัประชาชน 6) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 7) การผลกัดนัการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่า 8) การก าหนดตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงาน 9) การฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าท่ีได้รับความเสียหายจากไฟไหม ้และ10) การแก้ไขปัญหาหมอกควนั        
ขา้มแดน 
 ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวดัเชียงใหม่ 
  ด้านบริบท 
  ในปัจจุบนั นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 1) นโยบายการก าจดัเช้ือเพลิงตามหลกัวิชาการ (ชิงเผา) ด าเนินการ
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และจงัหวดัเชียงใหม่ 2) นโยบายชิงเก็บลดเผา ด าเนินการ
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจงัหวดัเชียงใหม่ 3) นโยบายการก าหนดช่วงห้ามเผา
เด็ดขาด ด าเนินการโดยจงัหวดัเชียงใหม่ 4) นโยบายปิดป่า ด าเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พันธ์ุพืช (อุทยานแห่งชาติผาแดง) 5) นโยบายการบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการโดย                    
ทุกหน่วยงานในพื้นท่ี 6) นโยบายปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า ด าเนินการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช (อุทยานแห่งชาติผาแดง) 7) นโยบายการลาดตระเวนและดบัไฟป่าผา่นอาสาสมคัรป้องกนัไฟ
ป่าหรือชุดปฏิบติัการระดบัหมู่บา้น ด าเนินการโดย อ าเภอเชียงดาว 8) นโยบายการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด าเนินโดยทุกหน่วยงานในพื้นท่ี 9) นโยบายการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
จริงจงั ด าเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (อุทยานแห่งชาติผาแดง) และ10) นโยบาย
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การจา้งงานดา้นการป้องกนัไฟป่า ด าเนินการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยนโยบายท่ีด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนัมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติผาแดง มีการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ขั้นตอนด าเนินงาน การติดตามประเมินผล แต่ขาดกระบวนการ          
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมากเท่าควร อยา่งไรก็ตามนโยบายมีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติังานได ้
แต่จะเป็นการประสานงานร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ มีการติดตามจากหน่วยงานทางอ าเภอเชียงดาว และ
เทศบาลเมืองนะ ในพื้นท่ีท่ีมีการชิงเผา อุทยานแห่งชาติผาแดงมีการประชุมช้ีแจงในช่วงก่อนเขา้ฤดูไฟป่า
เป็นประจ าทุกปี โดยมีการปิดประกาศของทางอุทยานฯ ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั ทั้งของอ าเภอและของ
จงัหวดั อยา่งเขม้งวด เพื่อให้ชาวบา้นเขา้ใจและปฏิบติัตาม รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือชาวบา้นในการ
ดับไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐท่ีมีความเข้าใจในนโยบาย ในส่วนภาคประชาชนต้องอาศัยการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความตระหนกัถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ในพื้นท่ี อย่างไรก็ตาม แมน้โยบายสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง แต่ยงัขาดการประเมินผลท่ีมีความชัดเจน 
นอกจากน้ีควรอาศยัการร่วมมือกนัอย่างบูรณาการบนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า การรักษาดูแลป่าไมเ้ป็นหนา้ท่ี
ของคน ทุกคน คนอยูไ่ด ้ป่าอยูไ่ด ้และช่วยกนัดูแล 
  ด้านปัจจัยน าเข้า 
  - ดา้นบุคลากร พบวา่ ในปัจจุบนัมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ี 
แม้เจ้าหน้าท่ีมีทกัษะและความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการดบัไฟ แต่ในบางภารกิจตอ้งอาศยัชาวบ้านในพื้นท่ี           
ซ่ึงชาวบา้นบางส่วนยงัขาดความรู้เก่ียวกบัไฟป่า ดงันั้นจึงควรมีการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัไฟป่าให้กบั
ชาวบา้นโดยหน่วยงานป่าไมแ้ละเทศบาล 
  - ดา้นงบประมาณ พบว่า ในปัจจุบนัมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน เบ้ืองตน้      
มีการสนับสนุนจากอ าเภอ 20,000 บาท ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ส าหรับใช้เป็นค่าเสบียง อาหาร/
เคร่ืองด่ืม และน ้ ามนัรถยนต์และเคร่ืองเป่าลม แต่ในแง่ของการใช้จ่ายมีความสอดคล้องกบัแผนงานและ
นโยบายของหน่วยงานท่ีใหง้บประมาณ และมีการรายงานผลไปยงัอ าเภอเป็นประจ า ตรวจสอบได ้ 
  - ด้านวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ในปัจจุบันมีวสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ซ่ึงต้องมีการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานเอกชน  
  -ดา้นยุทธวิธีหรือเทคโนโลยี พบวา่ หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีท่ีมีในหน่วยงานมาปรับ
ใช ้เช่น การใชเ้คร่ืองมือระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System) ตรวจสอบพิกดัการเกิด
ไฟป่า/จุดเส่ียง เพื่อจะได้วางแผนเฝ้าระวงั แต่ยงัถือว่าไม่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี          
ส่วนใหญ่จะรับขอ้มูลจากอุทยานแห่งชาติผาแดง เช่น การช้ีจุดไฟป่า การแปลแผนท่ี  
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  - ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ พบวา่ หน่วยงานอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน 
สนบัสนุนน ้ าด่ืม งบประมาณ จากการระดมทุนภายในอ าเภอ หมู่บา้น อาทิเช่น อ าเภอเชียงดาวมีการจดั
กิจกรรมวิ่ง ระดมทุน ของสมาคมก านนัผูใ้หญ่บา้นเพื่อแจกจ่ายให้หมู่บา้นในการปฏิบติัภารกิจช่วงไฟป่า 
สมาคมลาหู่ สนบัสนุนเคร่ืองเป่าลม 
  ด้านกระบวนการ 
  - กระบวนการ/กิจกรรมด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควนั ของอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายจากส่วนกลางแต่มีการ               
วางแผนการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย และประสานงานเม่ือพบสถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์ทุก
คร้ัง ก่อนเขา้ดบัไฟป่า วา่ตอ้งขอก าลงัเพิ่มหรือไม่ ตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมติดตามสถานการณ์จริง ถา้ไฟไม่
สามารถดบัเองหรือดบัไม่ไหวก็ขอก าลงัเพิ่ม 
  - การติดตามประเมินผลนโยบาย เป็นการรายงานของอุทยานแห่งชาติผาแดง มีการถ่ายรูป
การท างานส่งในกลุ่มไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทางอ าเภอ ส่งทุกคร้ังท่ีมีเหตุไฟป่า 
  - การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาศยัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบูรณา
การความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีความเหมาะสม มีการประชุมร่วมกนัในระดบัอ าเภอและประชุมต่อในระดบั
ต าบล และลงพื้นท่ีในหมู่บา้นเป้าหมายท่ีเกิดจุดความร้อนสูง (hotspot)  มีการน าปัญหาอุปสรรคมาปรับใช้
ในการท างาน เช่น การเขา้ถึงพื้นท่ีท่ียากล าบาก สูงชนั ใช้การท าแนวกนัไฟช่วย โดยในภาคระดบัอ าเภอ
ทบทวน     ทุกปี และน ามาปรับใชใ้นพื้นท่ีของอ าเภอเชียงดาว แต่ในระดบัจงัหวดัไดท้  าการรายงานปัญหา
และอุปสรรคมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ไดรั้บการแกไ้ขเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามไดมี้การเปิดโอกาสให้ชุมชนใน
พื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมดีทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เทศบาล อ าเภอ ป่าไม ้
  - การบงัคบัใช้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ความเหมาะสมและได้รับ
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีตอ้งการให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย เขม้ขน้ และรัดกุมมากข้ึน อย่างไรก็ตามควรใช้
ในบางกรณี ถา้ผดิจริง ๆ เช่น การเผาพื้นท่ีเกษตรก็มีความผิด แต่ตอ้งมาพิจารณาเร่ืองคุณภาพชีวิต คุณธรรม 
มนุษยธรรม วถีิชีวติ เป็นตน้  
  - นโยบายท่ีควรหยดุด าเนินการ ไดแ้ก่ นโยบายหา้มเผาเด็ดขาด เน่ืองจากอาจท าให้เช้ือเพลิง
สะสม ถ้าเกิดไฟก็จะรุนแรงเป็นวงกวา้งโดยเน้นนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากท่ีสุด รวมทั้ง
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ใหก้บัชุมชนทุกหมู่บา้น 
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  ด้านผลผลติ 
  พบวา่ ในปัจจุบนัชุมชนให้ความส าคญัในเร่ืองไฟป่าเพิ่มมากข้ึน มีความสนใจ ความใส่ใจ
มากข้ึน ลดการเผาลง มีการปลูกพืชยนืตน้เพิ่มข้ึน ซ่ึงทั้งหมดตอ้งอาศยัระยะเวลาและค่อยๆสร้างความเขา้ใจ 
โดยภาครัฐตอ้งเป็นฝ่ายสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นอาชีพและการตลาดเพื่อชุมชนจะการเปล่ียนรูปแบบการ
ท าการเกษตรและพฒันาคุณภาพชีวิต ท าให้สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได้ในระดบัหน่ึง การแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัพื้นท่ีมาก แต่ขาดการบูรณาการร่วมกนั 
 ตอนที ่3 การพฒันาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
  1. จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันงบประมาณไม่มีสนับสนุนให้ชุมชน อยากให้มี
งบประมาณมากข้ึน อยากใหส้นบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเป่าลมใหแ้ต่ละหมู่บา้น 
  2. ในกระบวนการท างานควรเนน้ระบบการท างานบูรณาการร่วมกนัทุกฝ่าย โดยเร่ิมตั้งแต่
สร้างความตระหนกัให้แต่ละชุมชน สร้างองคค์วามรู่เก่ียวกบัไฟป่าและหมอกควนัให้กบัชุมชน เนน้ชุมชน
ในพื้นท่ีเป็นก าลงัหลกั ส่วนหน่วยงานคอยสนบัสนุน ความรู้ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เนน้การมีส่วนร่วม
และสร้างความเขา้ใจ ควบคู่ไปกบัการใชก้ฎหมาย  
  3. การก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจน การท าขอ้ตกลง เช่น การท าขอ้ตกลงดา้นความร่วมมือ 
(MOU) กบัชุมชนในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ หา้มตดัไม ้ล่าสัตว ์จุดไปเผาป่า เป็นตน้  
  4. เน้นการกระจายอ านาจให้ชุมชนร่วมดูแลพื้นท่ี แต่อยา่งไรก็ตาม การกระจายอ านาจให้
ประชาชนดูแลพื้นท่ีอยา่งเดียวก็ไม่เพียงพอต่อการดูแลพื้นท่ี ซ่ึงชุมชนเองก็ประสบปัญหาหลายดา้นในการ
ดูแลพื้นท่ีเช่นกัน เน่ืองจากว่า ชุมชนไม่มีศกัยภาพในด้านอุปกรณ์ ขอ้มูล และงบประมาณเพียงพอท่ีจะ
น าไปสู่การดูแลพื้นท่ีได ้ดงันั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลสารสนเทศจากรัฐ ในการดูแลทรัพยากรร่วมจึงตอ้ง
เอ้ืออ านวยซ่ึงกนัและกนัในปัจจยัต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ในปัจจุบนั นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัของอุทยานแห่งชาติผาแดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติผาแดง 
อยา่งไรก็ตามนโยบายมีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติังานได ้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐท่ีมีความเขา้ใจ
ในนโยบาย ในส่วนภาคประชาชนตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
สร้างความตระหนกัถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ี อยา่งไรก็ตาม แมน้โยบายสามารถน าไปปฏิบติั
ได้จริง แต่ยงัขาดการประเมินผลท่ีมีความชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจยัของธีระศกัด์ิ เกตุอ าไพ (2554)  
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พบวา่ ขาดการน าขอ้มูลมาเผยแพร่สู่สาธารณะเท่าท่ีควร ท าให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลไดย้าก และปัญหาขาด
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือเพื่อแกไ้ขปัญหา ในดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า 
ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ี แมจ้า้หนา้ท่ีมี
ทกัษะและความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการดบัไฟ แต่ในบางภารกิจตอ้งอาศยัชาวบา้นในพื้นท่ี ซ่ึงชาวบา้นบางส่วน
ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัไฟป่า ดงันั้น จึงควรมีการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัไฟป่าให้กบัชาวบา้นโดยหน่วยงาน
ป่าไมแ้ละเทศบาล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพดล ดวงแกว้ (2560) ท่ีพบวา่ กระบวนการนโยบายป้องกนั
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั จงัหวดัพะเยา ประกอบด้วย การให้ความรู้สร้างความเข้าใจ แก่
ประชาชนทุกคน เพื่อตระหนกัและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั และมีการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ ทันสมัย และอยู่ในสภาพใช้งาน ส าหรับ
กระบวนการ/กิจกรรมด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ของอุทยาน
แห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายจากส่วนกลางแต่มีการวางแผนการท างานร่วมกนั
ของทุกฝ่าย และประสานงานเม่ือพบสถานการณ์ มีการประเมินสถานการณ์ทุก มีการติดตามประเมินผล
นโยบาย อาศยัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีความเหมาะสม มี
การประชุมร่วมกนัในระดบัอ าเภอและประชุมต่อในระดบัต าบล และลงพื้นท่ีในหมู่บา้นเป้าหมาย มีการน า
ปัญหาอุปสรรคมาปรับใช้ในการท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรูฮานิง นิอาซิง (2556) ท าการศึกษา
แนวทางการจดัการไฟป่าขององค์การบริหารส่วนต าบล บาเระใต ้อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส  พบว่า 
ก่อนเกิดภยัพิบติัมีการส ารวจพื้นท่ีเส่ียงภยัและสถานท่ีปลอดภยั เส้นทางอพยพ จดัเตรียมอาหาร น ้ าด่ืม 
ทรัพยากรกูภ้ยัชุดปฐมพยาบาล บุคลากรชุดกู้ชีพกู้ภยัประจ าต าบล (OTOS) ไว ้รวมทั้งมีการจดัตั้งศูนย์
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท่ีมีระบบการบริหารจดัการสาธารณภยัระดบั รวมทั้งจดัตั้งศูนยอ์  านวยการ
เฉพาะกิจป้องกนัและแก้ไขปัญหา    ไฟป่า ระยะเวลาท่ีเกิดภาวะฉุกเฉินจากการเกิดภยัพิบติั ด าเนินการ 
ตรวจสอบและแจง้ภยั ในแง่ของการบงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ มีความเหมาะสม
และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีตอ้งการให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย เขม้ขน้ และรัดกุมมากข้ึน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของธีระศกัด์ิ เกตุอ าไพ (2554)  พบวา่ จากการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานท าให้ทราบวา่ นโยบาย 
และแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัเชียงใหม่ ในการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ ไม่สามารถท า
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้เน่ืองจากเหตุผล ปัญหาการขาดการบงัคบัใชก้ฎหมาย อยา่งไรก็ตามควรใชใ้นบาง
กรณี ถ้าผิดจริง ๆ เช่น การเผาพื้นท่ีเกษตรก็มีความผิด แต่ต้องมาพิจารณาเร่ืองคุณภาพชีวิต คุณธรรม 
มนุษยธรรม วถีิชีวติ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ในปัจจุบนัชุมชนให้ความส าคญัในเร่ืองไฟป่าเพิ่มมากข้ึน 
มีความสนใจ ความใส่ใจมากข้ึน ซ่ึงทั้งหมดตอ้งอาศยัระยะเวลาและค่อยๆสร้างความเขา้ใจ โดยภาครัฐตอ้ง
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เป็นฝ่ายสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นอาชีพและการตลาดเพื่อชุมชนจะการเปล่ียนรูปแบบการท าการเกษตร
และพฒันาคุณภาพชีวิต ท าให้สามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาได้ในระดบัหน่ึง สอดคลอ้งกบันิพิฐพนธ์ 
ลิมณัตชยั (2561) พบวา่ ในปัจจุบนัภาครัฐไดเ้น้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน โดยให้ประชาชน
ร่วมสดงความเห็นตามวาระโอกาสต่างๆ  
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1. ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณ และก าลงัคนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนังบประมาณท่ีภาครัฐให้
นั้นถือวา่ยงันอ้ย รวมถึงก าลงัคนท่ีดูแลยงัไม่ครอบคลุมพื้นท่ีป่ามากนกั แต่ทางเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งได้
ขอก าลงัสนบัสนุนจากทางอาสาสมคัรของหมู่บา้นเขา้มาช่วยท าใหดู้แลครอบคลุมพื้นเส่ียงไดม้ากยิง่ข้ึน 
 2. สร้างความตระหนกัให้แต่ละชุมชน สร้างองคค์วามรู่เก่ียวกบัไฟป่าและหมอกควนัให้กบัชุมชน 
เนน้ชุมชนในพื้นท่ีเป็นก าลงัหลกั ส่วนหน่วยงานคอยสนบัสนุน ความรู้ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เนน้การมี
ส่วนร่วมและสร้างความเขา้ใจ ควบคู่ไปกบัการใชก้ฎหมาย  
 3. สร้างกระบวนการการเป็นหุ้นส่วนของสังคมอนัเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้
เสียของสังคม โดยการการก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนักบัชุมชนในพื้นท่ีในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกนั การออกกฎ กติกาหา้มตดัไม ้ล่าสัตว ์จุดไปเผาป่า  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ภาครัฐควรมีการปรับปรุง กฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัให้มีความชัดเจน เข้มงวดมากข้ึน และ
ประสานงานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการจดัตั้งการประชุมช้ีแจงถึงระเบียบขอ้บงัคบัต่างให้เขา้ใจใน
ทิศทางเดียวกนัเน่ืองจากปัจจุบนัยงัมีประชาชนบางส่วนยงัไม่ทราบถึงกฎระเบียบท่ีภาครัฐได้ก าหนดไว ้
หรือการประชาสัมพนัธ์ท่ียงัไม่ทัว่ถึง 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) การน ามาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวม

ใส่ผา้ไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 ไปปฏิบติัของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปาง 2) 
ปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการด าเนินนโยบาย 3) กระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนใน
การตดัสินใจซ้ือผา้ไทยของเจา้หนา้ท่ีรัฐในจงัหวดัล าปาง และ4) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ 
OTOP ประเภทผา้  เคร่ืองแต่งกายในจงัหวดัล าปาง และใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบ่งเป็นบุคลากร
ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปาง, เจ้าหน้าท่ีรัฐในจงัหวดัล าปาง และผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP 
ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย รวมจ านวน 14 ราย  

ผลการศึกษาพบวา่ ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปางด าเนินการเป็นไปตามแนวทาง 4 ขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนด ส าหรับปัญหา อุปสรรคท่ีพบ คือ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ส่วนใหญ่เป็น
ผูสู้งอาย ุส่งผลใหก้ าลงัการผลิตไม่เพียงพอ และรูปแบบของผา้ไทยไม่ทนัสมยั ไม่ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาด นโยบายดงักล่าวส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐกลุ่มเป้าหมายหลกัสวมใส่ผา้ไทยจ านวน 2 วนัต่อสัปดาห์ตามท่ี
ก าหนด และส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้ไทยจากร้านคา้ทัว่ไปในจงัหวดัล าปาง โดยไม่ไดค้  านึงว่าเป็นผลิตภณัฑ ์
OTOP หรือไม่ และยงัส่งผลใหผู้ผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
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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 
 

บทน า 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 รัฐบาลสมยันายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวตัร  ไดบ้รรจุนโยบาย ‚หน่ึงต าบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ‛์ OTOP – One Tambon One Product ใหเ้ป็นหน่ึงใน 9 นโยบายท่ีตอ้งท าเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความ
เขม้แข็งของชุมชน และยกระดบัความเป็นอยูป่ระชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนให้ดีข้ึน ดว้ยการท าการผลิต การ
จดัการทรัพยากรในพื้นท่ีให้เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันา มีจุดเด่น คุณภาพ และยงัคงอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
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ชุมชนไว ้โดยเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑมี์มาตรฐาน มีความสามารถท่ีจะแข่งขนัทั้งในและนอกประเทศได ้โดย
ภาครัฐท าหน้าท่ีสนับสนุนด้านค าแนะน าทางวิชาการเพื่อผลิตภณัฑ์จะได้รับการพฒันาให้มีรูปแบบท่ี
สวยงาม และทนัสมยั รวมถึงการบริหารจดัการเช่ือมโยงระหว่างสินคา้ชุมชนกบัตลาดต่าง ๆ ด้วยระบบ
ร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วย
ด าเนินการ แบ่งผลติภัณฑ์ OTOP เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) อาหาร 2) เคร่ืองดื่ม 3) ผ้า เคร่ืองแต่งกาย 4) ของ
ใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ 5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และแบ่งการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับ
ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ดาว ผลส าเร็จของนโยบาย OTOP ท าให้สามารถฟ้ืนฟูและเกิดความเข็มแข็งของ
เศรษฐกจิฐานรากในประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกแปลงให้เป็นรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ไปในทุกครัวเรือน (Thaksin  
Shinawatra, ม.ป.ป.) 

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวม
ใส่ผา้ไทย เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการใชแ้ละสวมใส่ผา้ไทย และเพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานภูมิปัญญาของ
คนไทย รวมถึงสร้างรายได้ให้กบัผลิตภณัฑ์ชุมชน ก าหนดแนวทางตามมาตรการเพื่อขบัเคล่ือนในพื้นท่ี 
ดงัน้ี 1) เชิญชวนขา้ราชการ ประชาชนทัว่ไป ร่วมแต่งกายผา้ไทย ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีเพิ่มข้ึน หรือ
อยา่งนอ้ย 2 วนัต่อสัปดาห์ 2) ให้กระทรวงทุกกระทรวงพิจารณาด าเนินการตามมาตรการ สร้างความเขา้ใจ 
การรับรู้นโยบายส่วนราชการในสังกดั  ดว้ยการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์การแต่งกายดว้ยผา้ไทย ผา้พื้นถ่ิน 
รวมทั้ งประชาชนในพื้นท่ี และภาคเอกชน 3) สร้างกิจกรรมให้เกิดการรับรู้ และส่ือต่างๆ ในการ
ประชาสัมพนัธ์ 4) จดัท าแผนงาน และกิจกรรม โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผา้ไทยและผา้ทอ
พื้นเมือง ใหมี้ความย ัง่ยนื ทั้งการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ไทยและผา้พื้นเมืองในพื้นท่ีแต่ละจงัหวดั ก าหนด
รูปแบบรวมทั้งแผนปฏิบติัการรณรงค์ และจดัท าส่ือท่ีเก่ียวกบัวิธีรณรงค์การสวมใส่ผา้ไทย และผา้พื้นเมือง 
เพื่อเกิดค่านิยม ความตระหนกัรู้ เก่ียวกบัการรักษาอตัลกัษณ์ภูมิปัญญาท่ีเป็นมรดกของไทย 5) สร้างความ
ร่วมมือ ก าหนดบทบาท และแผนปฏิบติัการรณรงคร่์วมกบัภาคีเครือข่าย ระหวา่งภาครัฐ ประชาชน เอกชน 
6) จดักิจกรรมให้มีการแต่งกายดว้ยผา้พื้นเมือง ผา้ไทย ในจงัหวดัท่ีเหมาะสมตามระยะเวลา 7) จดักิจกรรม
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาให้เกิดการต่อยอด การแปรรูปผา้ไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค ์โดยใหค้  านึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาท่ีเหมาะสม และรักษาไวซ่ึ้งอตั
ลกัษณ์ของผา้ไทย เพื่อให้ผา้ไทยสามารถจ าหน่ายในตลาดได้ต่อไป และ 8) ประกาศและเชิดชู ยกย่อง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ ประชาชน เอกชน ต้นแบบของจงัหวดัท่ีแต่งกายด้วยผา้ไทย และผา้
พื้นเมืองท่ีเป็นรูปธรรม 
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จงัหวดัล าปางโดยการน าของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปางก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือน
มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผา้ไทย ดว้ยการบูรณาการการท างานร่วมกบัหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นท่ี จ  านวน 4 ขั้นตอน มีระยะเวลาด าเนินการระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
2563 ดงัน้ี 1. ขั้นตอนร่างแนวทาง จดัท าแผนปฏิบติัการรณรงคก์ารแต่งกาย ดว้ยผา้ไทยและผา้พื้นเมืองของ
จงัหวดั 2. ข้ันตอนการสร้างการรับรู้ แจง้แนวทางแผนงานและเชิญชวนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแต่งกายดว้ยผา้
ไทยหรือผา้พื้นเมืองตามโอกาส และความเหมาะสม รวมถึงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 3. ขั้นตอนการ
สนับสนุนกิจกรรมและติดตามมาตรการ ด าเนินกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนงาน ทั้งการคน้หา รวบรวม การ
จดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ไทยและผา้พื้นเมืองของจงัหวดัล าปาง สนบัสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ต่อยอดภูมิ
ปัญญาการแปรรูปผา้ไทยเป็นสินคา้ต่าง ๆ การเสวนาและจดัแสดงนิทรรศการพลิกฟ้ืนอตัลกัษณ์ผา้ถ่ินล าปาง
เพื่อสืบสานอนุรักษใ์หค้งอยูคู่่แผน่ดิน และ 4. ขั้นตอนการประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
หรือ ภาคประชาชนต้นแบบของจังหวัดล าปาง ซ่ึงมีผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ท่ีข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ OTOP 
ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย จ านวนทั้งส้ิน 343 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564) และผา่นการคดัสรร
ดาว ในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 93 ผลิตภณัฑ์ นโยบายดงักล่าวสามารถสร้างรายไดใ้ห้ชุมชนเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบ
ยอดจ าหน่ายในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน ของปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ก่อนการด าเนินการกบัเดือน
กรกฎาคม – กนัยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลงัด าเนินการ พบว่า ยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP 
ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 109.18 ผูศึ้กษาจึงสนใจในการน านโยบายการใชแ้ละสวมใส่
ผา้ไทยไปปฏิบติัของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปาง รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน อุปสรรค ท่ีพบจากการ
ด าเนินนโยบายและกระบวนการตดัสินใจซ้ือผา้ไทยของเจา้หนา้ท่ีรัฐจงัหวดัล าปาง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายในพื้นท่ี รวมถึงหาแนวทาง ขอ้เสนอเสนอแนะ 
ให้กบัผูท่ี้สนใจ หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง น าผลการศึกษาไปปรับใช้และพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานใหมี้ความเหมาะสม 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการน ามาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผา้ไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 

9 มิถุนายน 2563 ไปปฏิบติัของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปาง 
2. เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแกไ้ขในการขบัเคล่ือนการน านโยบายส่งเสริมและ

สนบัสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผา้ไทยไปปฏิบติัของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปางใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
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3. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนในการตดัสินใจซ้ือผา้ไทย
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐในจงัหวดัล าปาง 

4. เพื่อศึกษาผลกระทบการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผา้
ไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 ต่อผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายใน
จงัหวดัล าปาง 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย (ถ้าม)ี 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 

การด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่     
ผ้าไทย ของส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัล าปาง 
1. ขั้นตอนร่างแนวทาง 
2. ขั้นตอนการสร้างการรับรู้ 
3. ขั้นตอนการสนบัสนุนกิจกรรมและติดตามมาตรการ 
4. ขั้นตอนการประกาศยกยอ่งหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชนตน้แบบของจงัหวดัล าปาง 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือผ้าไทยของเจ้าหน้าที่
รัฐในจังหวดัล าปาง 
1. การตระหนกัถึงปัญหา 
2. การแสวงหาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การซ้ือ 
    - ผลิตภณัฑ ์
    - ราคา 
    - การจดัจ าหน่าย 
    - การส่งเสริมการตลาด 
5. การประเมินหลงัการซ้ือ 

ผลกระทบที่เกดิขึน้กบัผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP   
ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย จังหวดัล าปาง 
    - ดา้นผลิตภณัฑ ์
    - ดา้นราคา 
    - ดา้นการจดัจ าหน่าย 
    - ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

เป็นกลุ่มแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกบันโยบายสาธารณะซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีจะด าเนินการ เร่ืองใด ๆ 
และเป็นเร่ืองโดยรวมของสังคม น ามาปฏิบัติในรูปแบบแผนงาน กิจกรรม โครงการ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ในเร่ืองนั้น หรือเพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาในสภาพการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคม ผ่าน
การก าหนดนโยบายสาธารณะ จ านวน 4 ขั้นตอนหลกั คือ การก่อตวันโยบาย การเตรียมร่างขอ้เสนอนโยบาย 
การตดัสินใจก าหนดนโยบาย และการประกาศนโยบาย เพื่อน าไปปฏิบติันั้นมีเป้าหมายอย่างไรรวมถึง
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บับทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย ไดแ้ก่ ระบบราชการ การเมือง ขา้ราชการ 
และผู ้ได้รับผลจากนโยบาย ซ่ึงนโยบายจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับ 1) เป้าหมาย 
วตัถุประสงคข์องนโยบาย 2) ผูก้  าหนดมีความร่วมมือกบัผูน้ านโยบายไปปฏิบติั 3) ลกัษณะของหน่วยงานท่ี
เป็นหน่วยปฏิบติั 4) ทรัพยากรต่าง ๆ มีความพอเพียง 5) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และ 6) การ
ควบคุมและประเมินผล การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของ
กระบวนการและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ปัจจยัท่ีส่งต่อการด าเนินนโยบายนั้น และศึกษาเก่ียวกบั
ปัญหา อุปสรรค การด าเนินการตามนโยบาย โดยน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ พบว่านโยบาย
ส่วนใหญ่ท่ีท าการศึกษาเป็นนโยบายท่ีไดรั้บความสนใจ  

แนวคิดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) 
เป็นแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือ OTOP 

ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยกรมการพฒันาชุมชน ตั้งกลไกการขบัเคล่ือนโครงการให้ ไประดบัจงัหวดั 
และถึงระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล โดยท าหน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน รวมทั้งติดตาม มีการ
ประเมินผลของโครงการเป็นระยะ ๆ ส่งผลให้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีผลส าเร็จจนถึงปัจจุบนั 
การทบทวนงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่เก่ียวกบัการประเมินผลโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ีต่าง ๆ  

แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
แนวคิดท่ีอธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Stages of the Buying Decision Process) ของ

ผูบ้ริโภคทั้ง 5 ขั้นตอน ท่ีส่งผลในการเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการ ดงัน้ี 1) ขั้นตระหนกัถึงความตอ้งการ 
(Need Recognition) เป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและ
สภาพความต้องการท่ีปรารถนา 2) ขั้นคน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีจะซ้ือ หรือข่าวสาร (Information Search) 
ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินค้า บริการ เม่ือได้รับการกระตุน้ 3) การประเมินทางเลือก 
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(Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคก าหนดเกณฑ์ประเมินผลทางเลือกของผลิตภณัฑ์ (Evaluative 
Criteria) 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ประกอบดว้ยการค านึงถึง 4Ps คือ ดา้นของผลิตภณัฑ ์
(Product) การค านึงราคา (Price) สถานท่ีการจดัจ าหน่าย (Place) และส่ิงท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และ 5) พฤติกรรมภายหลงั การซ้ือ (Post-purchase Behavior) เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์มา ผูบ้ริโภคจะ
มีการเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูบ้ริโภคกบัผลการท างานของผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือทบทวน
งานวจิยัพบวา่ส่วนใหญ่เก่ียวกบัการศึกษากระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเร่ืองต่าง ๆ 

 

วธิีวจิัย 
ผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  ใช้วิธีการเก็บและ

รวบรวมขอ้มูลท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary research) และ 2) การ
สัมภาษณ์ (Interview) ดว้ยการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In -Depth Interview) แบ่งผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 ราย คือผูน้ านโยบายไปปฏิบติัของส านกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดัล าปาง ในระดบัผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีระดบัจงัหวดั และเจา้หน้าท่ีระดบัอ าเภอ, ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 4 ราย คือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ให้สวมใส่ผา้ไทย 
ใชว้ิธีคดัเลือกจากการพบเจอโดยบงัเอิญแบ่งเป็นเจา้หนา้ท่ีเพศชายท่ีสวมใส่ผา้ไทยมาปฏิบติังาน จ านวน 1 
ราย สวมใส่ชุดสากลมาปฏิบติังาน จ านวน 1 ราย และเจา้หนา้ท่ีเพศหญิงท่ีสวมใส่ผา้ไทยมาปฏิบติังาน 1 ราย 
และสวมใส่ชุดสากลมาปฏิบติังาน จ านวน 1 ราย และภาคประชาชน จ านวน 5 ราย คือผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ 
OTOP ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกายในระดบั 1 – 5 ดาว โดยคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจงระดบัดาวละ 1 
ราย เพื่อศึกษาผลกระทบจากการด าเนินนโยบายวา่มีความแตกต่างกนั หรือไม่ อยา่งไร ผูใ้ห้ขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 
14 ราย โดยน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนาและหาความเช่ือมโยงขอ้มูล  ท่ีไดต้ามกรอบแนวคิด
ท่ีก าหนด ใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูลและเก็บรวบรวม ส่ิงอา้งอิงต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ  

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ขอ้ค าถามจากแนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้ในการศึกษาจากนกัวิชาการหลาย

ท่าน และไดป้รับใชใ้หเ้หมาะสมเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีตอบวตัถุประสงคง์านวิจยัท่ีไดต้ั้งข้ึน ผลการศึกษา
เบ้ืองตน้ท่ีจะน าเสนอในบทความน้ีแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี              
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ส่วนที่ 1 การน ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 
มิถุนายน 2563 ไปปฏิบัติของส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัล าปาง 

เบ้ืองตน้พบผลการศึกษาวา่ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัของส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปาง
รับทราบและเขา้ใจในวตัถุประสงค์และแนวทางการด าเนินนโยบายอย่างชดัเจน เน่ืองจากกรมการพฒันา
ชุมชนไดแ้จง้วตัถุประสงคแ์ละแนวทางเป็นหนงัสือราชการ ให้หน่วยงานในพื้นท่ีขบัเคล่ือนและปฏิบติัตาม
นโยบายให้เป็นรูปธรรมและบรรลุวตัถุประสงค์ และไดด้ าเนินการเป็นไปตามแนวทางทั้ง 4 ขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีการรายงานผลงานตั้งแต่ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดัให้กรมการพฒันาชุมชนทราบ
ถึงผลลพัธ์การด าเนินงาน โดยจงัหวดัล าปางมีกลุ่มเป้าหมายด าเนินการ คือ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP 
ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 350 ผลิตภณัฑ์ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2565) และผ่านการจดั
ระดบัผลิตภณัฑ ์(Product Level) จ  านวน 93 ผลิตภณัฑ์ แบ่งเป็น ระดบั 1 ดาว จ านวน 12 ผลิตภณัฑ์ ระดบั 2 
ดาว จ านวน 13 ผลิตภณัฑ์ ระดบั 3 ดาว จ านวน 29 ผลิตภณัฑ์ ระดบั 4 ดาว จ านวน 26 ผลิตภณัฑ์ และระดบั 
5 ดาว จ านวน 13 ผลิตภณัฑ ์ในส่วนของความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายดงักล่าว ผูน้ านโยบายมาปฏิบติัมองวา่
เป็นนโยบายท่ีดี เน่ืองจากนโยบายน้ีส่งผลให้เกิดการสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนได ้โดยเฉพาะกลุ่มสตรี 
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ในชุมชน ประกอบกบัสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ท่ีมีคนว่างงานจ านวน
มาก การสั่งซ้ือผา้ไทยท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงหลงัการด าเนินนโยบาย ดึงให้คนในชุมชนเขา้มารวมกลุ่มกนัเพื่อทอ
ผา้ และตดัเยบ็ไวจ้  าหน่ายมากข้ึน และเกิดการอนุรักษผ์ลิตภณัฑ์หตัถกรรมการทอผา้ และการตดัเยบ็เส้ือผา้
ของจงัหวดัล าปาง  

ส่วนที ่2 ปัญหา อุปสรรคทีพ่บในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ส าหรับผูน้ านโยบายไปปฏิบติัและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบายเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัคือผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ คือกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เป็นผูสู้งอาย ุ
ส่งผลให้ก าลังการผลิตมีน้อย เม่ือมีการสั่งจอง สั่งตดั สั่งซ้ือ จ านวนมาก ท าให้การผลิตไม่ทนัตามความ
ตอ้งการการสั่งซ้ือจากลูกคา้ โดยเฉพาะในช่วงท่ีส่วนราชการเขา้มา และไม่มีคนรุ่นใหม่ หรือเยาวชนใน
หมู่บา้น/ชุมชน เขา้ร่วมกลุ่ม ท าใหไ้ม่มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหค้นรุ่นหลงั  

ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือและปัจจัยที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการตัดสินใจซ้ือผ้าไทยของ
เจ้าหน้าทีรั่ฐในจังหวดัล าปาง 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายจากสังกัดต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐท่ีหลากหลายได้รับรู้ 
รับทราบการประชาสัมพนัธ์นโยบายจากส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าปางจากหนงัสือราชการท่ีเป็น
ลกัษณะแจง้เวยีน และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ โดยไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวคือสวม
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ใส่ผา้ไทยทุกวนัองัคาร และวนัศุกร์ และวนัพฤหัสบดี สวมใส่ ‚ผา้ลายขอเจา้ฟ้าสิริวณัณวรีฯ‛ รวมถึงมกั
เลือกสวมใส่ผา้ไทยในการท ากิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญส านกังาน และมองวา่เป็นนโยบายท่ีดี ช่วย
ส่งเสริมการใช้ผา้ไทย ผา้พื้นเมือง และท าให้ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผา้ไทย เกิดรายได้มากข้ึน ในขณะท่ี
วนัหยดุราชการเลือกสวมใส่ชุดสากลมากกวา่ โดยให้เหตุผลวา่ผา้ไทยมีรูปแบบท่ีไม่ทนัสมยั มีราคาสูง และ
เน้ือผา้มีความหนา ไม่ระบายอากาศและเหง่ือ เม่ือสวมใส่จะให้ความรู้สึกร้อน แต่อย่างไรก็ตามยงัมีผูใ้ห้
ขอ้มูลรายหน่ึงกล่าววา่สวมใส่ผา้ไทยทุกวนั เน่ืองจากสวมใส่มานานกวา่ 30 ปี ผา้ไทยนบัเป็นการแต่งกาย
ของการด าเนินชีวติประจ าวนั  

ในส่วนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือผา้ไทย พบวา่ 1) การเลือกซ้ือผา้ไทยเพื่อสวมใส่ส่วนใหญ่เกิด
จากการรับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงความส าคญัของนโยบาย 2) การหาข้อมูลการท าหรือผลิต การ
จ าหน่าย เป็นขอ้มูลการซ้ือจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาและความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีอยู่ในล าดบัแรก 3) ประเมิน
การซ้ือผา้ไทยจากความสวยงามของผลิตภณัฑ์ท่ีตรงตามความชอบและความตอ้งการเป็นล าดบัแรก และ
ความสบายในการสวมใส่เป็นปัจจยัสนบัสนุนในล าดบัท่ีสอง และคุณค่าของผา้ไทย หรือราคาของผา้ไทยจะ
พิจารณาเป็นล าดับถัดมา 4) ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไทยท่ีมีขายทัว่ไปแบบส าเร็จรูป ตามขนาด
มาตรฐาน และราคาในการซ้ือค านึงถึงความเหมาะสมของผา้และความสามารถในการใชจ่้าย ซ่ึงราคานอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) จากร้านคา้ทัว่ไปในจงัหวดัล าปาง โดยไม่ไดค้  านึงหรือทราบ
วา่เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP หรือไม่ และจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น FACEBOOK ส าหรับเร่ืองส่งเสริมใน
การตลาด เช่น การจดัโปรโมชัน่การลดราคาของสินคา้ไม่ไดค้  านึงถึงและไม่ไดติ้ดตามการส่งเสริมการตลาด
นั้น และ 5) หลงัจากซ้ือผา้ไทยมาสวมใส่แลว้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการซ้ือ  

กลุ่มเป้าหมายเสนอแนะใหรั้ฐบาลส่งเสริมและขบัเคล่ือนนโยบายต่อไป เพื่อกระตุน้การสร้างรายได้
ในชุมชน และผูป้ระกอบการควรปรับปรุงรูปแบบผา้ไทยให้มีความทนัสมยั สามารถสวมใส่ไดไ้ม่จ  ากดัทั้ง
เพศ วยั และสวมใส่ไดทุ้กโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายไดย้ิง่ข้ึน 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2563 ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเคร่ืองแต่งกายใน
จังหวดัล าปาง 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายไดรั้บทราบนโยบายจาก
ส านกังานพฒันาชุมชน และไดเ้ตรียมการผลิตผา้ไทยใหพ้ร้อมเพื่อจะสนองนโยบายดงักล่าว มองวา่นโยบาย
ช่วยส่งเสริมใหเ้กิดรายไดม้ากข้ึนอยา่งเท่าตวั มียอดการสั่งซ้ือ สั่งตดั สั่งจองผา้ไทยของกลุ่มผูผ้ลิต จากส่วน
ราชการในจงัหวดัล าปางทั้งในลกัษณะการสั่งตดัแบบเส้ือทีม และแบบส่วนตวัจ านวนมาก แมว้่าจะพบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ก็ตาม  
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ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ไดรั้บผลกระทบทางบวกท่ีเกิดจากการด าเนินนโยบาย เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ประการแรกคือเกิดการสร้างรายไดใ้ห้กลุ่มท่ีเพิ่มข้ึน ประการท่ีสองคือมีกลุ่มลูกคา้เพิ่มมาก
ข้ึน กล่าวคือจากเดิมผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีมีระดบัผลิตภณัฑ์ (Product Level) แตกต่างกนัมีกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัโดยผลิตภณัฑร์ะดบั 1 – 3 ดาว กลุ่มลูกคา้ส่วนมากคือ ประชาชนทัว่ไป เช่น นกัท่องเท่ียว 
กลุ่มลูกคา้ท่ีชอบงานผา้โดยเฉพาะ เช่น ผา้ปักชนเผา่ และผลิตภณัฑ์ระดบั 4 - 5 ดาว กลุ่มลูกคา้ส่วนมากคือ 
เจา้หนา้ท่ีรัฐ และราคาในการจ าหน่ายแตกต่างกนัตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์โดยในระดบั 5 ดาว มีราคาท่ีสูง
ท่ีสุดตามล าดบั ในส่วนของผลกระทบ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ และ 2) ดา้นราคาท่ีใชใ้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ยงัคงรูปแบบและราคาเดิม 3) ด้านช่องทางการจ าหน่ายมีท่ีท าการกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ประจ า และจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์ รวมถึงจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ 4) ดา้นการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด ส านกังานพฒันาชุมชนไดเ้ขา้มาส่งเสริมช่องทางเพิ่มข้ึน เช่น การจดังานจ าหน่าย แสดง
สินคา้ การจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ ทั้ งน้ี ผูป้ระกอบการเสนอแนะให้ขยายผลการด าเนินนโยบายให้
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น ประชาชนทัว่ไป  นกัศึกษา นกัเรียน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนุน และ
การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการทอ การตดัผา้ในพื้นท่ี ใหเ้กิดผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการใหม่ ๆ ข้ึน 

 

อภิปรายผล 
การน านโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผา้ไทยไปปฏิบติัของส านกังานพฒันา

ชุมชนจงัหวดัล าปาง เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวทาง 4 ขั้นตอน และระยะเวลาการ
ด าเนินงานท่ีกรมการพฒันาชุมชนก าหนดไวเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 
2563 โดยนโยบายถูกแปลงออกมาเป็นการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นหนงัสือสั่งการ และมีการรายงานผล
การปฏิบติัให้ผูก้  าหนดนโยบายทราบ จึงส่งผลให้นโยบายเกิดความส าเร็จ เม่ือน าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมา
วเิคราะห์สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ พบวา่ 1) หน่วยก าหนดนโยบายไดมี้การช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละแนว
ทางการปฏิบติัให้หน่วยปฏิบติัทราบอยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 2) การให้ความร่วมมือท่ีดี
ของหน่วยปฏิบัตินโยบาย เน่ืองจากเป็นภารกิจงานท่ีด าเนินการอยู่แล้ว 3) หน่วยปฏิบัติมีภารกิจงาน
ผลิตภณัฑ์ OTOP ท่ีด าเนินการขบัเคล่ือนอยา่งมีความสามารถ สนบัสนุนการด าเนินนโยบายอยา่งเต็มท่ี 4) 
หน่วยปฏิบติัมีความพร้อมทั้งทรัพยากรคน งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งส่ิง
ปลูกสร้างดา้นอาคารสถานท่ี เช่น เจา้หน้าท่ี ผูป้ระกอบการ OTOP ในพื้นท่ี งบประมาณโครงการในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ 5) มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านหนงัสือราชการ 6) กรมฯ ควบคุมการ
รายงานผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน และ 7) มีการประชาสัมพนัธ์ โดยรณรงค์ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 
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สอดคล้องกับปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเ ร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ท่ี
ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ของธนัยวฒัน์  รัตนสัค (2563) ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้นโยบายดงักล่าว
ประสบความส าเร็จและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย คือ 
สามารถสร้างรายไดแ้ละมีกลุ่มลูกคา้เพิ่มมากข้ึน 

ส าหรับกระบวนการตดัสินใจซ้ือผา้ไทยของเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนใหญ่เม่ือทราบนโยบายแล้วได้
ตระหนักถึงความส าคญั และได้หาซ้ือผา้ไทยเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยซ้ือจากร้านค้าทัว่ไปและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงเลือกจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีความงาม และตรงตามความชอบ และความตอ้งการเป็น
ล าดับแรก และไม่ได้ค  านึงถึงการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ในจงัหวดัล าปาง 
เน่ืองจากให้เหตุผลว่ามีราคาสูง เกินก าลงัซ้ือและเกินจากความตอ้งการ และผลิตภณัฑ์ผา้ไทยมีรูปแบบไม่
ทนัสมยั และไม่เป็นสากล การตดัสินใจซ้ือดงักล่าวสอดคล้องกบัขอ้มูลการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ OTOP ในระดบั 4 - 5 ดาว  คือ กลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมีก าลงัซ้ือเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ  โดยหลงัจากซ้ือผา้ไทยแลว้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของภาวิณี  กาญจนาภา (2558) ท่ีกล่าวไวว้า่
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Stages of the Buying Decision Process)  ทั้ง 5 ประการของผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการ 

 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
1. ควรมีการศึกษารวบรวมการจดัการความรู้ดา้นผา้ไทย ผา้พื้นถ่ิน เช่น การผลิต การทอ การตดั 

และการยกระดบัผลิตภณัฑ์ผา้ไทยให้มีการพฒันาท่ีสร้างคุณค่า มีรูปแบบท่ีทนัสมยั และตรงตามความ
ตอ้งการของตลาด โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรเขา้ไปสนบัสนุน ส่งเสริม 
ทั้งองคค์วามรู้ การใหก้ารอบรม และวสัดุอุปกรณ์การผลิตและการทอผา้ใหค้นในชุมชน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน านโยบายไปปฏิบติัของส านักงานพฒันาชุมชนอ่ืน ๆ ท่ี
ใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัล าพูน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงผลการด าเนินการ ปัญหาท่ีพบ อุปสรรคต่าง ๆ 
และขอ้เสนอแนะการด าเนินนโยบายต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบภาระหน้ีสินของครัวเรือน 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาระ

หน้ีสินของครัวเรือน 3) เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการบริหารจดัการภาระหน้ีสินของครัวเรือน โดยกองทุน
ชุมชมของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว 4) เพื่อศึกษาถึงความส าเร็จในการบริหารจดัการหน้ีของ
ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการและ
สมาชิกของศูนยจ์ดัการเงินทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว จ านวนทั้งส้ิน 14 คน ผลการศึกษาพบวา่ ภาระหน้ีสินของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นภาระหน้ีสินระยะยาว ทุกครัวเรือนท่ีกูเ้งินมีการท าสัญญาเงินกูแ้ละมีการผอ่นช าระ
เงินกู้ เกินกว่า 1 ปี  ปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนเกิดจากค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรหลาน การใช้เงิน                          
ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ การกู้ยืมไปประกอบอาชีพ การกู้ยืมเพื่อเป็นทุนไปท างานต่างประเทศ และ
หน้ีสินท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคในชีวติประจ าวนั  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นหน้ีของครัวเรือนไดแ้ก่ปัจจยั
ส่วนบุคคล และปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้  มีผลต่อการเป็นหน้ีของครัวเรือน 
ประกอบกบัปัจจยัทางสังคม ดา้นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ และลูก สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมี
อิทธิพลอยา่งส าคญัในก่อหน้ีสินของครัวเรือน เพื่อน าเงินมาใชจ่้ายในครอบครัว ก็เป็นอีกสาเหตุของการก่อ
หน้ีสินของครัวเรือนดว้ย ความจ าเป็น ในการ ก่อหน้ีสินของครัวเรือนคือ ตอ้งกูเ้งินเพื่อท ามาหากิน ใชเ้ป็น



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 180 PSPARN 2022 

ทุนในการประกอบอาชีพ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นอยา่งอ่ืนอีกหลายอยา่ง แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  ส่งผลการกูย้ืมเงินของสมาชิกในปี 2564  เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2563 ประกอบ
กบัผลการออมเงินของสมาชิกลดลง คณะศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว จึงมีแนวทางการบริหาร
จดัการหน้ีสินของครัวเรือนท่ีมีมากข้ึน โดยใช้การวิเคราะห์ลูกหน้ีจดัประเภทลูกหน้ี  และกระบวนการ
บริหารจดัการหน้ี โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านเวทีประชุมของหมู่บา้นเน้นให้ชาวบา้น มีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริหารจดัการหน้ีสินของครัวเรือนด้วยความสมคัรใจมีการรวมหน้ีสินทุกสถาบนั
การเงินและบริหารจดัการหน้ี ให้เป็น 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และส่งเสริมครัวเรือนให้ด าเนินชีวิต ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพึ่งพาตนเอง ประหยดัอดออมท าบญัชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อให้
ครัวเรือนรับทราบและตระหนกัต่อค่าใชจ่้ายท่ีมีจ  านวนมากเม่ือเทียบกบัรายไดแ้ละทราบรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น
อีกดว้ย  
 

ค าส าคญั:  หน้ีครัวเรือน , การบริหารจดัการหน้ี , กองทุนชุมชน , จงัหวดัล าปาง 
 

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 self-
reliance, 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 

 

บทน า 
ความยากจนเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสังคมไทยและเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีเป็น

ยงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ ในอดีตประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าคญัของการพฒันา
ประเทศท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคญั โดยน าทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานท่ีมีอยู่
ภายในประเทศจ านวนมากมาใช ้โดยอีกส่วนหน่ึงมีการน าเขา้มาจากต่างประเทศ คือเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร
และทุนเพื่อมาใช้ขยายฐานการผลิตภายในประเทศ รัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาการกระจายรายไดไ้ม่เท่าเทียมกนั ก่อให้เกิดช่องว่างและความ
เหล่ือมล ้ าของรายไดท้ั้งในเขตเมืองและชนบทปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในชนบทและชุมชน
เมือง คือการไม่มีทุนและขาดโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ลด
รายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 
2562 (ส านกังานสถิติ,2562) พบวา่ครัวเรือนทัว่ประเทศมีหน้ีสินครัวเรือนทัว่ประเทศประมาณ 21.9  ลา้น
ครัวเรือน  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพฒันาชุมชน,2551)  จึงไดส่้งเสริมสนบัสนุน          
ใหมี้การจดัตั้งสถาบนัการจดัการเงินทุนชุมชน ข้ึนในปี 2551 จนถึงปัจจุบนัมีจดัตั้งสถาบนัการจดัการเงินทุน
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แลว้ จ านวน 924 แห่ง ใน 76 จงัหวดั 877 อ าเภอ ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว หมู่ท่ี 4 ต าบลเสริม
กลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552  ปัจจุบนัศูนยจ์ดัการกองทุน
ชุมชนบา้นเหล่ายาว มีการระดมเงินหุ้น เงินออม และเงินฝากจากสมาชิกและน าเงินเหล่านั้นมาปล่อยกู้
หมุนเวยีนใหก้บัสมาชิก 

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว มีสมาชิกทั้ งหมด 778 คน หรือ 288 ครัวเรือน                        
(ทุกครัวเรือนในบา้นเหล่ายาว เป็นสมาชิกของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้น) ปัจจุบนัมีเงินทุนหมุนเวียน 
27,062,267.85 บาท และจากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2560 – 2564 มียอดลูกหน้ีรวม จ านวน 198 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 68.75 (ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) และในช่วง
ปลายปี 2563  ทัว่โลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ท าให้ส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต่อหลาย ๆ ประเทศ ศูนยจ์ดัการ
กองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว ก็ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวเช่นกนั ผลกระทบดงักล่าวส่งผลให้การออมของ
สมาชิกลดลงจากเดิมขอ้มูลการออมของสมาชิก ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564 มียอดการออมลดลง
มาก เม่ือเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั ประกอบกบัผลการกูย้ืมเงินของสมาชิกเพิ่มข้ึนมาก เป็นเท่าตวั 
ในปี 2563  มีสมาชิกท่ีกูเ้งิน จ านวน 69  ครัวเรือน  เป็นเงินกูจ้  านวน 6,540,000 บาท  แต่ในปี 2564  มีสมาชิก
ท่ีกูเ้งิน จ านวน 87  ครัวเรือน เป็นเงินกูจ้  านวน 12,050,000 บาท  ซ่ึงถือเป็นยอดเงินกูท่ี้เพิ่มข้ึนมาก การกูเ้งิน
ท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ีเป็นส่ิงท่ีน่ากงัวลในการช าระหน้ีของครัวเรือนในอนาคตอีกดว้ย 

ผูศึ้กษาจึงมาความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการจดัการภาระหน้ีสินของครัวเรือนโดยกองทุนชุมชนบา้น
เหล่ายาว อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  โดย
มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาภาระหน้ีสินของครัวเรือน 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาระหน้ีสินของครัวเรือน 3) แนว
ทางการบริหารจดัการภาระหน้ีสินของครัวเรือน โดยกองทุนชุมชนของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่า
ยาว 4) ความส าเร็จในการบริหารจดัการหน้ีของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน 
ได้แก่ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการและสมาชิกของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว  รวม
ทั้งส้ินจ านวน 14 คน  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นหน้ีสินครัวเรือนไดช้ดัเจนมากข้ึน 
ตลอดจนแนวทางการบริหารจดัการหน้ีของกองทุนชุมชน และน าผลการศึกษาคร้ังน้ีเสนอต่อหน่วยงาน                
ของรัฐหรือสถาบนัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งให้ทราบและก าหนดเป็นแนวทาง การขบัเคล่ือนการบริหารจดัการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนไม่ให้สูงเกินไป รวมทั้งผลของการบริหารจดัการหน้ีของศูนย์จดัการ
กองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว สามารถเป็นแนวทางในการหามาตรการในการสร้างกระบวนการบริหารจดัการ
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หน้ีสินโดยกองทุนชุมชนอ่ืน ๆ ให้สามารถมีระบบการบริหารจดัการหน้ีสินครัวเรือนให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี พึ่งพาตนเองได ้มีหน้ีนอ้ยลง ด ารงชีวติดว้ยความสุขตลอดไป   
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาภาระหน้ีสินของครัวเรือน  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาระหน้ีสินของครัวเรือน  
3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการบริหารจดัการภาระหน้ีสินของครัวเรือน โดยกองทุนชุมชนบา้น

เหล่ายาว  
4. เพื่อศึกษาถึงความส าเร็จในการบริหารจดัการหน้ีของกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาวกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหารจดัการหนีโ้ดยกองทุนชุมชน ศูนย์จดัการ
กองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว 
- การส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูล  
- การวเิคราะห์ขอ้มูลลูกหน้ีและจดัประเภทลูกหน้ี  
- กระบวนการปรับโครงสร้างหน้ี  
- การบริหารจดัการหน้ี  
- การติดตามและสนบัสนุน 

ความส าเร็จของการบริหารจัดการหนี ้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                          
- สามารถลดหน้ีสินครัวเรือนได ้ 
- สามารถปลดหน้ีได ้ 
- ไม่เป็นหน้ีเพ่ิมข้ึน 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อภาระหนีสิ้นของครัวเรือน 
   - ปัจจยัทางวฒันธรรม 
   - ปัจจยัทางสงัคม 
   - ปัจจยัส่วนบุคคล 
   - ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 

ภาระหนีสิ้นของครัวเรือน 
- หน้ีสินหมุนเวยีน                                            
- หน้ีสินระยะยาว 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง) 
1. แนวคิดเกี่ยวกับหนี้  ความหมายสั้นๆ แปลวา่ เป็น ‚ภาระ‛ หรือ ‚หนา้ท่ี‛ ซ่ึงหมายถึงความเป็น

หน้ี นัน่เอง หากมองจากทางดา้นลูกหน้ี โดยเป็นผูมี้ความผกูพนัจะตอ้งช าระหน้ีและหากมองดา้นเจา้หน้ีถือ
ว่า เป็นสินทรัพย ์(Asset) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นของเจา้หน้ี เม่ือมองทางดา้นลูกหน้ี คือ ความรับผิด
ทางดา้นการเงินของลูกหน้ี สามารถการจ าแนกประเภทหน้ีสินจะพิจารณาจากความแตกต่างของระยะเวลา ใน
การช าระหน้ีซ่ึงมีระยะเวลาในการช าระหน้ี ท่ีแตกต่างกนั หน้ีสินมี  2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) หน้ีสินหมุนเวียน 
(Current Liabilities) หรือหน้ีสินระยะสั้น และ (2) หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Long-Term Liabilities) หรือ 
หน้ีสินระยะยาว คือหน้ีสินหรือภาระผูกพนัท่ีมีระยะเวลาการช าระนานเกินกวา่12 เดือน หรือเกินกว่าหน่ึง
รอบ  

2.แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ี
อิทธิพลออกท่ีกระทบ ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางท่ีสุด ลึกล ้าท่ีสุด  (2) ปัจจยัทางสังคม ปัจจยั
ทางสังคมท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีมากมาย (3) ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งอิทธิพล
ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เช่น อายุ วฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได ้และ (4) ปัจจยัทางดา้น
จิตวิทยา ท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การจูงใจ (motivation) การรับรู้ 
(perception) การเรียนรู้ (learning) ความเช่ือและทศันคติ  
 3. การบริหารจัดการหนีสิ้น  
การบริหารจดัการหน้ีสิน เป็นการบริหารจดัการหน้ีสินเป็นการบริหารจดัการหน้ี  เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทั้งสถาบนัการเงินและลูกหน้ี การบริหารจดัการหน้ีสินมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ี การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นกระบวนการท่ีเจา้หน้ีและลูกหน้ีสมคัรใจท่ี จะแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดย
ไม่จ  ากดัวงเงินหน้ีท่ีจะตกลงกนัระหวา่งเจา้หน้ีและลูกหน้ี กล่าวคือ ไม่วา่จะเป็นลูกหน้ีรายใหญ่หรือรายยอ่ย
ก็สามารถท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างน้ี หากเจา้หน้ียินยอมท่ีปรับปรุง และการประนอมหน้ี Composition 
หมายถึง การท่ีเจา้หน้ียินยอมลดจ านวน หน้ีสินลง จ านวนหน้ีท่ียอมลดให้จะมากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัการ
ต่อรองระหวา่งเจา้หน้ีแมบ้างคร้ังจะไดรั้บการช าระหน้ีไม่สูงแต่ถือวา่ดีกวา่ไปฟ้องร้องซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายทาง
ศาลและเป็นการรักษา ช่ือเสียงของเจา้หน้ีรวมทั้งกิจการลูกหน้ีก็ไม่ตอ้งตกเป็นการลม้ละลาย 
 4. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
               ปัญหาหน้ีครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีทางรัฐบาลได้ให้ความส าคัญโดยการก าหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาหน้ีครัวเรือน ซ่ึงหน้ีครัวเรือนไทยในปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
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78 ต่อ GDP ถือวา่อยูใ่นระดบัสูงเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของประเทศตลาดเกิดใหม่ ท่ีประมาณร้อยละ 40 อีกทั้ง
หน้ี ครัวเรือนไทยกลบัมาขยายตวัเร่งข้ึนตั้งแต่คร่ึงหลงัของปี 2560 ซ่ึงพบวา่ ‚คนไทยเร่ิมเป็นหน้ีเร็วข้ึนเป็น
หน้ีนานข้ึนและเป็นหน้ีมากข้ึน‛ และสะทอ้นวา่คนไทยจ านวนไม่นอ้ยก าลงัติดอยูใ่นวงจรหน้ีท่ีส่วนหน่ึงมา
จาก การขาดวนิยัและความรู้ทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 หนา้ 24)  

กรมการพฒันาชุมชนมีภารกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพให้เกิดข้ึนในหมู่บา้น/
ชุมชน โดยให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเงินทุนชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพ และเห็นความส าคญัของ
การแกปั้ญหา หน้ีครัวเรือนท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาท่ีตน้ตอโดยเร่ิมตน้ท่ีระดบัครัวเรือน จึงไดด้ าเนินการส่งเสริม
สนบัสนุนให้มี การจดัตั้งสถาบนัการจดัการเงินทุนชุมชน (ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน) ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีเกิดจากการเป็นหน้ีกองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนท่ีเกิด
จากการรวมตวัของชาวบา้นเอง และกองทุนท่ีจดัตั้งโดยภาครัฐผา่นกระบวนการบริหารจดัการหน้ี เป้าหมาย
คือ ‚การลดหน้ี/ปลดหน้ี‛  ของครัวเรือน เป้าหมาย แกไ้ขปัญหาหน้ีสินครัวเรือน โดยใชก้ระบวนการบริหาร
จดัการหน้ีไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (บริหารจดัการเงินทุนชุมชนโดยใช้เงินทุนท่ีมีอยูใ่นชุมชนแกปั้ญหา
หน้ีสินครัวเรือน) ใหส้ามารถ ลดหน้ี และ ปลดหน้ีไดใ้นท่ีสุด  
 

วธิีการวจิัย 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใช้เป็นวิธีการศึกษา

ปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเลือกพื้นท่ีวิจยัแบบเจาะจง คือ ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว หมู่ท่ี 4 
ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง  ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีเงินทุนจ านวนมาก และมีการปล่อยให้
สมาชิกกูม้ากเช่นกนั บา้นเหล่ายาวมีครัวเรือนทั้งหมด 288 ครัวเรือนยอดรวมครัวเรือนท่ีกูต้ ั้งแต่ ปี 2560 – 
2564 จ านวน 198 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  68.75 และในปี 2564  มีครัวเรือนท่ีกูเ้งินจ านวน 87 ครัวเรือน ซ่ึง
มีครัวเรือนท่ีกูเ้พิ่มมากกวา่ปี 2563 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออก 3 ระดบัคือ ระดบัสมาชิก 
ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีกูเ้งินในปี 2564  จ  านวน 10 คน (ใช้วิธีคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการเลือกผูท่ี้กูเ้งิน
ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปี 2564 ท่ี เต็มใจและยินดีเปิดเผยข้อมูล) ระดับคณะกรรมการ                             
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน เหล่ ายาว  ได้แ ก่  ต าแหน่งประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน                             
บ้านเหล่ายาว และต าแหน่งเหรัญญิก และระดับผู ้สนับสนุน ได้แก่  พัฒนาการอ า เภอเสริมงาม                    
และพฒันากรผูรั้บผิดชอบต าบลเสริมกลาง รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 14 คน ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลใน
การวจิยั เป็นระยะเวลา 10  เดือน ( เดือนสิงหาคม 2564 –   เดือนพฤษภาคม 2565) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)  ท่ีเน้นความ
หลากหลายและความครอบคลุมของขอ้มูล โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะในดา้นต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ในรูปแบบการจดัการหน้ีสินครัวเรือน โดยใชแ้นวทางการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ในลกัษณะของการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามแนวทางการสัมภาษณ์  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
โดยใชร่้วมกบัการจดบนัทึกภาคสนาม เทปบนัทึกเสียง และกลอ้งถ่ายรูป  

การศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นการคน้ควา้รายงานการศึกษาและมีการ
จดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น เอกสารทางวิชาการหนงัสือ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data โดยจะใชว้ิธีการแบบ Snow Ball ระดบั
ชุมชน เขา้มาช่วยเพื่อใหไ้ดแ้หล่งขอ้มูลและสามารถคดัเลือกตวัผูใ้หข้อ้มูลไดเ้ร่ิมตนัจากการเขา้ไปเก็บขอ้มูล
เบ้ืองตนัเก่ียวกบัขอ้มูลภายในชุมชน/พื้นท่ีชั้นแรกในการเดินทางเขา้พื้นท่ีผูว้ิจยัจะเดินทางเขา้ไปในชุมชน/
พื้นท่ีโดยการเขา้ไปท าความรู้จกัคุน้เคยเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในชุมชนโดยผูว้ิจยัเลือก ท่ี
จะไปสอบถามเพื่อท าความรู้จกัจากการปฏิสัมพนัธ์กบัผูน้ าชุมชน  จากนั้นผูว้ิจยัก็เขา้ไปอาศยัอยูร่่วมภายใน
ชุมชน แนะน าตวั และช้ีแจงถึงรายละเอียดของการเขา้มาท าการศึกษาคร้ังน้ีสร้างความสัมพนัธ์ โดยการเขา้
ร่วมกิจกรรมของชุมชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจวตัรประจ าวนั ประกอบกบัการสังเกตและพูดคุย น าไปสู่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีจะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์นงานวิจยั 
รวมทั้งมีการตรวจสอบขอ้มูลในการจดัการสนทนากลุ่ม ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัจากนั้นน าเอาขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์รายวนัและวิเคราะห์ขอ้มูลรวมเพื่อน ามาเขียนรายงานน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิ ธีการพรรณนาเชิง
วเิคราะห์ (Descriptive Analysis)  ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อน ามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 

ผลการศึกษา 
1. ศึกษาภาระหนีสิ้นของครัวเรือน พบวา่ภาระหน้ีสินของครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นภาระหน้ีสินระยะ

ยาว จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน มีครัวเรือนท่ีกูเ้งินในปี 2564  จ  านวน 87 
ครัวเรือน  ทุกครัวเรือนท าสัญญากู้เงินเกินกว่า 1 ปี และในสัญญาไม่มีการระบุระยะเวลาการจ่ายเงินท่ี
แน่นอน บางคนจ่ายแต่ดอกเบ้ียเท่านั้น แต่ในการท าสัญญากูเ้งินคณะกรรมศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้น
เหล่ายาว ไดใ้หส้มาชิกท่ีกูเ้งินจ านวนเกินกวา่ 20,000 บาท ต่อครัวเรือน ตอ้งน าหลกัทรัพยม์าประกนั ในการ
ท าสัญญาเงินกู้ ศูนย์จดัการกองทุนชุมชนเปิดด าเนินการทุกวนัอาทิตย์ มีการด าเนินการรับฝากเงินของ
สมาชิก และมีบริการกูเ้งินใหก้บัสมาชิก คลา้ยคลึงกบัระบบธนาคารเพื่อความสะดวกสบายแก่สมาชิก 
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2 . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือน ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม ปัจจยั
ส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้ มีผลต่อการเป็นหน้ีของครัวเรือนประกอบกับปัจจยัทางสังคม  ทางด้าน
ครอบครัว ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่ และลูก สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว มีอิทธิพลอยา่งส าคญัในก่อหน้ีสินของ
ครัวเรือน เพื่อน าเงินมาใชจ่้ายในครอบครัวก็เป็นอีกสาเหตุของการก่อหน้ีสินของครัวเรือนดว้ย   

ความจ าเป็นในการก่อหน้ีสินของครัวเรือนสาเหตุของการก่อหน้ีสินของครัวเรือน ไดแ้ก่  1. กูเ้งิน
ไปลงทุนประกอบอาชีพ  บา้นเหล่ายาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจะน าเงินกูไ้ปใชป้ระกอบอาชีพ 
ซ้ือปุ๋ย ซ้ือเมล็ดพนัธ์ ตลอดจนการลงทุนเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่กลบัได้ผลผลิตท่ีไม่แน่นอน 
ข้ึนอยู่กบัดิน ฟ้า อากาศ และน ้ า ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้ หากฤดูกาลไหนท่ีเกิดภยัพิบติัผลผลิตก็ไม่
สามารถเก็บเก่ียวได ้ก็จะไม่มีรายไดท้  าให้ครัวเรือนจ าเป็นตอ้งกูเ้งินมาใชจ่้ายในครัวเรือน เพราะไดร้ายได้
น้อยกว่าการลงทุนท่ีเสียไป 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน การกู้เงินเพื่อให้
ลูกหลานเรียน เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการก่อหน้ีสินครัวเรือน เพราะบา้นเหล่ายาวเป็นสังคมชนบท เด็กจะ
ถูกทิ้งใหต้า ยาย ปู่  ยา่ เล้ียงดู ส่วนพอ่แม่ของเด็กก็ตอ้งไปท างานต่างจงัหวดั ไม่ไดส่้งเงินค่าใชจ่้ายให้ หรือส่ง
ให้แต่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายท่ีจ่ายไป จึงจ าเป็นตอ้งกูเ้งินเพื่อให้ลูกหลานไดเ้รียน ประกอบในช่วงสถานการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีรุนแรงส่งผลให้โรงเรียนตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นใน
รูปแบบออนไลน์ ท าใหค้รอบครัวมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือโทรศพัทห์รือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อใชใ้นการ
เรียนการสอน  ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมอีกจ านวนมาก  3. การใชเ้งินไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขาด
วนิยัในการใชเ้งิน เกิดเป็นหน้ีสะสม น าการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง เช่นการซ้ือหวย การเล่นการพนนั ท าการ
ผอ่นช าระส่ิงของ การซ้ือของดว้ยบตัรเครดิต ท าให้ตอ้งมีหน้ีสินหลาย ๆ อย่างท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายตอ้งใช้ จน
ตอ้งเป็นหน้ีเพิ่ม และ 4. ภาระหน้ีท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคประจ าวนัการใช้การฟุ่มเฟือยและรายจ่าย
จ าเป็นเพิ่มเติม เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครัวเรือนมีความจ าเป็นตอ้ง
ใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหน้ากากอนามยั  ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือ ฯลฯ ซ่ึงเป็น
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนมาเป็นจ านวนมาก หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมี
ความรุนแรงมากข้ึน ท าให้ครัวเรือนมีการกูเ้งินเพิ่มข้ึน เพราะครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน แต่ระดบัรายได้
น้อยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ท าให้ตอ้งน าเงินท่ีฝากไว ้หรือจ าเป็นตอ้งกูเ้พิ่ม หรือน าเงินอนาคตมาใช ้                                        
เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้าย                               

3.  กระบวนการการบริหารจัดการภาระหนี้สินของครัวเรือน โดยกองทุนชุมชนของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว ความเดือนร้อนของสมาชิกท่ีไม่มีเงินจ่ายหน้ีสิน จึงเขา้ไปบริหารจดัการหน้ีสิน
ของครัวเรือนโดยใชค้วามสมคัรใจและยินยอมเปิดเผยขอ้มูลการเป็นหน้ีของครัวเรือน ทั้งหน้ีในชุมชนและ
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หน้ีในสถาบนัการเงินต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลูกหน้ีและจดัประเภทลูกหน้ีท่ีคา้งช าระโดยจดั
ลูกหน้ีออกเป็น 3 ประเภท  คือ ลูกหน้ีท่ีมียอดหน้ี 0 – 50,000 บาท  ลูกหน้ีมียอดหน้ี 50,001 – 100,000 บาท  
และลูกหน้ี 100,000 – 300,000 บาท โดยใหลู้กหน้ีท่ีมี      ความสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการบริหารจดัการหน้ี
ดว้ยความสมคัรใจของตนเอง โดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านเวทีประชุมของหมู่บา้นเพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือผูกู้เ้งินท่ีมีปัญหาในการส่งใชเ้งินกู ้ท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมบริหารจดัการหน้ีใชแ้รงจูงใจท่ีผา่น
มติท่ีประชุม เม่ือครัวเรือนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมจะตอ้งเปิดเผยหน้ีทุกสถาบนัการเงินให้กบัคณะกรรมการศูนย์
จดัการกองทุนชุมชน เพื่อหาแนวทางการจดัการหน้ี โดยใช้กระบวนการ ‚ปิดหน้ีคา้ง ก่อหน้ีใหม่ สบายใจ
สัญญาเดียว‛  

ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว จะน าเงินของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนน าไปช าระหน้ีแทน
ครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีของสถาบนัการเงินอ่ืน และจะด าเนินการท าสัญญากูเ้งินกบัศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน
ใหม่ โดยมีการรวมหน้ีสินทั้งหมดของครัวเรือน ให้เหลือเพียง 1 ครัวเรือน 1 สัญญา นอกจากน้ียงัมีการจูงใจ
ครัวเรือนโดยการปรับลดดอกเบ้ียให้กบัครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมการบริหารจดัการหน้ี จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
15 บาท/ปี เหลือเพียงร้อยละ 12 บาท/ปี และครัวเรือนสามารถยมืเงินจากกองทุน ‚ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ี
ได‛้ โดยไม่เสียดอกเบ้ียเพื่อให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม  โดยก าหนดกระบวนการบริหารจดัการ
หน้ีโดยระบุยอดการช าระหน้ีใหค้รัวเรือนไดเ้ลือกตามความเหมาะสมของครัวเรือนเอง เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
(1) รวมหน้ีจ่ายดอกเบ้ียร้อยละ 12 บาท/ปี จ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือนร้อยละ 10 % ของยอดคงเหลือเงินกู ้ และ
สามารถยืมเงินจากกิจกรรม ‚ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ีได‛้ จ านวน 30,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 2 ปี  
และจ่ายดอกเบ้ียร้อยละ 12 บาท/ปี จ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือนร้อยละ 5 % ของยอดคงเหลือเงินกู ้ และสามารถ
ยืมเงินจากกิจกรรม ‚ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ีได‛้ จ านวน 10,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 1 ปี ทั้งน้ี
ส่งเสริมใหค้รัวเรือนยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจดักิจกรรมให้ความรู้กบัสมาชิกในการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกบัรายได ้ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มจะ
สามารถเป็นเงินทุนในการใชช้ าระหน้ีได ้

4 .  ความส าเร็จในการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว                            
มีค รัว เ รือนท่ีกู้ เงินของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเหล่ ายาว  ในปี  2564  จ  านวน 87  ค รัว เ รือน                               
แต่สมัครใจร่วมกระบวนการบริหารจัดการหน้ีเพียง 16 ครัวเรือน หน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่                 
ท่ีเขา้ร่วมเป็นหน้ีสินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน้ีสินจากสหกรณ์การเกษตรอ าเภอ
เสริมงาม และหน้ีสินจากศูนย์จัดการกองทุนชุมชน แต่ไม่มีหน้ีนอกระบบโดยมีความส าเร็จในการ
ด าเนินงานบริหารจดัการหน้ีของครัวเรือนท่ีกู้ยืมเงิน ครัวเรือนท่ีรวมหน้ีได้จ  านวน 16 ครัวเรือน จากยอด
ครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีของปี 2564 จ านวน 87 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.39 ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโดยใช้
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กระบวนการบริหารจดัการหน้ีจ่ายดอกเบ้ียร้อยละ 12 บาท/ปี  จ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือนร้อยละ 10 % ของ
ยอดคงเหลือเงินกู้  และสามารถยืมเงินจากกิจกรรม ‚ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ีได้‛ จ  านวน 30,000 บาท 
ระยะเวลาการคืนเงิน 2 ปี  จ  านวน 9 ครัวเรือน และจ่ายดอกเบ้ียร้อยละ 12 บาท/ปี จ่ายช าระเงินตน้ทุกเดือน
ร้อยละ 5 % ของยอดคงเหลือเงินกู ้  และสามารถยมืเงินจากกิจกรรม ‚ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ีได‛้  จ  านวน 
10,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 1 ปี  เป็นจ านวน 5 ครัวเรือน และมีครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมในการบริหาร
จดัการหน้ีแต่ไม่ไดเ้ลือกรูปแบบการจ่ายช าระหน้ีทั้งสองรูปแบบแต่ใชก้ระบวนการเพียงแค่การรวมหน้ีสิน
ของครัวเรือนเท่านั้น จ  านวน 2 ครัวเรือน  ณ  เดือนมีนาคม 2565 มีหน้ีสินของครัวเรือนท่ีสามารถลดได ้                         
จ  านวน 58,200 บาท  จากยอดหน้ีสิน 16 ครัวเรือน จ านวนเงิน 560,900 บาท นอกจากน้ีศูนยจ์ดัการกองทุน
ชุมชนบา้นเหล่ายาว ยงัส่งเสริมให้สมาชิกท่ีกูใ้หม่ทุกครัวเรือนมีการจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน ท าให้ชุมชน
เห็นผลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในแต่ละวนัตลอดทั้งเดือน และคน้พบร่วมกนัว่า การแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน ท่ี
สามารถท าได้ด้วยตนเองในเบ้ืองตน้ คือ 1) ตอ้งลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นโดยผ่านการทบทวนร่วมกนัของ
สมาชิกในครอบครัวตนเอง อยา่งจริงจงั และตอ้งเปล่ียนพฤติกรรมชีวิต เช่น ลดการด่ืมสุรา ลดการสูบบุหร่ี ลด
การเล่นหวย เป็นตน้ เพื่อให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในแต่ละวนั  2) เพิ่มรายไดด้ว้ยการหารายไดเ้สริม การเล้ียง
สัตว ์ปลูกพืชผกั ท่ีตอ้งใชเ้พื่อบริโภคในครัวเรือน และน าไปจ าหน่ายและส่งเสริมใหมี้การออมเพิ่มข้ึนดว้ย  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
1. ภาระหนี้สินของครัวเรือน จากผลการวิจยัพบวา่ภาระหน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นภาระ

หน้ีสินระยะยาว  คณะกรรมการศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนมีครัวเรือนท่ีกูเ้งิน ในปี 2564 จ านวน 87 ครัวเรือน  
ทุกครัวเรือนเป็นการท าสัญญากูเ้งินเกินกว่า 1 ปี และไม่มีระยะเวลาการจ่ายเงินท่ีแน่นอน บางคนจ่ายแต่
ดอกเบ้ียเท่านั้น แต่ในการท าสัญญากูเ้งินคณะกรรมศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว ไดใ้ห้สมาชิกท่ีกู้
เงินจ านวนเกินกว่า 20,000 บาท ต่อครัวเรือน ตอ้งน าหลกัทรัพยม์าประกนั ในการท าสัญญาเงินกู้ มีการ
ปล่อยเงินกูม้ากสุดถึง 600 ,000 บาท ต่อสัญญา  ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนด าเนินการทุกวนัอาทิตย ์มีการ
ด าเนินการรับฝากเงินของสมาชิกและมีบริการกูเ้งินของสมาชิกดว้ย โดยคณะกรรมการศูนยจ์ดัการกองทุน
ชุมชนจะมีการผลดัเปล่ียนเวรกนัในการท าหนา้ท่ีบริการสมาชิกทุกวนัอาทิตย ์  

2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือน ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม ปัจจยั
ส่วนบุคคลด้านอาชีพ รายได้ มีผลต่อการเป็นหน้ีของครัวเรือนประกอบกับปัจจยัทางสังคม  ทางด้าน
ครอบครัวไม่วา่จะเป็นพ่อแม่ และลูก สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมีอิทธิพลอยา่งส าคญัในก่อหน้ีสินของ
ครัวเรือน เพื่อน าเงินมาใชจ่้ายในครอบครัวก็เป็นอีกสาเหตุของการก่อหน้ีสินของครัวเรือนดว้ย   
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ความจ าเป็นในการก่อหน้ีสินของครัวเรือนสาเหตุของการก่อหน้ีสินของครัวเรือนไดแ้ก่ 1. กูเ้งินไปลงทุน
ประกอบอาชีพบา้นเหล่ายาว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จะน าเงินกูไ้ปใชป้ระกอบอาชีพ ซ้ือปุ๋ย ซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุ ตลอดจนการลงทุนเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่กลบัไดผ้ลผลิตท่ีไม่แน่นอน ท าให้รายได้
ไม่คุม้ค่ากบัรายจ่าย 2. ค่าใชจ่้ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน การกูเ้งินเพื่อให้ลูกหลานเรียน 
ประกอบในช่วงสถานการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีรุนแรงส่งผลให้โรงเรียนตอ้งปรับรูแบบการ
เรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์ท าให้ครอบครัวมีความจ าเป็นต้องซ้ือโทรศัพท์หรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกจ านวนมาก  3. การใช้เงินไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขาดวนิยัในการใชเ้งิน เกิดเป็นหน้ีสะสม น าการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง เช่นการ
ซ้ือหวย การเล่นการพนนั ท าการผ่อนช าระส่ิงของ การซ้ือของดว้ยบตัรเครดิต ท าให้ตอ้งมีหน้ีสินหลาย ๆ                              
อย่าง ท่ีจ  า เ ป็นต้องจ่ายต้องใช้  จนต้องและ 4.  ภาระหน้ี ท่ี เ กิดจากการอุปโภคบริโภคประจ าว ัน                                    
การใช้การฟุ่มเฟือยและรายจ่ายท่ีจ า เป็นเพิ่มเติม เ น่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ                     
ไวรัสโคโรนา 2019 ครัวเรือนมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหน้ากากอนามยั  ซ้ือเจล
แอลกอฮอล ์ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือ ฯลฯ ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนมาเป็นจ านวนมากหลงัจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้ครัวเรือนมีการกู้เงินเพิ่มข้ึน เพราะ
ครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายมากข้ึน แต่ระดบัรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ท าให้ตอ้งน าเงินท่ีฝากไว ้หรือ
จ าเป็นตอ้งกูเ้พิ่ม หรือน าเงินอนาคตมาใช ้ เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งสาวิตรี  รังสิ
ภทัร์และคณะ(2554) ท่ีพบว่า สาเหตุหน่ึงของปัญหาหน้ีสินเกิดจากปัจจยัส่วนบุคคล การขาดความรู้ดา้น
การเงิน การขาดวินยั  ในการใช้จ่ายเงิน การน าเงินในอนาคตมาใช้จ่ายโดยไม่ไดค้  านึงถึงตน้ทุนของเงินท่ี
กูย้ืมมาวา่มีอตัราดอกเบ้ียเท่าไหร่ แหล่งการให้กูย้ืมนอกระบบท่ีเขา้ถึงไดง่้ายถึงแมจ้ะมีตน้ทุนสูงถึงร้อยละ 
20 ต่อเดือน จึงไดรั้บความนิยมและเป็นทางออกของการแกปั้ญหาในระยะสั้นแต่สร้างปัญหาต่อเน่ืองใน
ระยะยาวตามมา และสอดคลอ้งกบัโสภณ มูลหา และคณะ (2562) ท่ีพบวา่ สาเหตุและปัจจยัของการเป็นหน้ี
เกิดจากครัวเรือมีค่าใชจ่้ายมากแต่มีระดบัรายไดน้้อยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ท าให้ตอ้งน าเงินอนาคตมา
ใช ้เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้าย  

3.  กระบวนการการบริหารจัดการภาระหนี้สินของครัวเรือน  โดยกองทุนชุมชมของ                        
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเหล่ายาว เห็นความเดือนร้อนของสมาชิกท่ีไม่ มี เ งิน จ่ายหน้ีสิน                             
จึงเขา้ไปบริหารจดัการหน้ีสินของครัวเรือน โดยใชค้วามสมคัรใจและยินยอมเปิดเผยขอ้มูลการเป็นหน้ีของ
ครัวเรือน ทั้งหน้ีในชุมชนและหน้ีในสถาบนัการเงินต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลูกหน้ีและจดั
ประเภทลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ โดยจดัลูกหน้ีออกเป็น 3 ประเภท  คือ ลูกหน้ีท่ีมียอดหน้ี 0 – 50,000 บาท  ลูกหน้ีมี
ยอดหน้ี 50,001 – 100,000 บาท  และลูกหน้ี 100,000 – 300,000 บาท โดยให้ลูกหน้ีท่ีมีความสมคัรใจเขา้สู่
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กระบวนการบริหารจดัการหน้ีดว้ยความสมคัรใจของตนเอง โดยใชก้ารมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผา่นเวที
ประชุมของหมู่บา้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผูกู้เ้งินท่ีมีปัญหาในการส่งใชเ้งินกู ้ท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมบริหาร
จดัการหน้ีใช้แรงจูงใจท่ีผ่านมติท่ีประชุม เม่ือครัวเรือนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมจะต้องเปิดเผยหน้ีทุกสถาบนั
การเงินให้กบัคณะกรรมการศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน เพื่อหาแนวทางการจดัการหน้ี โดยใช้กระบวนการ 
‚ปิดหน้ีคา้ง ก่อหน้ีใหม่ สบายใจสัญญาเดียว‛  

ศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว จะน าเงินของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนน าไปช าระหน้ีแทน
ครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีของสถาบนัการเงินอ่ืน  และจะด าเนินการท าสัญญากูเ้งินกบัศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน
ใหม่ โดยมีการรวมหน้ีสินทั้งหมดของครัวเรือน ให้เหลือเพียง 1 ครัวเรือน 1 สัญญา นอกจากน้ียงัมีการจูงใจ
ครัวเรือนโดยการปรับลดดอกเบ้ียให้กบัครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมการบริหารจดัการหน้ี จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
15 บาท/ปี เหลือเพียงร้อยละ 12 บาท/ปี และครัวเรือนสามารถยมืเงินจากกองทุน ‚ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ี
ได‛้ โดยไม่เสียดอกเบ้ียเพื่อใหเ้ป็นทุน ในการประกอบอาชีพเสริม ทั้งน้ีส่งเสริมให้ครัวเรือนยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   และมีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้กบัสมาชิกในการวางแผนการใชจ่้ายเงินให้เหมาะสม
กบัรายได ้ส่งเสริมใหมี้การประกอบอาชีพเสริม เพื่อใหมี้รายไดเ้พิ่มจะสามารถเป็นเงินทุนในการใชช้ าระหน้ี
ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรศรี งามวิทยาพงศ ์ (2549) ซ่ึงกล่าวถึงแนวทางการบริหารจดัการแกปั้ญหา
หน้ีสินครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ ส่งเสริมการบริหารการเงินในการบริหารรายได้และรายจ่ายของตวัเอง 
(Financial Literacy) ใหค้วามรู้เร่ืองการค านวณดอกเบ้ียและเงินตน้  รวมทั้งส่งเสริมวินยัทางการเงิน โดยการ
ฝึกกอบรมให้ความรู้ในการบริหารจดัการหน้ีสินและส่งเสริมการออม อบรมความรู้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน การรักษาวนิยัทางการเงิน แนะน าใหค้วามรู้เก่ียวกบัการช าระหน้ี ผลของการผิดนดัช าระหน้ี ภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัดอกเบ้ียเงินกู ้กรณีครูท่ีเป็นหน้ีแลว้มีความสามารถในการช าระหน้ี พิจารณาความสามารถใน
การช าระหน้ีประกอบกบัหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเพื่อให้สถาบนัการเงินรับเขา้เป็นลูกหน้ีในระบบตามความ
สมคัรใจ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การบริหารทางการเงินเป็นส่ิงส าคญั ดงันั้นครูควรให้ความส าคญั
โดยควรมีการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการออมเงิน การลงทุน และการใช้จ่ายให้เกิดความสมดุลกบั
รายไดท่ี้มี รวมทั้งมีการสร้างวนิยัทางการเงินท่ีดีเพื่อใหชี้วติมีความมัน่คง 
 

4. ความส าเร็จในการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว  มีครัวเรือนท่ีกู้
เงินของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว  ในปี 2564  จ  านวน 87 ครัวเรือน แต่สมคัรใจร่วมกระบวนการ
บริหารจดัการหน้ีเพียง 16  ครัวเรือน หน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมเป็นหน้ีสินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน้ีสินจากสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเสริมงาม และหน้ีสินจากศูนยจ์ดัการ
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กองทุนชุมชน แต่ไม่มีหน้ีนอกระบบ โดยมีความส าเร็จในการด าเนินงานบริหารจดัการหน้ีของครัวเรือนท่ี
กูย้ืมเงิน ครัวเรือนท่ีรวมหน้ีไดจ้  านวน 16 ครัวเรือนเท่านั้น ณ  เดือนมีนาคม 2565 มีหน้ีสินของครัวเรือนท่ี
สามารถลดได ้จ านวน 58,200 บาท  จากยอดหน้ีสิน 16 ครัวเรือน จ านวนเงิน 560,900 บาท นอกจากน้ีศูนย์
จดัการกองทุนชุมชนบา้นเหล่ายาว ยงัส่งเสริมให้สมาชิกท่ีกูใ้หม่ทุกครัวเรือนมีการจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน 
ท าใหชุ้มชนเห็นผลเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในแต่ละวนั ตลอดทั้งเดือน และคน้พบร่วมกนัวา่ การแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน ท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองในเบ้ืองต้น คือ 1) ตอ้งลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นโดยผ่านการทบทวน
ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวตนเอง อยา่งจริงจงั และตอ้งเปล่ียนพฤติกรรมชีวิต เช่น ลดการด่ืมสุรา ลด
การสูบบุหร่ี ลดการเล่นหวย เป็นตน้ เพื่อให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในแต่ละวนั  2) เพิ่มรายไดด้ว้ยการหารายได้
เสริม การเล้ียงสัตว ์ปลูกพืชผกั ท่ีตอ้งใชเ้พื่อบริโภคในครัวเรือน และน าไปจ าหน่าย และส่งเสริมให้มีการ
ออมเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นภาพร ลิขิตวงศข์จร (2550, 15) ซ่ึงกล่าวถึงการจดัท าบญัชีครัวเรือน
วา่เป็นการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนัของครัวเรือน มีความส าคญัในการสร้างกระบวนการเรียนรู้การ
จดัการหน้ีสินครัวเรือน เพราะ 1) ท าให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหน้ีสิน 2) ท าให้ทราบว่า ครัวเรือนมีเงิน
คงเหลือเท่าใดในแต่ละวนั และ 3) เป็นการน าขอ้มูลมาใชใ้นการบริหารจดัการเงิน จดัล าดบัความส าคญัของ
รายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายวา่รายจ่ายใด มีความจาเป็น รายจ่ายใดไม่มีความจ าเป็นสามารถตดัออกได ้                       
ดงันั้น การบริหารจดัการเงินครัวเรือนในรูปแบบน้ี จึงเป็นการจดัการท่ีก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งรายรับ
และรายจ่ายครัวเรือนอยา่งมีเหตุมีผล 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. การแกไ้ขหน้ีสินครัวเรือน  ควรส่งเสริมศกัยภาพและโอกาสของครัวเรือนในการประกอบอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ โดยใช้กลไกของการขบัเคล่ือนของศูนยจ์ดัการกองทุนชุมชน ในการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยในการสร้างรายไดล้ดปัญหาการคา้งช าระเงินกูคื้นดว้ย 

2. ครัวเรือนส่วนใหญ่ขาดวนิยัทางการเงิน ขาดการออม ขณะท่ีระบบการปล่อยเงินกูข้องศูนยจ์ดัการ
กองทุนชุมชน ขาดระบบติดตามหนุนเสริมสมาชิกผูกู้ ้ ท  าให้วงจรระบบหมุนเวียนการเงินในชุมชนไม่
คล่องตวั ดงันั้น ครัวเรือน ควรใหค้วามส าคญัถึงความสมดุลระหวา่งรายรับและรายจ่ายในครัวเรือน โดยเนน้
คุณค่า หรือความคุม้กบัเงิน โดยเฉพาะเร่ืองรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น ตลอดจนมีการส่งเสริมการออมเงินอย่าง
ต่อเน่ือง และมีส่งเสริมการท าบญัชีรายรับรายจ่ายทุกครัวเรือน แลว้ใชก้ารบนัทึกรายรับรายจ่ายเป็นส่วนหน่ึง
ในการพิจารณาการกูเ้งินคร้ังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

การวิจยัเร่ืองน้ี มุ่งเนน้การสัมภาษณ์เพียงแค่ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งบางส่วนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งหมด ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความครบถว้น 
สมบูรณ์ ครบคลุมผูใ้หข้อ้มูลและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
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การประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลตามแนวทางการจดัท า
แผนและประสานแผนพฒันาพืน้ที่ในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเร่ือง การประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการ
จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางการประสานความร่วมมือ ปัญหาอุปสรรค และผลท่ีเกิดข้ึนใน
มุมมองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ใน
ต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงใหม่ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้างโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูป้ฏิบติังานในภาคส่วนราชการท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ไดแ้ก่ ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีจากเทศบาลต าบลห้วย
ทรายและท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง และผูป้ฏิบติังานในภาคส่วนประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ตวัแทนคณะกรรมการหมู่บา้น และผูแ้ทนประชาคม จ านวน 10 
ราย จากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบว่า ในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบั
ต าบล ระหว่างภาคประชาชน เทศบาลต าบลห้วยทราย ท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันก าแพงท่ีเป็นหน่วยงานราชการระดบัภูมิภาค มีลกัษณะท่ีมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นตวักลางท่ีช่วยประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกบัหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพราะว่าองค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีความใกลชิ้ดกบัภาคประชาชนในพื้นท่ีมากกว่า ดงันั้นเทศบาลต าบลห้วยทรายท่ี
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงท าหนา้ท่ีเสมือนพี่เล้ียงท่ีคอยแนะน า และช่วยเหลือภาคประชาชนในการ
จดัท าแผนพฒันาของตนเอง ขณะท่ีปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลนั้นมีทั้งจาก
ปัจจยัภายในและภายนอก ไดแ้ก่ปัจจยัภายใน คือ การท่ีภาคประชาชนนั้นขาดขาดความรู้และประสบการณ์
ในการจดัท าแผนพฒันาตามแนวทางท่ีทางราชการก าหนด และปัจจยัภายนอก คือ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัท าแผนพฒันาท่ีจะตอ้งมีการ
ประชาคมทอ้งถ่ิน และสุดทา้ยคือผลท่ีเกิดข้ึนในมุมมองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในความเห็นและมุมมองของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย พบว่าในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลนั้นส่งผลให้โครงการพฒันาท่ีภาคส่วนราชการ
นั้นจะน าไปด าเนินการ มาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากข้ึน
กว่าท่ีเคยเป็น เพราะในกระบวนการนั้นภาคส่วนประชาชนได้มีส่วนส าคญัในฐานะหัวเรือหลกัในการ
ขบัเคล่ือน ท าใหรู้้สึกวา่แผนพฒันาระดบัต าบลท่ีจดัท าข้ึนมานั้นเป็นแผนพฒันาของประชาชนในต าบลห้วย
ทรายอย่างแทจ้ริง ขณะท่ีภาคส่วนราชการก็ได้ประโยชน์จากการท่ีประชาชนเป็นผูจ้ดัท าแผนพฒันาดว้ย
ตนเอง เพราะวา่เป็นการลดภาระงานและหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการลง 
 

ค าส าคญั : การประสานความร่วมมือ, แผนพฒันาระดบัต าบล, ประสานแผนพฒันาพื้นท่ี 
 

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 

 

บทน า 
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 เป็นตน้มา ได้มีการให้
ความส าคญักบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยจึงตระหนักถึง
ความส าคญัในการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้หนา้ท่ีหลกัในการจดัการตนเองมากยิ่งข้ึน จึงเกิดการพฒันา
กระบวนการแผนชุมชนในระดับต่างๆ ข้ึนผ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนและ
ประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการจดัท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้ งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีให้มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งในทุกระดบัเป็นแผนเดียวกนั (One Plan) เพื่อให้
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สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ระบุถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในระดบัพื้นท่ี ผา่นกลไกการจดัท าประชาคม ท าให้เกิดเป็น
การบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ในส่วนของต าบลห้วยทราย อ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่นั้น ก็ไดมี้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักล่าวเป็นคร้ังแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานรัฐท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินการตามระเบียบน้ีคือท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันก าแพง เน่ืองดว้ยในขั้นตอนของการจดัท าแผนพฒันาต าบลนั้นจ าเป็นจะตอ้งไดข้อ้มูลของ
แผนพฒันาหมู่บา้น หรือแผนชุมชนจากหมู่บา้นแต่ละหมู่เสียก่อน โดยในส่วนของการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้นนั้นเป็นหนา้ท่ีในความรับผดิชอบของคณะกรรมการหมู่บา้น แต่จากการท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นนั้น
ไม่ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบ และขาดประสบการณ์ในการด าเนินงานในลกัษณะน้ีมาก่อนท าให้
คณะกรรมการหมู่บา้นแต่ละหมู่นั้นติดต่อประสานงานมายงัเทศบาลต าบลห้วยทรายท่ีเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เทศบาลต าบลห้วยทรายจึงท าหน้าท่ีเสมือนพี่เล้ียงค่อยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า
คณะกรรมการหมู่บ้านในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของต าบลห้วยทราย รวมถึงช่วย
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของอ าเภอ ในการประสานขอ้มูลแผนพฒันาหมู่บา้นในพื้นท่ีต าบลห้วยทรายเพื่อ
น าไปจดัท าแผนพฒันาต าบลต่อไป ซ่ึงการเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บา้นด าเนินการ
จดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นของเทศบาลต าบลห้วยทรายนั้นแตกต่างจากการจดัท าแผนพฒันาระดบัหมู่บา้น
และระดับต าบลของต าบลอ่ืนในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะในท้องท่ีต าบลอ่ืนนั้ น
คณะกรรมการหมู่บา้นหรือภาคประชาชนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าแผนพฒันาค่อนข้างมีความ
พร้อมกว่าต าบลห้วยทราย ไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคลากร ดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาของหมู่บา้น
และดา้นงบประมาณ ท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในต าบลอ่ืนนั้นมิไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัท า
แผนพฒันาของภาคประชาชนมากนกั หากแต่จะรอใหภ้าคประชาชนประสานโครงการท่ีเกินศกัยภาพเขา้มา
บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น  
 จากการด าเนินงานประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐคือเทศบาลต าบลห้วยทรายและท่ีท า
การปกครองอ าเภอสันก าแพง กบัองค์กรภาคประชาชนคือคณะกรรมการหมู่บา้นต าบลห้วยทราย ในการ
ร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาต าบลหว้ยทรายข้ึน พบวา่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการในส่วนของการ
จดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นของคณะกรรมการหมู่บา้นอยู่ไม่น้อย เน่ืองจากเป็นคร้ังแรกท่ีเกิดการประสาน
ความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รภาคประชาชนกบัหน่วยงานรัฐในการร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาต าบล ส่งผล
ให้การด าเนินการเกิดความล่าช้ากว่าท่ีก าหนดอยู่มาก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการประชาคมทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอาศยัการรวมตวักนัจ านวนมาก
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ของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เกิดเป็นอุปสรรคในกระบวนการขบัเคล่ือนการจดัท าแผนพฒันา
ของภาคประชาชนข้ึน แต่กระนั้นแผนพฒันาต าบลหว้ยทรายก็ส าเร็จลุล่วงไปได ้สามารถน าโครงการพฒันา
ท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการของประชาชนบรรจุไวอ้ยา่งครบถว้น และรวบรวมขอ้มูลของแผนพฒันา
หมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นของต าบลหว้ยทรายจดัท าเป็นแผนพฒันาต าบลห้วยทรายจนแลว้เสร็จ พร้อมประสาน
แผนพฒันาระดบัต าบลไปสู่ยงัระดบัต่อไป      
 ในการน้ี ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะการประสานความร่วมมือในการจัดท า
แผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ วา่มีปัญหาอุปสรรคในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันา
ระดบัต าบล หรือไม่ อยา่งไร ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ในมุมมองของผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียว่าเป็นอย่างไร และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนมีกระบวนแกไ้ขปัญหาหรือวิธีรับมือต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อยา่งไร ท่ีจะท าใหก้ารประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาต าบลสามารถส าเร็จลุล่วงไปได ้เพื่อน า
ผลการศึกษาน้ีไปพฒันากระบวนการจดัท าแผนพฒันาต าบล ของต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึนในคร้ังต่อไป และผลการศึกษาน้ีสามารถน าไป
ปรับใช้ในการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประชาชนในการปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
  

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะแนวทางกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล
ตามแนวทางการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล
ตามแนวทางการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่  ในมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท า
แผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
กรอบแนวคิดการท าวจิยั 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 การประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท าแผนและ
ประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี 
บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (Collaborative 
Governance) และแนวคิดในการวางแผน มาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (Collaborative Governance) 
 Agranoff  และ McGuire (อา้งใน ศศิธร ทองจนัทร์, 2559) ให้ความหมายของแนวคิดการจดัการ
ปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (Collaborative Governance) วา่เป็นรูปแบบการท างานแบบใหม่ของภาครัฐท่ี
มุ่งเนน้การสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเป็นผูท่ี้มีผลประโยชน์ในการด าเนินงาน
ตามหนา้ท่ีหรือการบริการสาธารณะของรัฐ ไม่วา่จะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมไปถึงประชาชน
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ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของภาครัฐ เป็นการร่วมกนัตดัสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม เกิดการวางแผนใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล แนวคิด ทรัพยากร 
ระหวา่งองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบูรณาการความ
ร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ ในการใหบ้ริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม 
 การจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรจ ์, 2560) มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
 1) กระบวนการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า เป็นรูปแบบการจดัการสาธารณะท่ีเปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนราชการสามารถน าภาคส่วนต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเข้ามาร่วมแสดงบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินการตามภาระหนา้ท่ีหรือการบริการสาธารณะร่วมกบัภาครัฐมากข้ึน  
 2) การจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วม
ในการท างานกบัภาครัฐไดโ้ดยตรง ซ่ึงถือเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการตามภาระหน้าท่ีหรือ
การบริการสาธารณะของทางราชการทั้งในฐานะสมาชิกของชุมชนทอ้งถ่ิน และในฐานะประชาชนทัว่ไป  
 3) กระบวนการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า เป็นการบริหารจดัการสาธารณะโดยอาศยั
พื้นฐานความร่วมมือท่ีมีการจัดโครงสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และตดัสินใจร่วมกนัโดยยดึตามมติของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แนวคิดในการวางแผน 
 Fremont E. Kast และ James E. Rosenzweig (อา้งใน ชยันนัทธ์รณ์ ขาวงาม , 2556) ให้ความหมาย
ของการวางแผน คือ การพิจารณาตดัสินใจโดยคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะด าเนินการเช่นไร โดยก าหนด
วตัถุประสงค ์แผนงาน วธีิการ และแนวทางปฏิบติัเพื่อใหว้ตัถุประสงคน์ั้นประสบผลส าเร็จ 
 แนวคิดการวางแผน เป็นขั้นตอนส าคญัของการบริหารจดัการ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการ
บริหารงานในทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การวางแผนท่ีดีจะสามารถช่วยใหอ้งคก์รมีการบริหารงาน
ท่ีมีทิศทางและลดปัญหาการผิดพลาดจากการปฏิบติังานได้ ช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน ไม่เกิดความซ ้ าช้อนในการปฏิบติังานและสามารถแบ่งงานกันได้อย่างชัดเจน การ
วางแผนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหาร เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งรวดเร็ว ประหยดัเวลาและทรัพยากร การวางแผนท่ีดีควรเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนั
ของบุคลากรในองคก์รทุกฝ่าย โดนผา่นการมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ ฯลฯ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการประสานสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ท าให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
และสามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได้ นอกจากน้ีการวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
ควบคุมและติดตามประเมินผลอีกด้วย เพราะการวางแผนท่ีดีจะก าหนดเป้าหมายไวอ้ย่างชัดเจน ท าให้
สามารถตรวจสอบไดว้่าการปฏิบติังานไดด้ าเนินไปมากนอ้ยเพียงใด ผลเป็นอยา่งไร เป็นไปตามเป้าหมาย
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หรือไม่ เพื่อจะไดข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) มาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานส าหรับเตรียมการวางแผนใน
กระบวนการปฏิบติังานคร้ังต่อไป (ชยันนัทธ์รณ์ ขาวงาม , 2556) 
 

วธิีการวจิัย 
 จากการศึกษาการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท า
แผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาลกัษณะ
แนวทางกระบวนการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปัญหาอุปสรรค และผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลในมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
ในการตอบค าถามงานวจิยัเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตามท่ีตอ้งการ 
 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1) การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูป้ฏิบติังานในภาคส่วนราชการท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ไดแ้ก่ ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีจากเทศบาลต าบลห้วย
ทรายและท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง และผูป้ฏิบติังานในภาคส่วนประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ตวัแทนคณะกรรมการหมู่บา้น และผูแ้ทนประชาคม จ านวน 
10 ราย  
  2) การสังเกต แบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม  
  3) การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารจากรายงาน แผนงานโครงการ บทความ 
กฎหมาย นโยบายท่ีเก่ียวข้อง ส่ือออนไลน์ และเอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งเอกสารท่ีเป็นเชิงพรรณนา โดย
การศึกษาน้ีมีการศึกษาจากแผนงาน โครงการท่ีเสนอโดยภาคประชาชน เอกสารรายงานการประชุม
ประชาคม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูล 
        1) วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการตั้ง
ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ โดยมีการศึกษาขอ้มูลแนวทางการจดัท าแผนพฒันาระดบัพื้นท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
        2) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจ าแนกตามประเด็นค าถาม พร้อมกบัพิจารณาความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดม้าโดยดูจากวตัถุประสงคข์องการศึกษา ค าถามงานวิจยั และกรอบแนวคิดวา่ไดรั้บ
ขอ้มูลครบถว้นตามความตอ้งการของผูศึ้กษาหรือไม่ 
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  3) น าข้อมูลท่ีได้รับทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจยั โดยใช้วิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตีความขอ้มูลท่ีไดรั้บมา แลว้อธิบายออกมาเป็นขอ้คน้พบท่ีได้
จากการศึกษา เพื่อตอบค าถามงานวจิยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษา เร่ืองการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการ
จดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี  
 1. ลกัษณะแนวทางกระบวนการประสานความร่วมมือ 
 การประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท าแผนและ
ประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง เป็นการประสานความร่วมมือระหวา่งภาค
ประชาชนและภาคส่วนราชการ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้นในต าบลห้วยทรายท่ีเป็นองค์กรภาคส่วน
ประชาชนกบัเทศบาลต าบลห้วยทรายท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และท่ีท าการปกครองอ าเภอสัน
ก าแพงท่ีเป็นหน่วยงานราชการระดบัภูมิภาค โดยในกระบวนการแต่ละภาคส่วนมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่าง
กัน เช่น ภาคส่วนประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปมีหน้าท่ีในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้นและเขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงมีหนา้ท่ีผิดชอบ
การจัดท าแผนพฒันาระดับต าบล สุดท้ายคือเทศบาลต าบลห้วยทรายมีหน้าท่ีสนับสนุนในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น ซ่ึงทุกภาคส่วนต่างมีหนา้ท่ีเฉพาะตวัเป็นของตนเอง แต่มีลกัษณะพิเศษในการประสาน
ความร่วมมือคือการท่ีเทศบาลต าบลห้วยทรายซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มบทบาทของตนเอง
โดยท าหน้าท่ีเป็นตวักลางท่ีช่วยประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกบัหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีความใกลชิ้ดกบัภาคประชาชนในพื้นท่ีมากกว่า ดงันั้นเทศบาล
ต าบลหว้ยทรายท่ีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงท าหนา้ท่ีเสมือนพี่เล้ียงท่ีคอยแนะน าและช่วยเหลือภาค
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาของตนเอง และคอยประสานทั้งขอ้มูลและแนวทางปฏิบติัจากท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันก าแพงดว้ย 

2. ผลทีเ่กดิขึน้ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในความเห็นและมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นั้นแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ ดา้นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในภาคประชาชน และดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคหน่วยงานราชการ  
1) ดา้นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในภาคประชาชน พบว่าในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลตาม

แนวทางระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอ
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และต าบล พ.ศ.2562 นั้นส่งผลให้โครงการพฒันาท่ีภาคส่วนราชการจะน าไปด าเนินการนั้น มาจากปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากข้ึน เพราะในกระบวนการจดัท าแผนพฒันา
ระดบัต าบลนั้นภาคส่วนประชาชนไดมี้ส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือน ท าให้รู้สึกว่าแผนพฒันาระดบัต าบลท่ี
จดัท าข้ึนมาจากประชาชนในต าบลห้วยทรายอย่างแทจ้ริง สามารถส่งต่อโครงการในแผนพฒันานั้นไปยงั
กระบวนการประสานแผนพฒันาในระดบัต่อไปได ้และประชาชนสามารถติดตามการน าโครงการไปปฏิบติั
จากหน่วยงานภาครัฐไดง่้ายข้ึน 

2) ดา้นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคส่วนราชการ พบวา่จากกระบวนการจดัท าแผนพฒันาระดบั
ต าบล ภาคส่วนราชการไดป้ระโยชน์จากการท่ีประชาชนเป็นผูจ้ดัท าแผนพฒันาดว้ยตนเอง เพราะวา่เป็นการ
ลดภาระงานและงบประมาณของหน่วยงานราชการลง จากท่ีแต่เดิมหน่วยงานราชการจะตอ้งลงไปส ารวจ
และตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นท่ีดว้ยตนเอง แลว้จึงน าสภาพปัญหาท่ีพบมาจดัท าเป็นแผนงาน
หรือโครงการต่าง ๆ เปล่ียนเป็นใหภ้าคประชาชนท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ีเป็นผูส้ ารวจและตรวจสอบปัญหาความ
เดือดร้อนในพื้นท่ีของตนเอง เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการของบประมาณให้กบัภาคประชาชนไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผล
ท าใหช่้วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานราชการอีกดว้ย 
 3. ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตาม
แนวทางการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
นั้นแบ่งเป็นจากปัจจยัภายในและภายนอก ดงัน้ี 

1) ปัจจัยภายใน คือ การท่ีภาคประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท า
แผนพฒันาตามแนวทางท่ีทางราชการก าหนด เน่ืองจากประชาชนเองนั้นก็มีภาระหนา้รวมถึงอาชีพท่ีจะตอ้ง
ประกอบในชีวิตประจ าวนั ท าให้ขาดความขวนขวายและเอาใจใส่ในงานดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น รวมทั้ง
ปัญหาทางดา้นความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บา้นไม่วา่จะเป็น ดา้นบุคลากรของหมู่บา้นท่ีศกัยภาพและ
ทกัษะในการท างานดา้นงานแผนนั้นก็ไม่ไดมี้จ านวนมาก รวมไปถึงดา้นอุปกรณ์และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือใน
การจดัท ารูปเล่มของแผนพฒันาหมู่บา้นท่ีไม่เพียงหรือบางขาดแคลน 

2) ปัจจยัภายนอก คือ จากเหตุการณ์การระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ฯลฯ รัฐบาลไดก้ าหนด
นโยบายยบัย ั้งและแกไ้ขการระบาดทั้งมาตรการและระดบัความเขม้ขน้ ตั้งแต่การปิดเมือง การปิดพื้นท่ีท่ีเป็น
แหล่งรวมตวัของคนจ านวนมาก การงดการเคล่ือนยา้ยคนทั้งในและระหวา่งประเทศเพื่อป้องกนัการระบาด
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อย่างเขม้งวด ท าให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการประชาคมทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอาศยัการรวมตวักนัจ านวนมาก
ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัการประชาคมทอ้งถ่ินแลว้การ
ระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโควดิ 19  ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในกระบวนการจดัท า
แผนพฒันาต าบล เช่น เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบท่ีได้รับเช้ือตอ้งรักษาอาการและกกัตวัเป็นจ านวนหลายวนั 
ส่งผลกระทบต่อการท างานในห้วงระยะเวลาท่ีก าหนด ประกอบการท่ีประชาชนในพื้นท่ีจ  านวนมากไดรั้บ
เช้ือท าใหส่้งผลกระทบต่องบประมาณของท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงและเทศบาลต าบลห้วยทรายท่ี
มีต่อการสนบัสนุนภาคประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น เพราะตอ้งน างบประมาณในส่วนนั้นไป
ใชใ้นการเยียวยาประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโควิด 19  เสียก่อน ท าให้
งบประมาณในการสนบัสนุนภาคประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นถูกเบียดบงัเป็นจ านวนมาก 
 4. แนวทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในอนาคต 

จากกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท า
แผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีปัญหาและ
อุปสรรคท่ีรอการพฒันา แกไ้ข และปรับปรุงให้ดีข้ึนในอนาคต โดยไดรั้บขอ้เสนอและความคิดเห็นจากทั้ง
ภาคส่วนราชการและภาคประชาชน ดงัน้ี ในการประสานความร่วมมือภายใตส้ถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสติดเช้ือโควิด 19 ควรน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ในการจดัประชุมต่าง ๆ โดยควรจดัรูปแบบการ
ประชุมทั้งในรูปแบบ On site และรูปแบบออนไลน์เพื่อหลกัเล่ียงการรวมตวักนัของคนจ านวนมาก และลด
โอกาสในการติดเช้ือโรคโควดิ 19 ของประชาชน นอกจากน้ียงัเห็นควรให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล 
พ.ศ.2562 โดยด าเนินการจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนในหวัขอ้การจดัท าแผนพฒันาระดบัพื้นท่ี
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ภาคประชาชนอย่างเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ และในดา้นการประสานงานหรือติดต่อระหวา่งภาคประชาชนกบัท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สันก าแพงนั้นพบว่าไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กันมากเท่าท่ีควร แต่จะเป็นเทศบาลต าบลห้วยทรายท่ีเป็นผู ้
ประสานงานให้มากกวา่ ซ่ึงท าให้ดูเหมือนวา่ทางฝ่ายท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงมิไดใ้ห้ความส าคญั
กบักระบวนการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นของภาคประชาชนเท่าท่ีควร ดงันั้นในกระบวนการจดัท าแผนพฒันา
ระดบัหมู่บา้น ในต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังต่อไป ทางฝ่ังของภาคประชาชนหวงั
ท่ีจะใหผู้แ้ทนจากท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพงเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการมากยิ่งข้ึน อยา่งนอ้ยใน
กระบวนการประชาคมระดบัหมู่บา้นควรจะมีเจา้หนา้ท่ีอ าเภอสันก าแพงเขา้ร่วมทุกคร้ัง เพื่อให้กระบวนการ
ประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันา
พื้นท่ีในต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ นั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ ในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันา
ระดบัต าบล ระหว่างภาคประชาชน เทศบาลต าบลห้วยทราย และท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง มี
ลกัษณะท่ีมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นตวักลางท่ีช่วยประสานความร่วมมือระหวา่งภาคประชาชนกบั
หน่วยงานส่วนภูมิภาค เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีความใกลชิ้ดกบัภาคประชาชนในพื้นท่ี
มากกวา่ ดงันั้นเทศบาลต าบลหว้ยทรายในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงท าหนา้ท่ีเสมือนพี่เล้ียงท่ีคอย
แนะน า ก ากบั ดูแล และช่วยเหลือภาคประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาของตนเอง โดยการประสานความ
ร่วมมือในลกัษณะน้ีสอดคลอ้งตามความหมายของแนวคิดการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า ในเร่ือง
การให้ความร่วมมือระหว่างกนัผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมและน าไปปฏิบติัผ่านการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป้าหมายส าคญัร่วมกนั คือ แกไ้ขปัญหาสาธารณะท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย
ล าพงัจากภาคส่วนใด ภาคส่วนหน่ึงได ้เป็นการท างานรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความร่วมมือในการท างานร่วม
ระหว่างภาครัฐกบัภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตามภารกิจหรือการด าเนิน
นโยบายสาธารณะของรัฐ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเป้าหมายส าคญัร่วมกนัในท่ีน้ีคือการจดัท า
แผนพฒันาระดบัต าบล โดยเป็นการริเร่ิมโดยหน่วยงานภาครัฐผา่นระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
จดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 เพื่อบูรณาการจดัท าแผนและ
ประสานแผนพฒันาของส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนท่ีด าเนินการในพื้นท่ีให้มี
ความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งในทุกระดบัเป็นแผนเดียวกนั ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าวจึงเกิด
กระบวนการประสานความร่วมมือข้ึนระหวา่งภาคส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นท่ีต าบลห้วยทราย 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีเทศบาลต าบลห้วยทรายเป็นตวักลางประสานความร่วมมือท่ีส าคญั
ท่ีคอยช่วยเหลือและสนบัสนุนให้กระบวนการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลประสบความส าเร็จ  โดยผลท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลในมุมมองผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ในมุมมองของภาคประชาชนพบวา่การจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลนั้นส่งผลให้โครงการพฒันาท่ีภาค
ส่วนราชการนั้นจะน าไปด าเนินการนั้นมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีและตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนมากข้ึนกว่าท่ีเคย เพราะในกระบวนการนั้นภาคส่วนประชาชนได้มีส่วนส าคญัในฐานะหัวเรือ
หลกัในการขบัเคล่ือน ท าให้รู้สึกว่าแผนพฒันาระดบัต าบลท่ีจดัท าข้ึนมานั้นมาจากประชาชนในต าบลห้วย
ทรายอยา่งแทจ้ริง และประชาชนสามารถติดตามการน าโครงการไปปฏิบติัจากหน่วยงานภาครัฐไดง่้ายข้ึน 
ขณะท่ีในมุมมองของภาคส่วนราชการนั้นก็ไดป้ระโยชน์จากการท่ีประชาชนเป็นผูจ้ดัท าแผนพฒันาด้วย
ตนเอง เพราะว่าเป็นการลดภาระงานและหน้าท่ีของหน่วยงานราชการลง เป็นการกระจายอ านาจให้
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ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มช่องทางในการของบประมาณให้กับภาคประชาชนไปยงั
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลท าให้ช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ราชการ สะท้อนให้เห็นว่าในการด าเนินการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกบัประโยชน์จากการประสานความ
ร่วมมือตามแนวคิดการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า ท่ีช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
เสริมสร้างความร่วมมือกนัในการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ท าให้เกิดการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันจากการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนราชการและภาค
ประชาชน ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีไดรั้บร่วมกนั แต่ในกระบวนการนั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัโดย
แบ่งเป็นจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายใน คือ การท่ีภาคประชาชนนั้นขาดขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัท าแผนพฒันาตามแนวทางท่ีทางราชการก าหนด ขาดความเอาใจใส่ในงานด้าน
แผนพฒันาหมู่บา้น รวมทั้งปัญหาทางดา้นความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บา้นไม่วา่จะเป็น ดา้นบุคลากร
ของหมู่บา้นท่ีศกัยภาพและทกัษะในการท างานดา้นแผนนั้นก็ไม่ไดมี้จ านวนมาก รวมไปถึงดา้นอุปกรณ์และ
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีไม่เพียงหรือขาดแคลน ขณะท่ีปัจจยัภายนอก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัท าแผนพฒันาท่ีจะตอ้งมีการประชาคมทอ้งถ่ิน 
จะเห็นไดว้า่ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนหน่ึงมาจากการขาดการวางแผนท่ีดีท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค ์
สถานการณ์ เวลา สถานท่ี รวมทั้ งทรัพยากรอ่ืน ๆ สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนในหัวข้อ
กระบวนการวางแผนท่ีให้ความส าคญักบัการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ท่ีตอ้งค านึงถึงสถานการณ์
ในอดีตและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั รวมถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสุดทา้ยคือ
จากทั้งผลลพัธ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นยงัแสดงให้เห็นถึง Feed Back จากการด าเนินการประสานความ
ร่วมมือท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการควบคุมและติดตามประเมินผลอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดใน
การวางแผนเร่ืองการตรวจสอบควบคุมและติดตามประเมินผลแผน เพราะว่ากระบวนการประสานความ
ร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลเป็นกิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองในการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
ดงันั้นหากไม่มีติดตามและประเมินผลท่ีดีผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การควบคุมและ
ติดตามประเมินผลท าให้ทราบวา่มีกระบวนการใดท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือปรับปรุงหากเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน
เปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ และสามารถตรวจสอบไดว้า่การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะไดข้อ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานส าหรับเตรียมการวางแผนในกระบวนการด าเนินงานคร้ังต่อไป เกิดเป็นแนวทางการแกไ้ขและ
ปรับปรุงกระบวนการจดัท าแผนพฒันาใหดี้ข้ึนในอนาคต   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
  1) เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)          
ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มว่าจะยงัคงอยู่กับสังคมไปอีกนาน ภาคส่วนราชการควรมีวิธีการ
ด าเนินการประสานความร่วมมือกบัภาคประชาชนในรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินชีวิต
ของประชาชนในวถีิใหม่ (New Normal) มากข้ึน 
  2) กระทรวงมหาดไทยควรจะมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 เพื่อให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากข้ึนอยา่งนอ้ยทุก 1 - 2 ปี 
  3) ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง และเทศบาลต าบลห้วยทราย ควรมีการจดัการอบรม
ให้ความรู้แก่ภาคประชาชนในหัวข้อกระบวนการจัดท าแผนพฒันาเป็นประจ าก่อนเร่ิมการทบทวน
แผนพฒันาในแต่ละปี เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่ภาคประชาชนอยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
  4) ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง ในฐานะหน่วยงานราชการระดับภูมิภาคควรให้
ตวัแทนหน่วยงานเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัภาคประชาชนมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่เพื่อให้การประสานความร่วมมือ
ในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  5) ภาคประชาชนท่ีมีส่วนส าคญัในการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น โดยเฉพาะในส่วนของ
คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นโดยตรง ควรเปิดโอกาสให้เยาวชน หรือประชาชน
ทั่วไปท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะในด้านการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ได้เข้ามามีบทบาทหรือช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้นของตนเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการพฒันา
ทอ้งถ่ินของตนเอง และเป็นการลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีจากเทศบาลต าบลห้วยทรายท่ีตอ้งมาช่วยดูแลการ
ท างานของแต่ละหมู่บา้นดว้ย  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตาม
แนวทางการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีในต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกบัหน่วยงานภาคส่วนราชการ ทั้งระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะตอ้งมีการศึกษาถึงพฒันาการและความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการประสานความร่วมมือ หรืออาจจะศึกษาในพื้นท่ีอ่ืนว่ากระบวนการ
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ประสานความร่วมมือของแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างไร มีขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร เพื่อให้เกิดเป็นแนว
ทางการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาระดบัต าบล ตามแนวทางการจดัท าแผนและประสาน
แผนพฒันาพื้นท่ีในแบบท่ีควรจะเป็นหรือในอุดมคติ 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบั
พื้นท่ีของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการประสาน
ความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน 2. เพื่อศึกษาบทบาทของ
แต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี ของอ าเภอบา้นธิ 
จงัหวดัล าพนู  3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี
ของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู โดยงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึง
ประกอบดว้ยประชากรและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคณะกรรมการบริหารงาน
ต าบลแบบบูรณาการ จ านวน 4 คน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ จ านวน 3 
คน กลุ่มท่ี 3 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน กลุ่มท่ี 4 ผูน้  า
ท้องท่ี จ  านวน 2 คน กลุ่มท่ี 5 ผูน้  าชุมชน จ านวน  2 คน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพฒันา
กระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน 
ดงัน้ี ด้านกระบวนการจดัท าแผนพฒันาด้านในระดบัพื้นท่ี และด้านการก าหนดกลยุทธ์ในการคดัเลือก
โครงการ บทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี
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ของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน ประกอบดว้ย (1) บทบาทผูข้บัเคล่ือนการจดัท าแผนพฒันาฯ (2) บทบาทผู้
ประสานแผนพฒันาฯ (3) บทบาทผูจ้ดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน ปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน มี
ทั้งหมด 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงาน (2) ความพร้อมของทรัพยากร (3) ความ
ชดัเจนของกฎระเบียบในการด าเนินการ (4) ความเขม้แขง็ของผูน้ า  (5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันา (6) ความชดัเจนของหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  

 

ค าส าคญั : ความร่วมมือ  การจดัท าแผนพฒันา  แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี   
 

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 

 
บทน า  

กระบวนการของการจัดท าแผนตั้งแต่ระดับจงัหวดั กลุ่มจังหวดั และระดับภาค ซ่ึงกลไกการ
บริหารงานรองรับในแต่ละระดับ คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) และ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  และ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ) โดยการจดัท า
แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี ประกอบดว้ย แผนพฒันาหมู่บา้น แผนชุมชน แผนชุมชนระดบัต าบล (แผนพฒันา
ต าบล) มีระเบียบแนวทางปฏิบติัในการจดัท าแผนท่ีแตกต่างกนั ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงแผน และในการ
จดัท าแผนพฒันาอ าเภอ ยงัไม่มีระเบียบ/กฎหมาย หรือกลไกรองรับการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอ ซ่ึงปัจจุบนั
ได้ใช้แนวทางปฏิบติัของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัท าแผนพฒันาในรูปแบบหนังสือสั่งการของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท าใหก้ารจดัท าและประสานแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีตั้งแต่หมู่บา้น/
ชุมชนไปถึงระดบัอ าเภอ ขาดการบูรณาการเช่ือมโยงในลกัษณะเป็นแผนเดียวกนั 

ในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี ในระดบัหมู่บา้นและชุมชน การจดัเวทีประชุมคมหมู่บา้น
และชุมชน ขาดการบูรณาการร่วมกนั และขาดการสนับสนุนขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัในการประกอบการ
วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี และการประสานแผนพฒันาของหมู่บา้นและชุมชน ไปยงั
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงการประสานแผนพฒันาไปยงัหน่วยงานอ่ืนยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกบัคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานองคก์ารชุมชนระดบัต าบล (ศอช.ต.) มีบทบาทท่ี
ไม่ชดัเจน กรมพฒันาชุมชน ไม่สามารถสนบัสนุนให ้ศอช.ต. จดัท าแผนไดค้รอบคลุมทุกต าบล ในส่วนของ
แผนพฒันาอ าเภอ ไม่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ ท่ีผา่นมาขาดแนวทางปฏิบติัในการประสานแผนพฒันา
ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น/ชุมชนและต าบลมาใช้ประกอบการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอ จากปัญหาในการจดัท า
แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีขา้งตน้ จึงได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนและประสาน
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แผนพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการจดัท าและประสานแผนในระดบั
พื้นท่ี ในลกัษณะเป็นแผนเดียวกนั (One Plan) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท า
แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน และบทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความ
ร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน และปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน เพื่อพฒันาแนวทางในการ
พฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี ของ   อ.บา้นธิ จ.ล าพูน ให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบั

พื้นท่ีของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาใน
ระดบัพื้นท่ี ของอ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของ
อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู 
 

กรอบแนวคดิ 
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Barbara J. Smith (2003) กรอบแนวคิดของการวิจยัในคร้ังน้ีได ้

ประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการวางแผนแบบร่วมมือกัน ส าหรับการปรับปรุงโปรแกรม และการ
เปล่ียนแปลงระบบ กระบวนการวางแผนแบบร่วมมือกนั (Collaborative Planning) ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าแนวคิดเร่ืองกระบวนการวางแผนแบบร่วมมือกัน (Collaborative 
Planning) ของ Barbara J. Smith (2003) มาเป็นแนวในการศึกษาการพฒันากระบวนการประสานความ
ร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงกระบวนการ โดยเร่ิม
จากการใหค้  ามัน่ในการท าขอ้ตกลงในท่ีประชุม และใหค้วามเป็นผูน้ า ผูด้  าเนินการจดัการประชุม ใชน้ ้ าเสียง
ในเชิงบวก มีการก าหนดแนวทางของการประชุมเพื่อสมาชิกในท่ีประชุม มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
จดัสรรทรัพยากร ซ่ึงทั้งการท าขอ้ตกลงและการให้ความเป็นผูน้ า จะไดรั้บจากการท่ีมีชนิดของขอ้มูล และ
ประสบการณ์ส่วนตวั การตดัสินใจเป็นกลุ่ม กระบวนการท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญั ในการหาแนวคิดใหม่ๆ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่ม จะรู้วา่มีสถานภาพท่ีเท่าเทียมกนั การตดัสินใจ 
ดงักล่าวนั้นจึงเป็นการร่วมมือกนั การสร้างวสิัยทศัน์ โดยกลุ่มตอ้งพฒันาวิสัยทศัน์ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยส่ิงน้ีจะเป็นตวัก าหนดทิศทางของกลุ่ม ประเมินความทา้ทายของวิสัยทศัน์ โดยระบุ
ความทา้ทายอาจจะเป็นนโยบาย/ขั้นตอน ทรัพยากร ฐานความรู้ หรือความเช่ือและค่านิยม เขียนแผนปฏิบติั
การ เม่ือกลุ่มไดก้ าหนดวิสัยทศัน์แลว้ ขั้นถดัไป คือ การก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถวดัผลได ้วตัถุประสงค์
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และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกบัความทา้ทายต่อวสิัยทศัน์นั้น ปลูกฝังความเป็นผูน้ าและกลา้ตดัสินใจ
ในความเส่ียงต่างๆ ให้รางวลัและคน้หาบุคคลท่ีมีความภาวะผูน้ าและเต็มใจท่ีจะเส่ียงส าหรับความพยายาม
ในการทดลองเบ้ืองตน้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค การเงิน และทรัพยากรอ่ืนๆ ผูท่ี้
เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงโปรแกรม อาจจะต้องการการฝึกอบรม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการ
สนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น เวลา หรือทรัพยากรท่ีจะส าคญัในการท างานร่วมกนั, การประชุม, การฝึกอบรมนิเทศ 
เป็นตน้ ประเมินการเปล่ียนแปลง ประเมินกระบวนการ และความพยายามในการวางแผน และท าแกไ้ข
ขอ้มูลบนพื้นฐานของความจริงท่ีเกิดข้ึน ปรับแผนไปตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัได้น าแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ ของ John M. Bryson, 
Brabara C. Crosby & Melissa Middleton Stone (2006: 45 - 46 อา้งถึงในปิยากร หวงัมหาพร, 2563) ท่ี
สามารถแยกปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ ไดเ้ป็น 3 ประการ ดงัน้ี ประการท่ีหน่ึง ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ได้แก่ ส่วนองค์ประกอบของธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ระเบียบและข้อกฎหมาย ท่ีตอ้งปฏิบติัตามในเชิง
สถาบนั ซ่ึงมีผลโดยตรงกบัวตัถุประสงค ์และโครงสร้าง ตลอดจนผลของความร่วมมือ ประการท่ีสอง ปัจจยั
ท่ีเกิดจากความลม้เหลวในการท างานร่วมกนั ภาคส่วนต่างๆไม่สามารถด าเนินงานไดโ้ดยล าพงั ตอ้งอาศยัจุด
แข็งและจุดอ่อนของแต่ละส่วน ประกอบกนัข้ึนเป็นความร่วมมือ ท่ีปิดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้กนัและ
กนั ประการท่ีสาม ปัจจยัโดยตรงท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมมือ ไดแ้ก่  (1) องคก์ารมีความตั้งใจแกปั้ญหา สามารถ
สร้างความเขา้ใจร่วมกนัในประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และก าหนดทิศทางให้ภาคส่วนต่างๆด าเนินการร่วมกนั 
โดยอาศยัอ านาจจากบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุ่มคนหรือองคก์รก็ได ้(2)  ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีช่วยให้แต่ละฝ่าย
เขา้ใจถึงความชดัเจนของผล ท่ีจะไดรั้บบนพื้นฐานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะนั้น (3) ความ
ไวว้างใจในองคก์ารท่ีเขา้มาร่วมมือ มีความส าคญั เพราะจะช่วยสร้างความมัน่ใจระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ต่างๆ โดยหากหน่วยงานหรือบุคคลเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวก ก็จะก่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือเกิดข้ึน 

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างและน า Collaborative Governance ไปปฏิบติั ของพชัราภา  
ตนัตราจิน (2563)  ดงัต่อไปน้ี 1. มิติโครงสร้างและสถาบนั ไดแ้ก่ ระบบการปกครอง นโยบาย กรอบกติกา
กฎหมาย , ทรัพยากรและองค์ความรู้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อความร่วมมือ, การจดัโครงสร้างสถาบนั หรือการ
ออกแบบรูปแบบโครงสร้างสถาบัน  2. มิติลักษณะของผูมี้ส่วนได้เสีย ได้แก่ ความเป็นผูน้ า, ความ
หลากหลาย, ความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหว่างกลุ่มท่ีเขา้มาร่วม และความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหวา่งกลุ่ม
ท่ีมาเขา้ร่วมท่ีเป็นตวัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐกบัตวัแสดงท่ีเป็นรัฐ 3. มิติความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไดแ้ก่  ความเช่ือมัน่และการสร้างความเขา้ใจต่อกนั เพื่อลดความคลาดแคลงใจ, ความชอบธรรมของกลุ่มใน
การแกไ้ขปัญหา,  ขอ้ตกลงพนัธะสัญญาร่วมกนั,  การพึ่งพาอาศยักนัของแต่ละกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั, 
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ระยะเวลาในการพฒันาความเช่ือมัน่ ท าใหผ้ลของความสัมพนัธ์น าไปสู่การปรับตวัใหม่ๆ เพื่อสร้างแจงจูงใจ
ก าลงัใจให้ร่วมมือกนัต่อไป โดยทั้ง 3 มิติดงักล่าวมีผลต่อการสร้างฉันทามติน าไปสู่ผลส าเร็จของความ
ร่วมมือ 

งานวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาการประสานความร่วมมือในการจดัสวสัดิการสังคมในทอ้งถ่ิน : 
กรณีศึกษาจงัหวดัน่าน โดย ฉตัรทิพย ์ชยัฉกรรณ์ (2561) ซ่ึงงานวจิยัน้ีมีขอ้คน้พบหลกั  3 ประการ คือ  
1. การประสานความร่วมมือในการจดัสวสัดิการทอ้งถ่ินมกัถูกขบัเคล่ือนโดยขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ 
(นกัพฒันาชุมชน) ขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหลกั 2. การจดัสวสัดิการทอ้งถ่ินแบบประสาน
ความร่วมมือจะเกิดข้ึนไดข้ึ้นอยู่กบัสมรรถนะและทศันคติขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 3. 
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการทอ้งถ่ินมีจ านวนมาก ซ่ึงต่างมีวตัถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ส าคญัอนัหน่ึงในการท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะพฒันาการจดัสวสัดิการตามบริบทในทอ้งถ่ินของตน 
และข้อค้นพบเหล่าน้ีน าไปสู่การเสนอแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการท้องถ่ินแบบประสานความ
ร่วมมือ 2 แนวทาง คือ 1. แนวทางท่ีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูน้ าการประสานความร่วมมือ 2. 
แนวทางท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูส้นบัสนุนการประสานความร่วมมือ ท่ีมีความพร้อมของทุน
ทางสังคม และวฒันธรรมในพื้นท่ี และในทั้ง 2 แนวทาง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาฐานขอ้มูล 
ระบบการจดัการขอ้มูล และระบบ   การให้ค  าปรึกษา จะช่วยพฒันาการประสานความร่วมมือในการจดั
สวสัดิการทอ้งถ่ินไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

งานวิจยัเร่ืองการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันกบัการขบัเคล่ือนนโยบายภาครัฐไทย 
กรณีศึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อแกปั้ญหาความยากจน จงัหวดัพิษณุโลก โดย ศศิธร ทองจนัทร์(2559) 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดข้ึนของความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาความยากจน สามารถแยก
ออกตามแต่ละปัจจยั ได้ดงัต่อไปน้ี 1. การมีผูน้ าเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย เอ้ือให้กระบวนการสร้างความ
ร่วมมือนั้นด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน สามารถสร้างแจงจูงใจ และท าใหบุ้คคลต่างๆ เขา้มาร่วมมือกนั 2. การมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท่ีดี ท่ีเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในหลายระดบัอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 3. การมีการก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ เช่น การจดัตั้งคณะท างาน มี
การก าหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และการจดัสรรทรัพยากรระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน  
4. ผูจ้ดัการเครือข่าย เป็นบุคคลในพื้นท่ีท่ีมีความเข้าใจเร่ืองการบริหารและการให้บริการสาธารณะ 5. 
บทบาททางดา้นวิชาการ ท่ีช่วยสนบัสนุนเทคนิควิธีการต่างๆ และการผลิตความรู้ใหม่ โดยสามารถคน้หา
แนวทางแกไ้ขปัญหาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพื้นท่ี 
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วธิีการด าเนินการวจิัย  
การศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบั

พื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
(Semi - Structure Interview Form) โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวนทั้งส้ิน 13 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)  จ  านวน 4  คน ใชเ้กณฑ์การคดัเลือก
จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการจดัท าแผนพฒันาต าบล ไม่น้อยกว่า  2 ปี  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) จ  านวน 3 คน ใช้เกณฑ์จากคดัเลือกผูมี้ประสบการณ์ในการจดัท า
แผนพฒันาอ าเภอ ไม่น้อยกว่า 2 ปี กลุ่มท่ี 3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบล จ านวน 2 คน ใช้เกณฑ์การคดัเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
เทศบาลต าบล ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กลุ่มท่ี 4 ผูน้ าท้องท่ี จ  านวน 2 คน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากผู ้มี
ประสบการณ์ในการจดัท าแผนหมู่บา้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี กลุ่มท่ี 5 ผูน้  าชุมชน จ านวน 2 คน ใช้เกณฑ์การ
คดัเลือกจากผูมี้ประสบการณ์ในการจดัท าแผน ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ 
จ.ล าพนู สามารถน าเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีขอ
งอ.บา้นธิ จ.ล าพูน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แนวทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือ
ในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพนู มีดงัน้ี 

1.1 ด้านกระบวนการจดัท าแผนพฒันาด้านในระดบัพื้นท่ี  ผลการศึกษา พบว่า มีการเสนอแนว
ทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดับพื้นท่ีของ อ.บ้านธิ           
จ.ล าพูน 2 แนวทาง ไดแ้ก่  (1) การจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีให้เป็นแผนเดียวกนั โดยรวมแผนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาอ าเภอ และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้เป็นแผนพฒันาเดียวกนั 
(One Plan)  มีหน่วยงานผูรั้บผดิชอบจดัท าแผนพฒันาเพียงหน่วยงานเดียว ท าหนา้ท่ีจดัการประชุม ประสาน
ความร่วมมือทุกภาคส่วน ประสานแผนพฒันาท่ีเกินศกัยภาพ เพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
รวมไปถึงสรุปภาพรวมของการติดตามและประเมินผลโครงการ และมีคณะกรรมการในการพิจารณา
คดัเลือกโครงการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณเพียงชุดเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพ จดัเรียงความส าคญั
ของโครงการตามความเร่งด่วนของปัญหา/ความตอ้งการของประชาชน (2) พฒันากระบวนการติดตามและ
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ประเมินผลโครงการต่างๆ ในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน ในแผนพฒันาทุก
ระดบั ทั้งแผนพฒันาหมู่บา้น แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยน าผลท่ีไดจ้ากการ
ติดตามและประเมินผลของแผนพฒันาทุกระดบัมาสรุปเป็นภาพรวมอีกคร้ัง และน าผลการประเมินท่ีไดม้า
ปรับปรุงกระบวนการจดัท าแผนพฒันาในแต่ละระดบั และท าให้ทุกฝ่ายมองเห็นกระบวนการพฒันาใน
ภาพรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

1.2 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ในการคดัเลือกโครงการ ผลการศึกษา พบว่า โครงการท่ีเก่ียวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน แผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน เลือกใช้กลยุทธ์คดัเลือกโครงการ ประสานไปยงัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความพร้อมทั้งงบประมาณ, ทรัพยากร, ดา้นความรู้เฉพาะดา้น ท าให้โครงการท่ี
เก่ียวโครงสร้างพื้นฐานไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมากกวา่ประสานแผนพฒันาไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ 

2. บทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบั
พื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพนู จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั บทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสาน
ความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพนู มีดงัน้ี 

2.1 บทบาทผูข้บัเคล่ือนการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ. ล าพูน ผลการศึกษา 
พบวา่ แผนพฒันาหมู่บา้นและชุมชน ก านนั (ผูน้ าทอ้งท่ี) มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการประชุม และ
การก าหนดทิศทางของการคดัเลือกโครงการในการประสานแผนท่ีเกินศกัยภาพ ไปยงั องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, แผนพฒันาต าบล พฒันากรผูรั้บผิดชอบต าบล มีบทบาทส าคญัในการเป็นผูส้นับสนุนภารกิจ, 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน, แผนพฒันาอ าเภอ นายอ าเภอมีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารความ
ตอ้งการของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  

2.2 บทบาทผูป้ระสานแผนพฒันาในระดับพื้นท่ีของอ.บ้านธิ จ.ล าพูน  ผลการศึกษา พบว่า 
แผนพฒันาหมู่บา้นและชุมชน ปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบต าบล มีบทบาทส าคญัในการประสานแผนพฒันาใน
ระดบัพื้นท่ีฯ, แผนพฒันาต าบล  พฒันากรผูรั้บผิดชอบต าบล ประสานงานทุกฝ่าย ใน  การร่วมมือกนัจดัท า
แผนพฒันาต าบล โดยเฉพาะโครงการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต, โครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ เป็นตน้ 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทส าคญัในการ
ประสานแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีฯ, แผนพฒันาอ าเภอ ปลดัอ าเภอ ผูรั้บผิดชอบงานส านกังานฯ มีบทบาท
ส าคญัในการประสานแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีฯ  

2.3 บทบาทผูจ้ดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน ผลการศึกษา พบวา่ แผนพฒันา
หมู่บ้านและชุมชน ปลัดอ าเภอผูรั้บผิดชอบต าบล มีบทบาทส าคัญในการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน, 
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แผนพฒันาต าบล  พฒันากรผูรั้บผิดชอบต าบล มีบทบาทส าคญัในการจดัท าแผนพฒันาต าบล, แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทส าคญัในการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน, แผนพฒันาอ าเภอ ปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงานส านกังานฯ มีบทบาทส าคญัในการจดัท า
แผนพฒันาอ าเภอ 

3. ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของ อ.บา้นธิ   
จ. ล าพูน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า
แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพนู ผลการศึกษา พบวา่ 
 3.1 ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงาน การท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในกระบวนการจดัท า
แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ท าให้การประสานความร่วมมือ
กนัเป็นอยา่งราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 
 3.2 ความพร้อมของทรัพยากร เช่น บุคคลการท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ งบประมาณ เคร่ืองมือ
สารสนเทศ เป็นตน้  
 3.3 ความเขม้แข็งของผูน้ า ท่ีมีบารมี เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพนู 
 3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาแต่ละระดบั  
 3.5 ความชดัเจนของหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
 

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวจิัย 
จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถอภิปรายผล ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวทางการพฒันากระบวนการ

ประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดับพื้นท่ีของอ.บ้านธิ จ.ล าพูน สอดคล้องกับผล
การศึกษากระบวนการวางแผนแบบร่วมมือกนั ส าหรับการปรับปรุงโปรแกรมและการเปล่ียนแปลงระบบ 
ของ Barbara J. Smith (2003) ท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการวางแผนแบบร่วมมือกนั (Collaborative 
Planning) ดงัน้ี 

ขอ้มูล (Information) และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชน (Experiences)  เป็นขอ้มูลท่ีถูกเก็บ
เหมือนกนัในการจดัท าแผนในแต่ละระดบั เช่น การจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นและชุมชน ส านกังานพฒันา
ชุมชน สนับสนุนข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ,ข้อมูลระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และปัญหา/ความ
ตอ้งการของประชาชนมาจากการประชุมประชาคมในระดบัหมู่บา้น/ชุมชน ส่วนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนมาจากการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน ซ่ึง
จ านวนสัดส่วนของประชาคมทอ้งถ่ิน จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
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จดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบบัท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
ขอ้มูลและปัญหา/ความตอ้งการของประชาชน มีความซ ้ าซ้อนกนั การซ ้ าซ้อนของขอ้มูลและปัญหา/ความ
ตอ้งการของประชาชน ส่งผลให้กระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี
ของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนได ้

การให้ค  ามัน่ในการท าขอ้ตกลง (Commitment) แผนพฒันาหมู่บา้นและชุมชน โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซ่ึงมีก าหนดตายตัวตายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน แผนพฒันาต าบล มีคณะกรรมการ
บริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต)  มีหนา้ท่ีหลกัในการจดัท าแผนพฒันาต าบล โดย ก.บ.ต มาจากการ
แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิ  แผนพฒันาอ าเภอ มีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ) มี
หนา้ท่ีหลกัในการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอ มาจากการแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน มาจากการ
ประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน ท่ีมาจากสัดส่วนประชากร ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยมาจาก
ทั้งการแต่งตั้งและคดัเลือก คณะกรรมการสนบัสนุน มีหนา้ท่ีจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มาจากการคดัเลือก
โดยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน มาจากการคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ี
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูค้ดัเลือก และมาจากการคดัเลือกจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเห็นไดว้่า การประชุมประชาคม    เพื่อจดัท าแผนในทุกระดบักรรมการแต่ละชุด โดยเฉพาะ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีความซ ้ าซ้อนกนัในคณะกรรมการจดัท าแผนในชุดอ่ืน ท าให้การกระจาย
ตวัของความตอ้งการ เพื่อแกไ้ขปัญหามีการกระจุกตวัมากเกินไป ตวัแทนของกลุ่มท่ีเรียกร้องความตอ้งการ
อาจไม่หลากหลาย  

ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูด้  าเนินการจดัการประชุมแผนแต่ละระดบั มีการก าหนดแนวทางของการ
ประชุมเพื่อสมาชิกในท่ีประชุม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจดัสรรทรัพยากร ท าให้กระบวนการ
ประสานความร่วมมือเกิดผลส าเร็จไดร้วดเร็วข้ึน 

การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision Setting) โดยกลุ่มตอ้งพฒันาวิสัยทศัน์ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ส่ิงน้ีจะเป็นตวัก าหนดทิศทางของกลุ่ม ซ่ึงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นหน่ึงในแผนใน
ระดบัหน่ึงของการจดัท าแผนพฒันาพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน มีการก าหนดวิสัยทศัน์ไวอ้ยา่งชดัเจน และ
เปิดเผย ท าใหป้ระชาชนหรือหน่วยงานภายนอก เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สามารถติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ 
ตามท่ีไดก้ าหนดวสิัยทศัน์เอาไวใ้นแผนพฒันา 
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การประเมินความทา้ทายของวิสัยทศัน์ (Assessment of Challenges to Vision)  โดยระบุความทา้
ทายอาจจะเป็นนโยบาย/ขั้นตอน ทรัพยากร ฐานความรู้ต่างๆ โดยการจดัท าแผนพฒันาในทุกระดบั ไม่มีการ
ประเมินความทา้ทายของวสิัยทศัน์ ท าให้ไม่สามารถประเมินผลความส าเร็จของวิสัยทศัน์ท่ีไดก้  าหนดไวไ้ด ้
เพื่อประเมิน/ปรับปรุงวสิัยทศัน์ 

แผนด าเนินงาน (Action Plan) การก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถวดัผลได ้วตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัการกับความท้าทายต่อวิสัยทศัน์ ซ่ึงแผนพฒันาท้องถ่ินมีการจดัท าแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ แต่แผนในระดบัอ่ืนจะไม่มีการจดัท าในส่วนน้ี ท าให้การประสานความร่วมมือกนัใน
การพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ. ล าพูน 
ไม่เกิดประสิทธิภาพในองคร์วม  

การประเมินผลกระบวนการและผลลพัธ์ (Evaluation) เพื่อปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลบนพื้นฐานของ
ความจริงท่ีเกิดข้ึน และปรับแผนไปตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยการจดัท าแผนพฒันาในทุกระดบั มี
กระบวนการการประเมินผลกระบวนการและผลลพัธ์ไม่ครบทุกระดบั แผนหมู่บา้น/ชุนชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดใหมี้มีการทบทวนแผนแผนหมู่บา้น/ชุนชน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง การประเมิน
แผนพฒันาต าบล โดยใหส้ านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ การด าเนินการทบทวนแผนพฒันาต าบล แผนพฒันา
อ าเภอ ขาดการประเมินผลกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม  และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีการติดตาม
และประเมินผลโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเป็นประจ าทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยเสนอให้สภาทอ้งถ่ิน
ทราบ และเปิดเผยผลการติดตามและประเมินผลอย่างเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ดังนั้ น จะเห็นได้ว่า การ
ประมวลผลกระบวนการการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของ อ.บา้นธิ จ. ล าพูน ยงัมีลกัษณะจะแตกต่าง
กนั ท าใหไ้ม่สามารถประเมินผลกระบวนการและผลลพัธ์ใหเ้ห็นในภาพรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี
ของอ.บา้นธิ จ. ล าพนู ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  John M. Bryson, Brabara C. Crosby 
& Melissa Middleton Stone (2006) ซ่ึงปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีขอ
งอ.บา้นธิ จ. ล าพนู นั้น ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ระเบียบและขอ้กฎหมาย โดยสภาพแวดลอ้มเชิงสถาบนั
มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวตัถุประสงค ์โครงสร้างและผลลพัธ์ของความร่วมมือ     

ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พชัราภา ตนัตราจิน (2563) ท่ีไดน้ าเสนอไวว้่า 
‚ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างและน า Collaborative Governance ไปปฏิบัติ‛ ซ่ึงในการศึกษาการพฒันา
กระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ. ล าพูน ดงัน้ี  (1) มิติ
โครงสร้างและสถาบนั ไดแ้ก่ กรอบกติกากฎหมาย, ทรัพยากรและองคค์วามรู้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อความร่วมมือ 
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(2) มิติลกัษณะของผูส่้วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า, ความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหวา่งกลุ่มท่ีเขา้มาร่วม (3) 
มิติความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการสร้างความเขา้ใจต่อกนั, ขอ้ตกลงพนัธะ
สัญญาร่วมกนั, การพึ่งพาอาศยักนัของแต่ละกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั 

ประเด็นท่ีเก่ียวกับบทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความร่วมมือในการจัดท า
แผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพนู ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฉตัรทิพย ์
ชยัฉกรรณ์ (2561) ท่ีพบว่า การประสานความร่วมมือมกัถูกขบัเคล่ือนโดยขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ เป็น
หลกั ซ่ึงในการศึกษาการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีขอ
งอ.บา้นธิ จ. ล าพูน การจดัท าแผนในแต่ละระดบัขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ เขา้ไปมีบทบาทอยา่งมาก เช่น 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน มีบทบาทส าคญั แผนพฒันาต าบลและอ าเภอ  พฒันากร
ประจ าต าบล และปลดัอ าเภอท่ีรับผดิชอบส านกังาน มีบทบาทส าคญั  ในการประสานความร่วมมือ 

ผลการศึกษาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศศิธร ทองจนัทร์ (2559) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเกิดข้ึนของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การมีผูน้ าเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย เอ้ือให้
กระบวนการสร้างความร่วมมือนั้นด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน สามารถสร้างแจงจูงใจ และท าให้บุคคลต่างๆ 
เข้ามาร่วมมือกัน และการมีความสัมพนัธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท่ีดี ท่ีเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัในหลายระดบัอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
นอกจากการศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาใน

ระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน การศึกษาบทบาทของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประสานความร่วมมือใน  
การจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน และศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ีของอ.บา้นธิ จ.ล าพูน ควรออกแบบตวัแบบกระบวนการ
ประสานความร่วมมือในการจดัท าแผนพฒันาในระดับพื้นท่ีของ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการประชาสัมพนัธ์สารของผูใ้หญ่บา้น 2) เพื่อศึกษา

วธีิการและปัญหาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้น 3) เพื่อศึกษาวา่ประชาชนแต่ละหมู่บา้นท่ีอาศยั
อยูใ่นลกัษณะพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัรับรู้การประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้นแตกต่างกนัหรือไม่ โดยการศึกษาน้ี
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอ เชียงกลาง 5 ราย และประชาชนในหมู่บา้นของผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหมู่บา้นละ 3 ราย รวม
ทั้งส้ิน 20 ราย ใชก้ระบวนการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท า
การวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนาผา่นระเบียบวธีิการศึกษาแบบอุปนยั 

ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้หญ่บา้นใช้เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนใน
หมู่บา้นทราบ ไดแ้ก่ หอกระจายข่าวหมู่บา้น แอปพลิเคชนัไลน์ และการประชุมหมู่บา้น 2) ปัญหาอุปสรรค
ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้น ไดแ้ก่ ล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้นเส่ือมสภาพหรือช ารุด 
ล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้นไม่ทัว่ถึงทั้งหมู่บา้น ประชาชนในหมู่บา้นไม่ใชไ้ลน์และไม่ไดอ่้านขอ้ความ
ทางไลน์ท่ีผูใ้หญ่บา้นประชาสัมพนัธ์ในทนัที สัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประชาชน
ในหมู่บา้นไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมหมู่บา้นทุกคน ลกัษณะพื้นท่ีบา้นท่ีห่างไกลกนัส่งผลให้ไม่ไดย้ินเสียง
ล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้น 3) ประสิทธิภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในหมู่บา้น ไดแ้ก่ 
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ก่อนประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผูใ้หญ่บา้นจะด าเนินการท าความเขา้ใจสาร เรียบเรียงสารใหม่ และจึง
น าเสนอสาร โดยประชาชนในแต่ละหมู่บา้นจะทราบสารแตกต่างกนั 
 

ค าส าคญั: หอกระจายข่าวหมู่บา้น, การประชาสัมพนัธ์, ขอ้มูลข่าวสาร, การรับรู้, การประชุมหมู่บา้น,  
    ผูใ้หญ่บา้น 

 

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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บทน า 
ในปัจจุบนัการส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถท าให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากหลายช่องทาง 

ซ่ึงการส่ือสารในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอย่างมาก สะดวกรวดเร็ว และมีบทบาทส าคญัต่อการใช้ชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารกบัตนเอง ผูอ่ื้น คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูร่้วมงาน องคก์ร 
ทั้งการส่งสารท่ีตนเองตอ้งการจะส่ือ และการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา ซ่ึงทุกกิจกรรมลว้นแต่ตอ้งใช้การ
ส่ือสารทั้งส้ิน รูปแบบการถ่ายทอดการส่ือสารท่ีดีจึงเป็นส่ิงส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ให้ผูอ่ื้นรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัเพื่อให้ผูรั้บสารเขา้ใจ และให้ความร่วมมือกับส่ิงท่ีผูส่้งสารต้องการจะให้ท า ใน
ขณะเดียวกนัหากการส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพอาจท าใหก้ารด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพได ้เช่น การท่ีผูส่้ง
สารไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้ดีเท่าท่ีควร ทั้งในด้านเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการส่ือสาร 
ความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ของผูส่้งสาร ความสนใจท่ีจะรับขอ้มูลข่าวสารของผูรั้บสาร ความสามารถในการ
ตีความของผูรั้บสาร หรือความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนกนัระหว่างผูส่้ง-ผูรั้บสาร อย่างไรก็ตาม การส่ือสารมี
หลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ จึงท าให้การสร้างความเขา้ใจระหว่าง
กลุ่มคนหรือองคก์ารข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของการส่ือสารดว้ย เพราะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เช่น ความเขา้ใจถึงสารท่ีตอ้งการจะส่ง
ต่อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการส่ือสาร ความสนใจและการให้ความร่วมมือของผูรั้บสาร 
และประสิทธิภาพของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ผูใ้หญ่บา้น เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐสังกดักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีในดา้น (1) อ านวยความเป็นธรรม ความสะดวก และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชนในหมู่บา้น (2) เสริมสร้างความสามคัคีสมานฉันท์ในหมู่บา้นอีกทั้งยงัส่งเสริมวฒันธรรม 
จารีต ประเพณีในทอ้งท่ี (3) อ านวยความสะดวกหรือประสานงานแก่ประชาชนในหมู่บา้นในการติดต่อ
ราชการหรือรับบริการจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐต่างๆ (4) รับฟังปัญหาและน าความตอ้งการท่ี
จ าเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือ (5) ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการให้บริการของ
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ (6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ (7) ช้ีแจงหรือประกาศให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ 
กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ (8) แจ้งให้ประชาชนให้ความช่วยเหลือในกิจการ
สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันภัยอนัตรายสาธารณะท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างฉุกเฉิน รวมทั้ งการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั (9) จดัประชุมประจ าเดือนของหมู่บา้นเป็นประจ าทุกเดือน (10) ปฏิบติัหน้าท่ีตามค าสั่งของ
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ก านนั หรือทางราชการและรายงานเหตุผิดปกติให้ก านนัทราบ และรายงานต่อนายอ าเภอดว้ย (11) ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามภารกิจของทางราชการ หรือตามท่ีกระทรวงทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หรือนายอ าเภอมอบหมาย (พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 ม.27) เน่ืองจากอ านาจ
หนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นนั้นเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริมการด าเนินงานในพื้นท่ีหมู่บา้นจึงจ าเป็นตอ้งมี
การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้นรับรู้และเขา้ใจถึงการด าเนินงานพฒันาหมู่บา้น หรือ
พฒันาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน ท าให้การส่ือสารของผูใ้หญ่บา้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้หมู่บา้นมี
การด าเนินการขบัเคล่ือนพฒันาส่ิงต่างๆ ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 อย่างไรก็ตามบริบทของพื้นท่ีในอ าเภอเชียงกลาง จังหวดัน่าน ลักษณะสังคมและลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีแตกต่างกนั เช่น ชุมชนเมืองท่ีมีความพร้อมทางดา้นสาธารณูประโภค ชุมชนท่ีอยูบ่นพื้นท่ีสูงท่ีมี
ระยะทางห่างไกลจากตวัเมืองและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงอาจท าให้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
ประชาชนในหมู่บ้านอาจมีความแตกต่างไปตามแต่ละบริบทของพื้นท่ีลักษณะสังคมหรือลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีแตกต่างกนั การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในแต่ละหมู่บา้นท่ีแตกต่างกนันั้นผูใ้หญ่บา้นใช้
เคร่ืองมือหรือวธีิการประชาสัมพนัธ์อยา่งไรบา้ง และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลจ่าวสารมีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนโดยการส่ือสารของ
ผูใ้หญ่บา้น ในพื้นท่ีอ าเภอ    เชียงกลาง จงัหวดัน่าน โดยศึกษาการประชาสัมพนัธ์สารของผูใ้หญ่บา้น วิธีการ
และปัญหาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้น และประชาชนแต่ละหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู่ในลกัษณะ
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัรับรู้การประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้นแตกต่างกนัหรือไม่ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการประชาสัมพนัธ์สารของผูใ้หญ่บา้น 
2. เพื่อศึกษาวธีิการและปัญหาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้น 
3. เพื่อศึกษาว่าประชาชนแต่ละหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ในลักษณะพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกันรับรู้การ

ประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้นแตกต่างกนัหรือไม่ 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 กรอบแนวคิดการวจิยัน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเอาตวัแบบทฤษฎีส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรง ของแชนนนัและ
วเีวอร์ มาปรับใชใ้นการอธิบายกรอบแนวคิดการวิจยั โดยผูส่้งเป็นผูท่ี้ขอ้มูลอยูก่บัตวัเอง ไดส่้งขอ้มูลท่ีตนมี
ไปยงัผูรั้บข้อมูล โดยใช้เคร่ืองส่งหรือตวัถ่ายทอดซ่ึงสัญญาณท่ีถูกส่งไปในแต่ละช่องทางนั้น ข้ึนอยู่กับ
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ลกัษณะของสัญญาณแต่ละประเภท เม่ือฝ่ายผูรั้บไดรั้บสัญญาณแลว้ สัญญาณจะถูกปรับให้เหมาะสมกบั
เคร่ืองรับหรือการรับ เพื่อท าการแปลสัญญาณใหเ้ป็นเน้ือหาข่าวสาร เพื่อใหต้รงกบัท่ีผูส่้งขอ้มูล 
 โดยกรอบแนวคิดของผูว้ิจยัจะสามารถอธิบายไดว้า่ ผูศึ้กษาตอ้งการอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการ
ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของผูใ้หญ่บา้นไปยงัประชาชนในหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอ
เชียงกลาง จงัหวดัน่าน ซ่ึงกรอบแนวคิดจะอธิบายวา่มีกระบวนการตั้งแต่เร่ิมประชาสัมพนัธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประชาสัมพนัธ์ ส่ิงรบกวนในการประชาสัมพนัธ์ การรับรู้การประชาสัมพนัธ์ของประชาชนใน
หมู่บา้น และประสิทธิภาพในการส่ือสารของผุใ้หญ่บา้น ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีมีวิธีการและ
ปัญหาอุปสรรคอยา่งไร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการรับรู้การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของ
ผูใ้หญ่บา้น 

 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 228 PSPARN 2022 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. ทฤษฎกีารส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวเีวอร์ 
 ไดคิ้ดทฤษฎีการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรง การส่ือสารเร่ิมดว้ย ผูส่้งเป็นผูท่ี้ขอ้มูลอยูก่บัตวัเอง ได้
ส่งขอ้มูลท่ีตนมีไปยงัผูรั้บขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองส่งหรือตวัถ่ายทอดซ่ึงสัญญาณท่ีถูกส่งไปในแต่ละช่องทางนั้น 
ข้ึนอยู่กับลักษณะของสัญญาณแต่ละประเภท เม่ือฝ่ายผูรั้บได้รับสัญญาณแล้ว สัญญาณจะถูกปรับให้
เหมาะสมกบัเคร่ืองรับหรือการรับ เพื่อท าการแปลสัญญาณใหเ้ป็นเน้ือหาข่าวสาร เพื่อให้ตรงกบัท่ีผูส่้งขอ้มูล 
ในขั้นตอนน้ีเน้ือหาจะถูกส่งไปยงัจุดหลายหรือผูรั้บตามท่ีผูส่้งตอ้งการ แต่ในบางโอกาสสัญญาณท่ีส่งออก
ไปอาจจะถูกรบกวนหรืออาจมีบางส่ิงมารบกวนสัญญาณเหล่านั้น ส่งผลให้สัญญาณท่ีได้ส่งออกไปกับ
สัญญาณท่ีเคร่ืองรับหรือผูรั้บไดรั้บเกิดความคลาดเคล่ือน เป็นเหตุให้ เน้ือหาข่าวสารท่ีส่งจากผูส่้งสารไปยงั
ผูรั้บสารอาจผดิพลาดไป ซ่ึงนบัเป็นความลม้เหลว ของการส่ือสาร เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดส่้งออกไปกบัขอ้มูลท่ี
ไดรั้บไม่เหมือนกนั ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการตีความท่ีผดิพลาด หรือความเกิดความเขา้ใจผิดในการส่ือสารต่อ
กนั 
 จากทฤษฎีการส่ือสารน้ีให้ความหมายไดว้่า เม่ือเร่ิมตน้การส่ือสารกนั อาจมีบางส่ิงข้ึนกบัขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดส่้งออกไป ไม่เพียงแต่จะเป็นส่ือสารโดยผ่านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า หรือการส่ือสารโดยใช้
สัญญาณ ในขณะท่ีสัญญาณถูกส่งไปจะ มีส่ิงต่างๆ ‚ส่ิงรบกวน‛ (noise source) คือ ส่ิงท่ีส่งผลให้สัญญาณ
ขาดหายหรือคลาดเคล่ือนไปในช่วงระหวา่งท่ีก าลงัส่งขอ้มูลให้ผูรั้บขอ้มูล ส่งผลให้สัญญาณท่ีไดรั้บมีความ
แตกต่างกนัจึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นอุปสรรคของการส่ือสาร เพราะท าให้การส่ือสารไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้ 
  
 

 
 

แบบจ าลองการส่ือสารทางเดยีวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวเีวอร์ 

ผู้ส่ง 

(แหล่งข้อมูล) 

เคร่ืองส่ง 

(ตัวถ่ายทอด) 

ช่องทาง 

(Channel) 

ผู้รับ 

(เคร่ืองรับ) 

จุดหมาย 

ปลายทาง 

ข่าวสาร สัญญาณ 
สัญญาณ 

ท่ีได้รับ ข่าวสาร 

ส่ิงรบกวน 

(Noise) 

Source Transmitter Receiver Destination 

Message Signal Received 
Signal 

Message 
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2. แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
รุ่งระว ีพนัธานนท ์(2560) กล่าววา่การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงัน้ี การส่ือสารมี

ประสิทธิภาพ นบัเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน  เพื่อให้บรรลุผลลพัธ์ของการส่ือสาร การส่ือสารเป็นการติดต่อส่ือสารกนัของคนตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ทศันคติ ความคิด ความรู้สึก ระหวา่งกนั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี
เหมือนกนั โดยผ่านส่ือหรือช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสมการส่ือสารท่ีสมบูรณ์จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ผูส่้งสาร – ผูรั้บสาร  ควรมีความรู้พื้นฐาน มีมุมมอง มีความสนใจในเน้ือหาของการส่ือสาร หรือ
ประเด็นท่ีตอ้งการจะส่ือสารท่ีคลา้ยกนั หากทศันคติท่ีดี หรือมีความรู้สึกท่ีดี จะส่งผลให้เกิดความพร้อมใน
การส่งสาร รับสารต่อกนั 

2.  ตวัสาร  ไม่ควรท่ีจะมีความซบัซ้อน หรือมีความลึกซ้ึงของสารมากเกินไป  ในตวัสารไม่ควรมี
ความขดัแยง้ตวัเอง ทั้งน้ีสารหน่ึงเร่ืองอาจน าเสนอได้หลายวิธี  จึงควรเลือกวิธีน าเสนอสารท่ีมีปัญหา
อุปสรรคนอ้ยท่ีสุด หรือไม่ปัญหาเลย ในบางคราวอาจตอ้งน าเสนอทั้งการพดู และเขียน เพื่อเป็นการน าเสนอ
สารบรรลุผล 

3.  ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร  ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการส่ือสาร  ควรระวงัอุปสรรคท่ีอาจกระทบ
ต่อการน าเสนอสาร ควรใชค้  าท่ีส่ือความหมายชดัเจน ไม่ยาก หรือก ากวมจนเกินไป ไม่ควรใชค้  าศพัทเ์ฉพาะ
กลุ่ม หากเป็นภาษาเขียน ควรพิเคราะห์ให้ดีก่อน เน่ืองจากผูรั้บสารไม่สามารถสอบถามความหมายได ้เพื่อ
ท าความเขา้ใจไดใ้นทนัที 

4.  ส่ือ  หากส่ือในการน าเสนอสารเกิดความขดัขอ้ง หรือมีอุปสรรคท าให้ไม่พร้อมในการน าเสนอ
สาร อาจส่งผลให้การส่ือสารไม่บรรลุผล  เช่น การพูดในสถานท่ีท่ีมีเสียงดงัรบกวน การเขียนตวัหนงัสือท่ี
ไม่ชัดเจน หมึกกระดาษพิมพท่ี์จาง อาจส่งผลให้ผูรั้บสารไม่สามารถรับสารไดส้ะดวก หรือรับสารไดไ้ม่
ครบถว้น รวมถึงความสามารถในการพดู หรือการฟัง ก็อาจเป็นอุปสรรคในการส่ือสารได ้

5.  กาลเทศะ และสภาพแวดลอ้ม  สถานท่ี  เวลา  และสภาพแวดลอ้ม  ท่ีเหมาะสม ยอ่มส่งผลให้มี
การส่ือสารท่ีชัดเจน เกิดความเข้าใจตรงกัน ไม่ควรเร่งรีบจนไม่ได้ใจความท่ีถูกต้อง ถ้าเราเข้าใจถึง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้  ก็สามารถแกไ้ขอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมดไป  ซ่ึงจะตอ้ง
มีการใชไ้หวพริบ  มีความพยายามตั้งใจจริง และอาจอาศยับุคคลอ่ืนให้ช่วยวิเคราะห์แนะน า  ก็จะเป็นตวั
ผลกัดนัใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงการพฒันาองคก์รต่อไป 
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ระเบียบวธิีวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) โดยใชว้ิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ใช้การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi structured interview) และก าหนดค าถาม
ปลายเปิด โดยได้ก าหนดก าหนดหัวขอ้สัมภาษณ์ ใช้ค  าถามเฉพาะ โดยเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอเชียงกลางจ านวน 5 หมู่บา้น ได้แก่หมู่บา้นท่ีอยู่ในชุมชนเมือง 
หมู่บ้านท่ีอยู่ห่างออกจากชุมชนเมือง และหมู่บ้านท่ีอยู่บนพื้นท่ีสูงไม่มีสัญญาณโทรศพัท์ โดยก าหนด
ประเด็นค าถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 1) ผูใ้หญ่บา้นใชเ้คร่ืองใดบา้งในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร 2) 
ผูใ้หญ่บา้นมีวิธีการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างไร 3) การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารมี
ปัญหาอุปสรรคใดบา้ง และประชาชนในหมู่บา้นท่ีมีการสัมภาษณ์ผูใ้หญ่บา้นจ านวนหมู่บา้นละ 3 คน โดย
ก าหนดประเด็นค าถามออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 1) ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูใ้หญ่บา้นประชาสัมพนัธ์
ผ่านทางใดบ้าง 2) ท่านคิดว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางใดสามารถเข้าใจสารได้ง่ายท่ีสุด 3) ท่านคิดว่า
ความสามารถในการส่ือสารของผูใ้หญ่บา้นส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารมากเพียงใด 4) ท่านพบปัญหาหรือ
อุปสรรคในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากผูใ้หญ่บ้านอย่างไรบา้ง จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้รับมาสรุปว่าขอ้มูล
ข่าวสารท่ีผูใ้หญ่บา้นประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บทราบ ตรงกบัท่ีประชาชนในหมู่บา้น
ได้รับรู้หรือไม่ โดยยกตวัอย่างข้อมูลข่าวสารของทางราชการต่างๆ มาสัมภาษณ์ว่าข้อมูลท่ีผูใ้หญ่บ้าน
ประชาสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้นั้นพูดถึงเร่ืองเดียวกนัและรับรู้ในเร่ืองเดียวกัน
หรือไม่ เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปในการศึกษาผา่นระเบียบวธีิการศึกษาแบบอุปนยั 
 

ผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาการประชาสัมพนัธ์สารของผูใ้หญ่บา้นพบวา่ ผูใ้หญ่บา้นมีการมีความคิดเห็นในการ
ใชเ้คร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์สารต่างๆ ดงัน้ี 
 ผูใ้หญ่บา้นใช้เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บรู้โดย
หมู่บา้นในพื้นท่ีชุมชนเมืองและหมู่บา้นท่ีอยูห่่างจากชุมชนเมืองใชเ้คร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ 3 อยา่ง 
ไดแ้ก่ 1.การใชห้อกระจายข่าวประจ าหมู่บา้นใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารทัว่กนั 2.การ
ประชาสัมพนัธ์ลงในกลุ่มไลน์หมู่บา้น 3.การประชุมหมู่บา้น  

ผูใ้หญ่บา้นท่ีอยู่บนพื้นท่ีสูงใช้เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ 2 อย่าง ไดแ้ก่ 1.การใช้หอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บา้นใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทัว่กนั 2.การประชุมหมู่บา้น 
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 ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้หญ่บา้นท่ีทุกหมู่บา้นใชก้ารประชาสัมพนัธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บา้น
และการประชุมหมู่บา้นเหมือนกนั แต่หมู่บา้นท่ีไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่ใช้การประชาสัมพนัธ์ผ่าง
ทางไลน์ 
 2. จากการศึกษาวิธีการและปัญหาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้นพบว่า ผูใ้หญ่บา้นให้
ความคิดเห็นต่อวธีิการและปัญหาการส่ือสารของผูใ้หญ่บา้น ดงัน้ี 
 วธีิการและปัญหาการส่ือสารของผูใ้หญ่บา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีการพบวา่ ผูใ้หญ่บา้นจะมีการอ่านขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาทั้งหมดก่อนท่ีจะไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บทราบ 
และจะเปิดเพลงก่อนเร่ิมใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบว่าจะมีการ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ดา้นอุปสรรคพบว่า ล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้นเส่ือมสภาพหรือช ารุดเน่ืองจากใช้
งานมาเป็นเวลาหลายปีและไม่ไดมี้การซ่อมบ ารุงรวมถึงอุปกรณ์ไม่ไดม้าตรฐานอาจท าให้ประสิทธิภาพใน
การใช้งานลดลง ล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บ้านมีจ านวนไม่เพียงพอส่งผลให้การประชาสัมพนัธ์ของ
ผู ้ใหญ่บ้านไม่ทั่วถึงทั้ งหมู่บ้าน ประชาชนบางหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ไม่ได้ใช้ไลน์ในการ
ติดต่อส่ือสารเป็นหลกั และไม่ได้อ่านขอ้ความทางไลน์ท่ีผูใ้หญ่บา้นประชาสัมพนัธ์ในทนัทีเน่ืองจากมี
ความเห็นว่าการใช้ไลน์ในการติดต่อส่ือสารไม่ใช่เร่ืองด่วนไม่จ  าเป็นตอ้งรีบอ่านขอ้ความไลน์ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีส่งผลให้ในบางคร้ังประชาชนในหมู่บา้น
ท่ีออกไปท างานนอกหมู่บา้นไม่รับทราบขอ้มูลข่าวสารในทนัที ประชาชนในหมู่บา้นไม่ได้เขา้ร่วมการ
ประชุมหมู่บา้นทุกคน ลกัษณะพื้นท่ีบา้นท่ีห่างไกลกนัส่งผลให้ไม่ไดย้ินเสียงล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้น 
เช่น บางหมู่บา้นท่ีบา้นเรือนอยูห่่างไกลล าโพงหอกระจายข่าวหมู่บา้นส่งผลให้ไม่ไดย้ินเสียงประชาสัมพนัธ์
ของผูใ้หญ่บา้น 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หญ่บา้นในแต่ละหมู่บา้นมีวิธีการเตรียมตวัการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ในลักษณะท่ีคล้ายกนั แต่ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพนัธ์นั้นแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี เช่น 
ล าโพงหอกระจายข่าวช ารุดหรือมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะส่ือสารให้ประชาชารับทราบโดยทัว่กนัส่งผลให้
ครัวเรือนอยูห่่างไกลหากล าโพงไม่ไดย้นิเสียงจากล าโพง 
 3. จากการศึกษาประชาชนแต่ละหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ในลักษณะพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันรับรู้การ
ประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้นแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามคิดเห็น ดงัน้ี 

ประชาชนพบว่า ทกัษะการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้น เช่น น ้ าเสียง ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
ลกัษณะการพูดท่ีชัดถ้อยชัดค า มีความมัน่ใจในการพูด และมีอุปกรณ์ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนในหมู่บา้นแตกต่างกนั ดา้นการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ หมู่บา้น
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ท่ีผูใ้หญ่บา้นมีการจดัตั้งกลุ่มไลน์และมีการสรุปขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บา้น ส่งผลให้ประชาชน
ในหมู่บา้นท่ีอ่านขอ้ความไลน์สามารถเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีผูใ้หญ่บา้นตอ้งการจะส่ือสารไดง่้ายกวา่หมู่บา้น
ท่ีผูใ้หญ่บา้นจดัตั้งกลุ่มไลน์แต่ไม่มีการสรุปขอ้มูลข่าวสารให ้และหมู่บา้นท่ีไม่มีการจดัตั้งกลุ่มไลน์จะทราบ
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ น้อยท่ีสุด การประชุมหมู่บ้านประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากผูใ้หญ่บา้นไม่
แตกต่างกนั เน่ืองจากการประชุมหมู่บา้นเป็นสถานท่ีเฉพาะกลุ่มสามารถส่ือสารโตต้อบกนัไดห้ากประชาชน
ในหมู่บา้นไม่เขา้ใจในสารท่ีผูใ้หญ่บา้นตอ้งการจะส่ือ 

ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะการพูดของผูใ้หญ่บา้น การท าความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารของผูใ้หญ่บา้น  
การเรียบเรียงค าพูดของผูใ้หญ่บา้น ความพร้อมของอุปกรณ์การส่ือสาร สัญญาณอินเทอน์เน็ต ส่งผลต่อการ
รับรู้ของประชาชนในหมู่บา้น หากผูใ้หญ่บา้นพูดติดขดั พูดไม่ต่อเน่ือง หรืออุปกรณ์การส่ือสารไม่ดีส่งผล
ใหป้ระชาชนในหมู่บา้นไม่สามารถเขา้ใจสารท่ีผูใ้หญ่บา้นตอ้งการจะส่ือได ้
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนโดยการส่ือสารของผูใ้หญ่บา้น 
อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี  
 1) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของผูใ้หญ่บา้นนั้นโดยหลกัมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นท่ีทราบถึงข่าวสารของทางราชการ การขอความร่วมมือกนัท ากิจกรรมต่างๆ การขอความคิดเห็นหรือมติ
เพื่อการด าเนินการพฒันาหมู่บ้าน เป็นต้น ซ่ึงวิธีในการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บ้านแบ่งออกเป็น 3 
ช่องทางได้แก่ 1) หอกระจายข่าวหมู่บา้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้ราษฎรใน
หมู่บา้นรับทราบร่วมกนั 2) การใช้แอปพลิเคชนัไลน์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารหรือการขอความ
ร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ เฉพาะกลุ่ม และ3) การประชุมหมู่บา้น เพื่อขอมติท่ีประชุมในการด าเนินงาน
ต่างๆ ของหมู่บา้น ซ่ึงสอดคล้องกบังานศึกษาของ พชัรี แซ่ตนั (2555) ได้ศึกษาเร่ืองกลไกการรับรู้สิทธิ
มนุษยชน ในเร่ืองสิทธิผูป่้วย ของศูนยบ์  าบดัรักษายาเสพติด เชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่ากลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการส่งเสริมการรับรู้เร่ืองสิทธิผูป่้วย ไดแ้ก่ ส่ือต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
หนงัสือ วารสารต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพนัธ์ทางวทิย ุโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต ในส่วนของกลไกในการ
ส่งเสริมการรับรู้สิทธิผูป่้วยนั้น จากการศึกษาพบวา่โรงพยาบาลเป็นกลไกท่ีส าคญัในการส่งเสริมการรับรู้
ดงักล่าว การรับรู้ค าประกาศสิทธิผูป่้วยมีประโยชน์ในการช่วยให้ผูป่้วยรับทราบถึงสิทธิของตนเอง และ
สามารถพิทกัษสิ์ทธิของตนเอง ตลอดจนสามารถใชสิ้ทธิท่ีพึงมีพึงได ้รวมถึงสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั 
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 ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของผูใ้หญ่บา้น 3 วิธีการดงัท่ีไดก้ล่าวมามี
ความเหมาะสมในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ให้ประชาชนในหมู่บา้นรับทราบแล้ว เพราะค่อนขา้ง
ครอบคลุมใหป้ระชาชนในหมู่บา้นรับทราบขอ้มูลข่าวสารร่วมกนั 

2) ผูใ้หญ่บา้นมีวิธีการและปัญหาอุปสรรคในการส่ือสาร ดงัน้ี ดา้นวิธีการส่ือสาร ผูใ้หญ่บา้นจะท า
วิเคราะห์และท าความเขา้ใจสารก่อนท่ีจะส่ือสารให้ประชาชนได้รับทราบ ผูใ้หญ่บา้นจะมีการเรียบเรียง
ขอ้มูลข่าวสารข้ึนมาใหม่เพื่อใหง่้ายต่อตนเองในการส่ือสาร และจึงจะน าเสนอสารผา่นเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ 
ต่อไป ด้านปัญหาอุปสรรค หอกระจายข่าวหมู่บ้านหรือเสียงตามสายท่ีช ารุดหรือเสียหายส่งผลให้ไม่
สามารถประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง การใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์ท่ียงั
ไม่ทัว่ถึงประชาชนในหมู่บา้นให้ความสนใจนอ้ย การไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางพื้นท่ี ลกัษณะสังคม
ของประชาชนในหมู่บา้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่มีเวลาแน่นอนในการรับฟังการประชาสัมพนัธ์ 
ลกัษณะของครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีอยู่กระจายห่างกนัออกไปท าให้การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ไม่ทัว่ถึง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) ไดใ้ห้ความหมายของปัญหาและอุปสรรคในการ
ส่ือสารไวว้่า การส่ือสารในทุกรูปแบบและทุกระดบั อาจมีปัญหาของการส่ือสารเกิดข้ึนได้เสมอ ผูท่ี้จะ
ส่ือสารจึงควรระมดัระวงัถึงปัญหาอุปสรรคของการส่ือสาร และควรป้องกนัและก าจดัอุปสรรคของการ
ส่ือสาร ดงัน้ี 1) อุปสรรคท่ีผูส่้งสาร ในการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารเพื่อให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 
ผูส่้งสารควรมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะส่ง ถา้หากผูส่้งสารไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีจะส่ง ผูรั้บสารจะไม่มีความเช่ือถือ
ตวัผูส่้งสาร ไม่มีความเต็มใจท่ีจะรับสาร ซ่ึงจะมีผลท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีผูส่้งสารต้องการ 2) 
อุปสรรคท่ีสาร สารท่ีออกไปยงัผูรั้บสารอาจมีอุปสรรคได้ หากสารนั้นขาดความเหมาะสมกบัความสามารถ
ในการรับสาร เช่น ยาวหรือง่ายเกินไป จดัล าดบัเร่ืองราวของสารไดไ้ม่ดีพอ สารท่ีมีความซบัซ้อนคลุมเครือ
ไม่ชดัเจน รูปแบบสารท่ีลา้สมยั ไม่เหมาะกบัผูรั้บสาร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลให้การส่ือสารไม่ประสบ
ผลส าเร็จได ้3) อุปสรรคท่ีช่องทางหรือส่ือ อุปสรรคของการส่ือสารอาจอยูท่ี่ส่ือหรือช่องทางท่ีเลือกใช ้ หาก
ผูส่้งสารใชช่้องทางหรือส่ือท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการส่ือสาร เช่น หากผูส่้งสารใชว้ิธีการน าเสนอโดย
ส่ือส่ิงพิมพแ์ก่ผูท่ี้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้อาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้  ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งมีการ
เลือกเคร่ืองส่ือสารท่ีเหมาะสม และควรนึกถึงความสะดวก ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องผูรั้บสาร
ในการท่ีจะรับสารจากส่ือท่ีผูส่้งสารเลือกใชด้ว้ย  

ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่ผูใ้หญ่บา้นในแต่ละพื้นท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการประชาสัมพนัธ์
ท่ีไม่เหมือนท าให้วิธีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนับา้ง ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากประสบการณ์ท่ี
ผูใ้หญ่บา้นไดพ้บเจอมาน ามาปรับใช้ให้เขา้กบัวิธีการของแต่ละคน และดา้นปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่เกิด
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จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านช ารุดเสียหาย หรือมีล าโพงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านไม่เพียงพอในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่หมู่บ้าน ดังนั้นราชการควรให้ความส าคญัในการพฒันาปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา กานติดตั้งล าโพงให้ทัว่ทุกจุดในหมู่บ้านและการติดตั้งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตใหค้รบทุกพื้นท่ีดว้ย 
 3) ประสิทธิภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในหมู่บา้น 1) ดา้นความเขา้ใจหรือการได้
ยินสารของประชาชนในหมู่บา้น 1.1) ประชาชนในแต่ละหมู่บา้นเขา้ใจสารท่ีไดรั้บจากผูใ้หญ่บา้นผา่นหอ
กระจายข่าวหมู่บา้นมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากข้ึนอยูก่บัการเอาใจใส่ในการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่บา้น 
ทกัษะในการพูดและความพร้อมของหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 1.2) ประชาชนแต่ละหมู่บ้านรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผา่นทางไลน์แตกต่างกนัผูใ้หญ่บา้นท่ีตั้งกลุ่มไลน์จะส่งขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บา้นไดรั้บ
ทราบขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติมไดง่้ายกว่า 1.3) ประชาชนเขา้ใจสารท่ีผูใ้หญ่บา้นส่ือสารโดยหอกระจายข่าว
หมู่บา้นไม่มีความแตกต่างกนัเน่ืองจากเป็นการประชุมเฉพาะกลุ่มสามารถสอบถามขอ้สงสัยไดใ้นทนัที 2) 
ด้านความส าคญัในส่ือสารของผูใ้หญ่บา้น 2.1) การใช้หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายของหมู่บ้านมี
ความส าคญัในการรับรู้ของประชาชนในหมู่บา้นทั้งในพื้นท่ีราบและพื้นท่ีบนดอย 2.2) การใช้แอปพลิเค
ชนัไลน์ มีความส าคญัในการรับรู้เฉพาะหมู่บา้นท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีการตั้งกลุ่มไลน์ 2.3) การประชุม
หมู่บา้นมีความส าคญัต่อการรับรู้ประชาชนในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น เน่ืองจากการประชุมหมู่บา้นผูใ้หญ่บา้น
ตอ้งจดัเป็นประจ าอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อเดือน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รุ่งระวี พนัธานนท ์(2560) กล่าววา่
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1. ผูส่้งสาร – ผูรั้บสาร ควรมีความรู้พื้นฐาน มีมุมมอง มี
ความสนใจในเน้ือหาของการส่ือสาร หรือประเด็นท่ีตอ้งการจะส่ือสารท่ีคลา้ยกนั หากทศันคติท่ีดี หรือมี
ความรู้สึกท่ีดี จะส่งผลให้เกิดความพร้อมในการส่งสาร รับสารต่อกนั 2. ตวัสารไม่ควรท่ีจะมีความซบัซ้อน 
หรือมีความลึกซ้ึงของสารมากเกินไป  ในตวัสารไม่ควรมีความขดัแยง้ตวัเอง ทั้งน้ีสารหน่ึงเร่ืองอาจน าเสนอ
ไดห้ลายวธีิ  จึงควรเลือกวธีิน าเสนอสารท่ีมีปัญหาอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด หรือไม่ปัญหาเลย ในบางคราวอาจตอ้ง
น าเสนอทั้งการพูด และเขียน เพื่อเป็นการน าเสนอสารบรรลุผล  3. ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร ภาษาเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการส่ือสาร  ควรระวงัอุปสรรคท่ีอาจกระทบต่อการน าเสนอสาร ควรใชค้  าท่ีส่ือความหมาย
ชดัเจน ไม่ยาก หรือก ากวมจนเกินไป ไม่ควรใชค้  าศพัท์เฉพาะกลุ่ม หากเป็นภาษาเขียน ควรพิเคราะห์ให้ดี
ก่อน เน่ืองจากผูรั้บสารไม่สามารถสอบถามความหมายได ้เพื่อท าความเขา้ใจไดใ้นทนัที 4. ส่ือ หากส่ือใน
การน าเสนอสารเกิดความขดัขอ้ง หรือมีอุปสรรคท าใหไ้ม่พร้อมในการน าเสนอสาร อาจส่งผลให้การส่ือสาร
ไม่บรรลุผล  เช่น การพดูในสถานท่ีท่ีมีเสียงดงัรบกวน การเขียนตวัหนงัสือท่ีไม่ชดัเจน หมึกกระดาษพิมพท่ี์
จาง อาจส่งผลให้ผูรั้บสารไม่สามารถรับสารไดส้ะดวก หรือรับสารไดไ้ม่ครบถว้น รวมถึงความสามารถใน
การพูด หรือการฟัง ก็อาจเป็นอุปสรรคในการส่ือสารได้ 5. สถานท่ี  เวลา  และสภาพแวดลอ้ม  ท่ีเหมาะสม 
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ยอ่มส่งผลให้มีการส่ือสารท่ีชดัเจน เกิดความเขา้ใจตรงกนั ไม่ควรเร่งรีบจนไม่ไดใ้จความท่ีถูกตอ้ง ถา้เรา
เขา้ใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการส่ือสารได้เป็นอย่างดีแล้ว  ก็สามารถแกไ้ขอุปสรรคต่าง ๆ ให้หมด
ไป  ซ่ึงจะตอ้งมีการใชไ้หวพริบ  มีความพยายามตั้งใจจริง และอาจอาศยับุคคลอ่ืนให้ช่วยวิเคราะห์แนะน า ก็
จะเป็นตวัผลกัดนัใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงการพฒันาองคก์รต่อไป 

ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าการรับรู้ของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัปัจจยัส าคญัคือ
ประสิทธิภาพของหอกระขายข่าวหมู่บา้นและสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ทกัษะในการ
ส่ือสารทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีและการให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเป็นประจ า
ของผูใ้หญ่บา้น ดงันั้นควรมีการปรับปรุงหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพทุกหมู่บา้น การติดตั้งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1) ผลการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการแสวงหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนโดยการส่ือสารของ
ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงอาจเป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อน าไปปรับใชใ้นพื้นท่ีหมู่บา้นอ่ืนๆ ได ้
 2) การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
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บทคดัย่อ 
 บทความเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์  อ าเภอเมืองน่าน ในการเข้าถึง
โครงการ ‚เราชนะ‛ เป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้อิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายทศันะต่อผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน 
ผูเ้ขียนจดัเก็บขอ้มูลประเด็นดงักล่าวจากเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและส่ืออิเล็กทรอนิกส์
สาธารณะ ประกอบกบัการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 367 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ด าเนินงานโครงการ‚เราชนะ‛ เป็นท่ีน่าพอใจในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี และไม่
พบความคิดเห็นด้านลบของประชาชนท่ีมีต่อประเด็นความเหลือมล ้ าอนัเป็นอุปสรรค์ต่อการรับบริการ
ดงักล่าว 
 

ค าส าคญั:  ความคิดเห็นต่อความเหล่ือมล ้า , การเขา้ถึง , 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 
 

บทน า 
 วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัรตามพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยสั่งปิดสถานประกอบการหลากหลายประเภท ท่ีมีคนแออดัและเส่ียงต่อการแพร่
ระบาด เช่น สถานบนัเทิง ผบั สนามกีฬา ฟิตเนส โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา และสถานบริการอ่ืนๆ 
ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการ คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีประสบปัญหาจาก มาตรการจ านวนมากเพื่อลด
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงส่งผลทางเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ และประชาชนจ านวนมาก 
 ภายหลงัจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร จนถึงขณะน้ี ระบบเศรษฐกิจไทย
ยงัคงย  ่าแย ่โดยมีสภาพหดตวัโดยตลอดเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ซ่ึงผล
จากมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการหดตวัทางเศรษฐกิจและการวา่งงานเพิ่มข้ึน ก าลงั
ซ้ือหรือการหมุนเวียนของเศรษฐกิจลดลง และผลกระทบท่ีตามมาคือ ฝ่ายผลิตหรือภาคการส่งออกจ าเป็นท่ี
จะต้องท าการผลิตลดลงให้สอดคล้องกบัความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะวิกฤติ
ดงักล่าว ถึงแมว้า่รัฐบาลไดพ้ยายามเพิ่มการหมุนเวียน ก าลงัซ้ือหรืออุปสงคม์วลรวมในระบบเศรษฐกิจโดย
ใชม้าตรการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือเยยีวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน 
เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกนั โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั โครงการคนละคร่ึง โครงการเราชนะ และโครงการท่ีมี
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วตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมผ่านการส่งเสริมและการกระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน (อิสร์กุล อุณหเกตุ , 2564) แต่การเขา้ถึงโครงการความช่วยเหลือเหล่าน้ีโดยประชาชนดูมีปัญหา และ
ขอ้จ ากดัในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 คณะรัฐมนตรีฯ มีม ติ เ ห็นชอบโครงการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ห รือ  สศค .
กระทรวงการคลงั เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 เก่ียวกบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้
จ่ายเงินกู้โครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือเยียวยาให้กบัประชาชนตามอตัราแต่ละกลุ่มประเภท 
โดยโครงการเราชนะ สามารถแบ่งประเภทประชาชนผูไ้ดรั้บสิทธิในแต่ละประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีไดรั้บสิทธิ 
ผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ กลุ่มผูไ้ด้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน ‚เป๋าตงั‛ หรือ G-Wallet และกลุ่มผูไ้ม่มี
สมาร์ทโฟนโดยไดรั้บผ่านบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงหากพิจารณาตามคุณสมบติัหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ตามเกณฑ์ จะพบว่า ประชาชนกลุ่มแรกจ านวนราว 13.7 ล้านคนนั้นเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วอย่าง
แน่นอนตามสิทธิในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ขณะท่ีประชาชนในกลุ่มท่ีสองจ านวนราว 15.6 ลา้นคนนั้น ส่วน
หน่ึงเคยได้รับเงินอุดหนุนแล้วผ่านโครงการเราเท่ียวด้วยกันหรือโครงการคนละคร่ึงแล้วเช่นกัน แต่
ประชาชนในกลุ่มสุดทา้ยอีก 1.5 ลา้นคนนั้น เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่มีทั้งบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และไม่มีสมาร์ท
โฟน จึงเป็นไปได้สูงว่า ประชาชนกลุ่มน้ียงัไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลมาก่อนในช่วงท่ีผ่านมา    
(อิสร์กุล อุณหเกตุ , 2564) 

มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาให้กบัประชาชนในช่องทางการโอนเงิน ในรูปแบบการเลือก
กลุ่มเป้าหมายนั้น มกัจะเกิดปัญหา คือ ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิในการช่วยเหลือไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงท าให้เกิดสภาพ
ท่ีเงินร่ัวไหล โดยผูท่ี้ไดรั้บเงินกลบัไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และปัญหาท่ีสอง คือ 
เกิดการตกหล่น โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ อาทิเช่น ผูย้ากจน กลุ่มเปราะบาง ไม่มี
รายได ้กลบัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยา โดยไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้ร่วมโครงการ ดงัปรากฏในงานของ 
วรรณศิริ บดีรัฐ ปรียานุช พรหมภาสิต และตรรกพร สุขเกษม(2564) ท่ีพบวา่ตามความคิดเห็นของประชาชน 
บา้นปากคลองใต ้หมู่ท่ี 3 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ประชาชนบางส่วนไม่ไดมี้การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัวิธีการการลงทะเบียน ไม่มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก 
ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการเยียวยา ซ่ึงปัญหาดงักล่าว ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถ เขา้ถึงการ
ช่วยเหลือเยยีวยาและไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้ร่วมโครงการฯ 

ถึงแมว้า่โครงการเราชนะจะพยายามแกไ้ขปัญหาเพื่อให้ครอบคลุม สามารถช่วยเหลือเยียวยาให้กบั
ประชาชนวงกวา้งไดม้ากข้ึน สามารถแกไ้ขหาให้ลดลง แต่กระนั้น การขอรับสิทธ์ิกลบัเป็นการสร้างตน้ทุน
และเป็นการผลกัภาระให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิกลุ่มผา่นบตัรประจ าตวัประชาชน 
ซ่ึงน่าจะเป็นกลุ่มครัวเรือนยากจนท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน ดงัปรากฏในงานของผลงานของ 
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กสัมา บุญมาก (2564) ท่ีพบวา่ปัญหาและอุปสรรคของมาตรการเยยีวยาช่วงโควดิ-19 เก่ียวกบัการรับสิทธ์ิท่ีมี
ความยุง่ยาก มีการแข่งขนัสูง ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีน ามาใชน้ั้น อาจจะท าให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้ า
ทางดา้นรายไดแ้ละสังคมข้ึนได ้เพราะในบางกรณี ถึงขั้นตอ้งไปซ้ือมือถือเคร่ืองใหม่เพื่อให้ไดรั้บสิทธิ ทั้งน้ี
ความสะดวกและความรวดเร็วในการท างานในส่วนของการอนุมติัผลหรือการยืนยนัตวัตน ผ่านสมาร์ท
โฟนหรือแอปพลิเคชนัยงัคงพบปัญหาและมีความล่าชา้ 
  โครงการหรือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ อาทิโครงการ คนละคร่ึง เราเท่ียวด้วยกัน 
รวมถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ จึงเป็นมาตรการเงินโอนซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกนั การเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลใน
ลกัษณะน้ี จะด าเนินไปไดดี้หากมีกระบวนการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีจะให้เงินในลกัษณะการโอนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  อยา่งไรก็ตาม โครงการเงินโอนส่วนใหญ่ของรัฐ รวมถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ี กลุ่มผูมี้
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซ่ึงจากข่าวท่ีพบตามส่ือโซเชียลหรือหนา้ส่ือจะพบวา่ การด าเนินโครงการเหล่าน้ีดูยงั
เขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งยงั ปรากฏกรณีท่ีประชาชนส่วนหน่ึงประสบปัญหาในการยืนยนั
ตวัตนผ่านเว็บไซต์เราชนะหรือกรณีแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตงั’ ขดัข้องเม่ือมีผูใ้ช้บริการจ านวนมาก  ท าให้
ประชาชนท่ีไม่มีสมาร์ทโฟนจ านวนมากตอ้งไปลงทะเบียนท่ีธนาคารกรุงไทย แมจ้ะยงัอยูใ่นช่วงการระบาด
ของโรคโควดิ 2019 (ส านกัข่าวกรมประชาสัมพนัธ์,2564)  
  ปัญหาจากผลการด าเนินการในลกัษณะดังกล่าว ตลอดจนเง่ือนไขการบริหารจดัการย่อมท าให้
ประสิทธิผลในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และความเหล่ือมล ้ าในการรับบริการจากภาครัฐในลกัษณะน้ี โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง กรณีการไม่สามารถเขา้ถึงการบริการของประชาชนบางกลุ่ม โดยจากกรณีท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ท าให้
ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นในการเขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชน ในพื้นท่ีต าบลผา
สิงห์ อ าเภอเมืองน่าน เน่ืองจากต าบลผาสิงห์ มีขนาดพื้นท่ีค่อนขา้งกวา้งหรือประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 6 หมู่บา้น มีสภาพพื้นท่ีเป็นก่ึงเมืองก่ึงชนบท โดยมีเขตชนบท 4 หมู่บา้นและติดต่อกบัเขต
เทศบาลเมืองอีก 2 หมู่บา้น (องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาสิงห์, 2564)   
  การศึกษาในพื้นท่ีอนัมีลกัษณะเฉพาะจากประชากรท่ีมีความหลากหลาย และสามารถน ามาศึกษา
เปรียบเทียบเช่นน้ี จะช่วยอธิบายผลการด าเนินงาน และปัญหาดา้นความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงโครงการ 
‚เราชนะ‛ และหวงัว่าขอ้มูลท่ีได้มาจะช่วยในการวิเคราะห์ประเด็นการวิจยั หรืออาจใช้เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ีให้มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน และเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่ออธิบายผลการด าเนินงานโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์            
อ  าเภอเมืองน่าน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่านท่ีมีต่อการ
การเขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛  
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธิีการวจิัย 
 การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน ต่อการเข้าถึง
โครงการ ‚เราชนะ‛  เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูศึ้กษาวิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ เน่ืองจากมีขนาดพื้นท่ีค่อนขา้งกวา้งหรือประมาณ 83 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ย 6 หมู่บา้น ซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีเป็นก่ึงเมืองก่ึงชนบท โดยมีเขตชนบท 4 หมู่บา้น และ
ติดต่อกบัเขตเทศบาลเมืองอีก 2 หมู่บา้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัท่ีระดบัเช่ือมัน่ 95 % และยอมให้
คลาดเคล่ือนได ้5% โดยใชสู้ตรการค านวณ ตามวิธีการของ Taro Yamane  จากจ านวนประชากรทั้งหมดใน
ต าบลผาสิงห์ จ  านวน 4,262 คน เป็นจ านวนประชากร ท่ีหกัลบจ านวนประชากรท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์

ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่ต าบลผาสิงห์ 

อ าเภอเมืองน่าน ที่มีต่อการเข้าถึงโครงการ  “เราชนะ” 

1. ความรู้/ความเขา้ใจในตวัโครงการ 

2. ความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ/การสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงความช่วยเหลือ

เยยีวยาจากโครงการฯ 

4. ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อโครงการฯ/ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากมาตรการ 

การด าเนินโครงการ 

 “เราชนะ” 

- กลุ่มผูไ้ดรั้บสิทธ์ิในการ

เขา้ร่วมโครงการ  

- กลุ่มผูไ้ม่ไดรั้บสิทธ์ิในการ

เขา้ร่วมโครงการ 
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แลว้ ตามคุณสมบติัผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการ (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองน่าน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 
สิงหาคม 2564) ท าให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 367 ตวัอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยมีการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของการด าเนินโครงการฯ 
ในระดบัจงัหวดั จ  านวน 2 ท่าน  

2. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 วิธีการทางสถิติท่ีใช้ส าหรับงานวิจยัน้ี ได้แก่  การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)   
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน  ต่อการเขา้ถึง
โครงการ ‚เราชนะ‛ เพื่ออธิบายผลการด าเนินงานโครงการ ‚เราชนะ‛  และวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการเขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน โดยได้
ประยุกตข์อ้ค าถามจากแนวคิดและทฤษฎี ให้มีความเหมาะสมกบับริบทของสภาพพื้นท่ี และไดด้ าเนินการ
เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง สามารถน าเสนอผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอ้มูลพื้นฐานในการท าวิจยัในคร้ังน้ี มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 367 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ส่วนใหญ่อายเุฉล่ียช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 32.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 10,000 
บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้งโดยคิดเป็นร้อยละ 47.4 
ของกลุ่มตวัอยา่งทัง่หมด 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลการเข้าถึงความช่วยเหลือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โครงการ 
“เราชนะ” โดยน าข้อมูลมาวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 367 คน สามารถสรุปขอ้มูลการด าเนินการรับสิทธ์ิ ไดเ้ป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มผูไ้ดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 273 คน (คิดเป็นร้อยละ 74.4) และกลุ่มผูไ้ม่ไดรั้บสิทธ์ิ
เขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.6)  รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 ขอ้มูลการไดรั้บสิทธ์ิแต่ละประเภท 
 

ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ จ านวน ร้อยละ (N=273) 
- อยูใ่นกลุ่มเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงท่ี
ผา่นการคดักรองคุณสมบติั 

187 68.49 

- อยูใ่นกลุ่มบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 52 19.05 
- อยูใ่นกลุ่มไม่เคยรับสิทธ์ิท่ีมีคุณสมบติั 34 12.45 

รวม (N=273) 273 100 
 
 
ตารางท่ี 3 ขอ้มูลการไม่ไดรั้บสิทธ์ิแต่ละประเภท 

ผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิ จ านวน ร้อยละ (N=94) 
- ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 
- ขา้ราชการ พนกังานราชการ ขา้ราชการ
การเมือง 
- รายไดพ้ึงประเมินเกิน 300,000 บาท 
- เป็นผูรั้บบ านาญปกติหรือเบ้ียหวดัจาก
ส่วนราชการ 
- มีเงินฝากรวมกนัทุกบญัชีเกิน 500,000 
บาท 

20 
37 
1 
17 

 
19 

21.27 
39.36 
1.06 

18.08 
 

20.22 

รวม (N=94) 94 100 
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ส่วนที ่3  ตารางวเิคราะห์เปรียบเทยีบการเข้าถึงความช่วยเหลอืนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 
โครงการ “เราชนะ” 
การเขา้ถึงความช่วยเหลือนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

ภาครัฐ โครงการ ‚เราชนะ‛ 
ไดรั้บสิทธ์ิ 

(ระดบัความคิดเห็น) 
ไม่ไดรั้บสิทธ์ิ 

(ระดบัความคิดเห็น) 
1. ความรู้/ความเขา้ใจในตวัโครงการ ปานกลาง ปานกลาง 
2. ความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ/การ
สนบัสนุนจากภาครัฐ 

มาก มาก 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงความ
ช่วยเหลือเยยีวยาจากโครงการฯ 

นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4. ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อโครงการฯ/
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากมาตรการ 

มาก ปานกลาง 

 
 จากการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแปรผลค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าเฉล่ีย ของ
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 2 กลุ่ม จะเห็นไดว้า่ ประชาชนกลุ่มท่ีไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯและกลุ่มท่ี
ไม่ไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ มีการเขา้ถึงความช่วยเหลือนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจภาครัฐ โครงการ ‚เรา
ชนะ‛ ทั้งในดา้นความรู้ความเขา้ใจในตวัโครงการ ความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ/การสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเขา้ถึงความช่วยเหลือเยยีวยาจากโครงการฯและความ
คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อโครงการฯ/ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากมาตรการ ในระดบัท่ีใกลเ้คียงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่านท่ีมีต่อการ
เขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ตามวตัถุประสงคข์องบทความ เพื่ออธิบายผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์ความ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่านในการเขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ ไดด้งัน้ี  
 1. จากการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ‚เราชนะ‛ ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอ
เมืองน่าน พบว่า การด าเนินโครงการฯในระดบัจงัหวดั โดยคลงัจงัหวดัน่านได้มีการบูรณาการร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การลงทะเบียนโครงการฯ ใหก้บัประชาชนแต่ละพื้นท่ีในจงัหวดัน่าน แต่ละเขตอ าเภอและต าบล ในรูปแบบ
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การบริการเคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัพี่น้องประชาชนในการดูแลให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ในการช่วยยืนยนัตวัตนลงทะเบียนโครงการ สามารถลด
ปัญหาการใชเ้วลารอนาน การแกปั้ญหาผูพ้ิการสแกนม่านสายตาไม่ผา่นและปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงยงั
เป็นวธีิการท่ีลดความเส่ียงการแพร่ระบาดCOVID-19 ได ้ 
  จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 367 คน สามารถสรุป
ขอ้มูลการด าเนินการรับสิทธ์ิ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูไ้ดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 273 คนและ
กลุ่มผูไ้ม่ไดรั้บสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 94 คน โดยในจ านวนกลุ่มผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิทั้งหมดน้ี เป็น
กลุ่มผูท่ี้ขาดคุณสมบติัในการเขา้ร่วมโครงการตามท่ีรัฐบาลก าหนด ทั้งส้ิน อาทิเช่น ผูไ้ดรั้บเงินบ านาญหรือ
เบ้ียหวดัจากส่วนราชการ เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา33 เป็นตน้  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึง
การด าเนินงานโครงการ ‚เราชนะ‛ ไดท้ั้งหมด ไม่มีจ  านวนผูต้กหล่นในกลุ่มตวัอยา่ง  แสดงให้เห็นถึงความ
ประสบผลส าเร็จของผลการด าเนินงานโครงการในพื้นท่ีอยา่งไรก็ดี พื้นท่ีรับบริการอ่ืนท่ีมีการศึกษาก่อนน้ี
บางส่วนได้ผลลพัธ์ท่ีอาจเหมือนหรือแตกต่างไปด้วยเหตุผลเชิงบริบท และการบริหารจดัการ อาทิเช่น 
ผลงานของ กสัมา บุญมาก (2564) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาช่วง
โควดิของรัฐบาล ส าหรับประชาชนผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ ในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ 
ประชาชนผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิ มีความพึงพอใจต่อมาตรการเยียวยาของรัฐบาล โดยมองวา่การไดรั้บสิทธ์ิ เป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายและค่าครองชีพไดใ้นสถานการณ์โควดิ-19 การเขา้ถึงและการให้บริการ ความสะดวก
รวดเร็ว ความโปร่งใส มีความเป็นธรรมและเสมอภาค 

2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่านท่ีมีต่อการ
เขา้ถึงโครงการ ‚เราชนะ‛ พบวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงโครงการฯไดท้ั้งหมด ไม่มีผูต้กหล่น
ในการเขา้ร่วมโครงการ โดยประชาชนกลุ่มผูไ้ดรั้บสิทธ์ิและไม่ไดรั้บสิทธ์ิมีความคิดเห็นในระดบัเดียวกนั 
คือ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการฯ โดยมีความเห็นวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคล อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา และรายไดไ้ม่ส่งผลต่อการเขา้ถึงโครงการฯหรืออาจส่งผลใน
ระดบัท่ีนอ้ยมาก ท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงการด าเนินโครงการฯโดยปราศจากความเหล่ือมล ้า มีความ
เสมอภาคและเป็นธรรม จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม  อยา่งไรก็ดี ความเหลือมล ้าในการรับบริการในกรณี
อ่ืนๆ บางส่วนไดแ้สดงผลลพัธ์ท่ีอาจเหมือนแตกต่างไปดว้ยเหตุผลเชิงบริบท และการบริหารจดัการ  อาทิ
เช่น ผลงานของ อานนท ์ณัฏฐ์ศิริวงศ์ วิจิตรา ศรีสอน และสุริยะ ประกายสาธก(2564) ในการศึกษาเร่ืองการ
ประเมินโครงการ ‚เราไม่ทิ้งกนั‛ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (จ านวน 3 เดือน)ในเขตพื้นท่ีหลกัส่ี จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการมาตรการเยยีวยาฯดงักล่าว ไม่แตกต่างกนั 
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ทั้งน้ี กลุ่มท่ีไดรั้บสิทธ์ิให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อโครงการในระดบัมาก (x   = 3.6966) และ
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บสิทธ์ิให้ความเห็นฯในระดบัปานกลาง (x   = 3.1809) ซ่ึงเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มท่ีไดรั้บ
สิทธ์ิและไม่ไดรั้บสิทธ์ิมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อโครงการในระดบัท่ีดี โดยมองวา่การอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการจากภาครัฐสามารถช่วยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ง่ายและมีความเท่าเทียม 
เป็นไปตามท่ีรัฐบาลวางเป้าหมายไว ้ก็จะท าให้โครงการน้ี บรรลุหรือ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และ
เห็นดว้ยกบัโครงการเยียวยาดงักล่าวว่าเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
สามารถช่วยเหลือเยยีวยาและแบ่งเบาภาระให้กบัประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ได ้เป็นมาตรการท่ีสามารถกระตุน้เศรษฐกิจโดยท่ีเม็ดเงินช่วยเหลือเยียวยา จากรัฐบาลนั้นสามารถกระจาย
ไปสู่ประชาชนโดยแทจ้ริง จึงท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในสภาวะวิกฤติ
ดงักล่าว   
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย    

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากการวจัิย 
 1. โครงการ ‚เราชนะ‛ของรัฐบาลนั้นเป็นนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 ซ่ึง
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือเยยีวยาและแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายให้กบัประชาชน ผูว้ิจยัจึงขอ้เสนอ
ให้รัฐบาลคิดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบน้ีข้ึนมาเพิ่มเติม เพื่อช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้ด าเนินการต่อไปได ้ ดงัท่ีแสดงให้เห็นวา่ จากการเก็บขอ้มูลการด าเนินโครงการในพื้นท่ี 
พบว่าประชาชนทั้งกลุ่มท่ีไดรั้บสิทธ์ิและไม่ไดรั้บสิทธ์ิมีความคิดเห็นในระดบัเดียวกนั คือพึงพอใจต่อตวั
โครงการ โดยประชาชนมองวา่สามารถแบ่งเบาภาระ ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวติใหก้บัประชาชนได ้และมีผล
ตอบรับจากประชาชนในระดับท่ีดี ประชาชนมองว่าเป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อย สามารถ
กระจายเมด้เงินหมุนเวยีนได ้
 2. ในการก าหนดนโยบายหรือโครงการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตและเป็น
การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ควรท าการศึกษาผลของการน างบประมาณของตวัโครงการไปใช้ประโยชน์
พร้อมกบัศึกษาการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน การ
รับมือกบัวกิฤติการณ์ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัจะเห็นไดว้า่ในบางพื้นท่ียงัพบกรณีการไม่สามารถเขา้ถึงการ
บริการของประชาชนบางกลุ่ม เน่ืองจากการท่ีรัฐบาลไดน้ าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบัโครงการเราชนะ 
อาจส่งผลใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าทางสังคมได ้หากรัฐบาลมีการปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีให้ง่ายแก่ประชาชน ก็
จะท าให้โครงการคนละคร่ึงของรัฐบาลประสบความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการดงันั้น 
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เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันแก่ประชาชนทุกคนในทุกพื้นท่ี ในการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กบัโครงการต่างๆของรัฐบาลนั้น ควรมีการศึกษาถึงความพร้อมและความเหมาะสมในการ
ด าเนินโครงการเพราะจากการศึกษาเพิ่มเติมจะท าให้รัฐบาลมองเห็นถึงจุดผิดพลาดในการด าเนินโครงการ
มากข้ึน และอาจจะส่งผลให้ในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคตของรัฐบาล สามารถด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติของประชาชนไดม้ากข้ึน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่ประชาชน
ทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีค่อนขา้งมีจ ากดั ประกอบกบั
ขนาดพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งกวา้ง และสภาพพื้นท่ีท่ีมีความเป็นก่ึงเมืองก่ึงชนบท ท าให้ความครอบคลุมของขอ้มูล
ท่ีได ้รวมถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล อาจท าใหเ้กิดขอ้จ ากดั ในการน าไปอธิบายกบักรณีอ่ืนๆ หรือสภาพพื้นท่ี
อ่ืนๆท่ีมีสภาพบริบทท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ดีประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีอาจช่วยท าให้เกิดความเขา้ใจประเด็น
ของบทความน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
 1. ในมิติของกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา ควรศึกษาประสิทธิผลของโครงการตามความคิดเห็นจาก
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง โดยมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บสิทธ์ิโดยตรง เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลประสิทธิผล
ท่ีชดัเจน พร้อมทั้งควรมีการรวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลผลงานวจิยัอ่ืนๆ ในลกัษณะท่ีมิใชเ้ป็นเพียงความคิดเห็น 
และน ามาปรับใช้ในการพฒันาช่วยเหลือประชาชนโดยให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ส ารวจความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรค และความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัมาตรการช่วยเหลือเยยีวยา เพื่อน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และ
ปรับใช ้เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเยยีวยาในอนาคต 
 2. ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยัคร้ังต่อไป อาจพิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบเชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในเชิงการด าเนินงาน และการรับ
บริหาร อนัอาจน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการใหดี้ข้ึน  
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บทคดัย่อ 
การออกแบบบริการสุขภาพผูสู้งวยัรอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร จากสถานการณ์

สุขภาพสังคมสูงวยัและปัญหาการเดินทางในกลุ่มคนสูงวยัในชุมชนเมือง มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันา
โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือ ส่งเสริมทกัษะการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชน
เมือง เป็นการออกแบบการวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัและเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการ
ออกแบบเคร่ืองมือวิจัย  ด้วยล าดับ ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์และสัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญอุปกรณ์ส่ือสาร ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาและประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านส่ือสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินโปรแกรมประยุกต์ การรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยคัดเลือก
อาสาสมคัรผูสู้งวยัจากการการวจิยัระยะท่ี 1 มาทดลองใชแ้ละประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยกุต ์ดงักล่าว 

ผลการวิจยัการพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือส่งเสริมการเดินทางรับบริการสุขภาพ
ส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง วเิคราะห์ขอ้มูลไดว้า่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางมารับบริการสุขภาพ ดา้น
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รูปแบบการเดินทางของผูสู้งอายุ กลุ่มเดินได้สะดวกดี กลุ่มนั่งรถเข็น และกลุ่มติดเตียง ผลการศึกษาพบ
ปัจจยัส าคญัในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือ ส่งเสริมทกัษะการเดินทางรับ
บริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง 

กลุ่มผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศพัทมื์อถือประกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมืองดว้ยเกณฑ์พอใจกบัการ
ให้ขอ้มูลเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางจากโปรแกรมประยุกตเ์พื่อส่งขอ้มูลเตรียมรับบริการ และมีขอ้เสนอแนะ
จดัการปรับรูปแบบโปรแกรมประยุกตป์ระกอบการเดินทางให้เหมาะสมส าหรับผูสู้งวยั  เพื่อการใชง้านตรง
กบัความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งวยัมากท่ีสุด 

 
ค าส าคญั: โปรแกรมประยกุต ์การเดินทางในชุมชนเมือง บริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยั 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 
 

บทน า 
จากท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งวยั หรือ Aging society ซ่ึงหมายถึงสังคมท่ีมีประชากร

อายุ 60 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 10 มาแล้วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีผูสู้งวยัรวมร้อยละ 10.72 นบัเป็น
ประเทศท่ีสองในกลุ่มอาเซียนท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งวยั รองจากประเทศแรกคือ สิงคโปร์ (พ.ศ. 2540) การด าเนิน
ชีวิตในแต่ละช่วงวยัก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างสมประสบการณ์และทกัษะท าให้การตดัสินใจของบุคคล
เป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เส้นทางท่ีกา้วไปจะมีทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมอยา่งไร ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์และทกัษะท่ีไดส้ั่งสมมา เม่ือมีอายุเพิ่มพูนคนเราเร่ิมจะเรียนรู้มากข้ึน และสามารถท าส่ิงต่างๆ 
ดว้ยตวัเองได้ การพึ่งพาตนเองได้นั้นถือเป็นเป้าหมายส าคญัและมีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แต่
ประชากรผูสู้งวยัในช่วงบั้นปลายของชีวิตอาจจะตอ้งพึ่งพาตนเองมากข้ึนไปกว่ารุ่นก่อนในอดีต ผูสู้งวยัมี
ความเส่ือมถอยดา้นสุขภาพทางกาย ยิ่งหากมีการดูแลรักษาไม่ถูกตอ้ง ก็ยิ่งท าให้เกิดโรคเร้ือรังท่ีบัน่ทอน
สุขภาพพลานามยั และมีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ (กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2558) สภาพปัญหาทางกายของกลุ่มผูสู้งวยัมีมากมายหลายดา้น 
ประกอบดว้ย การมีโรคประจ าตวัต่างๆ หรือการเจ็บป่วยท่ีเป็นลกัษณะจ าเพาะ อาทิ การไดย้ิน หลงลืม การ
ทรงตวั อุบติัเหตุและการพลดัตกหกลม้ กลั้นขบัถ่ายไม่ได ้

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั องค์การอนามยัโลกไดเ้ผยแพร่แนวทางการพฒันา ‚เมืองท่ีเป็น
มิตรต่อผูสู้งวยั‛  หรือ ‚Age-friendly city‛ ประกอบดว้ย การจดับา้นพกัอาศยั การเขา้สังคม การให้ความ
เคารพ การรับใชส้ังคมและการท างาน การส่ือสารและการให้ขอ้มูลข่าวสาร  การสนบัสนุนจากชุมชนและ
บริการสุขภาพ  พื้นท่ีสาธารณะและการออกแบบอาคาร และการคมนาคม ซ่ึงการวจิยัใชเ้กณฑ์ความสามารถ
ดา้นการเคล่ือนไหวของผูสู้งวยั แบ่งเป็น 1)กลุ่มไปรับบริการสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง 2) กลุ่มไปรับบริการ
สุขภาพพร้อผูดู้แล 3) กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ไดต้อ้งมีผูดู้แลตลอดเวลา โดยการประยุกต์ใชแ้นวคิดเร่ือง 
Health literacy ในประเทศไทย ดา้นการรับรู้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ การรู้เท่าทนัสุขภาพ (อภิญญา อินทรรัตน์, 2558) สถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวยัและปัญหาการ
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เดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชนเมือง แสดงให้เห็นรูปแบบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้ง
วยักลุ่มตวัอยา่ง น าไปสู่ในการพฒันารูปแบบการเดินทางรับบริการสุขภาพ  

ส าหรับความฉลาดทางสุขภาพ ความรอบรู้ทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทต่อ
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางด้านการรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทั้ งในและนอกอาคารสถานศึกษา 
หน่วยงานต่างๆ ใช้บทเรียนออนไลน์ในการฝึกอบรมพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม (ธรว ี
ทองเจือ และ ปรีดี ทุมเมฆ, 2560) นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีบุคคลทัว่ไป ใช้
ส าหรับคน้หาขอ้มูลเร่ืองต่างๆ ในการท างานและชีวิตประจ าวนั หรือเพื่อศึกษาหาความรู้ เวบ็ไซต์ส าหรับ
คน้หาขอ้มูลท่ีใชก้นัมากในปัจจุบนั เช่น google.com, ask.com, dogpile.com และ wikipedia.org ส่งเสริมการ
คน้หาขอ้มูลเพื่อพฒันาเทคโนโลยปีระกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยั 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งเสริมทกัษะเทคโนโลยี
ประกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง ท่ีมีความสะดวกต่อการใชง้าน และลด
ความยุ่งยากซับซ้อน โดยการน าเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงเขา้มาใช้เพื่อกระจดัการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยปีระกอบการเดินทางส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมืองให้เป็นระบบ เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการ
พฒันาทางดา้นการศึกษาและดา้นชุมชนสาธารณะสุข (Kate Pangbourne, 2018) ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้
มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานของผูสู้งอายุ  การพฒันาเทคโนโลยี
ประกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยั การวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นแนวทางการพฒันาเทคโนโลยี
ประกอบบริการสุขภาพ จึงน าแนวคิดการพฒันาโปรแกรมประยุกตป์ระกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพ
ส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง ปัจจุบนัยงัไม่การศึกษาในประเด็นดงักล่าว ดงันั้นการศึกษาทางเลือกการ
เดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง เพื่อพฒันาขอ้มูลประกอบการเดินทางในชุมชนเมือง
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการการออกแบบโปรแกรมประยุกตท่ี์เป็นมิตรต่อผูสู้งอายุ เพื่อการ
อยูร่่วมกนัและการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
โครงการวิจยัการออกแบบบริการสุขภาพผูสู้งวยั  รอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
1. เพื่อพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือ ส่งเสริมทกัษะการเดินทางรับบริการสุขภาพ

ส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง 
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2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ
ประกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดการวิจัยด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ จากกรอบแนวคิดในการ

พฒันาโปรแกรมโดยใชว้งจรการพฒันาระบบ (System Development Lift Cycle : SDLC) โดยมีขั้นตอนการ
พฒันาระบบ 7 ขั้นตอน (Mitrani, A., Dalziel, M., and Fitt, D. 2007) เป็นขั้นตอนท่ีอธิบายถึงการคน้หา
โครงการของระบบงานท่ีตอ้งการพฒันาและพิจารณาเลือกโครงการท่ีจะท าใหอ้งคก์รไดรั้บผลตอบแทนมาก
ท่ีสุด โดยจะบอกถึงกระบวรการทางความคิด (Logical Process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
แกปั้ญหาบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้โดยระบบท่ีจะพฒันานั้น 
อาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับเปล่ียนให้ดียิ่งข้ึน ขั้นตอนในวงจร
การพฒันาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอนท าให้
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได้  วงจรน้ีจะเป็น
ขั้นตอนท่ีเป็นล าดบัตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบท่ีใชง้านได้ (สนัน่ เถาชารี, 2554)ซ่ึงนกัวิเคราะห์
ระบบตอ้งท าความเขา้ใจให้ดีกว่าในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งท าอะไร และท าอย่างไร โดยผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีมี 7 ขั้นตอน คือ 

1)  คน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) 
2)  เร่ิมตน้และวงแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) 
3)  วเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 
4)  ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
5)  ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
6)  พฒันาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 
7)  ซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) 
แนวคิดเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือส าหรับผู้สูงวัยประกอบการเดินทาง ดว้ย

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการศึกษาและพฒันางานวจิยัน้ีคือเทคโนโลยท่ีีสามารถออกแบบส่วนเช่ือมต่อประสานกบั
ผูใ้ชง้านท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชนเมืองส าหรับผูสู้งวยั และการเขา้ถึง
ระหว่างฐานขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดท้าการเก็บขอ้มูลกบัผูสู้งอายุได ้(ปัทมากร เนตยวิจิตร, ปัทมากร เนตยวิจิตร, 
กุลธิดา ทว้มสุข และกนัยารัตน์ เควียเซ่น, 2558)โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้ระบบปฏิบติัการบนโทรศพัทมื์อถือ
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สมาร์ทโฟนเป็นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android operation system) ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ 
ซ่ึงเทคโนโลยีน้ีเป็นเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมประยุกตแ์บบอิสระหรือโอเพ่นซอร์ส (Open source) ซ่ึง
ผูพ้ฒันาโปรแกรมทัว่ไปสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขอบเขตของระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด ์

แนวคิดการวิจัยด้านสถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพใน
ชุมชนเมือง (จากการวิจัยระยะที่ 1 ช่วงเวลา พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) ผูว้ิจยัได้ศึกษาขั้นตอนการ
ออกแบบจากการศึกษาสถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวยัและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชน
เมือง ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลการเดินทางมารับบริการสุขภาพจากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งวยัประเภทเดินไดส้ะดวก
ดี 2) ขอ้มูลการเดินทางมารับบริการสุขภาพจากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งวยัประเภทนัง่รถเข็น 3) ขอ้มูลการเดินทาง
มารับบริการสุขภาพจากกลุ่มตวัอย่างผูสู้งวยัประเภทนอนติดเตียงน าไปสู่จดัท าขอ้เสนอแนะในการพฒันา
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือ เพื่อก าหนดรูปแบบการเดินทางรับบริการสุขภาพ 1)การออกแบบ
กิจกรรมกลุ่มสูงวยัตามก าหนดการรับบริการสุขภาพ และมีการประชาสัมพนัธ์สร้างบรรยากาศการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 2)การสร้างปัจจยัสนบัสนุนการเดินทางไปรับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะขอ้มูลสารสนเทศช่วย
การเดินทางใหเ้กิดการเขา้ถึงพื้นท่ีจุดบริการสุขภาพอยา่งสะดวกและปลอดภยั(พสัตราภรณ์ ทิพยโสธร, อมร
ชยั ชยัชนะ, ทิพวลัย ์เรืองฤทธ์ิ, เอ้ือมอมัพร  เพชรสินจร, และประทุม  มัน่คง, 2562)  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
ของ Universal Design ประกอบดว้ย -การใชง้านอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable use) -มีความยืดหยุน่ในการใช้
งาน (Flexibility in use) -เรียบง่ายและใชง้านไดง่้าย (Simple and intuitive) -ขอ้มูลสารสนเทศ สามารถรับรู้
ได ้(Perceptible information) -ทนต่อความผิดพลาด (Tolerance for error) -ใช้ไดด้ว้ยความสามารถทาง
กายภาพต ่า (Low physical effort) -ขนาดและพื้นท่ี ส าหรับการใชง้าน (Size and space for approach and 
use) 
 

วธิีการวจิัย  
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือส าหรับผูสู้งวยั  เป็นการสร้างสรรค์เทคโนโลยี

ส่งเสริมการรับบริการสุขภาพจากการศึกษาสถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวยัและปัญหาการเดินทางมารับ
บริการสุขภาพในชุมชนเมือง จากผลการวิจยัระยะท่ี 1 แนวทางส าคญัท่ีจะน าไปใช้ประกอบทกัษะการ
เดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยั ให้เกิดประสิทธิภาพและถึงจุดหมายอย่างปลอดภยั การประเมิน
สถานการณ์เดินทางไปรับบริการสุขภาพผูสู้งวยั โดยวเิคราะห์จากปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพใน
ชุมชนเมืองรอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนด ขั้นตอนท่ี 1 
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ออกแบบเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์และสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์ส่ือสารโดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 4 ท่าน ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาและประเมิน
เคร่ืองมือโปรแกรมประยกุต ์โดยผูท้รงคุณวุฒิดา้นเทคนิคการผลิตส่ือสารสนเทศ คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง จ านวน 5 ท่าน และขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใช้และประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์ โดยคดัเลือก
อาสาสมคัรผูสู้งวยัจากการการวจิยัระยะท่ี 1 มาทดลองใชแ้ละประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์ ดว้ยการ
เดินทางจากบา้นมาโรงพยาบาลสิรินธรโดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 30 ตวัอยา่ง โดยมี
ขอบเขตของการวจิยัดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

ประชากรส าหรับขั้นตอนที่ 1 การส ารวจทางเลือกเทคโนโลยีเพื่อออกแบบการเดินทางส าหรับผูสู้ง
วยัท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเดินทาง ในภาครัฐ และ
องค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไร โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จากส่วนหน่ึงของประชากรผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเดินทาง  ในภาครัฐ และองค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไร ได้แก่ 1) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้น Mobile Application  2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น Mobile Site 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น Responsive Website  
4) ตวัแทนจากส่วนงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสิรินธร 

ประชากรส าหรับขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นเทคนิคการผลิตส่ือสารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างส าหรับขั้นตอนท่ี 2  ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยกุต ์

ประชากรส าหรับกิจกรรมที่ 3 ทดลองใชแ้ละประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์ โดยผูสู้งวยัใน
ชุมชนเมือง ท่ีให้โอกาสร่วมเดินทางจากการวิจยัระยะท่ี 1 โดย กลุ่มตวัอย่างส าหรับกิจกรรมท่ี 3  ใชว้ิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 30 ตวัอยา่ง 

1) กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไดดี้ ก าหนดการส ารวจแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน (5 ใน 10 คน คือ
กลุ่มตวัอยา่งผูสู้งวยั ในการวจิยัระยะท่ี 1) 

2) กลุ่มท่ีพอช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง หรือกลุ่มท่ีตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืนบางส่วน โดยก าหนดการส ารวจ
แบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน (5 ใน 10 คือกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งวยัท่ีให้โอกาสร่วมเดินทาง ในการวิจยัระยะ   
ท่ี 1) 

3) ญาติหรือผูดู้แลกลุ่มผูสู้งวยัท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ไดห้รือกลุ่มท่ีตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืนทั้งหมด โดย
ก าหนดการส ารวจแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน (5 ใน 10 คือกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งวยัท่ีให้โอกาสร่วมเดินทาง 
ในการวิจยัระยะท่ี 1) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเร่ิมตน้เดินทางมาโรงพยาบาลจะตอ้งพฒันาขอ้มูล 3 กลุ่ม 
เพื่อประกอบการเดินทางโดยกลุ่มผูสู้งวยัประเภทเดินทางสะดวกดี พฒันาในดา้นขอ้มูลตน้ทางสู่ปลายทางท่ี
ชดัเจน ส าหรับกลุ่มผูสู้งวยัประเภทนัง่รถเข็น จะตอ้งพฒันาขอ้มูลเส้นทางเพื่อทางลาดเฉพาะประกอบการ
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เดินทาง ส่วนกลุ่มผูสู้งวยัประเภทนอนติดเตียง จะตอ้งพฒันาขอ้มูลพื้นท่ีเพิ่มและการน าทางประกอบการ
เดินทาง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การด าเนินงานวจิยัการออกแบบบริการสุขภาพผูสู้งวยั รอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร มี

แผนภาพสรุปการพฒันาเคร่ืองมือต้นแบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือเพื่อการเดินทางแสดง
แผนการศึกษาตามแนวทางการด าเนินการต่อไปน้ี 

 
 

จากแผนภาพ 1. แสดงผลการศึกษาดา้นการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือส่งเสริม
การเดินทางรับบริการสุขภาพ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศพัทมื์อถือประกอบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัตามล าดบัการด าเนินงาน 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 256 PSPARN 2022 

ภาพรวมรูปแบบการใชเ้คร่ืองมือประเภทโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือ ไดรั้บการประเมิน
ใน ระดบัคุณภาพดี รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัพฤติกรรมการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ดงัแสดงในแผนภาพ 2. สรุปการประเมินเคร่ืองมือและการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือดงัน้ี 

 
ผลผลิตโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือเพื่อส่งเสริมทกัษะการเดินทางรับบริการสุขภาพ

ส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง เพื่อน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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จากแผนภาพ 3. บทสรุปรูปแบบโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือ ไดรั้บการพฒันาตามเกณฑ์
การออกแบบโดย ผูเ้ช่ียวชาญการใช้ส่ือสารสนเทศ และการประเมินเคร่ืองมือโปรแกรมประยุกต์  โดย
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ท าใหเ้กิดการพฒันารูปแบบโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือ 
เพื่อการเดินทางในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเดินทางในกลุ่มผูสู้งวยั 

สัมพนัธ์กบัการให้ขอ้มูลส่วนบุคคล ต่อองคป์ระกอบในเครือข่ายโปรแกรมประยุกต์และการรับขอ้มูลของ          
กลุ่มผูใ้ช้งาน และปลายทางโรงพยาบาลจะตอ้งก าหนดระบบควบคุมความปลอดภยั ดงัแสดงในแผนภาพ
แสดงแผนการวเิคราะห์ขอ้มูลในโปรแกรมประยกุต ์ต่อไปน้ี 

 
จากแผนภาพ 4. ระบบการให้และรับขอ้มูลดงักล่าว บทสรุปรูปแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

เดินทาง จะต้องสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบด้าน 1) ลกัษณะการใช้งานเฉพาะกลุ่ม 2) ภาพลักษณ์หน้าจอ
โปรแกรมประยกุต ์  3) องคป์ระกอบการท างานของระบบ 4) ทิศทางการพฒันาตามกายภาพท่ีเปล่ียนแปลง 
โดยแนวทางการพฒันาดงักล่าวน้ี จะท าให้เกิดนววตักรรมท่ีมีคุณภาพและเกิดมูลค่าต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การเดินทางดงักล่าว 
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การวิเคราะห์ผลการวิจยั การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือ จะตอ้ง
เป็นไปตามกรอบประชากรและกลุ่มตอัย่าง รวมถึงการก าหนดตวัแปรดา้นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีของ
บุคคลตามช่วงวยั ภาพลกัษณ์บนหน้าจอ องคป์ระกอบในระบบคอมพิวเตอร์ น าไปสู่การรับและส่งขอ้มูล
อยา่งปลอดภยั 
 

ผลการศึกษา  
จากการพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัท์มือถือ ส่งเสริมทกัษะการเดินทางรับบริการสุขภาพ

ส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง ตามวตัถุประสงค์การวิจยั ขอ้ท่ี 1. พบประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์
ประกอบการเดินทางตามแนวคิดการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง  และเส้นทางการสัญจรไปยงั
จุดหมายโรงพยาบาลสิรินธร (พสัตราภรณ์ และคณะวิจยั, 2562) ร่วมกบัหลกัเกณฑ์การประชาสัมพนัธ์ และ
การแจง้ขอ้มูลข่าวสารจากตน้ทางสู่ปลายทาง คณะผูว้ิจยัได้ท าการประเมินการใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ตาม
หลกัการออกแบบนั้น ไดข้อ้สรุปตามโครงสร้างการออกแบบโปรแกรมประยกุต์ ดงัต่อไปน้ี 

1. การคน้หาและเลือกสรรบริการท่ีตอ้งการ 
2. การเร่ิมตน้และวางแผนการเดินทาง 
3. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจะตอ้งส่งใหป้ลายทาง 
4. การออกแบบขอ้มูลท่ีจะตอ้งส่งใหป้ลายทาง 
5. การระบุต าแหน่งการเดินทางของตนเอง 
6. การติดตั้งโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัท ์
7. การบ ารุงรักษาโปรแกรมประยกุต ์
ผลการประเมินโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือระหว่างเดินทางร่วมกบัผูสู้งวยั ดา้นการให้

และรับขอ้มูล ตน้ทางปลายส่วนใหญ่ มีการเรียนรู้และเลือกใช้งานองค์ประกอบและฟังก์ชนั ในโปรแกรม
ประยกุตด์ว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูสู้งอายุเดินไดส้ะดวกดี 2) กลุ่มผูสู้งอายุ
นัง่รถเข็น 3) กลุ่มผูสู้งอายุนอนติดเตียง โดยผลจากทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง มากกวา่ร้อยละ 70 พึ่งพาขอ้มูลการ
เดินทางจากโทรศพัท์มือถือ จึงเป็นเป็นปัจจยัส าคญัในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศพัทมื์อถือ  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือประกอบการ
เดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ท่ี 1. ดา้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ พบว่ากลุ่มผูสู้งอายุมากกว่าร้อยละ 90 พอใจกับการให้ข้อมูล
เตรียมพร้อมเพื่อเดินทางจากโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือ ดว้ยความสะดวกในการรับส่งขอ้มูลใน
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โปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือ เพื่อรับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถโตต้อบขอ้มูลไดต้ามช่วงเวลาท่ีทนัต่อเหตุการณ์ โดยผา่นการเรียนรู้จากรูปแบบและสัญลกัษณ์ ใน
หนา้จอโปรแกรมประยกุตไ์ดอ้ยา่งดี ตามรายละเอียดในแผนภาพ 5. การทดลองใช ้Application ต่อไปน้ี 

 
 

จากแผนภาพ 5. สรุปไดว้่าประสิทธิภาพของการส่ือสารดว้ยโปรแกรมประยุกต์ ไดผ้ลลพัธ์อยู่ใน
เกณฑท่ี์ดี กรณีศึกษาทั้งหมดพอใจต่อผลผลิตโปรแกรมประยกุตด์งักล่าว  รวมทั้งประสิทธิผลของโปรแกรม
ประยุกตน้ี์ สามารถน าพาการส่ือสารรับ-ส่งขอ้มูล ระหว่างการเดินทางไปรับบริการสุขภาพของผูสู้งวยัได้
ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 
 

การอภิปรายผล 
การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมหลกัการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

โดยการจัดการข้อมูล เป็นกลุ่มในหมู่ผู ้รับบริการ และออกแบบผลผลิตโปรแกรมประยุกต์  บน
โทรศพัท์มือถือดงักล่าว ตามมาตรฐานบริการ (Service Standard) เพื่อส่งและรับขอ้มูลระหว่างกนัตาม
หลักการออกแบบบริการของ มนัสวี  แสงวิเชียรกิจ (2556)  น าไปสู่ประโยชน์ต่อการใช้หรือบริโภค
สาธารณูปการ และเป็นแนวทางใหก้บัการพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทมื์อถือ ส่งเสริมการเดินทาง
รับบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งวยัในชุมชนเมือง 
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ในดา้นการใช้โปรแกรมประยุกต์ระหว่างการเดินและการเขา้ถึงการบริการสุขภาพ เป็นผลมาจาก
ปัจจยัส่งเสริมระดบัมหาภาค ต่อการเขา้ถึงบริการสุขภาพและเป็นไปตามการจดัการระดบัโครงสร้าง (มนสั
สิทธ์ิ  โชคสุนทรนิธิ , 2556) เม่ือไดเ้ขา้ถึงบริการก็จะเกิดการใชบ้ริการโดยเฉพาะทางดา้นบริการสุขภาพใน
สังคมผูสู้งวยั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยส่งเสริมการรับ-ส่งขอ้มูลระหว่างการเดินทาง ด้วยการ
พฒันาโปรแกรมประยุกต์ สนับสนุนขอ้มูลดา้นสารสนเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ จึงส่งเสริม
บริการระหวา่งการเดินทางและการเขา้ถึงบริการสุขภาพปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและประโยชน์ของโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือเพื่อการส่ือสาร มีบทบาทต่อ
การใช้เพื่อการจดัการเดินทางในกลุ่มผูสู้งวยั หากมีการสนับสนุนเก่ียวกบัโครงการทางด้านสารสนเทศ
เทคโนโลยี จะท าให้การรับ-ส่งขอ้มูลมีประสิทธิภาพ (สนัน่ เภาช ารี และไกรสร  ยศชยั , 2556) การพฒันา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อผูสู้งวยัจึงเป็นวิธีการท่ีจะส่งขอ้มูลไปจากตน้ทางสู่ปลายทาง เพื่อการแลกเปล่ียน
ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดี 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานโดยในโปรแกรม
ประยุกตจ์ะมีองคป์ระกอบตามส่วนส าคญัในโปรแกรมประยุกต์ ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ และส่วนซอฟตแ์วร์ 
หรือชุดค าสั่งท่ีใช้ควบคุมการท างานของโปรแกรมประยุกต์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Giuseppe Perna, 
Luisa Varriale and Maria Ferrara (2020) ดา้นเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันา
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก สนบัสนุนให้เกิดคุณค่าตอบสนองการส่ือสารอยา่งเหมาะสมต่อไป ดา้น
องคป์ระกอบโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Android ในคร้ังน้ี ไดพ้ฒันาจาก 
2 ส่วนประกอบหลกั ประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือ IONIC Framework และ 2) ฐานขอ้มูล (Data base) ซ่ึง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารดว้ยโปรแกรมประยุกตน้ี์ ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีไดร้รับการประเมินจาก
กลุ่มผูสู้งวยั ในดา้นส่งเสริมการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งการเดินทาง สนบัสนุนดว้ยแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดย ปิโยรส เทพรส (2560) ดว้ยแนวทางการตดัสินใจในการเลือกใช้คลาวด์
คอมพิวติงรูปแบบการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกในการใชส้ารสนเทศเพื่อ
การจดัการงานทะเบียนและตารางกิจกรรมไดอ้ยา่งดี 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
การออกแบบบริการสุขภาพผูสู้งวยั รอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เพื่อจดัระบบขอ้มูล

ประกอบการเดินทางส าหรับผูสู้งวยั ในพื้นท่ีกรณีศึกษา เขตลาดกระบงั ดว้ยขอ้มูลแสดงต าแหน่งปัจจุบนั
และน าเสนอรูปแบบการเดินทาง รวมถึงการบอกต าแหน่งส่ิงอ านวยความสะดวก ณ พื้นท่ีกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสิรินธร และก าหนดทิศทางและระยะเวลาการเดินทางท่ีเหมาะสมของผูใ้ชง้าน รวมถึงสามารถ



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 261 PSPARN 2022  

แจง้ความตอ้งการของผูสู้งวยัในการใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์มือถือ  ท่ีจะท าให้เกิดการพฒันา
ทางด้านการบริการดว้ยโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน ท่ีจะท าให้ผูสู้งวยัได้ใช้บริการไดอ้ย่างสะดวกสบาย 
นอกจากน้ีการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับผูสู้งวยั สามารถสรุปปัจจยัในการออกแบบบริการเพื่อ
ผูสู้งอายท่ีุจะท าใหเ้กิดการออกแบบท่ีค านึงถึงผูค้นทุกกลุ่ม 

ประโยชน์ของการออกแบบบริการสุขภาพผูสู้งวยั  พื้นท่ีกรณีศึกษารอบโรงพยาบาลสิรินธร 
กรุงเทพมหานคร สามารถกระตุน้ใหทุ้กส่วนของสังคมตระหนกัในการรับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะสังคมผู ้
สูงวยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้บริการสุขภาพ ส่งเสริมการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) 
เป็นแนวทางการพฒันาทุกชุมชนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากระบวนการในส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจงัหวดัล าพูน 2) ศึกษากระบวนการในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากจงัหวดัล าพนูไปยงัอ าเภอบา้นธิ และ 3) ศึกษา
กระบวนการในการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ของอ าเภอบา้นธิในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปยงัผูน้ าทอ้งท่ี โดยการศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัแบบเจาะจงโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั       
 ผลการวิจยั พบว่า 1) นอกจากกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
เก่ียวกบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มายงัทุกจงัหวดัผา่นทางแอปพลิเคชนัไลน์กลุ่มไลน์ “ขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อการสร้างการรับรู้” เพื่อให้จงัหวดัน าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีแล้ว  จงัหวดัล าพูนก็ยงัมี
กระบวนการสร้างขอ้มูลข่าวสารเพื่อใชใ้นการส่ือสารไปยงัประชาชนในพื้นท่ีให้รับทราบถึงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมาตรการบงัคบัใช้ทางกฎหมายต่าง ๆ  โดยจงัหวดัล าพูนใช้
กลยุทธ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านการส่งคลิปเสียงของผู ้ว่าราชการจังหวดัล าพูน และการสร้างส่ือ
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ประชาสัมพนัธ์ประเภท Infographic ท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัล าพูน ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือและถือเป็นช่องทางในการโตต้อบขอ้มูลข่าวสารปลอม (Fake News) ท่ีปรากฏตาม
ช่องทางส่ือสังคม (Social media) ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประชาชนก็จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง 
ชดัเจน และเขา้ใจไดง่้าย  2) จงัหวดัล าพูนมีกระบวนการในการสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปยงัทุกอ าเภอ โดยท่ีท าการปกครองจงัหวดัล าพูนจะส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  
ไปยงัทุกอ าเภอผ่านทางแอปพลิเคชนัไลน์ กลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” เพื่อให้อ าเภอน าไปเผยแพร่ให้แก่ผูน้ าทอ้งท่ี 
และส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัล าพนูจะส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มไลน์ “กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ อปท. 
ล าพูน for COVID-19” เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน ซ่ึงกระบวนการน้ี
เป็นกระบวนการส าคญัในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ไปถึงทัว่ทุกพื้นท่ี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางใน
กระจายขอ้มูลข่าวสารให้ไปถึงประชาชนไดม้ากข้ึนและรวดเร็ว 3) อ าเภอบา้นธิใช้กระบวนการในการส่งต่อ
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดรั้บจากกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” 
โดยการส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อไปยงักลุ่มไลน์ “กลุ่มก านัน ผูใ้หญ่บ้าน” และกลุ่มไลน์ “ชมรมก านัน
ผูใ้หญ่บา้น” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์และมาตรการ
ต่าง ๆ ให้แก่ผูป้กครองทอ้งท่ีเพื่อน าไปปฏิบติัและสามารถเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเป็นผูช่้วยกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชนผา่นทางเสียงตาม
สายและเพจเฟสบุ๊คขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามมาตราของประชาชนอย่างถูกต้องและสอดรับกับ
สถานการณ์  
 

ค าส าคัญ: โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, โควิด–19, การส่ือสาร, การสร้างการรับรู้, ข้อมูลข่าวสาร,             
หอกระจายข่าว, ผูน้  าทอ้งท่ี, ก านนั, ผูใ้หญ่บา้น 
 

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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บทน า 
การส่ือสารระหว่างรัฐกบัประชาชนแต่เดิมเป็นการสร้างการรับรู้และส่งต่อขอ้มูลข่าวสารผ่านเอกสาร

ประเภทกระดาษและส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีกระบวนการในการจดัท าและส่งเอกสารและส่ือท่ีกินเวลานานส่งผลให้บางคร้ัง
การแจง้ข่าวสารของภาครัฐไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหรืออาจเกิดการสูญหายของเอกสารในระหวา่ง
การน าส่งจึงไปไม่ถึงปลายทางท่ีรัฐตอ้งการส่งขอ้มูลข่าวสาร อีกทั้งยงัส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัท าเอกสาร
ราชการและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ  และยงัประสบปัญหาในการจดัเก็บและคน้หาเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารเก่า ๆ ท่ีมีอายุ
หลายปี ซ่ึงหลายคร้ังพบวา่มีการสูญหายน าไปสู่การเกิดผลกระทบต่อราชการ  

ต่อมาเม่ือโลกกา้วเขา้สู่การเปล่ียนแปลงตามโลกโลกภิวฒัน์ เทคโนโลยีและความทนัสมยัเร่ิมมีมากข้ึน 
นวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ  เขา้มาช่วยใหก้ารท างานสะดวกมากข้ึน การจดัเก็บ และการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารท า
ไดโ้ดยง่ายและรวดเร็วเพียงใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เท่าน้ีก็พลิกโฉมการท างานราชการแบบดั้งเดิมท่ียุง่ยาก 
ล่าชา้ และไร้ประสิทธิภาพ ใหร้วดเร็ว มีมาตรฐาน และมีการพฒันาการใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยการใชเ้ทคโนโลยี
ต่าง ๆ  ในการด าเนินงานระบบเอกสารและการเก็บขอ้มูลแบบฟอร์มต่าง ๆ ไดม้ากข้ึนโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะสูญหาย 
รวมทั้งแฟลตฟอร์มส่ือสังคมต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การท างานราชการมีประสิทธิภาพในการส่งต่อขอ้มูลและเอกสารทาง
ราชการได้สะดวกรวดเร็ว เช่น อีเมลล์ และแอปพลิเคชนัไลน์ รวมทั้งส่ือสังคมยงัช่วยให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารทางราชการไดง่้ายข้ึนผา่นทางเวบ็ไซต ์เพจเฟสบุค๊ เป็นตน้  

ในปี พ.ศ. 2561 พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไดมี้ขอ้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 และวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานหลกัในการ
ประสานงานและเร่งรัดการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเน้ือหา
ขอ้มูลการด าเนินนโยบายส าคญัของรัฐบาลให้เป็นภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย และมีขอ้มูลช่องทางการติดต่อ
กบัส่วนราชการท่ีชดัเจน โดยใหก้ระทรวงมหาดไทยและผูว้า่ราชการจงัหวดัท าความเขา้ใจและถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และทัว่ถึง โดยให้
พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี กระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนกบั 21 หน่วยงาน เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) โดยกระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายให้กรมการ
ปกครองเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนไปยงั
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ทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยให้แต่ละจังหวดัด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับในพื้นท่ี
ปกครองของตนเองอยา่งทัว่ถึง 

ต่อมาเม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายไปทัว่โลก
แมแ้ต่ในประเทศไทย จงัหวดัล าพูนไดใ้ชช่้องทางการติดต่อส่ือสารไปยงัประชาชนในหลากหลายช่องทาง
เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงมาตรการและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นช่องทางส่ือสังคม (Social Media) ต่าง ๆ  เช่น เฟสบุ๊ค และแอปพลิเคชนัไลน์ 
รวมไปถึงการส่ือสารผ่านช่องโทรทศัน์ และการออกอากาศทางวิทยุชุมชน อีกทั้งจงัหวดัล าพูนยงัได้ใช้
กลไกขบัเคล่ือนส าคญัของกรมการปกครอง คือ กลุ่มก านนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูส่้งสารให้แพร่กระจายไปทัว่ทุก
พื้นท่ีในระดบัหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหมู่บา้น โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางในการส่งต่อขอ้มูล
ข่าวสารจากจงัหวดัถึงอ าเภอ ต าบล ตลอดจนหมู่บา้น 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการในการส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ระหวา่งจงัหวดัล าพนูกบัผูน้ าทอ้งท่ีในอ าเภอบา้นธิ     โดยผูว้ิจยัจะจ ากดั
ขอบเขตการศึกษาไวเ้ฉพาะการส่ือสารสถานการณ์และขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยและขอ้มูลข่าวสารจากจงัหวดัล าพูนท่ีส่งต่อไปยงัทุก
อ าเภอผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้ทุกอ าเภอด าเนินการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยงัผูน้ าท้องท่ี (ก านัน, 
ผูใ้หญ่บา้น) ซ่ึงใช้แอปพลิเคชนัไลน์ในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารเช่นเดียวกนั โดยคาดหวงัว่าผูน้  าทอ้งท่ีจะไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์และไดรั้บทราบมาตรการท่ีควรปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถส่งต่อหรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตพื้นท่ี
ในการวิจยั คือ อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน ท่ีขา้พเจา้มีความคุน้เคยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกไดม้ากกว่าหาก
เปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอ าเภออ่ืน  ๆ   ในจงัหวดัล าพนู 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. ศึกษากระบวนการในส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจงัหวดั
ล าพนู  

2. ศึกษากระบวนการในการสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากจงัหวดัล าพนูไปยงัอ าเภอบา้นธิ   
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3. ศึกษากระบวนการในการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของอ าเภอบา้นธิในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปยงัผูน้ าทอ้งท่ี  

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

กรอบแนวคดิของผู้วจิยั 

 กรอบแนวคิดการวิจยัน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเอาตวัแบบทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตวั (Adaptive Structure 
Theory: AST) ของ Marshall Scott Poole มาปรับใช้ในการอธิบายกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อศึกษา
ปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มคนและองค์กรท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีซ่ึงในท่ีน้ีผูศึ้กษามุ่งเน้นไปท่ีการ
ส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจงัหวดัล าพูนท่ีส่ือสารไปถึงผูน้ าทอ้งท่ี
ในอ าเภอบา้นธิผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ โดยผูศึ้กษามองวา่ทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตวัน้ีมีความสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาตามท่ี Marshall Scott Poole กล่าววา่  “เทคโนโลยเีป็นศูนยก์ลางของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมุ่งเนน้
ดา้นสังคม” (Geradine DeSanctis & M. Scott Poole, 1994) อนัจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของภาครัฐ 
 โดยกรอบแนวคิดของผูว้ิจยัจะสามารถอธิบายไดว้า่ ผูศึ้กษาตอ้งการอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการในการ
สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ
จงัหวดัล าพนูไปยงัอ าเภอบา้นธิ ซ่ึงเป็นการส่ือสารในภาวะวิกฤตท่ีจงัหวดัล าพูนตอ้งรับมือกบัขอ้มูลข่าวสารหลาย
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ช่องทางซ่ึงมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม เพื่อลดความต่ืนตระหนกและสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนและเป็นการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์เพื่อสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารให้ไปถึงทัว่ทุกพื้นท่ี จงัหวดัล าพูนจึงใช้
แอปพลิเคชนัไลน์เป็นช่องทางในการส่งขอ้มูลข่าวสารจากจงัหวดัล าพูนมายงัอ าเภอบา้นธิ ซ่ึงอ าเภอบา้นธิจะ
ด าเนินการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารไปจนถึงระดบัหมู่บา้น ผา่นกลุ่มไลน์ท่ีด าเนินการเฉพาะภายในอ าเภอ เม่ือผูน้ าทอ้งท่ี
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นไลน์จากอ าเภอแลว้ ก็จะเขา้สู่กระบวนการกรองส่ือโดยผูน้ าทอ้งท่ีวา่ข่าวสารท่ีส่งมามีความ
เก่ียวขอ้งและจ าเป็นในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารน้ีไปยงัประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ ซ่ึงหากไม่เก่ียวขอ้งหรืออาจเป็น
การส่ือสารเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ  ผูน้  าทอ้งท่ีก็สามารถตดัสินใจท่ีจะยุติการส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร แต่หากเป็นขอ้มูล
ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผูน้ าทอ้งท่ีก็ตอ้ง
เปล่ียนบทบาทของตนเป็นผูส่้งสารท่ีมีบทบาทสูงในชุมชนท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ประชาชนรับทราบขอ้มูล
ข่าวสาร เกิดความเขา้ใจ การยอมรับ การน าไปปฏิบติั อนัจะน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและสังคม และ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจงัหวดั
ล าพนู  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎกีารส่ือสาร (Communication Theory) 

 การส่ือสาร เป็นกระบวนการในการส่ือความหมาย โดยการส่งสารใด ๆ จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร
ตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนซ่ึงจะท าให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจระหว่างกันอย่างถูกต้องตรงกัน การ
ส่ือสารจึงเป็นกระบวนการท่ีมีจุดส าคญัอยู่ท่ี “การส่งข่าวสาร” ท่ีจะช่วยให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจ
ต่อข่าวสารนั้นร่วมกนั Wilbur Schramm (Schramm, 1974, pp. 84-99) นกัวิชาการส่ือสารมวลชนชาวอเมริกนั 
จ  าแนกวตัถุประสงคข์องการส่ือสารไว ้ดงัน้ี 1) เพื่อแจง้ใหท้ราบ    2) เพื่อใหก้ารศึกษา 3) เพื่อโนม้นา้วใจ และ 4) เพื่อ
ความบนัเทิง โดยในการศึกษาน้ีใช้แบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของ Harold D. Lasswell นกัรัฐศาสตร์ชาว
อเมริกนั มาใชป้ระกอบการศึกษา ซ่ึง Harold D. Lasswell (อา้งใน Schramm, W. & Robert, D. F., 1971) ไดเ้สนอวา่ 
วธีิท่ีจะอธิบายการกระท า (Act) การส่ือสาร ก็คือ การตอบค าถาม ดงัน้ี 1) ใคร (who) 2) กล่าวอะไร (says what) 3) ผา่น
ช่องทางใด (in which channel) 4) ถึงใคร (to whom) และ 5) เกิดผลอะไร (with what effect) ตามแบบจ าลองท่ี
ปรากฏดา้นล่างน้ี  
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แบบจ าลองการส่ือสารของ Harold D. Lasswell (อ้างใน Rahman Ullah, 2015) 

 จากภาพแบบจ าลองการส่ือสารของ Harold D. Lasswell  น้ี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการส่ือสารทางเดียว 
ซ่ึงผูส่้งสารใชใ้นการสร้างอิทธิพลเหนือผูรั้บสารผา่นทางสารท่ีส่งไป ซ่ึงสามารถอธิบายกระบวนการส่ือสาร
เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นการศึกษาปฏิกิริยาระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เน้ือหาหรือชนิดของข่าวสาร และผลท่ีเกิด
จากการกระท าของการส่ือสารนั้น โดยผูศึ้กษาน าทฤษฎีน้ีมาประกอบ  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบัการส่งต่อขอ้มูล
ข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากจงัหวดัล าพูนไปสู่ผูป้กครอง
ทอ้งท่ีในอ าเภอบา้นธิว่า เม่ือจงัหวดัมีการสร้างการส่ือสารผ่านทางการจดัท าส่ือโดยมีวตัถุประสงค์ในการ
เผยแพร่ขอ้มูลไปยงัประชาชน ผูน้ าทอ้งท่ี       ในอ าเภอบา้นธิจะมีปฏิกิริยาอยา่งไรหลงัจากท่ีไดรั้บส่ือ (ขอ้มูล
ข่าวสาร) เหล่านั้น เช่น น าไปปฏิบติั หรือละเลยการปฏิบติั เพื่อให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการส่งส่ือ (ขอ้มูล
ข่าวสาร) ของจงัหวดัล าพนู 

2. แนวคิดการส่ือสารในภาวะวกิฤต (Crisis Communication) 
ท่ามกลางการเกิดสถานการณ์วิกฤตท่ีไม่คาดคิด เช่น การเกิดภยัทางธรรมชาติ และการเกิดการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม การส่ือสารในภาวิกฤตจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดวิกฤต เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้เกิดความโกลาหลและความสับสนในขอ้มูลข่าวสาร โดยการส่ือในภาวะวิกฤตเป็นการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤตเป็นการด าเนินการส่ือสารขณะเกิดวิกฤตการณ์ขององคก์ร โดยยึดหลกัของการระดม
ทรัพยากรบุคคล การใชส่ื้อ การใชรู้ปแบบส่ือมวลชนสัมพนัธ์ การแถลงขอ้มูลข่าวสาร และการติดต่อกบัผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการณ์ (ศิรินทร มหามนตรี, 2547, น. 24) ซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแห่งชาติได้ให้แนวทางในการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤต ดงัน้ี 1) จดัตั้งระบบส่ือสารหลกั 
ระบบส่ือสารรอง และระบบส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเช่ือมโยง
ระบบส่ือสารดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นท่ี 2) จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์เละเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับ
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ระบบส่ือสารท่ีจดัตั้งไวใ้ห้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา 3) จดัตั้งศูนยส่ื์อสาร และจดัท าเครือข่ายดา้นการ
ส่ือสารใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี (คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ, 2552, น.74)  

ลดัดา ประสาร ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “3 ชุดค าถามฉายภาพการส่ือสารของรัฐบาลไทยกบัการตอบสนองต่อ
ภาวะวิกฤตโรคอุบติัใหม่ โควิด – 19” ซ่ึงผูเ้ขียนได้อธิบายการส่ือสารในภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ไวว้่า การ
บริหารจดัการสถานการณ์วกิฤตรัฐบาลตอ้งไม่ด าเนินการส่ือผิดพลาดหรือล่าชา้โดยเฉพาะการส่ือสารแบบ “One 
Voice” และ “การคดัเลือก Spokesperson” ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลต่าง ๆ  อย่างเป็นทางการ และเป็นแหล่งข่าว
ส่ือสารท่ีน่าเช่ือถือท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลเพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชนและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่
รัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาโรคโควดิ-19 (ลดัดา, 2564, น. 98-131)  
 เบญจาภา ทบัทอง ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารกบัส่ือมวลชนต่างประเทศ กรมสารนิเทศ กระทรวง
ต่างประเทศในภาวะวิกฤต โควิด – 19”  ซ่ึงผูเ้ขียนคน้พบผลสรุปวา่ การส่ือสารภาวะวิกฤตจะอาศยัแต่ความรวดเร็ว
ในการส่ือสารอย่างเดียวไม่ได ้แต่ตอ้งอาศยัความถูกตอ้ง ชดัเจน เพื่อมิให้เกิดการบิดเบือนของขอ้มูล และการใช ้
Platform ออนไลน์แบบ Real Time ก็ช่วยให้การส่งต่อขอ้มูลแพร่กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว การเผยแพร่ข่าวสารท่ี
บิดเบือนก็อาจแพร่สะพดัไปอยา่งรวดเร็วได ้ดงันั้น การมีแหล่งข่าวท่ีชดัเจน เช่น แหล่งข่าวจากรัฐบาล และควรมี
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกรณีฉุกเฉินไวด้ว้ย นอกจากน้ี การใช้ส่ือสังคม (Social Media) ซ่ึงเป็นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีสามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วก็สามารถช่วยประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับ
สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ไดใ้นทุกประเด็น และหลากหลายมิติ ซ่ึงภาครัฐตอ้งให้ความส าคญัในการก ากบัดูแล
ไม่ให้การเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) ไปสู่ประชาชนโดยท่ีภาครัฐไม่โตต้อบหรือเพิกเฉยต่อข่าวปลอมเหล่านั้น 
(เบญจาภา, 2564, น. 66-77) 

ผูศึ้กษาไดน้ าเอาแนวคิดน้ีมาศึกษาเพื่อประกอบการอธิบายกระบวนการส่ือสารสถานการณ์        การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจงัหวดัล าพูนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดัการ
การส่ือสารในภาวะวิกฤต ซ่ึงการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตท่ีดีและการถ่ายทอดขอ้มูล
ข่าวสารโดยตรงจากรัฐบาลจะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ได ้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะสามารถส่งไปถึงประชาชน สามารถลดความต่ืนตระหนก ลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึน และช่วยใหป้ระชาชนสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัภาวะวิกฤตท่ีก าลงัจะมาถึงไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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3. ทฤษฎโีครงสร้างแบบปรับตัว (Adaptive Structure Theory: AST) 
 ทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตวั (AST) เป็นทฤษฎีท่ีมองวา่เทคโนโลยีเป็นศูนยก์ลางของการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม โดย Marshall Scott Poole เช่ือวา่สมาชิกกลุ่มส่งผลต่อผลลพัธ์ของกลุ่ม   โดยสมาชิกในกลุ่ม
ลว้นตั้งใจกนัปรับกฎเกณฑ์และทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องกลุ่ม ผูศึ้กษาจึงน าแนวคิดน้ีมา
เป็นแนวทางในการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในการเปล่ียนแปลงองค์กร ซ่ึงเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูงท่ีผูศึ้กษามุ่งประเด็นในการศึกษา คือ แอปพลิเคชนัไลน์ (LINE Application)โดย Marshall Scott 
Poole อธิบายว่าโครงสร้างในกลุ่มส่ือสารสามารถปรับตวัได้  โดยสมาชิกกลุ่มตอ้งมีความตั้งใจในการปรับ
กฎเกณฑ์และทรัพยากรในกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกลุ่มตดัสินใจ ซ่ึงการตดัสินใจแบบกลุ่มน้ีจะ
ข้ึนอยูก่บัวา่เราสามารถจดัการกบัความซบัซอ้นของการมีปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มไดดี้เพียงใด เพราะความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่มจะหลายเป็นแหล่งขอ้มูล เม่ือมีคนหน่ึงในกลุ่มพูดอะไรบางอย่างข้ึน คนในกลุ่มท่ีไดฟั้งหรือ
รับทราบข้อมูลก็จะรู้สึกและเข้าใจตามท่ีสมาชิกในกลุ่มพูดจนเกิดความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีได้รับขอ้มูลหรือ
ข่าวสารมา และผูเ้สนอแนะความเห็นหรือผูเ้สนอขอ้มูลก็จะกลายเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัในการตดัสินใจการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มดว้ย  

ทา้ยท่ีสุด การตดัสินใจของกลุ่มหรือส่ิงท่ีกลุ่มตดัสินใจ รวมถึงวิธีท่ีกลุ่มตดัสินใจจะช้ีให้เห็นว่าส่ิงท่ี
กลุ่มเลือกนั้นจะถูกผลิตซ ้ าตามกฎเกณฑ์และทรัพยากรของกลุ่ม เห็นความเปล่ียนแปลงจากจุดเร่ิมตน้ท่ีเกิด
ความขดัแยง้จนน าไปสู่การเจรจา อนัน าไปสู่การจดัโครงสร้างการส่ือสารของกลุ่ม ดงันั้น การเสนอแนะ 
การสร้างกฎเกณฑ์ การก าหนดทรัพยากรของกลุ่ม การตดัสิน หรือฉันทามติของกลุ่มจะมีผลบงัคบัใช้เป็น
บรรทดัฐานของกลุ่ม ก่อใหเ้กิดการยอมรับและการน าไปปฏิบติั       เกิดการผลิตและการผลิตซ ้ าของชุดขอ้มูล
ท่ีผา่นการตดัสินใจและการยอมรับของกลุ่มต่อไปยงักลุ่มอ่ืน  ท่ีมีโอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มหรือสมาชิกใน
กลุ่ม อีกทั้งกฎและทรัพยากรของกลุ่มยงัสามารถช่วยให้สมาชิกท่ีมีอ านาจต ่ากลายเป็นตวัแทนของการ
เปล่ียนแปลงภายในกลุ่มได ้ซ่ึงการเปล่ียนแปลง  เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของกลุ่มและ
บทบาทของคน ๆ นั้นได ้(AST, อา้งใน Em Griffin, 2009. pp. 235-245)  

ผูศึ้กษามีความตั้งใจท่ีจะน าเอาทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตวัของ Marshall Scott Poole มาอธิบายการ
ส่ือสารในแต่ละกลุ่มการส่ือสาร รวมทั้งยงัตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงบทบาทของสมาชิกกลุ่ม
ท่ีไดรั้บสารมาจากกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มจงัหวดัแจง้มาตรการบงัคบัใช้ช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปยงัอ าเภอ อ าเภอท่ีมีบทบาทต ่าในกลุ่มส่ือสารระหว่างจงัหวดัและอ าเภอจะเป็นเพียงผู ้
ไดรั้บสารท่ีผา่นการตดัสินใจของจงัหวดัมาแลว้ซ่ึงตอ้งน าไปปฏิบติัตามและถ่ายทอดไปยงัผูน้ าทอ้งท่ี จากนั้น
ผูน้ าทอ้งท่ี (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) ท่ีมีบทบาทต ่าในการส่ือสารระหว่างอ าเภอและหมู่บา้น ก็จะกลายเป็นผูมี้
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บทบาทสูงในกลุ่มเครือข่ายในหมู่บา้นและชุมชนของตนเองซ่ึงประชาชนจะเป็นผูรั้บสาร เกิดการท าความ
เขา้ใจ การยอมรับ และน าไปปฏิบติัอนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและสังคม  

 
ระเบียบวธิีการวจิัย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัในการหาเหตุผลแบบอุปนยัหรืออุปมา       อนัเป็นการ
รวบรวมขอ้เทจ็จริงยอ่ย ๆ  หลาย ๆ  อนั และน ามาสรุปเป็นขอ้เทจ็จริงใหญ่อนัเป็นขอ้สรุปทัว่ไป (ณรงค,์ 2556, น. 22) 
ซ่ึงขอ้สรุปเหล่าน้ีมาจากการสังเกตการณ์หรือมาจากประสบการณ์ของผูศึ้กษาท่ีน ามาพฒันาและสรุปเป็นขอ้สรุปทัว่ไป
ในการศึกษา (Walliman, 2011,    pp. 17) มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในกลุ่มไลน์ “ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้”  ของ
กระทรวงมหาดไทย กลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” ของจงัหวดัล าพูน กลุ่มไลน์ “ก านนั ผูใ้หญ่บา้น” และ “ชมรมก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น” ของอ าเภอบา้นธิ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารร่วมกบัการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใช้กระบวนการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และก าหนดหวัขอ้สัมภาษณ์ท่ีใชค้  าถามปลายเปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากจงัหวดัล าพูนท่ีส่งต่อมายงัอ าเภอบา้นธิผ่านแอปพลิเค
ชนัไลน์ โดยเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีจากจงัหวดัล าพูนและ
อ าเภอบา้นธิ จ านวน  4 ราย ก านนัและผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอบา้นธิ จ  านวน 8 ราย และประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ
บา้นธิ จ านวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน 22 ราย ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาน้ีทั้งส้ิน โดยสัมภาษณ์ร่วมกบัการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงผูศึ้กษาจะอยูว่งนอกและไม่เขา้ร่วมท ากิจกรรมกบักลุ่มท่ีศึกษาอยู ่(สุภางค์
, 2556, pp. 48) แต่จะศึกษาผา่นการสังเกตพฤติกรรมการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารและการโตต้อบเฉพาะในกลุ่ม
ไลน์ตามท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ จากนั้นจึงจะด าเนินการคดัแยกขอ้มูลเพื่อจดัประเภทกลุ่มขอ้มูลและท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนา เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปในการศึกษา 

ผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารและการเก็บขอ้มูลภาคสนาม พบวา่ 
 1. ขา้ราชการผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบดา้นขอ้มูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้ของท่ีท าการปกครองจงัหวดั
ล าพนูไดใ้หข้อ้มูลวา่ กระทรวงมหาดไทยเป็นผูส่้งต่อขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมายเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบผา่น
การจดัท าและส่งต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดบ้นเวบ็ไซต์ของกรมการปกครอง โดยกรมการ
ปกครองจะส่งต่อขอ้มูลมายงัจงัหวดัล าพูนผา่นทางกลุ่มไลน์ “ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” โดยแนบลิงค์
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ดาวน์โหลดขอ้มูลมาพร้อมกบัเน้ือหา ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงักลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” และ 
กลุ่มไลน์ “ประสานงานปกครอง” เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากส่วนกลางไปยงัทุกอ าเภอในจงัหวดัล าพนู  
     นอกจากน้ี จงัหวดัล าพูนยงัมีกระบวนการจดัท าขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูน โดยขา้ราชการจากส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัล าพูนได้
ให้ขอ้มูลวา่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูนไดส้ั่งการให้ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัล าพูนเป็นผูจ้ดัท า “คลิปเสียง
ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพนู” ท่ีจะใชเ้ผยแพร่ไปยงัทุกอ าเภอและทุกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และยงัให้จดัท าส่ือ
ประเภท Infographic ท่ีสั้ น กระชบั เขา้ใจง่าย รวมทั้งยงัมีการถ่ายทอดสัญญาณสดการรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าวนั เพื่อใช ้   ในการส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูนผ่านเพจเฟสบุ๊ค “ศูนย์ข่าวโควิด 19 ล าพูน” เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและผูท่ี้สนใจท่ีติดตามเพจเฟสบุ๊ค รวมทั้งยงัจดัตั้ง “ศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จงัหวดัล าพูน” เพื่อศูนยป์ฏิบติัการจดัการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ประชาชน อีกทั้ งยงัจัดตั้ ง  “ศูนย์
ประสานงานใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจงัหวดัล าพูน (ศูนยฯ์ 1374)” 
เพื่อเป็นศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือและใหข้อ้มูลแก่ประชาชนตลอด 24 ชัว่โมง 

ดงันั้น กระบวนการส่ือสารทั้งหมดท่ีจงัหวดัล าพูนจดัท าข้ึนจึงเป็นการรวมศูนยข์อ้มูลในการให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนแก่ประชาชน เพื่อลดความวิตกกงัวลและความต่ืนตระหนกต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งยงัเป็นช่องทางในการโตต้อบข่าวปลอม (Fake News) ท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีผิดไปจากความ
เป็นจริงซ่ึงอาจสร้างความโกลาหลให้เกิดข้ึนในสังคมและอาจกระทบต่อการบริหารจดัการสถานการณ์ของ
จงัหวดัล าพูน อนัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการส่ือสารท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัควรมาจากแหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
มีการเลือก Spokesperson ท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือหมอ เพื่อสร้าง
ความชัดเจนให้แก่ประชาชน และการรวมศูนยข์อ้มูลท่ีเผยแพร่จากแหล่งเดียวท่ีน่าเช่ือถือท่ีปล่อยออกสู่
ช่องทางส่ือสารหลากหลายช่องทางทั้งทางเพจเฟสบุ๊ค และแอปพลิเคชนัไลน์ ก็ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤตท่ีตอ้งด าเนินการตอบโตข้่าวปลอม (Fake News) ให้ทนัต่อสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนและความวติกกงัวลในกลุ่มของประชาชน  

2. จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการผูรั้บผิดชอบงานขอ้มูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้
ของท่ีท าการปกครองจังหวดัล าพูนได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วา่ ปกครองจงัหวดัจะไดรั้บคลิปเสียงผา่นช่อง
ทางการติดต่อบนแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างผูรั้บผิดชอบของส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวดัล าพูนกับ
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ผูรั้บผิดชอบของท่ีท าการปกครองจงัหวดัล าพูนเป็นประจ าทุกวนั เพื่อจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าไปส่งต่อให้กบัทุก
อ าเภอผา่นทางกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” ส่วนขอ้มูลจากกระทรวงมหาดไทย      ท่ีไดรั้บมาจากกลุ่มไลน์ “ขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” จะถูกส่งต่อไปยงัอ าเภอผา่นทางกลุ่มไลน์ “หอกระจายข่าว” และกลุ่มไลน์ 
“ประสานงานปกครอง” เพื่อน าไปเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กบัผูน้ าทอ้งท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลจากส านกั
ประชาสัมพนัธ์จังหวดัล าพูนท่ีได้ส่งข้อมูลระหว่างผูรั้บผิดชอบเพื่อให้ท่ีท าการปกครองจังหวดัน าไป
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัล าพูนยงัส่งต่อขอ้มูลข่าวสารไปยงั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผา่นกลุ่มไลน์ “กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ อปท. ล าพนู for Covid-19” เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าขอ้มูลข่าวสารไปเผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย และเพจเฟสบุ๊คขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหล่านั้น เพื่อให้การส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของจงัหวดัล าพนูแพร่กระจายครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ดงันั้น กระบวนการจดัท า เผยแพร่ และกระบวนการส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของจงัหวดัล าพนูตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ หากน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทฤษฎี
โครงสร้างแบบปรับตวัของ Marshall Scott Poole แลว้ จะเห็นไดช้ดัเจนว่าจงัหวดัล าพูนเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ข่าวสารผูมี้บทบาทสูงในกลุ่มการส่ือสารระหว่างจงัหวดัและอ าเภอ    ซ่ึงอ าเภอจะมีบทบาทเป็นเพียงผูรั้บ
สารจากจงัหวดัและน าไปพิจารณาในการเผยแพร่ต่อเท่านั้น        โดยจงัหวดัล าพูนเลือกใช้ช่องทางการ
ส่ือสารผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร   เพื่อเป็นการส่ือสารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาในการส่งต่อเพื่อส่ือสารขอ้มูล
ซ่ึงการใช้ส่ือสังคมประเภทแอปพลิเคชนัไลน์สามารถรับและส่งขอ้มูลได้ทนัที สะดวก รวดเร็ว และถึงมือ
ผูรั้บผดิชอบไดง่้ายกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการส่งต่อขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การส่งเป็นเอกสารราชการ
แบบกระดาษท่ีตอ้งอาศยักระบวนการและอาศยัระยะเวลาในการจดัส่งขอ้มูลท่ีนานจนอาจไม่ทนัต่อการ
ส่ือสารสถานการณ์ 

3. เม่ืออ าเภอบา้นธิไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากจงัหวดัล าพนูผา่นทางไลน์แอปพลิเคชนัแลว้     ก็จะเขา้สู่
กระบวนการการพิจารณาส่ือท่ีไดรั้บว่าอ าเภอจะตดัสินใจเผยแพร่ส่ือท่ีไดรั้บไปในทิศทางใด ซ่ึงอาจเป็นการ
พิจารณาว่าสารท่ีจงัหวดัส่งมาเป็นเพียงการส่ือสารระหว่างจงัหวดัและอ าเภอ หรืออาจเป็นการส่ือสารท่ี
จงัหวดัตอ้งการใหอ้ าเภอส่งไปใหถึ้งประชาชนในพื้นท่ี โดยปลดัอ าเภอบา้นธิผูรั้บผิดชอบงานขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อการสร้างรับรู้และหอกระจายข่าว จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยงัผูน้ าท้องท่ีผ่านกลุ่มไลน์ “ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น” และกลุ่มไลน์ “ชมรมก านนั ผูใ้หญ่บา้น” ซ่ึงในกระบวนการน้ีอ าเภอจะกลายเป็นผูมี้บทบาทสูง
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ในกลุ่มส่ือสารระหวา่งอ าเภอกบัผูน้ าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งท่ีจึงเป็นเพียงผูมี้บทบาทต ่าในการรับขอ้มูลท่ีอ าเภอส่ง
ใหไ้ปพิจารณาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างแบบปรับตวั  

    จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าทอ้งท่ีทั้งในต าบลบา้นธิ และต าบลห้วยยาบ พบว่า หลงัจากท่ี ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นทางไลน์กลุ่มแลว้ ก็จะเขา้สู่กระบวนการพิจารณาส่ือของผูน้ าทอ้งท่ีแต่
ละแห่ง เพื่อเลือกช่องทางท่ีมีความเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูล ซ่ึงมีหลากหลายแนวทางท่ีกลุ่มผูน้ าทอ้งท่ี
บริหารจดัการขอ้มูล เช่น การเปิดคลิปเสียงผูว้่าราชการจงัหวดัล าพูนท่ีไดรั้บผ่านเสียงตามสายเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองในช่วงเชา้หรือช่วงเยน็ การส่งขอ้มูลขอ้สั่งการ 
มาตราการ แนวทางปฏิบติั ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ Infographic ไปยงัประชาชนในพื้นท่ีผ่านทาง
ไลน์กลุ่มภายในหมูบ่า้น เป็นตน้  

นอกจากน้ี   ผูศึ้กษายงัได้ลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอบ้านธิเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพในการส่งต่อขอ้มูลโดยใชแ้อปพลิเคชนัไลน์จากจงัหวดัล าพูนถึงผูน้ าทอ้งท่ีในอ าเภอบา้นธิก็
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายเป็นหลกั แต่ก็มีบางส่วนท่ีไดรั้บขอ้มูล
จากการแชร์ขอ้มูลในกลุ่มไลน์ ซ่ึงหากมีการแชร์ขอ้มูลท่ีเป็นข่าวปลอม ก านัน ผูใ้หญ่บา้นก็จะรีบแจง้ให้
ลูกบา้นทราบว่าขอ้มูลท่ีส่งกนัในกลุ่มเป็นขอ้มูลลวง พร้อมช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้ทราบ ในส่วนน้ีจะเห็นได้
ชดัเจนว่าผูน้ าทอ้งท่ีได้กลายมาเป็นผูมี้บทบาทสูงในกลุ่มส่ือสารระหว่างผูน้ าทอ้งท่ีและประชาชนในเขต
รับผิดชอบของตนเอง และผูศึ้กษายงัไดมี้โอกาสสัมภาษณ์ประชาชนท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม.) ซ่ึงใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจวา่      อสม. จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและส่ือจากจงัหวดัล าพูน ผา่นไลน์กลุ่ม
ของ อสม. ท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างโรงพยาบาลบา้นธิและ อสม. ในพื้นท่ีอ าเภอบา้นธิ อนัเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล และน ามาตรการขอ้บงัคบัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดล าพูนไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ผ่านการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ของ อสม. ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีจะมาจากจงัหวดัล าพูน ซ่ึงมีความสอดคล้องกนักบัขอ้มูล
ข่าวสารท่ีก านนั ผูใ้หญ่บา้น ไดรั้บ ส่งผลให้การน ามาตรการไปปฏิบติัในชุมชนของตนเองมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการด าเนินการดา้นการควบคุมและการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ซ่ึงประชาชนใน
ชุมชนก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการเป็นอยา่งดี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เกิด
เป็นวถีิชีวติแบบใหม่ท่ีประชาชนในอ าเภอบา้นธิใหก้ารยอมรับและปฏิบติัตามเป็นการทัว่ไป 

แมว้า่การใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารจะสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็ยงัมีจุดอ่อนท่ี
ท าใหก้ารส่ือสารในบางคร้ังขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงผูป้กครองทอ้งท่ีกลุ่มหน่ึงในพื้นท่ีอ าเภอบา้นธิไดใ้ห้ขอ้มูล
วา่ การใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีทนัสมยั แต่ผูน้ าทอ้งท่ีบางกลุ่มหรือบางรายอาจไม่มีความเช่ียวชาญในการใช้
งานดา้นเทคโนโลย ีหรืออาจละเลย ไม่ใส่ใจในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ ส่งผลให้การ
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รับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในบาง
พื้นท่ีขาดประสิทธิภาพไป แต่ยงัมีความโชคดีท่ียงัมีกลุ่ม อสม. ท่ีมีหน้าในการควบคุมและป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนท่ีช่วยแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชน ซ่ึง
ตอ้งยอมรับว่าเป็นกลุ่มการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมาก จึงช่วยให้การควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคในพื้นท่ีเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
1. อภิปรายผลการวจัิย 
จากการวิจัยน้ี ผู ้ศึกษาต้องการอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการในการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างจงัหวดัล าพูนไปยงัผูน้ าทอ้งท่ีของ
อ าเภอบา้นธิ ซ่ึงจงัหวดัล าพูนมีกระบวนการในการสร้างขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ตาม
แนวคิดของ Laswell ท่ีมีเพียงจงัหวดัเป็นผูส้ร้างและส่งสาร โดยมีกลุ่มการส่ือสารในระดบัอ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน รับเอาสารท่ีได้รับไปส่ือสารต่อในกลุ่มส่ือสารของตนเอง เพื่อแพร่กระจายข่าวสารเก่ียวกับ
สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสดงักล่าว รวมถึงมาตรการและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีมีผล
ทางกฎหมายและอาจกระทบสิทธิของประชาชนให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอบา้นธิไดรั้บทราบ การสร้าง
ขอ้มูลโดยจงัหวดัล าพนูและการใชบุ้คคลท่ีมีความน่าเช่ือถือในการให้ขอ้มูลข่าวสาร คือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ล าพูน และหมอ ช่วยให้ขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีความน่าเช่ือถือ ประกอบกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีส่ือ
สังคม (Social Media) ท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น เฟสบุ๊ค และการใช้ช่องทางผ่านแอปพลิเค
ชนัไลน์เป็นช่องทางในการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงานราชการช่วยใหก้ารส่งต่อขอ้มูลข่าวสารส่ง
ต่อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว ลดความกงัวล และความต่ืน
ตระหนกกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกระบวนการสร้างข้อมูลข่าวสารของจงัหวดัล าพูนสอดคล้องกับ
แนวคิดการส่ือสารในภาวะวิกฤตท่ีตอ้งเร่งควบคุมสังคมให้อยู่ในความสงบ เพื่อให้ภาครัฐสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มการส่ือสารทั้งในระดบัจงัหวดั อ าเภอ และหมู่บา้น ก็ช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผูส่้งสารในแต่ละ
ระดบัว่า แมว้่าผูส่้งสารอาจเคยเป็นผูส่ื้อสารท่ีมีบทบาทต ่าในกลุ่มส่ือสารท่ีสูงกว่า แต่ผูส่ื้อสารเหล่านั้นก็
สามารถเปล่ียนแปลงบทบาทมาเป็นผูส่ื้อสารท่ีมีบทบาทสูงในกลุ่มส่ือสารของตนเองไดต้ามแนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างแบบปรับตวั ซ่ึงการส่ือสารท่ีถูกทอดผา่นจากกลุ่มการส่ือสารสู่กลุ่มการส่ือสาร โดยใชแ้อปพลิเค
ชนัไลน์ไดช่้วยให้การแพร่กระจายของขอ้มูลด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัการ
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ส่ือสารแบบดั้งเดิมของราชการท่ีอาศยัการส่งเอกสารแบบกระดาษ หรือการส่งขอ้มูลผ่านทางระบบสาร
บรรณท่ีต้องอาศัยขั้นตอนมากมายจนอาจท าให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่ทันต่อสถานการณ์ ซ่ึงใน
การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาสามารถสรุปไดว้า่การใช้แอปพลิเคชนัไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    โคโรนา 22016 ระหวา่งจงัหวดัล าพูนกบัผูน้ าทอ้งท่ีในอ าเภอบา้นธิ เป็น
ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใชเ้ป็นช่องทางการส่ือสารในภาวะวกิฤตการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ข้อเสนอแนะการวจัิย 
การวจิยัน้ีเป็นเพียงมุมมองการวจิยัท่ีศึกษาเฉพาะมิติของกระบวนการในการส่ือสารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างจงัหวดัล าพูนกับอ าเภอบ้านธิเท่านั้น จึงไม่อาจ
อธิบายไดว้า่อ าเภออ่ืนมีระบบการส่ือสารหรือมีกลุ่มการส่ือสารในรูปแบบใด ซ่ึงหากมีการน าเอาการศึกษาน้ี
ไปขยายต่อโดยศึกษากระบวนการและรูปแบบการส่ือสารไดค้รบทุกอ าเภอก็อาจจะเห็นวิธีการและแนวทาง
มีแตกต่างกนัออกไป   
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บทคดัย่อ 
บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุน

การด าเนินงานของโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม และรูปแบบการท างานร่วมกนัใน
ลกัษณะเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม รวมถึงศึกษาวิธีการ
รักษาเครือข่ายการท างานให้สามารถด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่  
จริม ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
23 คน ซ่ึงเป็นคณะท างานขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ผลการศึกษาพบวา่ 
เครือข่ายการท างานในการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม เป็นเครือข่ายเชิง
พื้นท่ี และเครือข่าย 

ตามโครงสร้างหน้าท่ี มีระดบัการร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะแนวราบ 
นอกจากน้ียงัพบว่า การจดักิจกรรมร่วมกนัท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง, การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
สมาชิกเครือข่าย, การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ, การจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ, การให้
ความช่วยเหลือและช่วยแกไ้ขปัญหา และการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ืองมีส่วนท าให้เครือข่ายการท างาน
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สามารถด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ได้อย่างต่อเน่ืองจน
ประสบความส าเร็จ 
 

ค าส าคญั: เครือข่ายการท างาน, การรักษาเครือข่าย, โครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
 

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 
 

บทน า 
ชุ มชนต าบลแม่ จ ริ ม  อ า เภอแม่ จ ริ ม  จังหวัด น่ าน  มี ลักษณะ ภู มิ ประ เทศ เ ป็ น เ ชิ ง เข า 

สลับกับท่ีราบเชิงเขาลุ่มน ้ ามวบ มีความสูง 400 - 500 เมตร จากระดับน ้ าทะเล ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน  
ได้แก่ บ้านบอน บ้านฝาย บ้านก้อ บ้านนาหมัน บ้านตอง และบ้านตองเจริญราษฎร์ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ด้วยระยะเวลาท่ีผ่านมาชุมชนต าบลแม่จริม ได้ประสบปัญหาประชาชน 
ในพื้นท่ีหันมาปลูกข้าวโพดเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และมีการใช้สารเคมี 
ในภาคเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ชุมชนต าบลแม่จริม โดยคณะกรรมการการพัฒนาหมู่บ้านนาหมัน  
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บา้นตอง บา้นตองเจริญราษฎร์ ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จริม ไดมี้หนงัสือถึงประธานมูลนิธิโครงการ
หลวงเพื่อขอรับการสนบัสนุนเป็นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง และทางสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 
(องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “สวพส.” ไดเ้ขา้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา  

โครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม หรือเรียกช่ือย่อว่า “โครงการหลวงแม่จริม” ได้
ด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้ราษฎรในพื้นท่ี “มีความอยู่ดีมีสุข” โดยส่งเสริมและพฒันาอาชีพท่ี
สร้างรายได ้ดว้ยกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีโครงการหลวงแม่จริม เป็นหน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินงาน โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจ มีศกัยภาพการท างานเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั ให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการท างาน โดยโครงการหลวงแม่จริม ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนโครงการภายใต ้5 ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนแม่บทโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ไดแ้ก่ การพฒันา
อาชีพบนพื้นฐานความรู้, การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและการพฒันาดา้นการตลาด, การฟ้ืนฟูและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ, การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยมี
หน่วยงานท่ีเขา้มาบูรณาการงานร่วมกนั ไดแ้ก่ สวพส., อ าเภอแม่จริม, ก านนัและผูใ้หญ่บา้น ต าบลแม่จริม, 
ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่จริมและจงัหวดัน่าน, ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอแม่จริมและจงัหวดัน่าน, ส านกังาน
ประมงจงัหวดัน่าน, ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดน่าน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลแม่จริม, 
หน่วยจดัการตน้น ้าแม่จริม, หน่วยป้องกนัและรักษาป่า นน 8 แม่จริม, ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร
จงัหวดัพะเยา (เกษตรท่ีสูง), สถานีพฒันาท่ีดินน่าน, ศูนยว์ิจยัขา้วแพร่, อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, ส านกังาน
ทรัพยากรน ้ า , ส านักทรัพยากรน ้ าบาดาล โครงการชลประทานน่าน และโครงการพัฒนา 
เพื่อความมัน่คงพื้นท่ีลุ่มน ้าน่านอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นท่ีท่ี 4 เป็นตน้ 

ปั จ จุ บัน 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 ท่ี มี ก า รพัฒน า ค รบ ทุ ก มิ ติ  
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความเขม้แขง็ของชุมชน และโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงโครงการหลวงแม่จริม
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 ท่ี 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  
ท าให้โครงการหลวงแม่จริม ชุมชนต าบลแม่จริม และหน่วยงานบูรณาการ ไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ อาทิ 
“รางวลัเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวลัสัมฤทธิผล
ประชาชน มี ส่ วนร่วม (Effective Change) ในหัวข้อ  ชุมชนลดการ เผาด้วยวิ ถี เกษตร 
ตามแนวทางโครงการหลวง” โดยการขบัเคล่ือนการด าเนินงานแบบบูรณาการเพื่อลดการเผาในพื้นท่ีต าบลแม่จ
ริม และรางวลัหมู่บา้น สสอ.ดีเด่น ระดบัประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืช  

ดว้ยผลด าเนินการและความส าเร็จดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะการศึกษาถึงรูปแบบการ
ท างานของหน่วยงานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม ว่ามีในลกัษณะเครือข่าย 
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อย่างไร รวมถึงศึกษาว่าการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม ให้สามารถด าเนินการไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ มีวิธีการรักษาเครือข่ายอยา่งไรซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัคาดวา่ กลุ่ม 
เครือข่าย หรือผูท่ี้สนใจสามารถน าไปประยุกตใ์ชห้รือเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของกลุ่ม
หรือเครือข่ายใดเครือข่ายหน่ึงได ้
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการท างานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม 
2. เพื่อศึกษาวิธีการรักษาเครือข่ายการท างานให้สามารถด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม 

ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ  
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
การศึกษาเครือข่ายการท างานดา้นการส่งเสริมและพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กรณีศึกษา โครงการหลวงแม่จริม จงัหวดัน่าน ผูว้จิยัมีกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ความส าเร็จในการส่งเสริมและพฒันาอาชีพทีย่ัง่ยนื 

และเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม  

โครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่จริม  

 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และการพฒันาด้านการตลาด 

การพฒันาอาชีพ 

บนพืน้ฐานความรู้ 

การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

การเพิม่ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 

ชุมชนต าบลแม่จริม 

อ าเภอแม่จริม จังหวดัน่าน  

อยู่ดมีีสุข 

รูปแบบการท างานร่วมกันในลักษณะ

เครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการหลวง

แม่จริม 

 

 

 

 

 ภาครัฐ 

สวพส. 

 ภาคเอกชน 

การรักษาเครือข่ายการท างานให้สามารถ

ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหลวงแม่จ

ริมได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเร็จ 

ภาคประชาชน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่าย 
เ ค รื อ ข่ า ย เ ป็ น รู ป แบบห น่ึ 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 องค์กร  ซ่ึ ง ต่าง มีทรัพยากร  เ ป้ าหมาย  วิ ธีการท างาน  และก ลุ่ม เ ป้าหมายของตนเอง  
แมว้า่องคก์รในเครือข่ายจะมีลกัษณะการท างานร่วมกนั แต่องคก์รเหล่าน้ีก็ยงัคงมีความเป็นเอกเทศ เน่ืองจาก
การเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย เป็นการเขา้ร่วมเพียงบางส่วนขององคก์รเท่านั้น  

ลกัษณะส าคญัของเครือข่าย ประกอบดว้ย 1) เครือข่ายตอ้งมีแกนน าและสมาชิกท่ีเขม้แข็ง 2) มีภูมิ
ปัญญาและองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนของเครือข่าย 3) มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกและภายนอกเครือข่าย 4) มีการ
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย 5) ความต่อเน่ืองของกิจกรรมท่ีเครือข่ายด าเนินงาน 6) การแลกเปล่ียนและ
แบ่งปันทรัพยากรภายในเครือข่าย 7) การส่ือสารระหว่างกนัภายในเครือข่าย และ 8) เครือข่ายจะตอ้งมีการ
บริหารท่ีดี เหมาะสมกบัการด าเนินงานของเครือข่าย  

การแบ่งประเภทรูปแบบและลกัษณะความสัมพนัธ์ของเครือข่าย เพื่อ สามารถสร้างความเขา้ใจและ
มองเห็นภาพความเคล่ือนไหวของกลุ่ม องคก์รเครือข่ายต่าง ๆ ไดช้ดัเจนโดยสามารถจดัประเภทและรูปแบบ
ของเครือข่ายไดด้งัน้ี 1) เครือข่ายเชิงพื้นท่ี (Area Network) คือ การรวมตวัของ กลุ่ม องคก์าร เครือข่าย ท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีด าเนินการ เป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินงานร่วมกนั 2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue 
Network) คือ เครือข่ายท่ีใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่ม
องคก์าร และ 3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหนา้ท่ี เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัภารกิจ กิจกรรม และการ
ก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม 

ระดบัของเครือข่ายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติดา้นโครงสร้างการเขา้ร่วมกนัเป็น
เครือข่าย แบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 ระดบัการร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ (Information Cooperation) 
เป็นการร่วมมือกนัของเครือข่ายโดยไม่ตอ้งมีสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระดบัท่ี 2 ระดบัการร่วมมืออยา่งเป็น
ทางการ (Formation Agreements) เป็นเครือข่ายการร่วมกนัท างานภายใตพ้นัธะสัญญา ก าหนดของเขตหน้าท่ี
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายโดยชดัเจน ระดบัท่ี 3 ระดบัความร่วมมือโดยการร่วมลงทุนในองคก์รหรือโครงการ
ใหม่ (Minority Investment) ระดบัท่ี 4 ระดบัการมีส่วนร่วมแบบ Joint Venture โดยการท่ีองคก์าร 2 แห่งข้ึนไป 
เขา้ร่วมจดัตั้งองค์การใหม่2) มิติดา้นความสัมพนัธ์ จ  าแนกระดบัของเครือข่ายไดจ้ากการประสานงานภายใน
ระดบัต่าง ๆ ขององคก์าร ไดแ้ก่ 2.1) การประสานความร่วมมือระหวา่งผูป้ฏิบติังานระดบัล่าง 2.2) การประสาน
ความร่วมมือระหว่างผูป้ฏิบติัระดบักลาง 2.3) การประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานระดบัสูง หรือฝ่าย
จดัการ เป็นตน้  
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การด าเนินงานหรือภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้จ  าเป็นตอ้งรักษาเครือข่ายไว ้ประคบัประคองให้
เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได ้หรือรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไวมี้หลกัการรักษาเครือข่าย ดงัน้ี 1) 
การจดักิจกรรมร่วมกนัท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 2) การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 3) 
การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 4) การจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 5) การให้ความช่วยเหลือ
และช่วยแกไ้ขปัญหา และ 6) การสร้างผูน้ ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
 

วธิีการวจิัย 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แหล่งขอ้มูลในการศึกษา 2 

ประเภท ประกอบดว้ย 1) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สวพส. และ
โครงการหลวงแม่จริม 2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั โดยใชว้ธีิการศึกษาแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก(In - Depth Interview) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ 
แบบสัมภาษณ์ และเคร่ืองบนัทึกเสียง  
 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงคดัเลือกจากผูมี้
บทบาทในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 
จ านวน 23 คน จากทั้งหมด 53 คน ตามคณะท างานตามค าสั่งคณะกรรมการโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน ้ าน่าน ท่ี 8/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์เน้ือหา โดยการสร้างขอ้สรุป
จากขอ้มูลเอกสารเชิงพรรณนา เป็นการศึกษาขอ้ความเพื่อท าการสังเคราะห์เน้ือหาโดยปราศจากอคติหรือ
ความรู้สึกของผูว้จิยั ดว้ยวธีิการอ่านจบัประเด็น จดักลุ่มความหมาย เช่ือมโยงแบบแผนต่าง ๆ รวมทั้งตีความ
เพื่อสรุปใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของเน้ือหา 2) การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั ในลกัษณะการ
ตีความจากขอ้สรุปท่ีปรากฏจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) และเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อหาขอ้เท็จจริง และน ามาวิเคราะห์ประกอบกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีก าหนดไวใ้นกรอบ
การศึกษา  
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ผลการศึกษา 
 การน าเสนอผลการศึกษาของบทความน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนด
ไว ้2 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 รูปแบบการท างานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม จงัหวดัน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการหลวงแม่จริม เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของ สวพส. ในการขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพื่อ
ยกระดบัการพฒันาชุมชนบนพื้นท่ีสูง มีจุดเร่ิมตน้มาจากชุมชนต าบลแม่จริมอ าเภอแม่จริม จงัหวดัน่าน ประสบ
ปัญหาประชาชนในพื้นท่ีหนัมาปลูกขา้วโพด ประกอบกบัมีการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า และมีการใชส้ารเคมีใน
ภาคเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ชุมชนต าบลแม่จริมจึงขอรับการสนบัสนุนเป็นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
ซ่ึงต่อมาทางมูลนิธิโครงการหลวงไดม้อบหมายให้ สวพส. ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ี จากการศึกษา
รูปแบบการท างานร่วมกนัในลกัษณะเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม สรุปตามแผนภาพ ดงัน้ี 
แผนภาพท่ี 2 เครือข่ายการท างานในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม 
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จากแผนภาพท่ี 2 สามารถอธิบายได้ว่า สวพส. โดยโครงการหลวงแม่จริมเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินงานขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจ มีศกัยภาพการท างาน
เฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนั ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อให้ชุมชนอยูดี่มีสุข ปัจจุบนัโครงการหลวง
แม่จริม ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนโครงการภายใต ้5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บทโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ดงัน้ี 

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาอาชีพบนพื้นฐานความรู้ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวิจยัและการพฒันา
อาชีพในภาคการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ของโครงการหลวง ในการปรับใช้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
บริบทของพื้นท่ี มีหน่วยงานในการร่วมบูรณาการการท างาน ไดแ้ก่ สวพส., เกษตรอ าเภอแม่จริม/จงัหวดัน่าน, 
ปศุสัตวอ์  าเภอแม่จริม/จงัหวดัน่าน, ประมงอ าเภอแม่จริม/จงัหวดัน่าน, สถานีพฒันาท่ีดินน่าน, ศูนยว์จิยัขา้วแพร่, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล, ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัพะเยา (เกษตรท่ี
สูง) และโครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงพื้นท่ีลุ่มน ้าน่านอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้นท่ีท่ี 4  

2) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและการพฒันาดา้นการตลาด เป็นยุทธศาสตร์
ท่ีมุ่งเนน้ให้ชุมชนก าหนดแนวทางการพฒันาไดด้ว้ยตนเอง โดยมีแผนหมู่บา้นหรือแผนชุมชนเป็นกลไกท่ี
ส าคญั ในการสร้างความเขม็แข็งของชุมชนให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนรวมทั้งการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และการพฒันาดา้นการตลาด มีหน่วยงานในการร่วมบูรณาการการท างาน ไดแ้ก่ ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอแม่จริม, สวพส., ผูน้  าชุมชน, พฒันาการอ าเภอแม่จริม, เกษตรอ าเภอแม่จริม/จงัหวดัน่าน และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จริม  

3) ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน โดยการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีดินท ากิน ตามหลกัวิชาการและศกัยภาพของพื้นท่ี และปรับ
ระบบการใช้พื้นท่ีให้เหมาะสม ควบคู่กบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าล าธารและระบบนิเวศ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีหน่วยงานในการร่วมบูรณาการการท างาน ไดแ้ก่ สวพส., หน่วย
จดัการตน้น ้าแม่จริม, หน่วยป้องกนัและรักษาป่า นน 8 แม่จริม, อุทยาแห่งชาติดอยภูคา และสถานีพฒันาท่ีดิน
น่าน 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและลดตน้ทุนการผลิต โดย
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน มีหน่วยงานในการร่วมบูรณาการ
การท างาน ไดแ้ก่ สวพส., กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน ้ า, กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล, องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่จริม, การไฟฟ้าแม่จริม และสถานีพฒันาท่ีดินน่าน 
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5) ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเนน้การบูรณาการระหวา่ง
หน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีหน่วยงานใน
การร่วมบูรณาการการท างาน ไดแ้ก่ ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่จริม, สวพส., ผูน้  าชุมชน, พฒันาการอ าเภอ
แม่จริม, องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จริม, เกษตรอ าเภอแม่จริม/จงัหวดัน่าน, ปศุสัตวอ์  าเภอแม่จริม/จงัหวดั
น่าน, ประมงอ าเภอแม่จริม/จงัหวดัน่าน, สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล, 
หน่วยจดัการตน้น ้ าแม่จริม, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน ้ า, กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล, หน่วยป้องกนัและ
รักษาป่า นน 8 แม่จริม และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีภาคเอกชน ได้แก่ บริษทัเวสคอน และวดัโป่งค า ท่ีเขา้มามีบทบาททางการตลาด 
เป็นช่องทางการตลาดในการจดัจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงแม่จริม  

จากการสัมภาษณ์ถึงบทบาทและภารกิจของผูใ้ห้ขอ้มูลจากแต่ละหน่วยงานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน
ด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม  พบว่า ภารกิจหลกัของหน่วยงานมีหน้าท่ีในการสนบัสนุนการ
ด าเนินการโครงการในพระราชด าริ จ  านวน 11 แห่ง ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ซ่ึงหน่ึงในนั้น คือ โครงการหลวง
แม่จริม จะเห็นวา่ภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจในด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ
หลวงแม่จริม 

ส่วนท่ี 2 การรักษาเครือข่ายการท างานให้สามารถด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม 
จงัหวดัน่าน ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ 

การด าเนินงานขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม มีการจัดกิจกรรมร่วมกันท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไวอ้ยา่งชดัเจน มีแผนปฏิบติัการ มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 
คร้ัง รวมถึงมีการจดัตั้งกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผกักลุ่มเล้ียงสัตว ์ท่ีมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และลงมือปฏิบติั
จริง ให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ี การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ดว้ยมีการแบ่งการท างานตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนและไม่ซ ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างาน และสวพส. มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบติังาน
ประจ าในพื้นท่ีท่ีเป็นหลกัในการประสานงานเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน ท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ต่อการท างานเป็นอยา่งมาก และท าให้ทุกกิจกรรมของโครงการหลวงแม่จริมไดรั้บความสนใจชุมชน
ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ หน่วยงานท่ีบูรณาการร่วมกบัโครงการหลวง
แม่จริม รู้สึกไดรั้บการยอมรับ มีช่ือเสียงจากผลส าเร็จหรือการไดรั้บรางวลัของโครงการฯ และในชุมชนเอง 
เกษตรกรท่ียงัไม่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เห็นผูท่ี้เข้าร่วมโครงการฯ ท าแล้วมีกินมีใช้ ก็สามารถดึงดูดให้
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ให้เขา้มาร่วมโครงการฯ ท าให้โครงการขยายผลมากข้ึน การจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเพียงพอ เครือข่ายการท างานขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม มีหน่วยงานบูรณาการท่ีมีความพร้อมทั้ง
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้บุคลากร งบประมาณ และองคค์วามรู้ ในการขบัเคล่ือนโครงการฯ การ
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ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา เครือข่ายการท างานขบัเคล่ือนโครงการฯ มีหน่วยงานบูรณาการท่ี
สามารถปรึกษา ใหค้  าแนะน า เม่ือเครือข่ายเกิดปัญหาระหวา่งการด าเนินงานได ้ท าให้ช่วยเสริมสร้างให้ครือ
ข่ายเกิดความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง การด าเนินงานขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จ
ริมมีการสร้างเกษตรกรผูน้ า 31 ราย เพื่อเป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ ขยายผลให้กบัเกษตรรายอ่ืน ๆ รวมถึง
หน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาศึกษาดูงานได ้ 

นอกจากน้ี ผูใ้หข้อ้มูลต่างใหค้วามเห็นวา่ การด าเนินงานขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม ทั้ง 6 ดา้น 
ท่ีกล่าวมาข้างตน้ มีส่วนท าให้เครือข่ายการท างานสามารถด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม 
จงัหวดัน่าน ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเครือข่ายการท างานในการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม 

แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท างานร่วมกนัเป็นเครือข่ายการท างาน (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547) อยู ่ 2 
รูปแบบ คือ 1) เครือข่ายเชิงพืน้ท่ี (Area) เป็นการรวมตวัของบุคคล กลุ่ม และองคก์ร ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีด าเนินการ
เป็นปัจจยัหลัก ซ่ึงเครือข่ายการท างานในการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม ประกอบด้วย ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้นในต าบลแม่จริม, อ  าเภอแม่จริม, องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่จริม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลแม่จริม, ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่จริม, ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอแม่จริม, หน่วยจดัการตน้น ้ า
แม่จริม, หน่วยป้องกนัและรักษาป่า นน 8 แม่จริม, อุทยาแห่งชาติดอยภูคา เป็นตน้ ต่างเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีอ าเภอแม่จริม เขา้มาด าเนินงานร่วมกนั 2) เครือข่ายตามโครงสร้างหน้าท่ี เป็นเครือข่ายการท างานแบ่ง
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพื้นท่ีสูง 
โครงสร้างพื้นฐาน การปกครอง สาธารณะสุข เป็นตน้โดยมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้ วตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัของหน่วยงานเป็นท่ีตั้ง  

การด าเนินงานของโครงการหลวงแม่จริม มีระดบัเครือข่ายตามมิติด้านโครงสร้าง (นฤมล นิราทร, 
2543) เป็นระดับการร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formation Agreements) ท่ีเครือข่ายร่วมกนัท างานภายใตภ้ารกิจ 
ซ่ึงก าหนดขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนแต่ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานเป็นใน
ลกัษณะแนวราบ หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการมีความเสมอภาคกนั ไม่มีการสั่งการหรือสายการบงัคบับญัชา ทุก
คนสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและองค์ความรู้ซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วชิระ วฒันาฤดี 
(2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารงานแบบเครือข่ายในการด าเนินงานลดอุบติัเหตุจราจรร้ายแรงใน
พื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ รูปแบบเครือข่ายในการด าเนินงานลดอุบติัเหตุจราจรร้ายแรง
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ในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเป็นรูปแบบเครือข่ายเชิงพื้นท่ีในลกัษณะแนวราบและเป็น
ทางการ  

จากผลการศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ความเห็นว่า การจดักิจกรรมร่วมกนัท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง, 
การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกเครือข่าย, การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ, การจดัหาทรัพยากร
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ, การใหค้วามช่วยเหลือและช่วยแกไ้ขปัญหา และการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
มีส่วนท าให้เครือข่ายการท างานสามารถด าเนินการขบัเคล่ือนโครงการหลวงแม่จริม จงัหวดัน่าน ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองจนประสบความส าเร็จ ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบั วลัลภา มณีเชษฐา (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การจดัการทรัพยากรป่าไมรู้ปแบบเครือข่ายของต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายของต าบลทาเหนือ ไดแ้ก่ ความเขม้แข็งของชุมชน ความร่วมมือ
กนัของคนในชุมชน การสนบัสนุนการท างานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และการสร้างความยอมรับให้แก่สังคม
ภายนอก และผลการศึกษาของ ปาน กิมปี (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอก
โรงเรียนเพื่อการพึ่ งตนเองของชุมชน พบว่า ปัจจยัความส าเร็จของเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอก
โรงเรียนท่ีส าคญั คือ 1) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การพฒันาแบบพึ่งตนเองของชุมชนความร่วมมือ และการ
สนบัสนุนจากองคก์รภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความสามารถในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม ตลอดจนความสามารถในการประสานเช่ือมโยงกบัองคก์รเครือข่าย 
ขอ้เสนอแนะการท าวจิยั 

ผูว้ิจยัมีขอ้คิดเห็นว่า การด าเนินงานขบัเคล่ือนเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จควรมีการบูรณาการ
ร่วมกนัระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ เขา้เป็นเครือข่ายการท างาน เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ ต่าง
มีภารกิจและศกัยภาพไม่เหมือนกนั ทั้งบุคลากร ขอ้มูล และงบประมาณ ดงันั้น การบูรณาการร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ จะท าให้เครือข่ายมีความพร้อมครบทุกดา้น เพื่อสามารถขบัเคล่ือนการท างาน
ของเครือข่ายได้ นอกจากน้ี ด้วยบริบทพื้นท่ีของอ าเภอแม่จริมเป็นอ าเภอเล็ก ๆ ของจงัหวดัน่าน ซ่ึงไม่มี
องค์กรภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลก าไร (NGO) ท าให้การศึกษาไม่เห็นบทบาทของภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ในการขบัเคล่ือนเครือข่ายการท างานเท่าท่ีควร ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป เห็นควรขยายกลุ่มท่ี
จะศึกษาเพิ่มข้ึน เพื่อใหเ้ห็นถึงเครือข่ายการท างานท่ีกวา้งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการขบัเคล่ือนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย
ประชาชนทัว่ไป ผูป้ระกอบการ พ่อคา้ ขา้ราชการ และนกัศึกษา ในพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
จ านวนรวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 402 ฉบบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่  
ความรับขอ้มูลและการมีส่วนร่วมเก่ียวกบันโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากของภาคประชาชนอยู่
ในระดบัปานกลาง  พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นในด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นท่ีตลอดรวมไป
ถึงขา้ราชการ หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินในการก าหนดนโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกิจในพื้นท่ีในระดบั
ปานกลาง  
 

ค าส าคญั: การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก, 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 
 

บทน า 
  จากนโยบายด าเนินการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีจงัหวดัตาก ไดแ้ก่ ทอ้งท่ีต าบลท่าสายลวด 
ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่กุ ต  าบลแม่ตาว ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่สอด และต าบลมหาวนั 
อ าเภอแม่สอด ต าบลช่องแคบ ต าบลพบพระ และต าบลวาเล่ย ์อ าเภอพบพระ ต าบลขะเนจ้ือ ต าบลแม่จะเรา 
และต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก เป็น“เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ในวนัท่ี 19 มกราคม 
2558 (คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558) โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้นและรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน, 2557) ซ่ึงจะท าให้พื้นท่ีชายแดนจงัหวดัตากเกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งกา้วกระโดด อีกทั้ง
พื้นท่ีชายแดนจงัหวดัตากเป็นจงัหวดัส าคญัทางดา้นตะวนัตกของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีชายแดนท่ี
มีมูลค่าสินคา้เขา้ออกประเทศสูงท่ีสุดในประเทศไทย (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2557) เป็นประตูทางการคา้ขาย
และเป็นจุดเช่ือมโยงบนพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก (EWEC : East - West Economic Corridor) ท่ี
ไดรั้บการประกาศจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษน าร่องของประเทศไทย (Special Economic Zone : SEZ) 
(คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2556) โดยการเติบโตดงักล่าว ถือวา่มีอนาคตท่ีดี หากเรา
มีเขตเศรษฐกิจพิเศษมารองรับการเติบโตดงักล่าว ก็จะสร้างมูลค่าทางการคา้ให้กบัประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล 
ซ่ึงนโยบายการพฒันาดงักล่าวมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายส าคญั คือเพื่อการพฒันา
เศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ  
  จากการเจริญเติบโตของของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก ซ่ึงถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
การพฒันาเศรษฐกิจชายแดน ในการพฒันารัฐบาลได้เขา้มาจดัการดว้ยผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ประกาศ
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สิทธิพิเศษการลงทุนให้นกัลงทุน มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานโดยอาศยัการบงัคบัใช้มาตรา 44 แห่ง
รัฐธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 ในการจดัหาท่ีดินเพื่อท าการลงทุนโดยมีส่วนหน่ึงเป็นท่ีดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศยัของชาวบา้นอย่างไรก็ตามคนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการแสดงการจดัการ
พื้นท่ีของตนนอ้ยมากถึงแม่จะมีการเยียวยาจากรัฐแต่ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้จ ากดัในการจดัหาท่ีดิน ท่ีท ากิน
ของตน จะเห็นไดว้่าการพฒันาดงักล่าวนั้น    มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันา 3 ภาคส่วน คือ 1) ภาค
ประชาชน เช่น ปัญหาด้านการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และท่ีท ากิน  2) การบริการสาธารณะ เช่น 
ปัญหาดา้นการบริหารจดัการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) ผลกระทบทางธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน  ท าใหป้ระสบปัญดา้นการพฒันาท่ียงัไม่เกิดประสิทธิภาพไดเ้ตม็ท่ี 
   จากขอ้จ ากดัดา้นทุนและการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบายของภาคประชาชนใน
การแกไ้ขปัญหาในการพฒันาท่ีผา่นมานั้นท าใหมี้ขอ้จ ากดัและประสบปัญหาการด าเนินการให้สู่ความย ัง่ยืน  
ดงันั้น ภาคประชาชนซ่ึงเป็นเป็นกลไกส าคญัในช่วยผลกัดนัและช้ีให้เห็นถึงปัญหาและความตอ้งการเช่น มี
กระบวนการศึกษาและการท าประชาพิจารณ์ในพื้นท่ี ท่ีถือวา่เป็นพื้นท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบในทุกดา้นโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ การเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีมีลกัษณะแบบองค์
รวมทั้งทางดา้น เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นเสนอแนวทางในการพฒันากระบวนนโยบายดา้นเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีแบบมีส่วนร่วมท่ีจะท าให้สอดคล้องแนวทางการบริหารจัดการของท้องถ่ินและวิถีชีวิตของภาค
ประชาชน 
 จากความส าคญัดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา ของการด าเนินนโยบายในพื้นท่ีเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตากในบริบทของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาอุปสรรคในพื้นท่ีเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษตากและการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อแนวการ
พฒันาแบบบูรณาการและในการศึกษาน้ีจะท าให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการในประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับพนัธกิจของหน่วยงานตนเองเพื่อให้การพฒันาในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากย ัง่ยนืได ้
 

วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
   1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตา 

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขบัเคล่ือนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
3. เพื่อหาแนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากภาคประชาชน 
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วธิีการด าเนินการวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสานวิธี(Mix Method) โดยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เขา้
ดว้ยกนั โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากเอกสาร
และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางการวิจยัให้ถูกตอ้งสมบูรณ์และใช้การสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงเน้ือหาใน วจิยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยประชาชนทัว่ไป 
ผูป้ระกอบการ นกัธุรกิจพ่อคา้ ขา้ราชการและนกัเรียนนกัศึกษา ในเขตพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก คือ  1. 
อ  าเภอแม่ระมาด 2. อ  าเภอแม่สอด 3. อ  าเภอพบพระ จงัหวดัตาก โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ส าหรับการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใช้ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน 
0.05 จากขอ้มูล รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 402 ฉบบั จากประชากรทั้งหมดในพื้นท่ี 3 อ าเภอแม่สอด 67,897 
คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 44  อ  าเภอแม่ระมาด จ านวน 33,486 คน สัดส่วน ร้อยละ 22  อ าเภอพบพระ     
ร้อยละ 34 จ านวน 50,859   จ  านวนรวม 153,224 คน(ท่ีท าการปกครองจงัหวดัตาก, 2560) ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเก็บขอ้มูล 3 เดือนโดยใชเ้ป็นแบบสอบถามออนไลน์ และสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
เช่น ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก การด าเนินการเก็บ
ขอ้มูล  3 เดือน  
  

สรุปผลการวจิัย 
  1. สภาพและปัญหาเพือ่ศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก แบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
     1.1 ด้านเศรษฐกจิ 

การศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากในดา้น 
เศรษฐกิจ พบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตาก เป็นในดา้นประสิทธิภาพในการ
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงยงัขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมของคนในพื้นท่ี ตลอดรวมไปถึง
ขา้ราชการ หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน ไม่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
แนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจถูกก าหนดจากหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในทอ้งถ่ินเป็นเพียงผูป้ฏิบติั
ตามนโยบายท่ีไดรั้บ เม่ือนโยบายและการปฏิบติัติไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาในทอ้งถ่ิน ยอ่มน ามาซ่ึงการขาด
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ประสิทธิภาพในการบริหารส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตากในการพฒันาสู่ความ
ย ัง่ยนื  
  1.2 ด้านสังคม 
  สภาพสังคมของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นพื้นท่ีท่ีประกอบดว้ยความหลากหลายทางชาติ
พนัธ์ อนัเป็นคนทอ้งถ่ินเดิมในพื้นท่ี และเม่ือพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก มีการพฒันา ส่งผลต่อการเติมโต
ทางดา้นเศรษฐกิจของพื้นท่ี ส่งผลใหต่้อการด ารงอยูร่่วมกนัของชุมชนเป็นกลายชุมชนผสม เกิดอาชีพ สร้าง
รายได ้และอาศยัร่วมกนัภายใตค้วามหลากหลายทางสังคมอย่างสันติสุข แต่ปัญหาสังคมท่ีก าลงัเติมโตข้ึน
จากการเพิ่มข้ึนของประชากรในพื้นท่ี กลุ่มสังคมหน่ึงซ่ึงไม่มีสถานภาทางกฎหมาย ก าลงัส่งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณูปโภค ความไม่สมดุลกนัระหวา่งประชากรกบัศกัยภาพของของพื้นท่ี ยอ่มน ามาซ่ึงปัญหาดา้น
สาธารณสุข อาชญากรรม และการอาศยัร่วมกนัระหวา่งชุมชนดั้งเดิมกบัชุมชนอพยพใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้าก 
การเขา้รับบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างดา้วท่ีไม่มีสถานะในทางกฎหมาย มีจ านวนมากเกินศกัยภาพ
ของโรงพยาบาล หรือระบบสาธารณสุขของพื้นท่ีจะรับได ้ก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อในพื้นท่ีจาก
การอาศยัในชุมชนแออดั ขาดสุขอนามยัท่ีดี เป็นตน้ นอกจากน้ีในดา้นอาชญากรรม ซ่ึงแรงงานต่างดา้วท่ีไม่
มีสถานะทางกฎหมาย ก่อเหตุลกัขโมย ขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติด หรือการท าร้ายร่างกายเพื่อประสงคใ์นทรัพย์
และการร่างกายของผูเ้สียหาย และไม่สามารถติดตามตวัไดอ้ย่างแน่ชดัมีการหลบหนีออกนอกพื้นท่ี ส่งผล
ต่อวิถีสังคมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นอย่างมาก และเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วน 
  1.3 ด้านการเมือง 
  ปัญหาอุปสรรคดา้นการเมืองในการพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก หน่วยงานต่าง ๆ และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง จากผลกระทบ การบริการสาธารณะ มี
การให้การบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีแก่แรงงานต่างดา้ว การให้ค  าแนะน าปรึกษาทางดา้น กฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในสังคมอนัเกิด จากการอยู่ร่วมกนั
อยา่งหลากหลายของผูค้นท่ีเขา้มาท างาน แต่ยงัคงขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นผูก้  าหนดนโยบาย
เพื่อแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน ดงันั้นนโยบายท่ีน าไปสู่การปฏิบติัติยงัคงขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ไม่สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากภายใตก้ารสร้างความเขม้แข็งจากฐานรากสู่การ
พฒันา 
   1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติค่อยขา้งมาก พื้นท่ีอ าเภอพบพระ 
เป็นพื้นท่ีแหล่งเกษตรกรรมขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้ าจากตน้น ้ าเพื่อการเกษตรจ านวน
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มาก ยอ่มส่งผลต่อการผลิตแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภคของคนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก ระบบ
การผลิตน ้ าเพื่อส่งต่อให้กบัการขนายตวัทางเศรษฐกิจ ยงัคงเป็นปัญหาท่ีชุมชนตอ้งการให้มีการพฒันาจาก
หน่วยงานรับผดิชอบ ทั้งน้ีหากมีการขยายตวัของเศรษฐกิจพิเศษตากตามแผนการพฒันาของภาครัฐ ยอ่มตอ้ง
ส่งผลต่อการด ารงชีพของคนในพื้นท่ีg-เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีแลว้ ปัญหาใน
ดา้นกระบวนการจดัเก็บ และก าจดัขยะของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก ยงัขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
รองรับการเติบโตของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตาก จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมีการศึกษาแนวทางแกไ้ข ปัญหาอุปสรรค
ใหส้ าเร็จเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคต 
 2. ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลือ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก 
 ในการศึกษาการมีส่วนร่วม โดยการสอบถามผู ้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป 
ผูป้ระกอบการ นกัธุรกิจ พอ่คา้ ในพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลดงัน้ี  
   2.1 การมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูลการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก 

การมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ 
 
 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ̅ S.D. ระดับการแปลผล ล าดับ 

1.ท่ีมาของการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 2.55 0.862 ปานกลาง 5 
2.วตัถุประสงค์ ความส าคญัของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 

2.75 0.966 ปานกลาง 4 

3.กิจกรรม โครงการ และการด าเนินงาน 2.83 1.046 ปานกลาง 2 
4.พื้นท่ีเป้าหมายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2.81 0.992 ปานกลาง 3 
5.ด่านชายแดนและจุดผ่านแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 

2.92 0.905 ปานกลาง 1 

รวม 2.77 0.954 ปานกลาง 
 พบว่าการรับรู้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ี 2.77 ระดับการแปลผลท่ีระดบัปานกลาง โดยมี
ประเด็นเร่ือง การรับรู้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นด่านชายแดนและจุดผา่นแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีค่าเฉล่ียดา้น
การรับรู้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ท่ี 2.92 รองลงมาคือ การรับรู้กิจกรรม โครงการ และการด าเนินการ มีค่าเฉล่ีย 2.83 
และพื้นท่ีเป้าหมายของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาม ตามล าดบั 
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  เห็นไดว้า่การรับรู้ขอ้มูลของของภาคประชาชนในการจดัล าดบัพบว่าการับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นจุด
ผ่านแดนและกิจกรรม โครงการและการด าเนินการอยู่ในล าดบัแรก แมจ้ะอยู่ในระดบัปานกลางแต่ขอ้มูล
ส าคญั เช่นท่ีมาความส าคญัและการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ยงัอยูใ่นล าดบัท่ี 4 ,5 
  2.2 ด้านความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ใน
ด้านความรู้เร่ืองเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัตาก 

ประเด็นความต้องการและการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ̅ S.D. ระดับการแปลผล ล าดับ 

ความรู้เร่ืองเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัตาก 
1.ดา้นการคา้และการลงทุน 3.43 0.879 ปานกลาง 1 
2.ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและขนส่ง 3.34 0.951 ปานกลาง 4 
3.ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ 3.35 1.089 ปานกลาง 3 
4.ดา้นกฎหมายและการอยู่ร่วมกนัในบริบทของเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก 

3.4 0.946 ปานกลาง 2 

5.ดา้นผลิตภณัฑแ์ละอาหาร 3.18 0.966 ปานกลาง 7 
6.ดา้นการศึกษาและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.32 0.95 ปานกลาง 5 
7.ดา้นการเกษตรอุตสาหกรรม 3.25 0.879 ปานกลาง 6 
8.ดา้นทรัพยากรทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 3.12 1.089 ปานกลาง 8 

รวม 3.29 0.969 ปานกลาง 
พบว่า ประเด็นดา้นความรู้เร่ืองเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตาก พบค่าเฉล่ียท่ี 3.29 ระดบัการ

แปลผลปานกลาง โดยมีด้านการค้าและการลงทุนเป็นประเด็นความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท่ีค่าเฉล่ีย 3.43 ระดบัการแปลผล ปานกลาง รองลงมาคือ ด้านกฎหมายและการอยู่ร่วมกนัใน
บริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พบค่าเฉล่ียท่ี 3.40 และดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ พบค่าเฉล่ียท่ี 
3.35 ตามล าดบั 

เห็นไดว้า่ ดา้นความรู้ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบวา่ในล าดบัแรกเป็นดา้นการคา้การลงทุน 
ล าดบัท่ี 2 ดา้นกฎหมายและการอยู่ร่วมกนัในบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากส่วนดา้นการพฒันาท่ีรับรู้
นอ้ยท่ีคือดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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2.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก 

การมีส่วนร่วมในการพฒันา 
เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ̅ S.D. ระดับการแปลผล ล าดับ 

1.การมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมในการพฒันา
พื้ น ท่ี เขต เศรษฐกิจ  เ ช่น  การพัฒนาภาษาพม่ า 
กะเหร่ียง และภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

3.64 0.913 มาก 1 

2.การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน
และการวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 

3.43 0.917 ปานกลาง 3 

3.การมีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงทรัพยากร
ทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม ภายในชุมชน 

3.35 0.926 ปานกลาง 4 

4.การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการ
พฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินและนโยบายสาธารณะเฉพาะ
พื้นท่ี 

3.47 0.902 ปานกลาง 2 

5.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบริบท
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3.35 0.913 ปานกลาง 4 

รวม 3.448 0.914 ปานกลาง 
 ดา้นการมีส่วนร่วมการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ดา้นการมีส่วนร่วมพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก  เช่น การพฒันาภาษาพม่า กะเหร่ียง และภาษาองักฤษ เป็นตน้ พบค่าเฉล่ียท่ี 3.64 รองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินและนโยบายสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี พบ
ค่าเฉล่ียท่ี 3.47 และ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการวฒันธรรมระหวา่งประเทศ พบ
ค่าเฉล่ียท่ี 3.40 ตามล าดบั 
 จะเห็นได้ว่า ในล าดบัแรก จะเป็นความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมในการพฒันา
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจทางด้านภาษา และล าดบัท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถ่ินและนโยบายสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี และในล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ปรับปรุงทรัพยากรทอ้งถ่ินและส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการวางแผน
ด าเนินกิจกรรม โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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  2.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิมีผลต่อระบบเศรษฐกจิของชุมชนในพืน้ที ่

ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ สังคม ข้อมูลด้านประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกจิ สังคม 
 ̅ S.D. ระดับการแปลผล ล าดับ 

1.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าใหค้นในชุมชน 
มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

3.25 0.803 ปานกลาง 9 

2.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าใหค้นในชุมชน 
มีค่าใชจ่้ายมากข้ึน 

3.43 0.879 ปานกลาง 6 

3.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าใหมี้การจา้งงาน
มากข้ึน 

3.64 0.95 มาก 2 

4.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าใหเ้กิดอาชีพ 
ใหม่ ๆ มากข้ึน 

3.35 1.133 ปานกลาง 7 

5.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าใหร้าคาสินคา้ 
ท่ีใชใ้นการด ารงชีวติสูงข้ึน 

3.47 0.86 ปานกลาง 4 

6.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าใหค้นในชุมชน 
มีภาระหน้ีสินมากข้ึน 

3.39 0.946 ปานกลาง 8 

7.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้มีการลงทุน
ดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวภายในชุมชนมากข้ึน 

3.12 0.951 ปานกลาง 10 

8.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้ชุมชนมีการ
พฒันาและเจริญมากข้ึน 

3.47 0.966 ปานกลาง 4 

9.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้ราคาท่ีดิน
สูงข้ึน 

3.68 0.759 มาก 1 

10.นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้มีการซ้ือ
ขายท่ีดินในชุมชนมากข้ึน 

3.62 0.86 มาก 3 

รวม 3.44 0.911 ปานกลาง  
   พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 
3.44 แปลผลระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้ราคาท่ีดิน
สูงข้ึน มีค่าเฉล่ียท่ี 3.68 แปลผลระดบัมาก รองลงมาคือ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้มีการจา้งงาน
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มากข้ึน มีค่าเฉล่ียท่ี 3.64 แปลผลระดบัมาก และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้มีการซ้ือขายท่ีดินใน
ชุมชนมากข้ึน มีค่าเฉล่ียท่ี 3.62 แปลผลระดบัมาก 
 เห็นไดว้า่ ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนเป็นล าดบัแรกและมากท่ีสุดคือ ราคาท่ีดินสูงข้ึน แต่ในล าดบัท่ี 2 
มีการจา้งงานมากข้ึนเป็นผลกระทบในเชิงบวก ล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตากท าให้มี
การลงทุนดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวภายในชุมชนมากข้ึน  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก เน่ืองจากพื้นท่ีหลกัในการพฒันาฯ อยู่ในพื้นท่ีชายแดนปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่หากแบ่งเป็นรายดา้น
แลว้นั้น จะประกอบดว้ย  ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การเมือง การพฒันาพื้นท่ีถูก
ก าหนดโดยราชการส่วนกลางเป็นหลกัทอ้งถ่ินและประชาชนไม่มีบทบาทเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดและร่วมในการบริหารจดัการมากนกัในทุกดา้นทั้งน้ีการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจอาจท าให้
เกิดปัญหาดา้นบริหารจดัการ 
  ในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ี แมจ้ะอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ขอ้มูลส าคญั แมก้ารมี
ส่วนร่วมการรับรู้ขอ้มูลของของภาคประชาชนในการจดัล าดบัพบวา่การับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นจุดผา่นแดน
และกิจกรรม โครงการและการด าเนินการอยู่ในอันดับแรก จะเป็นความต้องการมีส่วนร่วมในการ
เตรียมพร้อมในการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจทางดา้นภาษาและการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อ
การพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินและนโยบายสาธารณะเฉพาะพื้นท่ี ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนเป็นล าดบัแรกและมาก
ท่ีสุดคือ ราคาท่ีดินสูงข้ึน แต่ในล าดบัท่ี 2 มีการจา้งงานมากข้ึนเป็นผลกระทบในเชิงบวก  
 หากวเิคราะห์ถึงปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดแนวทางการพฒันาสู่ย ัง่ยนืแลว้เราจะเห็นไดว้า่ การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีสุดจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลเชิงพรรณนาท่ีส าคญั
พบว่าระดบัของการมีส่วนร่วมนั้นอยู่ในดบัปานกลางซ่ึงหากดูภาพรวมของผลกระทบและขอ้มูลวิเคราะห์
เชิงเน้ือหาแลว้นั้นมีความสอดคลอ้ง วา่สภาพปัญหาในการขบัเคล่ือนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสู่ความย ัง่ยืน
นั้น ยงัคงตอ้งมีการพฒันาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ืองและเกิดการบูรณาการจนเกิดการ
ด าเนินนโยบายท่ีเหมาะสมกบัประชาชนและบริบทของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
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ข้อเสนอแนะ 
การบริหารจดัการเมืองของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีการเตรียมความพร้อมรองรับการ

เปล่ียนแปลง จากผลกระทบทางดา้นสังคม มีการให้การบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีแก่แรงงานต่างดา้ว การ
ใหค้  าแนะน าปรึกษาทางดา้น กฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผูด้อ้ยโอกาส ตลอดจนแกปั้ญหาความขดัแยง้
ภายในสังคมอนัเกิด จากการอยูร่่วมกนัอยา่งหลากหลายของผูค้นท่ีเขา้มาท างาน แต่ยงัคงขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการเป็นผูก้  าหนดนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน ดงันั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการนโยบายท่ีน าไปสู่การปฏิบติัย่อมตอ้งมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันา
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากข้ึนเห็นได้จากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในเชิงนโยบาย พื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นพลวตัท่ีมีการเปล่ียนและ
เคล่ือนไหวของผูค้นค่อนขา้งสูง ในการพฒันาเมืองท่ีมีความเจริญสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลกระทบ
ประชาชนในพื้นท่ีต่อใช้ทรัพยากร ต่อการด ารงชีพ ปัญหาท่ีชุมชนตอ้งการให้มีการพฒันาจากหน่วยงาน
รับผิดชอบซ่ึงจะเห็นจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการในพื้นท่ียงัมีขอ้จ ากดัในอ านาจและ
หนา้ท่ี ทั้งน้ีหากมีการขยายตวัของเศรษฐกิจพิเศษตากตามแผนการพฒันาของภาครัฐ ยอ่มตอ้งส่งผลต่อการ
ด ารงชีพของคนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีแลว้ จ  าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งมีการศึกษาแนว
ทางแกไ้ข ปัญหาอุปสรรคให้ส าเร็จและแกไ้ขช่องว่างระหว่างภาครัฐกบัประชาชน เพื่อรองรับการเติบโต
ของพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคต  ความรู้ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซ่ึงมิไดเ้ป็นเพียงดา้นการคา้
การลงทุนและการอยูร่่วมกนัในบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอยา่งย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาเครือข่ายความร่วมมือและรูปแบบความร่วมมือในการ

ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน  2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน  ผลการศึกษาพบว่า  1. เครือข่ายความร่วมมือของศูนย์
บริหารจัดการน ้ าจงัหวดัล าพูนมีรูปแบบความร่วมมือในระดับความร่วมมือ โดยเครือข่ายมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกนัในระยะยาว มีการรวมตวักนัเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาน ้ าในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงทุกภาคส่วนได้
ประโยชน์ร่วมกนั  2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า
ของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ได้แก่  การติดต่อส่ือสารมีความสม ่าเสมอ  การตดัสินใจร่วมกนัของ
สมาชิกในทุกขั้นตอน  การมีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจของสมาชิก  
ระดมทรัพยากรอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง มีการ
เช่ือมต่อคนรุ่นเดียวกนั คนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ เพื่อใหมี้การสืบสานการด าเนินงานต่อไป 
 

ค าส าคญั: เครือข่ายความร่วมมือ/ การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า/ ศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู 
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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 
 

บทน า 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมุ่งเน้นการปฏิรูป เร่ือง 
ทรัพยากรน ้ า พ.ศ. 2561 ไดก้  าหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน โดยสั่งการ
ให้ผู ้ว่าราชการจังหวดัทุกจังหวดัจัดเตรียมข้อมูล คณะท างานและการจัดท าแผน เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของหน่วยปฏิบติัการสารสนเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั โดยให้
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า (องค์การมหาชน) ท่ีไดด้ าเนินการจดัตั้งโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการ
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จดัการทรัพยากรน ้ าแห่งประเทศไทยข้ึน ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลการด าเนินงานดงักล่าว (องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัล าพนู, 2562) 
             จงัหวดัล าพูน ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแลง้ท่ียาวนานและอากาศจะร้อนจดัใน
ฤดูร้อน มีปัญหาน ้ าท่วม น ้ าหลากในช่วงฤดูฝน จากการตดัไมท้  าลายป่า ส่งผลให้ไม่มีพื้นท่ีชะลอน ้ าและ
ความลาดชนัของล าน ้า โดยเฉพาะบริเวณล าน ้ าแม่ทาและแม่น ้ าล้ี ซ่ึงมีความรุนแรงท่ีสุด ส่งผลกระทบต่ออ าเภอ
แม่ทา อ าเภอบา้นโฮ่ง  อ าเภอล้ี  อ าเภอเวียงหนองล่องและอ าเภอป่าซาง รวมไปถึงมีการขาดแคลนน ้ าใชใ้นช่วง
ฤดูแล้ง เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าในการเกษตร และของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น ้ าเพิ่มข้ึน 
(องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน, 2562)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
ขอ้มูลท่ีใช้ ในการติดตามสถานการณ์น ้ า เพื่อบริหารจดัการน ้ าและป้องกนับรรเทาอุทกภยัท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  จึงไดจ้ดัท าบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างจงัหวดัล าพูน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน และสถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน ้ า  (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดตั้ ง  “หน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัล าพูน”   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้
จงัหวดัล าพูนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน ้ าท่ีครบถ้วน รวมทั้ งพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน ให้มี
ศักยภาพและองค์ความรู้ ในการจัดท าข้อมูล ดูแลรักษาโครงสร้างแหล่งน ้ า วางแผนพฒันา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม (องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน, 
2562) 
 จากการด าเนินการท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2562 - 2564) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน โดยศูนยบ์ริหาร
จัดการน ้ าจังหวดัล าพูน ได้มีการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า (องค์การมหาชน)  หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นท่ี 
ด าเนิน “โครงการพชัรธรรม สืบสานจิตวญิญาณลุ่มน ้ากวง” ถวายแด่วดัป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เม่ือช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจดัท า “โครงการบริหารจดัการน ้ าชุมชนพชัรธรรม”  เม่ือช่วงเดือน มกราคม 2565 
เพื่อร่วมกนัพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในวดัป่าพุทธพจน์ฯ และชุมชนพชัรธรรม พร้อมขยายผล
ไปยงัชุมชนขา้งเคียง  จากผลการด าเนินการของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ในการแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้ าและปัญหาน ้ าท่วม น ้ าหลาก ตลอดจน ปัญหาน ้ าเน่าเสีย  ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
รูปแบบและกระบวนการความร่วมมือของเครือข่ายและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ าแลง้และน ้ าน่าเสียในพื้นท่ีชุมชนพชัรธรรม ซ่ึง
ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยเป็นขอ้มูลให้ น าไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ และรูปแบบความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย

ชุมชน ในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า ของเครือข่าย

ความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู 

 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เครือข่ายความร่วมมอืด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้ของศูนย์บริหารจดัการน า้จงัหวดัล าพูน 

ปัจจัยความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของศูนย์บริหาร
จัดการน า้จังหวดัล าพูน 
- กระบวนการติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอน       
- โครงสร้างเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ             
- การส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจของสมาชิกในการ  
  สร้างสรรคน์วตักรรมและสร้างบรรทดัฐานความร่วมมือ                                      
- การพฒันาและระดมทรัพยากรอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ                                              
- การจดัให้มีเวทีเช่ือมต่อคนรุ่นเดียวกนั คนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ เพ่ือสืบทอดเครือข่าย 

เครือข่ายความร่วมมือ 
- ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพนู 

- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนู 

- ชุมชนและกลุ่มผูใ้ชน้ ้า 

- เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ี 

- ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัล าพนู  

- สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า รูปแบบความร่วมมือ 
- ระดบัการประสานงาน (Co-ordination)   
- ระดบัการประสานความร่วมมือ (Co-operation)                                    
- ระดบัความร่วมมือ (Collaboration ) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาน้ี ไดท้  าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี

ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบคิดในการศึกษาดงัน้ี  
 ในการศึกษากระบวนการความร่วมมือและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือ ดา้นการ
จดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน เพื่อขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  
ผูว้จิยัไดน้ า แนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือ (Collaboration) มาอธิบายลกัษณะการท างานร่วมกนัของหลายภาค
ส่วน ตามรูปแบบการสร้างความร่วมมือ ของ วสันต ์เหลืองประพสัร์ (2555) ท่ีไดใ้ห้ความหมายและลกัษณะ
ของการบริหารแบบร่วมมือกนัหลายภาคส่วนหรือการประสานความร่วมมือ วา่เป็นการบริหารงานภาครัฐ 
ในรูปแบบเครือข่ายท่ีอาจมีปฏิสัมพนัธ์กนั ในหลายลกัษณะและสามารถน าภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาครัฐเขา้
มาร่วมด าเนินการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไดแ้บ่ง รูปแบบความร่วมมือในการท างานเป็น 3 ลกัษณะ
ดงัน้ี  1) การประสานงาน (Co-ordination) เป็นการปฏิสัมพนัธ์ในเชิงความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหวา่งภาคส่วน 
ในระดบัองคก์ารหรือหน่วยงาน เป็นการประสานการท างาน มีเป้าหมายเพื่อให้องค์การท่ีมีการด าเนินการ
บางอยา่งร่วมกนัหรือมีภารกิจท่ีตอ้งการท าร่วมกนั ซ่ึงอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นการประสานงาน
ระหวา่งส่วนงานหรือหน่วยงานงานยอ่ย ๆ ภายในองค์การเดียวกนั หรือการประสานงานระหวา่งองค์การ
ต่างสังกดั หรือต่างภาคส่วนกนั  (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2554)  2) การประสานความร่วมมือ (Co-
operation) เป็นการปฏิสัมพนัธ์ในเชิงความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในลกัษณะของการ
ประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเครือข่ายองคก์รท่ีอยูต่่างภาคส่วนกนั ไดแ้ก่ องคก์ร
ภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม/ชุมชน จะด าเนินไปโดยอาศยักลไกการบริหาร
กิจการบ้านเมืองระดับชาติ เช่น ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  3) ระดับความร่วมมือ 
(Collaboration )  เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั โดยมีการร่วมก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ในระยะยาว หรือ
ตลอดไป เป็นการรวมตวักนั เพื่อด าเนินกิจการท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั มีการเจรจาตกลงเป้าหมายท่ีท า
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีตกลงกันไว ้ มีลักษณะของเป็นทางการสูง มีการส่ือสารและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล ก าหนดบทบาท ภารกิจของหน่วยงานท่ีเขา้มาสร้างความร่วมมือกนัด าเนินภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 
  จากการอธิบายลกัษณะการท างานร่วมกนั เพื่อการขบัเคล่ือนการพฒันาและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าของศูนย์บริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน  ผูว้ิจยัยงัได้น า องค์ประกอบท่ีส าคญัและมีผลต่อ
ความส าเร็จของเครือข่าย ตามแนวทางการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ  (Net-working) ของ เกียรติ
พงษ ์ อุดมธนะธีระ ท่ีสามารถน ามาอธิบายความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการจดัการ
ทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูนได ้โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัและมีผลต่อความส าเร็จ
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ของเครือข่าย มีดงัต่อไปน้ี (เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ, 2560)  1) กระบวนการติดต่อส่ือสารจะตอ้งมีความ
สม ่าเสมอ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร เทคนิค ประสบการณ์ ตลอดจนมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง  2) การพิจารณาถึงความตอ้งการของมวลสมาชิกเครือข่าย การไดแ้ลกเปล่ียนทศันะ มุมมอง ต่อการ
พฒันาหรือเป้าหมายของกิจกรรมในความร่วมมือ ตลอดจนขบวนการตดัสินใจร่วม เพื่อให้สามารถแปลง
ไปสู่การปฏิบัติ และประสานความร่วมมือได้  3) องค์กรความร่วมมือและโครงสร้างเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการประสานความร่วมมือ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง
ได้ 4) ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจขั้นด าเนินการของมวลสมาชิก เพื่อสร้าง
บรรทดัฐานในความร่วมมือ 5) มีการพฒันาและระดมทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนแผนในการพฒันา
และระดมทรัพยากรมีประสิทธิภาพ  6) จดักิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากบั
คนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป   
 นอกจากน้ี ไดน้ างานวิจยัของ จารุพฒัน์ แดงเรือ (2558)  ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง กระบวนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยก้อด ในการจดัการแหล่งน ้ าในพื้นท่ี พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยกอ้ด มีการบริหารร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐในการจดัการกบัปัญหาตาม
ความตอ้งการของชุมชน โดยการประสานความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีด้านการ
จดัการทรัพยากรน ้ า กบักลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ี ท่ีมีปัญหาดา้นอุทกภยัและภยัแลง้ โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ ในดา้นงบประมาณ และการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อการมี
ส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี จากสภาพพื้นท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ือท่ีมีอยู่ของชุมชนท่ีตอ้งการการจดัการกบั
ปัญหาความตอ้งการของตนเอง จึงสามารถน านโยบาย แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐเป็นผูก้  าหนด 
มาวิเคราะห์ร่วมกบัแผนการด าเนินงานของชุมชน และงานของ วีรวิวฒัน์  บ ารุงพาณิชย ์(2559) ท่ีไดศึ้กษา 
เปรียบเทียบการจดัการน ้าของเครือข่ายกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่กบัพื้นท่ีอ าเภอล้ี 
จงัหวดัล าพนู พบวา่ วธีิการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของเครือข่ายกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าของสองพื้นท่ี ในเร่ืองระบบ
การจดัสรรน ้ า กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั กิจกรรมของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าและการจ่ายค่าตอบแทน มีวิธีการจดัการ
ทรัพยากรน ้าท่ีเหมือนกนั โดยการใชว้ิธีการบริหารจดัการน ้ าดว้ยระบบเหมืองฝายเป็นหลกั อาจแตกต่างกนั
ท่ีรายละเอียดของวธีิการจดัการและมีช่ือเรียกแตกต่างกนัและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการน ้ าของเครือข่าย
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าทั้งสองพื้นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยมีปัจจยัหลกัคือ การสร้างดุลยภาพระหวา่งสิทธิและหนา้ท่ี 
การจดัการแรงงานท่ียืดหยุ่น แบ่งกลุ่มอย่างเหมาะสม  เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างตน้เหมืองกบัปลาย
เหมือง ผูน้ าองคก์รเหมืองฝายมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการพึ่งตนเองของทอ้งถ่ิน มีการวางแผนและพฒันาระบบชลประทานร่วมกบัสมาชิกร่วมมือกนัในการ
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ออกกฎเกณฑแ์ละภาวะผูน้ าของประธานกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ส่วนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
เครือข่ายกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า พบวา่ ทั้งสองพื้นท่ี มีทั้งความแตกต่าง และความเหมือนกนัโดยเฉพาะปัญหาดา้นการ
บริหารคนท่ีส่งผลต่อการจดัการ เงิน และวสัดุอุปกรณ์ตามมา 
 

วธิีการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  เก็บขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะในรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ี ไม่เป็นทางการ จากผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ท่ีเป็นตวัแทนขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพูน 1 ราย 
ผูใ้หญ่บ้านหรือผู ้น าชุมชน จากบ้านวงัไฮ บ้านใหม่วงัไฮ บ้านบ่อแฮ้วและบ้านสันต้นธง รวม 4 ราย  
ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ จากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยอง และ
เทศบาลต าบลตน้ธง รวม 3 ราย  เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัล าพูน 1 ราย  
เจา้หน้าท่ีสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า 1 ราย และ ตวัแทนจากผูใ้ช้น ้ าและเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า  จากบา้น
วงัไฮ  บา้นใหม่วงัไฮ  บา้นบ่อแฮว้ และบา้นสันตน้ธง หมู่บา้นละ 2 ราย  รวม 8 ราย รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 
จ านวน 18 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (semi - structure 
interview)   ท่ีมีการก าหนดโครงสร้างของประเด็นค าถามท่ีตอ้งการจะศึกษาไวล่้วงหนา้ โดยเป็นลกัษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด (Open - ended Questions) 
 

ผลการวจิัย 
 1. เครือข่ายความร่วมมือ และรูปแบบความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายชุมชน ใน
การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู 
 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย ให้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัท่ีสามารถสรุปไดว้า่ เครือข่าย
ความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูนมีรูปแบบความร่วมมือ
ในระดบัความร่วมมือ (Collaboration) โดยเครือข่ายมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว และลักษณะท่ีเป็นทางการ มีโครงสร้างการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน มีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้ าจังหวดัล าพูน  แต่งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างานด้านแผนและ
งบประมาณ  ส าหรับแนวทางการบริหารงานนั้น เป็นแนวด่ิง คือ ในการจดัสรรงบประมาณการบริหาร
จดัการน ้ าหรือแกไ้ขปัญหาน ้ า ภาครัฐจะน าความตอ้งการจากชุมชนหรือประชาชนฐานราก เสนอผูบ้ริหาร
เพื่อท่ีจะอนุมติัด าเนินการหรือด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว  ในส่วนของหน่วยงานท่ีเป็นแกนหลกั คือ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนูและศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู  
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 ในส่วนของกระบวนการความร่วมมือ มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
จงัหวดัล าพูน โดยผูว้่าราชการจังหวดัล าพูน ในฐานะผูบ้ ัญชาการศูนย์บริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในฐานะท่ีจะเป็นท่ีตั้ งของศูนย์บริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูนและสถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน ้ า (องค์การมหาชน) ในฐานะผูดู้แลคลังข้อมูลน ้ าแห่งชาติและผูส้นับสนุนด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้ง ยงัมีค าสั่งคณะกรรมการบริหารจดัการน ้ าชุมชนพชัรธรรม  โดยทางเครือข่ายฯ มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนแลกเปล่ียนองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการบริหารจดัการน ้ าอย่างสม ่าเสมอ  
เช่น การแลกเปล่ียนในเร่ืองเส้นทางน ้าไหล ปัญหาน ้าในพื้นท่ีและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ้า เป็นตน้ 

อีกทั้ง ยงัมีการแลกเปล่ียนทรัพยากรด้านงบประมาณ  บุคลากร  ดา้นเทคโนโลยีและดา้นความรู้ 
ระหวา่งเครือข่ายการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู 
 อีกทั้ง ยงัมีการรวมตวักนัเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาน ้ า  โดยการก าหนดแผนงาน โครงการ พร้อม
การจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน  มีการจดัตั้งเครือข่ายความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  องค์กรสาธารณะกุศล  กลุ่มผูใ้ช้น ้ าและ
เกษตรกรผูใ้ชน้ ้ า เพื่อจดัท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ หลายประการ เช่น 
 “โครงการพชัรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน ้ ากวง” ถวายแด่วดัป่าพุทธพจน์หริภุญไชย โดยความ
ร่วมมือระหว่าง ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องคก์ารมหาชน) และชุมชนในพื้นท่ี ด าเนินการพฒันาแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 
ตามแนวพระราชด าริ เพื่อใหมี้น ้าส าหรับใชใ้นการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและน ้ าส าหรับท าการเกษตร
ของเกษตรกรในพื้นท่ี นอกจากน้ียงัสามารถใช้เป็นแหล่งฟ้ืนฟูอนุรักษ์พนัธ์ุปลาแม่น ้ ากวงตามธรรมชาติ 
รวมทั้ง ยงัไดด้ าเนินงาน “โครงการบริหารจดัการน ้ าชุมชนพชัรธรรม อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน” เพื่อ
ร่วมกนัพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในวดัป่าพุทธพจน์หริภุญไชยและมีการขยายผลไปยงัชุมชน
ขา้งเคียง โดยเช่ือมโยงแหล่งน ้ า ก าหนดทางเขา้ออกน ้ า และเสริมโครงสร้างแหล่งน ้ า ให้ชุมชนไดเ้รียนรู้
วิธีการบริหารจดัการน ้ า ตามแนวพระราชด าริ น ามาใช้แกไ้ขปัญหา เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน   
 นอกจากน้ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน โดยศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ยงัไดด้ าเนิน
โครงการติดตั้งสูบน ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน ้ าและปัญหาภยัแล้ง ส าหรับการท า
เกษตรให้กบัชุมชนในพื้นท่ีบา้นโฮ่ง  ต าบลล้ี  อ าเภอล้ี  จงัหวดัล าพูน โดยการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าพลงังาน
เเสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัติดตั้ง 48 กิโลวตัต์ พร้อมป๊ัมสูบน ้ า จ  านวน 1 ระบบ และระบบสูบน ้ าพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบขบัตรง ขนาดก าลงัติดตั้ง 9 กิโลวตัต ์พร้อมระบบหอถงัสูง จ านวน 1 ระบบ   
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 ในปี 2562 ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ยงัได้ด าเนินงานพฒันาเชิงพื้นท่ีร่วมกบัส านกังาน 
สภาเกษตรกรจงัหวดัล าพูนและชุมชน  ท าการขุดลอกล าน ้ าและแหล่งน ้ าสาธารณะสร้างแหล่งกกัเก็บน ้ า
ชัว่คราวและฝายมีชีวิต  รวมถึงการส ารวจแหล่งน ้ า เพื่อจดัท าผงัน ้ าและแผนพฒันา ตามความตอ้งการของ
ชุมชน โดยเร่ิมจดัท าผงัน ้า ใน 2 ต  าบลน าร่อง คือ ต าบลทาปลาดุกและต าบลล้ี และในปี 2563 ไดจ้ดัท าผงัน ้ า
แลว้เสร็จทั้งส้ิน 7 อ าเภอ 16 ต าบล ทั้งน้ี มีแผนขยายการด าเนินงาน ในปี 2564 ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ 51 
ต าบลของจงัหวดัล าพนู พร้อมกบัการศึกษาดูงานในพื้นท่ีตน้แบบ เป็นตน้ 
 ในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ไดมี้การพดูคุย แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารและความรู้เก่ียวกบั
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ในลักษณะท่ีเป็นทางการ โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการและคณะท างานการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าจงัหวดัล าพูน  ตลอดจนมีการท าบนัทึก
ขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ ระหวา่งจงัหวดัล าพูน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนและสถาบนัสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้ า เพื่อให้ ด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดัล าพูน มีเป้าหมายและ
แนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน โดยหน่วยงานท่ีเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการด าเนินการ คือ ศูนย์
บริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนู 
 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนย์
บริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนู  
              จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยเฉพาะตวัแทนจากศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน และ
ตวัแทนเครือข่ายท่ีมีการจดัท าโครงการร่วมกนั สามารถสรุปถึงสาเหตุท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า ตามโครงการและกิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ได้
ดงัน้ี ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาน ้าในพื้นท่ีชุมชนพชัรธรรมของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ซ่ึงน าโดยศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ตาม
โครงการบริหารจดัการน ้าชุมชนพชัรธรรม อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน  เครือข่ายฯ มีการเปิดโอกาสให้
ผูใ้หญ่บา้นทั้ง 4 หมู่บา้นและสมาชิกเครือข่ายอ่ืนๆ เขา้มารับฟังค าช้ีแจง กิจกรรม โครงการ ท่ีจะด าเนินการ
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้มาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ วนั เวลา 
ในการด าเนินงานอย่างเต็มท่ี ตลอดจนมีการส่ือสาร ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบนัให้กับสมาชิก
เครือข่ายทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง เช่น ก่อนจะเร่ิมด าเนินการโครงการแก้มลิง ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดั
ล าพูน ได้มีการจดัประชุมเพื่อให้ชุมชน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจ เขา้มาแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ขอ้มูลและประสบการณ์ท่ี  ระหว่างการด าเนินงาน ก็จะมีการติดต่อประสานงานและการประชุมเพื่อแจง้
ความเกือบหน้าของการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการแจง้ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีถูกตอ้งร่วมกนั ส่งผลให้สมาชิกสามารถน าแนวทางท่ีได้จากการ
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ประชุมหารือแปลงไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจาการด าเนินการดงักล่าว ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ี ส่งผล
ให้การด าเนินการของศูนย์บริหารจัดการน ้ าจังหวดัล าพูนและสมาชิกเครือข่ายประสบความส าเร็จ         
 ความส าเร็จดงักล่าว มาจากศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ในฐานะท่ีเป็นแกนน า ได้มีการ
ติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายอย่างสม ่าเสมอ ทั้งท่ีเป็นทางการ เช่น การจดัประชุมเพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาน ้าในพื้นท่ีชุมชนพชัรธรรม และการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ เพื่อแจง้สถานการณ์น ้ าและสภาพ
ภูมิอากาศเป็นประจ าทุกวนั ผา่นช่องทางแอปพลิเคชนัไลน์ “กลุ่มชุมชนพชัรธรรม”  อีกทั้ง มีการประชุมเพื่อ
สรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการสร้างฝายพชัรธรรม แก้ไขปัญหาภยัแล้ง ตามแนว
พระราชด าริ เพื่อใหมี้น ้าส าหรับใชใ้นการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน ้ าส าหรับท าการเกษตรในพื้นท่ีและ
โครงการแก้มลิงบ้านวงัไฮ หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูน เพื่อเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาน ้าแลง้ในช่วงฤดูแลง้ในพื้นท่ีดงักล่าว  นอกจากน้ี ยงัมีการตดัสินใจร่วมกนัของสมาชิกในทุกขั้นตอน  
เช่น การจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีชุมชนพชัรธรรม ทั้งดา้นการแกไ้ขปัญหาน ้ า  การบ ารุงรักษาฟ้ืนฟูและ
การอนุรักษ์น ้ าให้มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับความต้องการใช้น ้ าแต่ละกลุ่มในพื้นท่ี มีการจัดท าแผน
งบประมาณร่วมกนั มีการก าหนดรูปแบบกิจกรรม วนั เวลา ในการแกไ้ขปัญหาผกัตบชวาแม่น ้ ากวง การ
ร่วมกนัตดัสินใจ ส่งผลใหส้มาชิกเครือข่าย น าแนวทางการท างานไปปรับใชใ้นพื้นท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้ง 
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาน ้ าเน่าเสียใน
แม่น ้ากวง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชุมชนพชัรธรรมและชุมชนใกลเ้คียง รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก
คนในชุมชนท่ีเคยมีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว น ามาประกอบเป็นขอ้มูลในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในทิศทางท่ีถูกตอ้งต่อไป ทั้งน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นท่ีตรงกนัวา่ การด าเนินการ
ขา้งตน้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของ
ศูนยบ์ริหารจดัการน ้าจงัหวดัล าพนูประสบความส าเร็จ 
 อีกทั้ง เครือข่ายความร่วมมือฯ มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบกนัอย่างชัดเจน เช่น “โครงการ
บริหารจดัการน ้ าชุมชนพชัรธรรม”  และโครงการบ าบดัน ้ าเสียชุมชนพชัรธรรม มีการก าหนดให้ ศูนย์
บริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 
แกไ้ขปัญหาน ้ า การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟูและการอนุรักษท์รัพยากรน ้ า เครือข่ายชุมชนพชัรธรรม ท าหนา้ท่ี
ให้ขอ้มูลดา้นน ้ าและปัญหาด้านน ้ าในพื้นท่ี  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน ให้การสนับสนุนบุคลากร เคร่ืองจกัรกล วสัดุ 
อุปกรณ์และอ่ืนๆ สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า   ท าหนา้ท่ีน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจดัการน ้ า
และแก้ไขปัญหาน ้ า เป็นต้น จากหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและทุกภาคส่วนมีความตั้ งใจร่วมกัน
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ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการน ้ า ส่งผลให้โครงสร้างเครือข่ายมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการ
ประสานความร่วมมือ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึงได ้
 นอกจากน้ี ยงัมีเหตุปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การส่งเสริมบทบาทของสมาชิกโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการน ้าชุมชนพชัรธรรม เพื่อรวบรวมปัญหาความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ี แลว้น าความตอ้งการ
ดงักล่าวบรรจุในแผนงาน โครงการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนู เพื่อจะด าเนินการแกไ้ขต่อไป โดย
ผ่านการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน รวมถึง ยงัมีการส่งเสริมบทบาทด้านการ
สร้างสรรคน์วตักรรม โดยการน าเอาส่ิงใหม่ ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ช้ในระบบงาน เช่น การ
เติมอากาศในน ้ า เพื่อบ าบดัน ้ าเสียในพื้นท่ีวดัป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จงัหวดัล าพูน  อีกทั้ง มีการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งด้านงบประมาณ จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทยและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนู  ดา้นบุคลากร จากศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน เทศบาลต าบลเวียงยองและเทศบาลต าบลตน้ธง ด้านเทคโนโลยี จาก
สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า และดา้นความคิด จากสมาชิกเครือข่ายทุกภาคส่วน  ตามศกัยภาพท่ีแต่ละ
องคก์รมี เพื่อขบัเคล่ือนการบริหารจดัการน ้าและแกไ้ขปัญหาน ้าต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจยัส าคญัประการสุดทา้ย ท่ีส่งผลให้เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของ
ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูนประสบความส าเร็จ ในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือคือ มีการ
ก าหนดการจดัเวทีเช่ือมต่อสมาชิกเครือข่าย ทั้งรุ่นเดียวกนั รุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่ เป็นประจ าทุกปี โดยการจดัให้
มีการพบปะเครือข่ายเตือนภยัพิบติัชุมชนพื้นท่ีภาคเหนือทั้ง 8 จงัหวดั  เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ ประสบการณ์
ในการด าเนินงานของแต่ละพื้นท่ีในการแกไ้ขหรือบริหารจดัการน ้ าท่ีไดด้ าเนินการมา โดยจดัการประชุม
และน าเสนอผลงานของแต่ละพื้นท่ี  ซ่ึงด าเนินการโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนและสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ า  โดยแกนน าเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้
สมาชิกเครือข่ายไดเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียน เรียนรู้ในเวทีดงักล่าว นอกจากน้ี ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน
และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน ไดมี้การน าสมาชิกเครือข่ายฯ ไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ 
เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาน ้ า ณ ศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัแพร่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงและประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  อีกทั้ง ยงัมีการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการน ้าใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยรูปแบบของการฝึกอบรมจะเป็น
การน าบุคลากรของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูนและภาคีเครือข่ายชุมชนพชัรธรรมเขา้ร่วมพฒันา
ศกัยภาพในดา้นการเขียนผงัน ้ าชุมชน  การวิเคราะห์สมดุลน ้ า  การน าขอ้มูลแหล่งน ้ าเพิ่มเขา้ฐานขอ้มูลผา่น
ระบบโปรแกรมต่าง ๆ  ทั้งน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์บางคน ใหข้อ้มูลวา่ เครือข่ายฯ ยงัขาดการจดัให้มีเวทีเช่ือมต่อคน
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รุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ของภาคีเครือข่ายชุมชนพชัรธรรมและระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น
องคก์รท่ีใกลก้บัชุมชน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
  จากผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหาร
จดัการน ้าจงัหวดัล าพนู พบประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์บริหารจัดการน ้าจังหวัดล าพูน จาก
การศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ า
จงัหวดัล าพูน มีรูปแบบความร่วมมือในระดบัความร่วมมือ (Collaboration) โดยเครือข่ายมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกนัในระยะยาว คือ มีแผนขยายการจดัท าผงัน ้ าชุมชน ในปี 2564 ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ 51 
ต าบลของจงัหวดัล าพูน พร้อมกบัการศึกษาดูงานในพื้นท่ีตน้แบบ  มีการรวมตวักนัเพื่อด าเนินการแก้ไข
ปัญหาน ้ า อีกทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าจงัหวดัล าพูน  
ตลอดจนมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือของวสันต ์
เหลืองประภัสร์ (2555) ท่ีกล่าวไวว้่า รูปแบบความร่วมมือในการท างานไวว้่า ระดับความร่วมมือ 
(Collaboration ) เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั โดยมีการร่วมก าหนดเป้าหมายร่วมกนัในระยะยาว 
ความสัมพนัธ์จะมีลกัษณะของเป็นทางการสูง มีการส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูล ก าหนดบทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานท่ีเขา้มาสร้างความร่วมมือกนัด าเนินภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวร่้วมกนั  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของศูนย์
บริหารจัดการน ้าจังหวัดล าพูน ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้ าและปัญหาน ้ าเน่าเสีย จากการศึกษา
สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัในการด าเนินงานท่ีส าคญัและส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 1) 
ดา้นกระบวนการติดต่อส่ือสาร พบวา่ เครือข่ายบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการทรัพยากร
น ้าจงัหวดัล าพนู มีการติดต่อประสานงานกนัอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งการส่ือสารในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ อีกทั้ง ยงัมีการประชุมเพื่อสรุปความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (Net-working) ท่ีกล่าวไวว้่า องคป์ระกอบของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการของเครือข่าย ขอ้ท่ี 1 คือกระบวนการติดต่อส่ือสารจะตอ้งมีความสม ่าเสมอ ส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร เทคนิค ประสบการณ์ ตลอดจนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีการสรุป
ความกา้วหนา้ ในผลการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกและเครือข่าย 2) ดา้นการตดัสินใจร่วมของสมาชิกในทุก
ขั้นตอน พบว่า ภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรอิสระ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้ าและมีการ
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ตดัสินใจร่วมกนั ในการก าหนดแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีชุมชนพชัรธรรม 
ทั้งดา้นการแกไ้ขปัญหาน ้ า  การบ ารุงรักษา  การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าให้มีเสถียรภาพ มัน่คง 
และย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (Net-working) ท่ีกล่าวไวว้า่ 
องค์ประกอบของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการของเครือข่าย ขอ้ท่ี 2 คือ การพิจารณาถึงความ
ตอ้งการของมวลสมาชิกเครือข่าย การไดแ้ลกเปล่ียนทศันะ ตลอดจนขบวนการตดัสินใจร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย เพื่อให้สมาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบติัและประสานความร่วมมือได ้ 3) โครงสร้างเครือข่าย
ท่ีมีประสิทธิภาพ  พบวา่ เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าจงัหวดัล าพนู มีการแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบกนัอย่างชัดเจน ส่งผลให้โครงสร้างเครือข่ายมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการ
ประสานความร่วมมือ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนว
ทางการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (Net-working) ท่ีกล่าวไวว้่า องค์ประกอบของเครือข่ายท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของการของเครือข่าย ข้อท่ี 3 คือ องค์กรความร่วมมือและโครงสร้างเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการประสานความร่วมมือ โดยลกัษณะขององค์กรความร่วมมือตอ้งสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึงได ้ 4) การส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจของสมาชิกในการ
สร้างสรรคน์วตักรรมและสร้างบรรทดัฐานความร่วมมือ พบวา่ เครือข่ายฯ มีการส่งเสริมบทบาทของสมาชิก
โดยการน าขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าของสมาชิกเครือข่ายไปปรับใชก้บัแผนงานและโครงการขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัล าพูน อีกทั้ง ยงัมีการส่งเสริมบทบาทดา้นการสร้างสรรค์นวตักรรม โดยการน าเอาส่ิง
ใหม่ ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางการสร้างและพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือ (Net-working) ท่ีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ของเครือข่าย ขอ้ท่ี 4 คือ ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมบทบาทและการตดัสินใจ ขั้นด าเนินการของมวล
สมาชิก เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ และสร้างบรรทดัฐานในความร่วมมือ  5) การพฒันาและระดม
ทรัพยากรอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  พบว่า เครือข่ายฯ  มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ  ภาคประชาชน องค์กรอิสระและองค์กรสาธารณกุศล อย่างต่อเน่ือง ทั้ งด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร ด้านความคิด และด้านเทคโนโลยี เพื่อขบัเคล่ือนการบริหารจดัการน ้ าและแก้ไขปัญหาน ้ า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวทางการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (Net-working) ท่ีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบ
ของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการของเครือข่าย ขอ้ท่ี 5 คือ มีการพฒันาและระดมทรัพยากรอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดจนแผนในการพฒันาและระดมทรัพยากรมีประสิทธิภาพ  และ 6) การจดัให้มีเวทีเช่ือมต่อคน
รุ่นเดียวกนั คนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ มีการก าหนดการจดัเวทีเช่ือมต่อสมาชิกเครือข่ายทั้งรุ่นเดียวกนั รุ่นเก่า
กบัรุ่นใหม่ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางการสร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (Net-
working) ท่ีกล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของเครือข่ายท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการของเครือข่าย ขอ้ท่ี 8 คือ จดั
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ให้มีเวทีระหวา่งคนท างานเพื่อพฒันาหรือแกปั้ญหาในการท างานดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ แต่เครือข่ายฯ 
ยงัขาดการจดัให้มีเวทีเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากบั  คนรุ่นใหม่ของภาคีเครือข่ายชุมชนพชัรธรรมและระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
                 นอกจากน้ี ผลการศึกษาคร้ังน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จารุพฒัน์ แดงเรือ (2558)  
ท่ีพบวา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอ่างเก็บน ้าหว้ยกอ้ด มีการบริหารร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐในการจดัการกับปัญหาตามความต้องการของชุมชนโดยการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีหนา้ท่ีดา้นการจดัการทรัพยากรน ้า กบักลุ่มเครือข่ายในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาดา้นอุทกภยัและ
ภยัแลง้ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในดา้นงบประมาณและการส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
การจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย  และงานของ วรีววิฒัน์ บ ารุงพาณิชย ์(2559) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ
น ้าของเครือข่ายกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในพื้นท่ีอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ กบัพื้นท่ีอ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน มีความ
คลา้ยคลึงกนั โดยมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จคือ การสร้างดุลยภาพ ระหว่างสิทธิและหน้าท่ี ผูน้ าองค์กร
เหมืองฝายมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
ของทอ้งถ่ิน   การวางแผนและพฒันาระบบชลประทานร่วมกบัสมาชิกและ ภาวะผูน้ าของประธานกลุ่มผูใ้ช้
น ้า  
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 จากการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ าจงัหวดัล าพูน 
พบวา่ เครือข่ายฯ ประสบความส าเร็จ ในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีชุมชน         พชัรธรรม ดา้น
การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ าและปัญหาน ้ าเน่าเสีย ท าให้ชุมชนพชัรธรรมไดเ้รียนรู้  การบริหารจดัการ
น ้าท่ีถูกตอ้งและสามารถน ามาแกไ้ขปัญหา ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่
เครือข่ายฯ สามารถน ารูปแบบการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีชุมชนพชัรธรรม น าขยายผลไปยงัชุมชน
ขา้งเคียง หรือในพื้นท่ีอ าเภออ่ืน ในจงัหวดัล าพนู เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาน ้าทัว่ถึงทั้งจงัหวดัล าพนู 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 จากผลการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าของศูนยบ์ริหารจดัการน ้ า
จงัหวดัล าพูน พบว่า หน่ึงในปัจจยัการด าเนินงานท่ีส าคญัและส่งผลต่อความส าเร็จ คือ การจดัให้มีเวที
เช่ือมต่อคนรุ่นเดียวกนั คนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ ซ่ึงเครือข่ายฯ มีการจดัเวทีเช่ือมต่อสมาชิกเครือข่ายทั้งรุ่น
เดียวกนั รุ่นเก่ากบัรุ่นใหม่ เป็นประจ าทุกปี แต่ยงัขาดการจดัให้มีเวทีเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ของ
ภาคีเครือข่ายชุมชนพชัรธรรมและระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่ หากในอนาคต
จะมีการจดัเวทีเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและ
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เครือข่ายชุมชน เพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าจากคนรุ่นเก่า
สู่คนรุ่นใหม่ ไม่ให้ความรู้ท่ีคนรุ่นเก่าสั่งสมไวห้ายไปและเพื่อให้การบริหารจดัการทรัพยากรในจงัหวดั
ล าพนูเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาประสิทธิภาพการคัดกรองผู ้ท่ี เดินทางเข้ามาจังหวดัน่าน ณ ด่านตรวจชุมชน 
บา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค
ของการคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน ณ ด่านตรวจชุมชนบา้นนาหวายใหม่โดยเก็บขอ้มูลดว้ยการ
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ ด่านตรวจ
ชุมชนบา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน รวมจ านวนทั้งส้ิน 335 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจ านวน 5 คน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านและ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการคดักรองแบบท่ีใช้การเสียบบตัรประชาชน Smart Card และ
การคดักรองแบบใช้ QR Code “น่านปลอดภยั” โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมาก ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคของระบบคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นเทคโนโลยี พบวา่การคดักรอง
แบบใช ้ QR Code“น่านปลอดภยั” ยงัไม่มีฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลจากเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 
ท าให้ไม่สามารถระบุตวัตนของผูท่ี้กรอกขอ้มูลไดอ้ย่างแทจ้ริงไดเ้ช่นเดียวกนักบัการเสียบบตัรประชาชน
และ 2. ดา้นบริหารการจดัการพบวา่ ในการคดักรองตอ้งใชก้ าลงัพลจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ืองเป็นภาระผกูพนัในระยะยาว  
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ค าส าคญั: การคดักรอง  ประสิทธิภาพ 

 
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 

 
บทน า 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID –19)  เป็น
สถานการณ์ท่ียงัคงแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ืองทัว่โลก อีกทั้งแนวโนม้ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ยงัคงความรุนแรงและแพร่ระบาดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา ท าให้เกิด
มาตรการต่างๆในการป้องกนัการแพร่ระบาด เร่ิมตั้งแต่ระดบัชาติ คือ หลายประเทศตอ้งออกมาตรการ “ปิด
เมือง” และหา้มเดินทางเขา้ออกประเทศ และประเทศไทยไดมี้มาตรการเช่นเดียวกนัคือการปิดเมือง และปิด
พื้นท่ีเส่ียงต่างๆ จนสู่ระดบัจงัหวดั ประกอบกบั จงัหวดัน่านยงัไม่มีการพบผูติ้ดเช้ือในจงัหวดั จ  าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีตอ้งสกดักั้นการแพร่ระบาด จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจงัหวดัน่านไดจ้ดัตั้งด่านตรวจทางเขา้- ออกหลกัท่ีเป็นเขต
รอยต่อจงัหวดัน่าน  
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  จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ และจงัหวดัพะเยา ซ่ึงการเดินทางเขา้สู่จงัหวดั
น่ านจะเป็นเส้นทางหลักและมี เส้นทางท่ี จ ากัด สามารถเดินทางได้ด้ วยรถยนต์  รถประจ าทาง  
และท่าอากาศยานน่านนคร เ ม่ือมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เ กิด ข้ึนคร้ังแรก 
ในประเทศไทย  รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุก เ ฉินในทุกเขตท้อง ท่ีทั่วราชอาณาจักร  
ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 จงัหวดัน่านไดมี้ค าสั่งจงัหวดัน่าน ท่ี 5719/2563 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เร่ือง 
การจดัตั้งด่านตรวจหรือจุดสกดัดูแลการเดินทางเขา้ – ออก พื้นท่ีจงัหวดัน่าน ท าหนา้ท่ีในการตรวจและคดั
กรองผูท่ี้เดินทางเขา้จงัหวดัน่าน ซ่ึงไดก้ าหนดให้มีการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกดัข้ึนมา จ านวน 3 จุดหลกั ได้แก่ 
1. ด่านตรวจห้วยน ้ าอุ่น ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวียงสา (เขตติดต่อกบัจงัหวดัแพร่) 2.   ด่านตรวจบา้นนาหวาย
ใหม่ ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบา้นหลวง (เขตติดต่อจงัหวดัพะเยา) และ 3. ด่านตรวจบา้นปางปุก ต าบลนาไร่
หลวง อ าเภอสองแคว (เขตติดต่อจงัหวดัพะเยา) ซ่ึงรูปแบบของด่านเป็นการตั้งด่านตรวจการเดินทางเขา้ – 
ออก ตลอด 24 ชัว่โมง มีเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เจา้หนา้ท่ีทหาร เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปกครอง และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ท าหน้าท่ีในการสอบถามและบันทึกขอ้มูล โดยการให้ผูท่ี้เดินทางตอ้ง
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรแสดงตนอยา่งอ่ืนท่ีทางราชการออกให ้ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและ
สอบถามขอ้มูลปลายทางท่ีตอ้งการเดินทาง เพื่อเก็บเป็นขอ้มูลในการเดินทางเขา้พื้นท่ี หากมาจากพื้นท่ีเส่ียง
ตามท่ี ศบค.ประกาศก าหนด ผูใ้หญ่บา้นจะแจง้ให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไปท าการสอบสวนโรค 
และสั่งกกัตวับา้นเป็นเวลา 14 วนั  
 จากจุดเร่ิมตน้ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) จนถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกท่ี 2 ได้มีการแพร่ระบาดเป็น
วงกวา้งและพบผูท่ี้ป่วยท่ีติดเช้ือเพิ่มจากพื้นท่ีเส่ียง จงัหวดัน่านจึงไดจ้ดัตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจอย่างเขม้งวดอีก
คร้ัง ดงันั้น อ าเภอบา้นหลวงเป็นอ าเภอท่ียงัคงจดัตั้งด่านคดักรองอยา่งต่อเน่ืองโดยใชร้ะบบเสียบบตัรประชาชน 
จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 จงัหวดัน่านมีการทดสอบและคิดระบบการคดักรองผูเ้ดินทางเขา้จงัหวดั
น่านใหม่จากเดิมท่ีใชร้ะบบเสียบบตัรประจ าตวัประชาชน โดยการแสกน QR Code “น่านปลอดภยั” ก่อน
เขา้พื้นท่ี โดยผูท่ี้เดินทางเขา้จงัหวดัน่าน ตอ้งลงทะเบียน QR Code   “น่านปลอดภยั” และน าหลกัฐานแสดง
ต่อเจา้หนา้ท่ีในการเดินทางเขา้สู่จงัหวดัน่าน เป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน และนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน โดยท่ีไม่ตอ้งลงจากรถ ซ่ึงระบบดงักล่าว เร่ิมใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 (ประสิทธ์ิ 
สองเมืองแก่น ,2564, ออนไลน์) 

จากการปรับเปล่ียนรูปแบบของการคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน โดยใช ้QR Code น่าน
ปลอดภยั ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีศึกษาถึงการศึกษาประสิทธิภาพการคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน ณ 
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ด่านตรวจชุมชนบา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่านว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพหรือไม่
อยา่งไร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการคดักรอง เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาการคดักรองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน 
ณ ด่านตรวจชุมชนบา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาถึงประสิทธิภาพการคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน 

ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน ซ่ึงในการศึกษาจะวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของการคดักรองแบบเดิมท่ีใชก้ารเสียบบตัรประชาชน Smart Card และการคดักรองแบบใหม่
ท่ีใช ้ QR Code “น่านปลอดภยั” โดยพิจารณาประสิทธิภาพของการคดักรองจากเกณฑ์ คือ  1. คุณภาพของ
งาน (Quality) 2. ปริมาณงาน (Quantity) 3. เวลา (Time) 4. ค่าใชจ่้าย (Costs) ส่วนปัญหาและอุปสรรคของ
ระบบคดักรอง จะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากปัญหาและอุปสรรค 2 ดา้น คือ 1.ดา้นเทคโนโลยี 2. ดา้นการ
บริหารจดัการ จากการอธิบายกรอบแนวคิดขา้งตน้ สามารถเขียนเป็นรูปกรอบแนวคิดในการศึกษาไดด้งัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยดิีจิทลั 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพของ Peterson and Plowman (อ้างถึงใน ณัฐพล  

งามแสงธรรมชาติ, 2559) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า และมีความ
พึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกตอ้ง ไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพควรก่อประโยชน์
ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ 
 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานท่ี
ปฏิบติัไดมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงานหรือตามเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้และควรมีการ
วางแผน บริหารเวลา เพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสม
กบังานและทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
 4. ค่าใชจ่้าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการ คือ จะตอ้งลงทุน
นอ้ยและไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรดา้น
การเงิน คน วสัดุ เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งประหยดัและคุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
 
วธีิการวจัิย 
 เป็นการวจิยัโดยการใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใชก้ารวิจยั
เชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งส้ินจ านวน 335 คน ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เดิน
ทางผา่นด่าน จ านวน 200 คน โดยแยกเป็นประชาชนท่ีเคยด่านคดักรองดว้ยวิธีการเสียบบตัรประชาชนเป็น
ระบบการคดักรองแบบเดิม จ านวน 100 คน และประชาชนท่ีคดักรองโดยใช ้QR Code น่านปลอดภยัเป็น
ระบบการคดักรองแบบใหม่ จ  านวน 100 คน และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจ านวน 135 คน  ส าหรับการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์จากเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังาน
จ านวน 5 คน ไดแ้ก่ นายอ าเภอบา้นหลวง, สาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง ,ปลดัอ าเภอฝ่ายความมัน่คง ,ผูใ้หญ่
บา้น,และเจา้หนา้ท่ีปกครอง 
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ผลการวจิัย 
1. ปัญหาและอุปสรรคของระบบคัดกรองทีใ่ช้การเสียบบัตรประชาชน Smart Card (แบบเดิม) 

 สถานการณ์ในประเทศตั้ งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ทาง ศบค.รายงานว่า  
ไม่มีการติดเช้ือภายในประเทศเพิ่มเติม ผูป่้วยรายใหม่เท่ากบัศูนย ์จนกระทัง่ถึงเดือนธันวาคม 2563 มีการ
ระบาดใหม่ในไทย ถือเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ จึงได้
มีการเร่ิมตน้การตรวจคดักรองอยา่งเขม้งวดอีกคร้ัง โดยสถิติผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน ณ ด่านตรวจชุมชนบา้น
นาหวายใหม่ ในระหว่างเดือน มกราคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน  145,026 คน ผูท่ี้เดิน
ทางเขา้มาจงัหวดัน่าน ตอ้งผา่นการตรวจคดักรองขั้นตอนการด าเนินการส าหรับผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านตอ้ง
ปฏิบติัตาม โดย 1. ลงจากรถเพื่อตรวจวดัอุณหภูมิท่ีเคร่ืองวดัอุณหภูมิ ณ จุดท่ีก าหนด 2. เสียบบตัรประชาชน
เขา้ไปในเคร่ือง Smart Card Reader จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะสอบถามเหตุผลความจ าเป็นและสถานท่ีปลายทางผู ้
เดินทาง หากเดินทางมาจากจงัหวดัพื้นท่ีเส่ียงอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นไปท าการสอบสวนโรค 
และสั่งกกัตวัเป็นเวลา 14 วนั 
 จากการคดักรองดงักล่าว ท าให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบคดักรองท่ีใช้การเสียบบตัร
ประชาชน Smart Card (แบบเดิม) ดงัน้ี 
  1.1 ด้านเทคโนโลย ี
 ดา้นเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการคดักรองพบวา่ เทคโนโลยท่ีีใชคื้อโปรแกรมท่ีติดตั้งข้ึนเป็นระบบ SAVE 
NAN ซ่ึงเป็นระบบบนัทึกขอ้มูลการผา่นด่านของจงัหวดั โดยเจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกขอ้มูลในระบบดงักล่าวผา่น
การท างานร่วมกับการเสียบบตัรประชาชนในเคร่ือง Smart Card Reader ท่ีท างานบนโปรแกรม 
JSmartCardReader ซ่ึงเป็นโปรแกรมอ่านขอ้มูลจากบตัรประชาชน โดยท่ีไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลใดๆ เพียงแค่
สอบทางปลายทางของผูเ้ดินทางแลว้บนัทึกขอ้มูล ซ่ึงเป็นการใชเ้ทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ไม่มีความซ ้ าซ้อนใน
การด าเนินการและบนัทึกขอ้มูลแต่อยา่งใด  
   1.2 ด้านการบริหารจัดการ 
 การบริหารและการจดัการ คือ การปฏิบติังานหรือการด าเนินการต่างๆ ท่ีมีการก าหนดโครงสร้างใน
หน่วยงาน มีการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนวิธีการปฏิบติั โดยอาศยัปัจจยัในการบริหาร4 ประการ 
ได้แก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และวิธีการจดัการ ซ่ึงการคดักรองดังกล่าวเป็นไปอย่างระบบ เน่ืองจากมี
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัจากหลายหน่วยงานในการบูรณาการการท างานร่วมกนัหลายฝ่าย มีงบประมาณในการ
ด าเนินการ และมีอุปกรณ์ในการท างานท่ีเพียงพอ รวมทั้งมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีชดัเจน แต่อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยงัคงแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ืองและเป็นสถานการณ์ท่ียืดเยื้อ
ยาวนานยงัไม่ทราบระยะเวลาในการส้ินสุดของการสถานการณ์ดงักล่าว ท าให้หน่วยงานตอ้งใชง้บประมาณ
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อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรมานั้นได้มาจากงบประมาณท่ีใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช่
งบประมาณท่ีได้จดัตั้งไวต้ามปกติ และการปฏิบติังาน ณ ด่านคดักรองเป็นด่านท่ีตอ้งอยู่ปฏิบติัหน้าท่ี 24 
ชัว่โมง 

2. ปัญหาและอุปสรรคของระบบคัดกรองแบบใช้ QR Code น่านปลอดภัย (แบบทีใ่ช้ในปัจจุบัน) 
 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน ได้ประชุมทบทวนระบบการคดักรองผูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัน่านและ
รายง านผู ้ ท่ี ต้อ ง เ ฝ้ า ระว ัง เ ม่ื อ เ ดินทาง เข้าม าภายในจังหวัด น่ าน  ของหน่วยงาน ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง  
พบประเ ด็นปัญหาอุปสรรค มีดัง น้ี  1)  ด้านสถานท่ีตั้ ง ด่ านไม่ เ อ้ือ ต่อการปฏิบัติงานในบางจุด  
2) โปรแกรมท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูลไม่เสถียร จึงตอ้งมีระบบจดบนัทึกในสมุดส ารอง 3) ผูเ้ดินทางขา้มด่านทางบกทุก
คนตอ้งลงจากรถมาเสียบบตัรประชาชน ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือได้ง่าย 4) หากกรณีมีผู ้
เดินทางมาจ านวนมาก พบว่าตอ้งใช้เวลารอนาน ท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในระบบการท างาน 5) ตอ้งใช้
อตัราก าลัง จากทุกภาคส่วนและใช้ทรัพยากรจ านวนมาก ดังนั้น จึงได้พฒันาระบบ QR Code “น่าน
ปลอดภยั” เป็นแบบท่ีใชใ้นปัจจุบนั (เร่ิมตน้ใชต้ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง – มกราคม 2565) โดยผูเ้ดินทางเขา้
พื้นท่ีจงัหวดัน่าน ผ่านทุกช่องทางตอ้งบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลและความเส่ียง โดยสแกน QR Code “น่าน
ปลอดภยั” จากนั้น แสดงสลิปการบนัทึกขอ้มูลเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีประจ าด่านคดักรองตรวจสอบก่อนผา่นด่าน
เขา้พื้นท่ีจงัหวดัน่าน และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วผูเ้ดินทางสามารถบนัทึกขอ้มูลใน QR Code ไดก่้อน
เดินทางภายใน 24 ชัว่โมง และในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะร่วมกนั สามารถเพิ่มช่ือผูร่้วมเดินทางไดไ้ม่เกิน 4 
คน ทั้งน้ี เม่ือผูเ้ดินทางบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย ขอ้มูลของผูเ้ดินทางจะถูกส่งไปยงัเจา้หนา้ท่ีเครือข่ายระบาดวิทยา
ระดบัอ าเภอและต าบล ดว้ยระบบ Line notify โดยเจา้หนา้ท่ีในเครือข่ายระบาดวิทยาจะส่งต่อขอ้มูลไปยงัเจา้
พนกังานควบคุมโรคในชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) เพื่อประเมินความเส่ียง กรณีพบความเส่ียงท่ีอยูใ่นข่ายให้กกักนัตวั เจา้พนกังานควบคุม
โรคและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะออกใบค าสั่งให้ผูเ้ดินทางกกัตวัตามมาตรการ โดยมีการตรวจประเมินทุก
วนัท่ีกกัตวัจนกวา่จะพน้ระยะการกกัตวั 
 จากการคดักรองดงักล่าว ท าให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบคดักรองแบบใช้ QR Code 
น่านปลอดภยั (แบบท่ีใชใ้นปัจจุบนั) ดงัน้ี 
   2.1 ด้านเทคโนโลย ี
 ตามพระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงการพฒันา
ดิจิทลัและสังคมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชัน่ส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงตามวตัถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทลันั้น มีเพื่อให้การ
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บริหารของภาครัฐและการด าเนินการของรัฐท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานและ
การส่ือสาร จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนในดา้นการบริการ รวดเร็ว สะดวก และช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานของรัฐ ทั้ งในด้านบุคลากรและงบประมาณ ซ่ึงระบบคัดกรองของจังหวดัน่านท่ีได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบมาใช ้QR Code “น่านปลอดภยั” ถือเป็นการให้บริการท่ีอาศยัเทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมโยง
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานแทนการท างานท่ีเสียบบตัรประชาชน แต่ยงัพบวา่ปัญหาท่ีเกิดจาก 
QR Code “น่านปลอดภยั” ยงัไม่มีระบบท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลจากเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ท าให ้
ไม่สามารถระบุตวัตนของผูท่ี้กรอกขอ้มูลไดอ้ย่างแทจ้ริง อีกทั้ง กรณีท่ีผูเ้ดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านไม่ได้
กรอกขอ้มูลมาล่วงหนา้ การกรอกขอ้มูลผา่น QR Code น่านปลอดภยั มีขั้นตอนในการกรอกขอ้มูลท่ีใชเ้วลา
มากเกินไป  

 2.2 ด้านการบริหารจัดการ 
 การบริหารและการจดัการ คือ การปฏิบติังานหรือการด าเนินการต่างๆ ท่ีมีการก าหนดโครงสร้างใน
หน่วยงาน มีการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนวิธีการปฏิบติั โดยอาศยัปัจจยัในการบริหาร 4 ประการ 
ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์และวธีิการจดัการ ซ่ึงระบบคดักรองแบบใช้QR Code น่านปลอดภยั พบประเด็น
ปัญหาเก่ียวกับบุคลากรเป็นหลัก ทั้ งผูเ้ดินทางและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน โดยพบว่ามีผูเ้ดินทางท่ีไม่ใช้
เทคโนโลย ีSmart Phone และการกรอกขอ้มูลผา่น QR Code มีขั้นตอนในการกรอกขอ้มูลมากเกินไป  ท าให้
เจา้หนา้ท่ีตอ้งอธิบายในแต่ละขั้นตอนเพิ่มความเส่ียงในการสัมผสัมากยิง่ข้ึน  

3. วเิคราะห์ประสิทธิภาพการคัดกรองทีใ่ช้การเสียบบัตรประชาชน Smart Card (แบบเดิม) 
 ตารางที่  1 ระดับความคิดเห็นของผู ้เ ดินทางเข้ามาจังหวัดน่านท่ีมีต่อประสิทธิภาพ 
การคดักรองท่ีใชก้ารเสียบบตัรประชาชน Smart Card ในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการคัดกรอง ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัประสิทธิภาพและอนัดบั 

ดา้นคุณภาพงาน 4.47 0.30 มากท่ีสุด (1) 
ดา้นปริมาณงาน 4.43 0.44 มากท่ีสุด (3) 
ดา้นเวลา 4.39 0.48 มากท่ีสุด (4) 
ดา้นค่าใชจ่้าย 4.46 0.38 มากท่ีสุด (2) 
รวมค่าเฉลีย่ทั้งหมด 4.44 0.40 มากทีสุ่ด 

จากตารางที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การคัดกรอง ท่ี ใช้ก าร เ สี ยบบัตรประชาชน  Smart Card โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ท่ี สุ ด  
มีระดับความเห็นเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40  เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ประสิทธิภาพอยูร่ะดบัมากท่ีสุดทั้งหมด เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย พบวา่ ดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 
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(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.30) รองลงมาคือดา้นค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38), ดา้นปริมาณงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44) และดา้นเวลา 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48) ตามล าดบั 

4. วเิคราะห์ประสิทธิภาพการคัดกรองแบบใช้ QR Code น่านปลอดภัย (แบบทีใ่ช้ในปัจจุบัน) 
ตารางที่  2 ระดับความคิดเห็นของผู ้เ ดินทางเข้ามาจังหวัดน่านท่ีมีต่อประสิทธิภาพ 

การคดักรองท่ีใช ้QR Code “น่านปลอดภยั” ในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการคัดกรอง ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัประสิทธิภาพและอนัดบั 

ดา้นคุณภาพงาน 4.05 0.53 มาก (1) 
ดา้นปริมาณงาน 3.84 0.76 มาก (3) 
ดา้นเวลา 3.81 0.69 มาก (4) 
ดา้นค่าใชจ่้าย 4.03 0.60 มาก (2) 
รวมค่าเฉลีย่ทั้งหมด 3.93 0.64 มาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านท่ีมีต่อประสิทธิภาพการคดั
กรองท่ีใช ้QR Code “น่านปลอดภยั” โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีระดบัความเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.64  เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ประสิทธิภาพอยู่ระดบัมากทั้งหมดเม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย พบว่า ดา้นคุณภาพมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53) รองลงมาคือ
ดา้นค่าใชจ่้าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60), ดา้นปริมาณงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76) และดา้นเวลา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69) ตามล าดบั 

5. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการคัดกรอง ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน 
           ตารางที ่3 ระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการคดักรองใน
ภาพรวม 
ประสิทธิภาพในการคัดกรอง ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัประสิทธิภาพและอนัดบั 

ดา้นคุณภาพงาน 3.98 0.40 มาก (1) 
ดา้นปริมาณงาน 3.66 0.66 มาก (4) 
ดา้นเวลา  3.97 0.51 มาก (2) 
ดา้นค่าใชจ่้าย 3.77 0.62 มาก (3) 
รวมค่าเฉลีย่ทั้งหมด 3.85 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี  3 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติ ท่ีมี ต่อประสิทธิภาพ 
ในการคดักรอง ณ ด่านตรวจชุมชนบา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีระดบัความเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55  เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ประสิทธิภาพ
อยู่ระดบัมากทั้งหมด เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย พบว่าดา้นคุณภาพมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40) รองลงมาคือด้านเวลา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.51), ดา้นค่าใช้จ่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) และดา้นปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.66  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66) ตามล าดบั 

6. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากการสัมภาษณ์เกีย่วกบัประสิทธิภาพการคัดกรอง  
ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน มีดังนี ้
 1. ด้านคุณภาพของงาน 

พบว่า ในการคดักรองแบบเสียบบตัรประชาชน เป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกต่อการบันทึกข้อมูล 
เ น่ื องจากทุกคนมีบัตรประจ าตัวประชาชน  สามารถยืนย ันตัวตนได้จ ริ งผ่ านการ เ สียบบัตร 
ในเคร่ืองอ่านบตัรประชาชน และท าใหไ้ดข้อ้มูลทางสถิติของผูท่ี้เดินทางเขา้ด่านไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส าหรับการ
คัดกรองแบบใช้ QR Code กรณีท่ีคนใช้ Smart Phone เป็นวิธีการท่ีง่ายและประหยัด  
แต่ขั้นตอนการกรอกขอ้มูลมากเกินความจ าเป็น ท าให้ผูเ้ดินทางเข้ามาจงัหวดัน่านเกิดความรู้สึกยุ่งยาก 
ซบัซอ้น ไม่กรอกขอ้มูล ทั้งน้ี ผูเ้ดินทางผา่นด่านมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั   

 2. ด้านปริมาณของงาน 
ในการคดักรองแบบเสียบบตัรประชาชน พบว่าในการคดักรองมีปริมาณงานท่ีไม่สามารถระบุ

ปริมาณไดอ้ยา่งแน่นอน เน่ืองจากข้ึนอยู่กบัปริมาณของผูเ้ดินทางเขา้ในแต่ละช่วงเวลา และพบว่า ช่วงใกล้
วนัหยดุยาวและเทศกาลจะมีประชาชนเดินทางผา่นด่านเป็นจ านวนมาก ท าให้รถติด ส าหรับวนัปกติไม่มีปัญหา
ทางดา้นจราจรแต่อย่างใด ส าหรับการคดักรองแบบใช้ QR Code สร้างความสะดวกส าหรับผูท่ี้เคยผา่นด่าน
แลว้เป็นประจ า ไม่เสียเวลากบัการเดินลงจากรถ และท าใหป้ริมาณงานของเจา้หนา้ท่ีลดลง 

3. ด้านเวลา 
 ในการคดักรองแบบเสียบบตัรประชาชน พบวา่ ใชเ้วลาท่ีรวดเร็ว ใชเ้วลาประมาณ 1 นาที เพราะการ
บนัทึกขอ้มูลคือเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีความช านาญ ผูเ้ดินทางมีหน้าท่ีให้ขอ้มูลกบัเจา้หน้าท่ี และช่วง
เทศกาลพบว่ารถติดแต่การคดักรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส าหรับการคดักรองแบบใช้ QR Code เป็นการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีผูเ้ดินทางมีหน้าท่ีตอ้งกรอกขอ้มูลเองและพบว่า ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีไดเ้ตรียมตวัมาล่วงหน้า 
ไดใ้ชเ้วลาอยา่งรวดเร็ว แต่ผูท่ี้ไม่ไดก้รอกขอ้มูล ใชเ้วลาในการกรอกขอ้มูลนานกวา่แบบเสียบบตัร ท าให้รถติด
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ระยะทางยาว และไม่สามารถจดัการจราจรไดเ้น่ืองจากระยะเวลาในการกรอกขอ้มูลข้ึนอยู่กบัทกัษะการใช้
เทคโนโลยขีองแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั 

4. ด้านค่าใช้จ่าย 
 การคดักรองแบบเสียบบตัรประชาชนและการใช้ QR Code  การได้รับจดัสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน แต่เ น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
เป็นโรคท่ียืดเยื้อ อาจส่งผลต่องบประมาณระยะยาวหากยงัคงใช้รูปแบบการคัดกรองแบบเสียบบัตร
ประชาชน เน่ืองจากการคดักรองแบบเสียบบตัรตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 8-9 คน ซ่ึงการปรับรูปแบบการ
ใช ้QR Code ไดป้รับลดจ านวนผูป้ฏิบติังานลงเหลือเพียง 2- 3 คนเท่านั้น 

 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการคดักรองผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน 
ณ ด่านตรวจชุมชนบา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการคัดกรอง ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่  
อ าเภอบ้านหลวง จังหวดัน่าน โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน  
ดา้นเวลาและดา้นค่าใชจ่้าย ตามตารางดงัน้ี 
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จากตารางพบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านท่ีมีต่อประสิทธิภาพการคดักรองท่ีใชก้าร
เสียบบตัรประชาชน Smart Card โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้น
คุณภาพมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และจากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการคดักรองแบบใช้ QR Code “น่าน
ปลอดภยั” พบวา่ ความคิดเห็นเดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านท่ีมีต่อประสิทธิภาพการคดักรองท่ีใช ้QR Code “น่าน
ปลอดภยั” โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ผูเ้ดินทางเขา้มาจงัหวดัน่านมีความเห็นว่ารูปแบบการคดักรองแบบเสียบบตัรประชาชน 
Smart Card และคดักรองแบบใช้ QR Code “น่านปลอดภยั” มีประสิทธิภาพในดา้นคุณภาพเช่นเดียวกนั 
แสดงให้เห็นว่า ผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน เห็นว่าการคดักรองดงักล่าวสร้างประโยชน์คุม้ค่า และการ
ท างานมีความถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน ผูเ้ดินทางมีความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Peterson and 
Plowmanท่ีไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพของงานหมายถึง คุม้ค่าและมีความพึงพอใจ ถูกตอ้ง ไดม้าตรฐาน 
ทั้ งน้ีความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการคัดกรอง ณ ด่านตรวจชุมชน 
บา้นนาหวายใหม่ อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ดา้นคุณภาพมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด  

2. การคดักรองโดยการเสียบบตัรประชาชน Smart Card เป็นกระบวนการท่ีอาศยัการท างานของ
เจ้าหน้า ท่ีผู ้ปฏิบัติงานเป็นหลักในการเก็บข้อมูลจากผู ้เ ดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน ซ่ึง เจ้าหน้า ท่ี 
ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และต้องใช้อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานจ านวน  
7 - 8  คน หาก ท่ีมีผู ้เ ดินทาง เข้ามาจังหวัดน่าน และต้องลงจากรถเพื่อให้ เจ้าหน้า ท่ีผู ้ปฏิบัติงาน 
น าเข้าข้อมูล การคดักรองโดยการเสียบบตัรประชาชนท าให้ด่านคดักรองได้ข้อมูลผูท่ี้เดินทางทุกคนอย่าง
ครบถว้น ทั้งน้ี วธีิการเสียบบตัรประชาชนเป็นวธีิท่ีง่าย สะดวกต่อผูเ้ดินทางเน่ืองจากประชาชนทุกคนมีบตัร
ประชาชน สามารถระบุตวัตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง เละเจา้หนา้ท่ีสามารถเช็คความถูกตอ้งและตรวจสอบบุคคลให้
ตรงกบับตัรประชาชน ซ่ึงการเสียบบตัรประชาชนจะมีป้ายบอกขั้นตอนหรือเจา้หนา้ท่ีช้ีแจง และระยะเวลาท่ี
ใช้ในการคดักรองใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อคน แต่อยา่งไรก็ตาม ในช่วงวนัหยุดยาวช่วงเทศกาลพบวา่ มีผู ้
เดินทางเขา้จงัหวดัเป็นจ านวนมาก ท าให้รถติดยาวเป็นจ านวนหลายกิโลเมตร เน่ืองจากประชาชนตอ้งรอคิว
เพื่อคดักรอง ทั้งยงัส่งผลเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งเพิ่มอตัราก าลงั เพื่อให้การคดักรองมีความรวดเร็วมาก
ยิง่ข้ึน และลดการปัญหารถติดเป็นระยะทางยาว  

3.การคดักรองแบบใช้ QR Code “น่านปลอดภยั” มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะอ านวยความสะดวก 
ผูเ้ดินทาง การลดการสัมผสั ลดการแพร่ระบาดเช้ือ และลดระยะเวลารอคอยบริเวณหนา้ด่านจากการเขา้คิวคดั
กรองจงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีแบ่งระดบัของผูท่ี้เดินทางเขา้มาจงัหวดัน่าน ได้ 2 ประเภท ได้แก่ ผูท่ี้
สามารถใชโ้ทรศพัท ์Smart Phone และผูท่ี้ไม่ใชโ้ทรศพัท ์Smart Phone ส าหรับผูท่ี้มีความสามารถกรอกขอ้มูล
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บน QR Code ได ้หากกรอกขอ้มูลมาล่วงหน้า เพียงแสดงสลิปต่อเจา้หน้าท่ีใช้เวลาเพียง 10 วินาทีเท่านั้น แต่
อยา่งไรก็ตาม การกรอกขอ้มูล QR Code น่านปลอดภยั มีขั้นตอนการกรอกขอ้มูลท่ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 8-
10 นาที เน่ืองจากมีขอ้มูลใหก้รอกจ านวนมาก และไม่สามารถระบุตวัตนของผูท่ี้กรอกขอ้มูลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
เน่ืองจากระบบไม่ไดพ้ฒันาก าหนดเลข 13 หลกัใหต้รงกบัช่ือของผูก้รอกขอ้มูล ทั้งน้ียงัพบวา่ผูท่ี้ไม่ผูท่ี้ไม่ใช้
โทรศพัท ์Smart Phone และไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ต ไม่สามารถกรอกขอ้มูลตาม QR Code ได ้ 
ขอ้เสนอแนะการวิจยั 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบนัมีวคัซีนในการบรรเทาความรุนแรงของการติดเช้ือ
และมีการตรวจคดักรองเช้ือโควิดดว้ยตนเองเป็นการตรวจคดักรองแบบเบ้ืองตน้โดย Antigen Test Kit 
(ATK) ดงันั้น จึงควรปรับรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลใน QR Code “น่านปลอดภยั” เป็นการบนัทึกภาพถ่ายผลการ
ตรวจ ATK แทนการกรอกขอ้มูลแบบเดิม เพื่อการคดักรองรูปแบบใหม่ท่ีปรับใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ1)ศึกษาบทบาทและแนวทางการสร้างความร่วมมือของก านัน
ผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไฟป่า ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) ศึกษา
ระดบัความร่วมมือ และปัจจยัความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือจากประชาชน ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าหมอกควนั เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
ปลดัอ าเภอ ตวัแทนหน่วยงานและ อาสาสมคัรท่ีมีภารกิจเก่ียวกบัการจดัการไฟป่าในพื้นท่ี ทั้งหมด 38 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ผลการศึกษาพบวา่ 1) แนว
วางการสร้างการมีส่วนร่วม  มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชาวบา้น ร่วมประชุม เสนอแนวทางการจดัการไฟ
ป่า มีการน า ขอ้เสนอแนะมาใช้ประกอบการตดัสินใจ 2)กระบวนการสร้างความร่วมมือ เร่ิมจากการ พูดคุย 
เจรจาต่อรอง รับฟังปัญหาความเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้น มีท าขอ้ตกลงกนั ก าหนดบทลงโทษและ
ขั้นตอนการลงโทษ และประเมินผลการด าเนินการ 
 

 
ค าส าคญั:   ก านนัผูใ้หญ่บา้น, หมอกควนัไฟป่า, การมีส่วนร่วม, ความร่วมมือ 
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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 
 

บทน า 
 ในทุก ๆ ปีประเทศไทยจะตอ้งประสบปัญหาหมอกควนัโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ในช่วงตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี สาเหตุการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควนั ส่วนใหญ่มีมาจาก การเผา
เพื่อการเกษตรคือ การเผาเศษวชัพืช วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนท่ีเผชิญกบัปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอย่างต่อเน่ืองมาหลายปี สาเหตุหน่ึงมีผลสืบเน่ืองจากสภาพ
ทางภูมิประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะล้อมด้วยภูเขาสูง ท าให้อากาศเคล่ือนตวัได้น้อยมาก (อากาศ
เสถียร) เม่ือเกิดการสะสมของฝุ่ นละออง และเกิดความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผล่ง
มาปกคลุม อุณหภูมิและความช้ืนในตอนเชา้ ท าใหเ้กิดสภาพฟ้าหลวัปกคลุมไปทัว่เมือง เม่ือเกิดการเผาไม่วา่
จะเป็นพื้นท่ีป่าหรือพื้นท่ีการเกษตร ส่งผลให้เกิดหมอกควนัปกคลุมเป็นบริเวณกวา้งและเป็นเวลานาน 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาวกิฤติหมอกควนัของจงัหวดัเชียงใหม่ และหน่ึงในอ าเภอท่ีติด 
1 ใน 15 อนัดบัท่ีพบความจุดร้อนมาท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ คืออ าเภอแม่วาง มีลกัษณะภูมิประเทศโดยมี
พื้นท่ีกว่าร้อยละ 80 เป็นภูเขาสูงและท่ีราบลาดเอียง มีพื้นท่ีป่าสงวนประมาณ 93,300ไร่ และอาชีพของ
ชาวบา้นท่ีท าการเกษตรจ านวนมาก จากสภาพพื้นท่ีและอาชีพ ส่งผลให้อ าเภอแม่วางเป็นอ าเภอหน่ึงใน
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จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีจุดความร้อนติดอนัดบั 15 อ  าเภอท่ีมีจุดความร้อนสะสม เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 ปี ท่ี
ผา่นมา ทางอ าเภอแม่วาง ไดมี้การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยเนน้การสร้างความเขา้ใจ เก่ียวกบั
มาตรการการงดการเผา การบริหารจดัการเช้ือเพลิง การท าแนวกนัไฟ ให้กบัประชาชน มีการตั้งด่านจุดเขา้
ออกในพื้นท่ีป่า พร้อมลาดตระเวนในการเฝ้าระวงัตรวจตราหาจุดท่ีเกิดไฟและดบัไฟ ซ่ึงการด าเนินการ
ดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนกั และความร่วมมือจากประชาชน โดยการใชก้ลไกของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี (อ าเภอแม่วาง , 2564)  
                  การแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้กิดหมอกควนั จ าเป็นตอ้งเนน้ท่ีการสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั และความ
ร่วมมือจากประชาชนใหไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะคนในชนบทมีวถีิการด าเนินชีวิต ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัการเผา
ป่า เพื่อเตรียมพื้นท่ีท าการเกษตรและการเผาเพื่อหาของป่า ซ่ึงเป็นพืชผกัตามธรรมชาติ  เจา้หน้าท่ีรัฐไม่
เขา้ใจในบริบททางสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินดงักล่าวจึงท าให้ไม่สามารถส่ือสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือกบั
ภาครัฐไดอ้ย่างแทจ้ริง (อุดมลกัขณ์ ธรรมปัญญา,2552) ดงันั้น กลไกท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนในพื้นท่ีมาก
ท่ีสุดคือ กลไกของก านนัผูใ้หญ่บา้น อ าเภอแม่วาง ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของก านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีต่อการ
ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในระดบัพื้นท่ี โดยเฉพาะกิจกรรม ท่ีตอ้งการความร่วมมือจากประชาชน
และชุมชน จึงไดแ้ต่งตั้งก านนัผูใ้หญ่บา้นให้เป็นคณะท างานการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและฝุ่ นควนั PM 2.5 ใน
ระดบัพื้นท่ีทั้งในระดบัอ าเภอ และต าบล(ค าสั่งอ าเภอแม่วาง ,2563)  ก านนัผูใ้หญ่บา้นจึงเป็นก าลงัหลกัใน
การรับนโยบาย หรือข้อสั่งการตั้ งแต่ระดับอ าเภอไปจนถึงจังหวดั น ามาปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเช่น  
การบริหารเช้ือเพลิง เม่ือจังหวัดก าหนดห้วงระยะเวลาในการจัดการเช้ือเพลิง ส ารวจว่าในพื้นท่ี 
ของตนมีประชาชนหรือหน่วยงานใดท่ีจะต้องการชิงเผา เม่ือได้ข้อมูลจะจับพิกัดท่ีต้องการและ 
แจง้ให้อ าเภอทราบถึงพิกดัและวนัท่ีท่ีตอ้งการด าเนินการ เพื่อรายงานถึงความตอ้งการบริหารเช้ือเพลิงให้
จงัหวดัทราบ เม่ือก านนัผูใ้หญ่บา้นส่งจุดพิกดัแลว้จะสามารถด าเนินการได ้จะเห็นไดว้า่การบริหารเช้ือเพลิง
ในแต่ละพื้นท่ีนั้นตอ้งอาศยักลไกของบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุดอยา่งก านนัผูใ้หญ่บา้น เพื่อ
ประสานขอ้มูลและสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งตอ้งบริหารจดัการจดัท าแผนการด าเนินการ
เพื่อใหน้โยบายของจงัหวดัและอ าเภอเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 จากมูลเหตุของปัญหาไฟป่าหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง ตลอดจนการรับมือกบัปัญหา
ดงักล่าวนั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของก านนัผูใ้หญ่บา้น อ าเภอแม่วาง ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนัในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ วา่ก านนัผูใ้หญ่บา้น มีบทบาทในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนัในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางการสร้างความ
ร่วมมือ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนัในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างไร 
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อะไรคือปัจจยัความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนัของก านนัผูใ้หญ่บา้น ในพื้นท่ี
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทและแนวทางการสร้างความร่วมมือของก านันผูใ้หญ่บา้นในการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไฟป่า ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษา ปัจจยัความส าเร็จ และกระบวนการ ในการสร้างความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนัของก านนัผูใ้หญ่บา้น ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง  
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่ า ห ม อ ก ค วั น ใ น พื้ น ที่              
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จต่อการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนของก านนัผู้ใหญ่บ้าน 
- Starting Early: กระบวนการมีส่วนร่วม
ก่อนการตดัสินใจ 
- Stakeholder: ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม
ไดมี้โอกาสเขา้ร่วม  
- Sincerity: จดัการอยา่งจริงใจ เปิดเผย ช่ือ
สตัย ์ไม่มีอคติ  
- Suitability: เลือกกระบวนการท่ีเหมาะสม     
  

แนวทางการสร้างความร่วมมอื  
- การเจรจา (Negotiations stage)  
- การตกลงยอมรับ (Commitments stage)  
- การด าเนินการ (Executions stage)  
- การประเมินหรือการเจรจาอีกคร้ัง  
(Assessment or Renegotiations) 
 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การเขา้รับรู้ข่าวสารขอ้มูล               
- การรับฟังความคิดเห็น                    
- การเขา้มามีบทบาทร่วมท างาน  
- การเขา้มาร่วมมือทุกขั้นตอน               
- การเสริมพลงัอ านาจ  
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ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีน ามาใชเ้ป็นกรอบคิดในการศึกษาประกอบดว้ย 
 แนวคิดแรกท่ีน ามาใชคื้อ กระบวนการจดัการความร่วมมือ (Process of Collaboration) ของ Peter 
Smith Rings และ Andrew H. Van de Ven (อา้งถึงในวิลาสินี วุฒิคุณ, 2558) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ในการวิเคราะห์ แนวคิดน้ีไดก้ล่าวว่า การจดัการความร่วมมือ มีกระบวนการท่ีไม่ไดเ้ป็นเส้นตรง แต่เป็น
กระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์ หรือเป็นวงจรท่ีเช่ือมโยงกนั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1. การเจรจา (Negotiations 
stage) กลุ่มหรือองคก์รเขา้ร่วมตามความคาดหวงัและแรงจูงใจของสมาชิก ท่ีให้ความสนใจกบัการต่อรองท่ี
เป็นทางการและพฤติกรรมทางเลือกขององค์กรท่ีแสดงออกมา ทั้งวิธีการ หรือ ทางเลือกของกลุ่ม เช่นการ
ชกัจูง โตเ้ถียง ต่อรองความเป็นไปได ้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะถือไดว้า่เป็นเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือองคก์รอ่ืนๆ และเป็นจุดเร่ิมตน้ ในการสร้างการรับรู้ เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท า
ให้เกิดการตกลงยอมรับร่วมกนั 2. การตกลงยอมรับ (Commitments stage) เป็นการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั
อาจเป็นสัญญาหรือกฎ เพื่อด าเนินการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ก าหนดขอบเขตและโครงสร้าง
ของความสัมพนัธ์ในขั้นน้ีมีทั้งการท าสัญญาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมไปถึงการขอ้ตกลงเพื่อ
แกไ้ขปัญหา 3. การด าเนินการ (Executions stage) เป็นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงและกฎระเบียบต่าง ๆก าหนด
เอาไวร่้วมกัน4. การประเมินหรือการเจรจาอีกคร้ัง (Assessment or Renegotiations) ในระหว่างการ
กระบวนการอาจมีการเขา้ใจผดิ ความขดัแยง้ และมีการเปล่ียนแปลงเป้าหมายหรือความตอ้งการขององคก์ร 
บนฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงองค์การ อาจมีการเจรจาท าขอ้ตกลง
ร่วมกนักนัใหม่ได ้
               แนวคิดเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) ของ 
International Association for Public Participation (อา้งใน อรทยั ก๊กผล, 2553) แนวคิดน้ี ไดแ้บ่งระดบัระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1. ให้ขอ้มูลข่าวสาร (Inform) คือการท่ีประชาชนเขา้ไปรับรู้
ข่าวสารขอ้มูล เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัประเด็นปัญหา 2. รับฟังความ
คิดเห็น (Consult) เพื่อให้ได้รับขอ้มูลและทราบความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวข้องกับสภาพปัญหา
ทางเลือกและแนวทางแกไ้ข ของพื้นท่ี 3. เขา้มามีบทบาท (Involve) เป็นการให้ประชาชนสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วม เพื่อองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้มามีส่วนร่วมท างานกบัประชาชนมากข้ึน 
กบัประชาชนมีความมัน่ใจในองคก์รวา่มีการรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนเพื่อน ามา
พิจารณาต่อไป 4. สร้างความร่วมมือ (Collaborate) มีส่วนร่วมกบัประชาชนในทุกขั้นตอนการตดัสินใจ 
ตั้ งแต่ขั้นตอนการระบุปัญหา พฒันาทางเลือกตลอดจนแนวทางแก้ไข 5. เสริมพลังอ านาจ (Empower) 
หมายถึง การเพิ่มบทบาทใหก้บัประชาชน/ชุมชน  เปิดโอกาสใหแ้สดงความเห็นและร่วมตดัสินใจ 
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 นอกจากน้ีไดน้ าแนวคิดปัจจยัแห่งความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อรทยั ก๊กผล 
(2553) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวิจยัในการวิเคราะห์ แนวคิดน้ีไดก้ล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ เพื่อใชใ้นการออกแบบและบริหารจดัการโครงการ การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 4S ไดแ้ก่ 1. Starting Early กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะตอ้งด าเนินการก่อนการตดัสินใจ โดยการรับฟังความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง เพื่อให้การตดัสินใจสะทอ้น
ความคิดเห็น ช่วยใหป้ระชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชนท่ีเหมาะสมมากข้ึน  
 2. Stakeholders ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายไม่วา่โดยตรงหรือทางออ้ม ควร
มีโอกาสเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วม ก าหนดเวลาการรับฟังความคิดเห็นท่ีชาวบา้นมาร่วมได ้หรือการใช้
ภาษาทอ้งถ่ินรวมทั้งการอ านวยความสะดวกใหช้าวบา้นในการเกิดทางไปร่วม  
 3. Sincerity การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดอ่อน ตอ้งจดักระบวนการอยา่งจริงจงั 
เปิดเผย ช่ือสัตย ์ปราศจากอคติ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั และน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจ  
 4. Suitability การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีหลากหลายลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัของพื้นท่ี  
                ส่วนของงานวิจัย ได้น าพื้นท่ี ในการศึกษาภารกิจหน้าท่ีต่าง ๆ ของก านันผูใ้หญ่บ้านท่ีต้อง
รับผิดชอบ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม คือภารกิจในฐานะเจา้พนกังานปกครองทอ้งท่ี ภารกิจใน
ฐานะผูน้ าชุมชน และการผลการศึกษาของ รัชฎาพร พิละกนัธา (2555) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัในต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ความ
เช่ือและความศรัทธาในตวัผูน้ าชุมชน ท่ีมีพื้นนฐานความเช่ือผูน้ าชุมชนมาตั้งแต่อดีต แมส้ภาพเศรษฐกิจ 
สังคมจะเปล่ียนไปก็ตาม แต่เม่ือผูน้ าชุมชนมีการขอความร่วมมือให้คนในชุมชน ส่วนใหญ่จะรับฟัง แต่
ข้ึนอยู่กบัความสะดวกในเร่ืองของเวลา และงานวิจยัของ บุศริน เถาวลัย ์(2555) ท่ีศึกษา บทบาทก านัน
ผูใ้หญ่บา้นหรือผูน้ าชุมชน ไดส้รุปบทบาทของก านนั ผูใ้หญ่บา้นไว ้6 ประการ ไดแ้ก่ บทบาทตามกฎหมาย 
ผูน้ าทางการบริหาร ผูน้ าทางราชการ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางการเมือง และบทบาทในทางส่ือประสาน บทบาท
ก านนัผูใ้หญ่บา้นได้ถูกยอมรับและยึดถือในลกัษณะท่ีผูกติดอยู่กบัภารกิจของรัฐเป็นส าคญั จะมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัขา้ราชการ ก านนัผูใ้หญ่บา้นมีลกัษณะของความเป็นผูน้ าชุมชนตามธรรมชาติ 
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วธิีการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดว้ย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) โดยใช้
วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากกลุ่มประชากรในเขตต าบลท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบัป่า 4 
ต าบลในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง ไดแ้ก่ ต าบลแม่วิน ต าบลดอนเปา ต าบลทุ่งป๊ี และต าบลบา้นกาด ในส่วนของภาครัฐ 
ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย ก านัน จ านวน 4 ราย ผูใ้หญ่บ้าน 12 ราย ปลัดอ าเภอผูรั้บผิดชอบฝ่ายความมัน่คง 
หัวหน้าป่าไมห้รือผูไ้ด้รับมอบหมายในพื้นท่ี จ  านวน 2 ราย ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมายจ านวน 4 รายและการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตวัแทนผูป้ฏิบติังาน
ดา้นไฟป่า หรืออาสาสมคัรท่ีมีภารกิจเก่ียวกบัการจดัการไฟป่าในพื้นท่ี 4 ต าบล ต าบลละ 4 ราย จ านวน 16 ราย 
รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 38 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (semi - structure interview) ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด  (Open - ended Questions) ท่ี
ก าหนดประเด็นค าถามตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และสามารถซกัถามเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้
ในระหว่างการพูดคุยสนทนา  เพื่อให้ได้ขอ้มูลในรายละเอียดมากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ 
ใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสามารถน าเสนอได ้ดงัน้ี 
 1. บทบาทและแนวทางการสร้างความร่วมมือของก านนัผูใ้หญ่บา้นในการด าเนินการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัไฟป่า ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
            จากการสัมภาษณ์ปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบฝ่ายความมัน่คง หัวหน้าป่าไมห้รือผูไ้ดรั้บมอบหมายใน
พื้นท่ี จ  านวน 4 ราย ต่างไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบับทบาทก านนัผูใ้หญ่บา้น ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟ
ป่าหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผา่นมา ไปในแนวทางเดียวกนัวา่ ก านนัผูใ้หญ่บา้น 
รับทราบนโยบายทั้งระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ ร่วมทั้งแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ท่ีทางอ าเภอให้เขา้ร่วม
กิจกรรม เช่น รณรงค์ห้ามเผา การดบัไฟท่ีถูกตอ้ง การท าแนวกนัไฟ พร้อมทั้งไดน้ าเอานโยบาย แผนงาน 
หรือโครงการเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั จากจงัหวดั หรืออ าเภอ ไปเผยแพร่เพื่อ
สร้างการรับรู้จากประชาชนในชุมชน ดว้ยการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเก่ียวกบัภยัอนัตรายจากการเผาป่า  
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั มีการประชุมประชาคม สร้างความเขา้ใจให้กบัประชาชนทุก
หลงัคาเรือน 
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               ในส่วนของก านนัผูใ้หญ่บา้น ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ในรายละเอียดท่ีคลา้ยคลึงกนัวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะ ก านนั/ ผูใ้หญ่บา้นหลงัจากไดเ้ขา้ไป
รับฟัง นโยบายและแผนงานเก่ียวกบัการป้องกนัแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั จากอ าเภอ เช่น การ
ก าหนดวนัเผา วนัห้ามเผา แนวทางการจดัการเช้ือเพลิง การจดัชุดลาดตระเวน การดบัไฟป่า การท าแนวกนั
ไฟ แลว้ ทุกหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้นจะมีการน ามาเผยแพร่ ใหช้าวบา้นรับรู้                  
              โดยมีการมีการสร้างการมีส่วนร่วม ดว้ยการเปิดรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน เก่ียวกบัปัญหา
ไฟป่าและหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยชาวบา้นในทุกหมู่บา้นได้เขา้มามีส่วนร่วมประชุมและแสดง
ความคิดเห็น เสนอแนวทาง วธีิการจดัการไฟป่าจ านวนมาก เช่น การท าแนวกนัไฟควรจดัท าเม่ือใด ท่ีใดบา้ง  
การจดัระบบการจดัการเช้ือเพลิง (ชิงเผา )ในแต่ละหมู่บา้นว่าควรท าในวนัใด จึงจะเหมาะสม หลงัจากนั้น 
ไดน้ าความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ สภาพปัญหาทั้งดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ทกัษะความช านาญ
ของชาวบา้นท่ีจะเขา้มาร่วมจดัการป้องกนัและดบัไฟ เป็นตน้ หลงัจากนั้นไดมี้การน าปัญหาต่างๆท่ีไดรั้บ มา
หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนัโดยมีการเชิญทั้ง เจา้หน้าป่าไม ้อุทยานแห่งชาติแม่แตง   ตวัแทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เขา้ร่วมรับฟังปัญหา ขอ้เสนอแนะ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เช่นการก าหนดการ
จดัท าแนวกนัไฟ การก าหนดวนั เวลา การชิงเผาในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นไปตามท่ีตวัแทนแต่ละ
หมู่บา้นเสนอ  
 2. ปัจจัยความส าเร็จ และกระบวนการ ในการสร้างความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนัของก านันผูใ้หญ่บ้าน ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จังหวดั
เชียงใหม ่

จากการสนทนากลุ่มยอ่ยและการสัมภาษณ์ก านนัผูใ้หญ่บา้น ต่างให้ขอ้มูลและความเห็นไปในแนว
เดียวกนัท่ีสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุท่ีประชาชน หรือชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง ให้ความร่วมมือในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนักบัก านันผูใ้หญ่บา้นค่อนขา้งมาก อาจมี สาเหตุมาจาก การเปิด
โอกาสให้ คนในชุมชน เขา้มา รับฟังค าช้ีแจงถึงกิจกรรม โครงการท่ีจะท าเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าหมอกควนั ตั้งแต่ก่อนมีการด าเนินการ หรือจดัท ากิจกรรมใดๆ ข้ึนมา และ เปิดโอกาสให้ทุกคน
ในชุมชนท่ีสนใจเขา้มารับฟังค าช้ีแจงกิจกรรมโครงการท่ีจะท า และเปิดโอกาสให้ทุกคนท่ีสนใจไดแ้สดง
ความคิดเห็น โดยมีการเชิญทั้งเจา้หน้าท่ีป่าไม ้อุทยานแห่งชาติแม่วาง อปท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
ร่วม ท าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ วนัเวลา ในการจดักิจกรรม เช่น การท าแนวกนัไฟ 
การจดัระบบการจดัการเช้ือเพลิง (ชิงเผา ) มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองไฟป่า เปิดโอกาสให้
ชาวบา้น/แกนน าชาวบา้น/ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่วม พูดคุย ตดัสินใจเลือกท ากิจกรรม เช่น สถานท่ีและวิธีการ
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การจดัท าแนวกนัไฟ ช่วงระยะเวลาในการชิงเผา แต่ละหมู่บา้นสามารถเสนอวนัเวลาท่ีสะดวก และตกลงกนั 
เพื่อไม่ใหมี้การเผาซ ้ าซอนกนั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดหมอกควนัมาก การจดัชุดลาดตระเวน การดบัไฟป่า ใน
แต่ละพื้นท่ี ทุกฝ่ายโดยเฉพาะไดมี้โอกาสเลือกรูปแบบร่วมกนั มีการพูดคุยตดัสินใจร่วมกนับนพื้นฐานของ
ความจริงใจ ใหเ้กียรติ ทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นเหตุปัจจยัท่ีท าใหไ้ดรั้บความร่วมมืออยา่งดี  
 กระบวนการสร้างความร่วมมือ จากประชาชนพบวา่ ก านนัและผูใ้หญ่บา้นเกือบทุกหมู่บา้น ไดมี้การ
เขา้มา พดูคุย กบัชาวบา้น แกนน าชาวบา้น เก่ียวกบั แนวทาง วิธีการจดัการไฟป่า หมอกควนั ในพื้นท่ี ก่อนท่ี
จะมีการด าเนินการ  มีการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะกบัชาวบา้นและผูป้ฏิบติังานดา้นไฟป่าหรืออาสาสมคัรท่ีมี
ภารกิจเก่ียวกบัการจดัการไฟป่าของแต่ละต าบล เพื่อหาแนวทางการจดัการปัญหาไฟป่า และรับฟังปัญหา
ความเห็นความคิดเห็นต่าง ๆ จากชาวบา้นในเวทีประชาคมหมู่บา้น หลงัจากมีการตกลงยอมรับในขอ้เสนอ
ของกนัแลว้ จึงมีท าขอ้ตกลงกนัเก่ียวกบัการเผา โดยมีการก าหนดบทลงโทษและขั้นตอนการลงโทษตาม
กฎหมาย เช่น การสร้างความเขา้ใจตกัเตือนก่อน หากมีการกระท าผดิซ ้ า จะลงโทษตามขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนด
ไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

หลังจาก ส้ินสุดการด า เ นินงานตามแผนปฏิบัติการในแ ต่ละรอบปี  ก านันผู ้ใหญ่บ้าน  
และชาวบ้าน ผู ้ป ฏิบัติงานด้านไฟป่าหรืออาสาสมัคร ท่ี มีภารกิจเ ก่ียวกับการจัดการไฟป่าของ 
แต่ละต าบลรวมทั้งส่วนราชการ จะมีการสรุปผลการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขไฟป่าหมอกควนัเป็น
ประจ า ทุก ปี  ด้วยการส รุปถอดบทเ รียนจากการด า เ นินการ ท่ีผ่ านมา  เพื่ อให้ทราบถึง ปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนท่ีผา่นมา และวเิคราะห์แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขในปีถดัไป ใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน  

แมท่ี้ผ่านมา การจดัการแก้ไขปัญหาไฟป่าจะสามารถท าให้จุดความร้อนท่ีเกิดในพื้นท่ีลดลงเป็น
ตวัช้ีวดั เช่นในปีพ.ศ. 2562 มีจุดความร้อนท่ีเกิดจ านวน 255 จุด แต่ปี พ.ศ. 2563 มีจุดความร้อนเกิดถึง 644 
จุด แต่ปี พ.ศ 2564  สามารถลดลงไดเ้หลือ308 จุด ซ่ึงเกิดจากการร่วมมือกนัของทุกภาคส่วน ท่ีเก่ียวขอ้ง 
อยา่งไรก็ตาม การจดัการแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ี ยงัประสบปัญหาเร่ืองงบประมาณ ท่ีไดรั้บนอ้ยและไม่
สม ่าเสมอ บางปีไม่ไดง้บประมาณ ผลกระทบจากควนัในพื้นท่ีใกลเ้คียง  ปัญหาการตั้งด่านชุมชน และหน่วย
เคล่ือนท่ีเร็วดบัไฟป่า ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นอาสาสมคัรดบัไฟในชุมชน ไดรั้บอุบติัเหตุ ยงัไม่มีสิทธิประโยชน์
ใดๆ ควรมี การจดัประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากผลการวจิยัท่ีไดน้ าเสนอไวข้า้งตน้ มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
            บทบาทของก านันผูใ้หญ่บา้น ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในฐานะผูน้ าในต าบล หมู่บา้น และเป็นผูท่ี้ถือไดว้่ามีความใกลชิ้ดกบัประชาชน สามารถ
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ทราบถึงปัญหาในเชิงพื้นท่ี ประชาชนมีความไวว้างใจให้เป็นผูป้กครองในต าบล หมู่บา้น กล่าวคือ ก านนั
ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้ประชาชนไวใ้จเพื่อเป็นตวักลางประสานระหวา่งส่วนราชการและประชาชน เช่น การน า
นโยบายต่าง ๆสู่พื้นท่ี ประชาชน ชุมชม และเป็นเสียงสะท้อนจากพื้นท่ี ประชาชน ชุมชน เพื่อให้ส่วน
ราชการทราบถึงปัญหาความตอ้งการ เช่น การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนันั้น ถือวา่เป็นปัญหา
ท่ีมาจากพฤติกรรมและจิตส านึกของคนท่ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัไม่ให้เกิดไฟ เช่นการท า
แนวกนัไฟ การบริหารเช้ือเพลิง การลาดตระเวน เป็นตน้ และหากเกิดไฟในพื้นท่ี ในการระดมก าลงัทั้ง
ก านนัผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี ประชาชนในชุมชน ในการร่วมดบัไฟ หรือควบคุมไฟ ผลการศึกษาน้ี มีความ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของงานวจิยั ไดน้ าพื้นท่ี ในการศึกษาภารกิจหนา้ท่ีต่าง ๆ ของก านนัผูใ้หญ่บา้นท่ีตอ้ง
รับผิดชอบ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม คือภารกิจในฐานะเจา้พนกังานปกครองทอ้งท่ี ภารกิจใน
ฐานะผูน้ าชุมชน และการผลการศึกษาของ รัชฎาพร พิละกนัธา (2555) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัในต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ความ
เช่ือและความศรัทธาในตวัผูน้ าชุมชน ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบนัแมส้ภาพเศรษฐกิจ สังคมจะเปล่ียนไปก็ตาม แต่
เม่ือผูน้ าชุมชนมีการขอความร่วมมือให้คนในชุมชน ส่วนใหญ่จะรับฟัง แต่ข้ึนอยู่กบัความสะดวกในเร่ือง
ของเวลา และงานวิจยัของ บุศริน เถาวลัย ์(2555) ท่ีศึกษา บทบาทก านนัผูใ้หญ่บา้นหรือผูน้ าชุมชน ไดส้รุป
บทบาทของก านัน ผูใ้หญ่บ้านไว ้6 ประการ ได้แก่ บทบาทตามกฎหมาย ผูน้ าทางการบริหาร ผูน้ าทาง
ราชการ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางการเมือง และบทบาทในทางส่ือประสาน บทบาทก านันผูใ้หญ่บา้นได้ถูก
ยอมรับและยึดถือในลกัษณะท่ีผูกติดอยู่กบัภารกิจของรัฐเป็นส าคญั จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัขา้ราชการ 
ก านนัผูใ้หญ่บา้นมีลกัษณะของความเป็นผูน้ าชุมชนตามธรรมชาติจะเห็นว่างานวิจยัท่ีสองช้ินท ามาหลายปี 
แต่ก านนัผูใ้หญ่บา้ ยงัเป็นผูน้ าท่ีเป็นทั้งผูป้ระสานความร่วมมือระหวา่งส่วนราชการและประชาชนในพื้นท่ี 
และยงัเป็นผูส้ร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนได ้ 
 ส าหรับแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม พบวา่ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน เก่ียวกบั
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยชาวบา้นในทุกหมู่บา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมประชุมและ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง วิธีการจดัการไฟป่าจ านวนมาก เช่น การท าแนวกนัไฟควรจดัท าเม่ือใด ท่ี
ใดบา้ง  การจดัระบบการจดัการเช้ือเพลิง (ชิงเผา )ในแต่ละหมู่บา้น มีการน าความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และ 
สภาพปัญหาทั้งด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ทกัษะความช านาญของชาวบา้นท่ีจะเขา้มาร่วมจดัการ
ป้องกนัและดบัไฟ เป็นตน้ หลงัจากนั้นไดมี้การน าปัญหาต่างๆท่ีไดรั้บมาตดัสินใจก าหนดแนวทางร่วมกนั 
แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมได้เกิดข้ึนในทุกระดบัตามแนวคิด การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation Spectrum) ของ International Association for Public Participation (อา้งใน อรทยั ก๊กผล, 2553) 
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นบัตั้งแต่ การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Inform) รับรู้ข่าวสารขอ้มูล เพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นปัญหา 2. รับฟังความ
คิดเห็น (Consult) เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลและทราบความคิดเห็นทางเลือกและแนวทางแกไ้ข 3. เขา้มามีบทบาท 
(Involve) ร่วมท างานกบัประชาชน ความมัน่ใจว่าความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนไดน้ ามา
พิจารณาต่อไป 4. สร้างความร่วมมือ (Collaborate) ในทุกขั้นตอนการตดัสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พฒันา
ทางเลือกแนวทางแกไ้ข 5. เสริมพลงัอ านาจ (Empower) มีการเพิ่มบทบาทให้แสดงความเห็นผูร่้วมในการ
ตดัสินใจ 
         กระบวนการสร้างความร่วมมือ จากประชาชนพบวา่ ก านนัและผูใ้หญ่บา้นเกือบทุกหมู่บา้น ไดมี้การ
เขา้มา พูดคุย กบัชาวบา้น แกนน าชาวบา้น เก่ียวกบั แนวทาง วิธีการจดัการไฟป่า หมอกควนั ในพื้นท่ี มีการ
เจรจาต่อรอง กบัชาวบา้นและผูป้ฏิบติังานด้านไฟป่า เพื่อหาแนวทางการจดัการปัญหาไฟป่า และรับฟัง
ปัญหาความเห็นความผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้น มีท าขอ้ตกลงกนั ก าหนดบทลงโทษและขั้นตอนการ
ลงโทษ และการประเมินผลแผนปฏิบติัการในแต่ละรอบปี แสดงให้เห็นวา่ การสร้างความร่วมมือของก านนั
ผูใ้หญ่บา้นมีการด าเนินการตามหลกัการของกระบวนการของความร่วมมือของ Peter Smith Rings และ 
Andrew H. Van de Ven (อา้งถึงในวิลาสินี วุฒิคุณ, 2558) นบัตั้งแต่ 1. การเจรจา (Negotiations stage) กบั
กลุ่มหรือองค์กร การชกัจูง โตเ้ถียง ต่อรองความเป็นไปได ้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็น
จุดเร่ิมต้น ในการสร้างความรับรู้เข้าใจ ท าให้เกิดการตกลงยอมรับร่วมกัน 2. การตกลงยอมรับ 
(Commitments stage) ร่วมกนั การท าสัญญาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมไปถึงการขอ้ตกลงเพื่อ
แกไ้ขปัญหา 3. การด าเนินการ (Executions stage) เป็นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงและกฎระเบียบต่าง ๆ ก าหนด
เอาไวร่้วมกนั4. การประเมินหรือการเจรจาอีกคร้ัง (Assessment or Renegotiations) ว่าไปตามขอ้ตกลง
หรือไม่ อาจมีท าขอ้ตกลงร่วมกนัใหม่ได ้ 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่าก านันผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ฐานะผูน้ าหมู่บา้นมีบทบาทอยา่งมากในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัไฟป่าในพื้นท่ี เน่ืองจากประชาชน/ชุมชน
มีความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า ซ่ึงเป็นตวักลางคอยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหวา่งส่วนราชการและ
ประชาชน/ชุมชนในพื้นท่ี จึงท าให้ก านนัผูใ้หญ่บา้นเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการคน้พบดงักล่าว ผูว้จิยัไดข้อ้เสนอแนะจากการศึกษาดงัน้ี 
 1 .  ส่วนราชการ ท่ี เ ก่ี ยวข้องในการภาระ กิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  
ทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ ควรพิจารณาถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ ท่ีสามารถให้ก านัน
ผูใ้หญ่บา้นมีส่วนร่วมมากข้ึน เช่น มีการประชุมระดมความคิดในระดบัพื้นท่ี เป็นการสะทอ้นปัญหา เพื่อให้
เกิดแนวทางแกไ้ขในระดบัพื้นท่ีเชิงลึก เป็นตน้ 
 2. ก านนัผูใ้หญ่บา้นถือว่ามีบทบาทในเชิงพื้นท่ี สามารถประสานและสร้างความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการและประชาชนได้อย่างดี แต่ส่ิงหน่ึงท่ีส่วนราชการยงัไม่ค่อยให้ความส าคญัในเร่ืองของการ
จดัสรรงบประมาณในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ใหแ้ก่ ก านนัผูใ้หญ่บา้นหรือประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เท่าท่ีควร ดังนั้น อาจจะมีการพิจารณา หรือส ารวจความตอ้งการ โดยจดัท าโครงการขอรับการจดัสรร
งบประมาณใหก้บัผูท่ี้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าหมอกควนั  เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานของก านนัผูใ้หญ่บา้น เช่น  
  2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าอาหารส าหรับผูป้ฏิบติัภารกิจป้องกนัและแกไ้ขไฟป่า เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน  
  2.2 สิทธิประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัภารกิจป้องกนัและแกไ้ขไฟป่า เช่น ประกนัอุบติัเหตุ 
ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื 
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Happiness at Work of Personal in Nan Provincial Administrative Office 

 
อรรถพล  วงศเ์มือง (Atthapon Wongmueang)1 

ไกรวฒิุ  ใจค าปัน (Kraiwuth Jaikampan)2 

1สาขาวชิารัฐประศาสนศตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ส านกัวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Department of Public Administration, Faculty of Political Science and Public Administration  

Chiang Mai University 
E-mail: atthapon_wong@cmu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข
ในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน จ านวน 59 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมระดบัความสุขในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมีความสุข (Happy) มีค่าความสุขเท่ากบั 72.60 โดยมิติท่ี 7 ครอบครัวดี (Happy Family) มี
ค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 79.20 รองลงมาคือ  มิติท่ี 3 น ้ าใจดี (Happy Heart) มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 78.80 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่อายุ ประเภทต าแหน่ง 
ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์ร ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ร และปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

ค าส าคญั : ความสุขในการท างาน , บุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน 
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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. 
 

บทน า  
ความสุขในการท างานของบุคลากรในองค์กรมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากบุคลากรท่ีอยู ่   ใน

องคก์รลว้นมีความคาดหวงัต่อการท างานท่ีตนไดท้  า อาทิ ความปราณาท่ีจะมีความมัง่คงในชีวิต    การไดรั้บ
สวสัดิการท่ีดี การได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความกา้วหน้าในอาชีพ การไดรั้บการพฒันาตนเอง การ
ได้รับเกียรติจากสังคม เม่ือเกิดความคาดหวงัท่ีบุคลากรมีต่อการท างานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การพฒันาและการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร (วรรณพร พรายสวาท,2552) 
ความเครียดและความกดดนัจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะการท างานของทุกองคก์ร และยงัเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร ซ่ึงส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ 
“สสส.” ไดอ้ธิบายความสุขของแต่ละบุคคลมีผลต่อความกา้วหนา้ของมนุษย ์เรียกวา่ “ความสุข 8 ประการ” 
จนพฒันาสู่ “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” โดยมีองค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) สุขภาพดี (Happy 
Body) 2) ผอ่นคลายดี (Happy Relax)  3) น ้ าใจดี (Happy Heart) 4) ความรู้ดี (Happy Brain) 5) จิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) 6) การเงินดี (Happy Money) 7) ครอบครัวดี (Happy Family) และ 8) สังคมดี (Happy 
Society) จนท้ายท่ีสุดได้พฒันามาเป็นรูปแบบการวดัความสุขท่ีเรียกว่า “HAPPINOMETER” เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการวดั ติดตาม และประเมินผลความสุขของบุคลากรท่ีท างานในองคก์ร โดยจดัมิติของความสุข
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ออกเป็น 8 มิติ โดยเพิ่มข้ึนมาอีก 1 มิติ คือ การงานดี (Happy Work life) (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ        
คณะ,2555) 

ท่ีท  าการปกครองจงัหวดัน่าน เป็นราชการส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง มีหน้าท่ีและภารกิจ
เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายหลายฉบบั เช่น กฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ีโดยก าหนดให้ขา้ราชการ
ฝ่ายปกครองมีหนา้ท่ีในการดูแลแนวเขตการปกครองในแต่ละระดบัพื้นท่ีการควบคุมดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กฎหมายเก่ียวกบัการอนุญาตทางปกครอง เช่น กฎหมายเก่ียวกบัอาวุธปืน การพนนั 
สถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า ท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใช้ความละเอียดอ่อน รอบคอบในการตดัสินใจ
ด าเนินงาน เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวมีความเก่ียวขอ้งกบัความสงบสุขของประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
(กรมการปกครอง, 2560) ผนวกกบัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมการปกครองโดยท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน มีหน้าท่ีในการบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะดา้นการป้องกนัโรค 
เช่น การจดัตั้งและดูแลความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนามส าหรับผูท่ี้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บรู้
และรับทราบ หรือการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีท าการปกครองจงัหวดั ให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ โดยมีหนา้ท่ีใหก้ารป้องกนั ควบคุม ดูแล การเกิดโรคติดต่อในพื้นท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจถึงระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรในท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัน่าน วา่อยูใ่นระดบัใดภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ี
การปรับตวัของระบบราชการในยุคปัจจุบนัทั้งภารกิจและอ านาจหน้าท่ี รวมทั้งภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจังหวัดน่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและความสุขในการท างานท่ีดีข้ึนต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดั
น่าน 
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สมมติฐานการวจิัย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง รายได ้ระยะเวลาใน
การท างาน ปัจจยัดา้นผูน้ าองค์กร ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของคนในองค์กร และปัจจยัดา้นลกัษณะงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน  
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง (2555) ได้กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง 
ความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน โดยท่ีบุคคลนั้น
เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน กระตือรือร้นในงานท่ีท า มีความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในงาน 
ไดท้  างานกบัเพื่อนร่วมงานท่ีดี รับรู้ไดว้า่งานท่ีตนท านั้นมีความส าคญัและมีคุณค่า  
 ทณัฑิกา เทพสุริวงศ ์(2550) ไดก้ล่าววา่ ความสุขในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลแต่ละบุคคลมี
ความพึงพอใจในงานท่ีได้ท า มีอารมณ์ ความคิด การกระท าในทางบวกมากกว่าทางลบเกิดความคิด
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สร้างสรรคใ์นการท างาน มีความร่วมมือกนัในการท างาน ส่งผลให้องคก์รมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ
และสามารถตอบแทนคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร 
 ถิดรัตน์ พิมพาภณ์ และธีระวฒัน์ จนัทึก (2559) ไดก้ล่าววา่ ความหมายของความสุขในการท างาน
ได้มีนักวิจยัและนักวิชาการได้ให้ความหมายความสุขในการท างานในลักษณะใกล้เคียงกัน โดย Warr 
(2011) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล ท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในการท างานท่ีตนไดรั้บ หรือประสบการณ์ในการท่ีตนเคยไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1) ความร่ืนรมยใ์นงาน (Arousal) เป็นความรู้สึกท่ีของบุคคลท่ีเกิดข้ึนขณะท างาน ซ่ึงจะมีความรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการท างาน และไม่มีความวติกกงัวลในการท างาน 
 2) ความกระตือรือร้น (Self Validation) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของบุคคลท่ีเกิดข้ึนขณะท างาน ซ่ึง
จะมีความรู้สึกเตม็ใจ สนใจ และยนิดีท่ีจะไดท้  างานในความรับผดิชอบของบุคคลนั้น 
 3) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของบุคคลท่ีเกิดข้ึนขณะท างาน ซ่ึงจะมี
ความตอ้งการท่ีจะท างาน มีความต่ืนตวั กระฉบักระเฉง และสามารถตอบสนองต่องานในความรับผิดชอบ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ศิ รินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ(2555)  ได้กล่าวว่า  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ 
“สสส.” ไดอ้ธิบายความสุขของมนุษยจ์ะประกอบไปดว้ยมิติต่างๆ อาทิ มิติความสุขทางดา้นร่างกาย มิติ
ความสุขทางดา้นจิตใจ อารมณ์ มิติดา้นสภาพแวดลอ้ม หรือมิติทางดา้นสังคม โดยมิติเหล่าน้ีสามารถก าหนด
เป็นตวัช้ีวดัความสุข และพฒันาเป็น “องคก์รแห่งความสุข” โดยประกอบดว้ยความสุข 8 ประการ ดงัน้ี 

1) สุขภาพดี (Happy Body) คือ การท่ีบุคคลมีสุขภาพทางกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วน ปราศจาก
โรคภยั มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี และพึงพอใจในสุขภาวะของตนเอง 

2) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) คือ สภาวะท่ีบุคคลสามารถใช้เวลาในแต่ละวนัในการพกัผ่อน               
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจกบัการจดัการปัญหาของตนเองในช่วงเวลาของแต่ละวนั 

3) น ้าใจดี (Happy Heart) คือ การท่ีบุคคลมีจิตสาธารณะ มีความตระหนกัและรู้คุณค่าของประโยชน์
ส่วนรวม การมีความเอ้ืออาทร การมีน ้าใจใหแ้ก่บุคคลรอบขา้ง รวมไปถึงการช่วยเหลือ ในฐานะเพื่อนมนุษย์
ในสังคม 

4) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) คือ ความสุขในส่วนท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเกิดการ
ตระหนกัในเร่ืองคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตในดา้นต่างๆ 
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5) ครอบครัวดี (Happy Family) คือ การท่ีบุคคลมีความรักและผูกพนักบัสมาชิกในครอบครัว              
มีความรู้สึก เช่ือมัน่ ไวใ้จ และอบอุ่นในการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว 

6) สังคมดี (Happy Society) คือ การท่ีบุคคลแต่ละบุคคลมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อคนรอบขา้ง  ไม่
สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ส่วนรวม รวมไปถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม 

7) ความรู้ดี (Happy Brain) คือ สภาวะท่ีบุคคลมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ                   
อยูต่ลอดเวลา มีความรู้สึกยนิดีเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ  มีการแสวงหา
ความรู้เพื่อสร้างโอกาสในแก่ตนเอง 

8) การเงินดี (Happy Money) คือ การท่ีบุคคลมีความรอบคอบ มีระเบียนวินยัในการใชจ่้ายเงิน มี
ความพึงพอใจกบัสภาวะการเงินของตนเองท่ีจะสามารถรับผดิชอบการใชชี้วติ  

ต่อมาไดเ้พิ่มองคป์ระกอบอีก 1 ประการ คือ การท างานดี (Happy Work life) หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ความรู้สึกสบายใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความรัก ความผกูผนั ความภาคภูมิใจในองคก์ร มีความ
มัง่คงในอาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  จนพฒันาไปสู่การสร้างเป็น
เคร่ืองมือวดัระดับความสุขของบุคคลผ่านการจัดองค์ประกอบ  ทั้ ง 9 ประการ โดยเรียกว่า 
“HAPPINOMETER”  
 

วธิีการวจิัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน 
ไดแ้ก่ ขา้ราชการ จ านวน 37 คน พนกังานราชการ จ านวน 4 คน ลูกจา้ง 9 คน และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน จ านวน 9 คน รวมทั้งส้ิน 59 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเร่ืองความสุขในการท างานของบุคลากร
ในท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นแบบค าถามปลายปิด (Closed end Questionnaire) เก่ียวกบัความสุข
ในการท างาน โดยผูศึ้กษาไดป้ระยุกตจ์ากแบบส ารวจความสุขดว้ยตนเอง (HAPPINOMETER) ความสุขวดั
เองได ้ของส านกัองคก์รสุขภาวะ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส .) โดยไดก้ าหนด
เน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทต าแหน่ง รายได ้และระยะเวลาใน
การท างาน 
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 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อความสุขในการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์ร ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ร และปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
ใชล้กัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความสุขในการท างานของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึง
ประกอบดว้ย 9 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติสุขภาพดี 2) มิติผอ่นคลายดี 3) มิติน ้าใจดี 4) มิติความรู้ดี  5) มิติจิตวิญญาณดี 
6) มิติการเงินดี 7) มิติครอบครัวดี 8) มิติสังคมดี และ 9) มิติการงานท่ีดี ใชล้กัษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาใช้การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการรายงานผลดว้ยสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent – Samples/ T- test) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 
3 กลุ่มข้ึนไป (One-Way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจิัย  
 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 59 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 61.02 อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.93 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 69.49 ประเภทต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 62.72 
รายไดส่้วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51 
และมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51 ระยะเวลาในการท างาน
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (N = 59) ร้อยละ 

เพศ   
       ชาย 23 38.98 
       หญิง 36 61.02 
อายุ   
      20 - 30 ปี 10 16.95 
      31 - 40 ปี 21 35.59 
      41 - 50 ปี 16 27.12 
      51 ปีข้ึนไป 12 20.34 
สถานภาพ   
       โสด 25 42.37 
       สมรส 33 55.93 
       หยา่ร้าง - - 
       ม่าย 1 1.70 
ระดบัการศึกษา   
       ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 7 11.86 
       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 41 69.49 
       ปริญญาโท 11 18.65 
       ปริญญาเอก - - 
ประเภทต าแหน่ง   
        ขา้ราชการ 37 62.72 
        พนกังานราชการ 4 6.78 
        ลูกจา้ง 9 15.25 
        สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  9 15.25 
รายได้   
        ต  ่ากวา่ 15,000 บาท 18 30.51 
        15,001 - 20,000 บาท 18 30.51 
        20,001 - 30,000 บาท 8 13.56 
        30,001 บาทข้ึนไป 15 25.42 
ระยะเวลาในการท างาน   
        ต  ่ากวา่ 5 ปี 20 33.90 
        ระหวา่ง 6 - 10 ปี 15 25.42 
        ระหวา่ง 11 - 15 ปี 6 10.17 
        ระหวา่ง 16 - 20 ปี 3 5.09 
        21 ปีข้ึนไป 15 25.42 
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 ผลการศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากรที่ท าการปกครองจังหวดัน่าน 

จากผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน พบว่า
ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมีความสุข (Happy) มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
72.60  โดยมิติท่ี 7 ครอบครัวดี (Happy Family) เป็นมิติท่ีบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่านมีความสุข
มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 79.20 รองลงมาคือ มิติท่ี 3 น ้ าใจดี (Happy Heart) มิติท่ี 5 จิตวิญญาณ
ดี (Happy Soul) มิติท่ี 8 สังคมดี (Happy Society) มิติท่ี 1 สุขภาพดี (Happy Body)  มิติท่ี 9 การงานดี (Happy 
Work life) มิติท่ี 4 ความรู้ดี (Happy Brain) มิติท่ี 2 ผอ่นคลายดี (Happy Relax)  โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
78.80 76.00 72.20 72.00 71.40 70.80 และ 68.20 ตามล าดบั ส าหรับมิติท่ี 6 การเงินดี (Happy Money) เป็น
มิติท่ีบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่านมีความสุขนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 65.60 
 
ตารางที ่2 สรุประดบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน 

  

 

 

อนัดบั       ความสุขในการท างาน คะแนนเฉลีย่ ผล 

1 มิติท่ี 7 ครอบครัวดี (Happy Family) 79.20 มีความสุขมาก (Very Happy) 

2 มิติท่ี 3 น ้าใจดี (Happy Heart) 78.80 มีความสุขมาก (Very Happy) 

3 มิติท่ี 5 จิตวญิญาณดี (Happy Soul) 76.00 มีความสุขมาก (Very Happy) 
4 มิติท่ี 8 สงัคมดี (Happy Society) 72.20 มีความสุข (Happy) 
5 มิติท่ี 1 สุขภาพดี (Happy Body) 72.00 มีความสุข (Happy) 
6 มิติท่ี 9 การงานดี (Happy Work life) 71.40 มีความสุข (Happy) 
7 มิติท่ี 4 ความรู้ดี (Happy Brain) 70.80 มีความสุข (Happy) 
8 มิติท่ี 2 ผอ่นคลายดี (Happy Relax) 68.20 มีความสุข (Happy) 
9 มิติท่ี 6 การเงินดี (Happy Money) 65.60 มีความสุข (Happy) 

                  รวม 72.60 มคีวามสุข (Happy) 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ โดยวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตวัอยา่งตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่า F-test เท่ากบั 4.086 และค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 
0.011 และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทต าแหน่ง มีค่า F-test เท่ากบั 3.372 และค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.025 ซ่ึง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส าหรับปัจจยัด้านผูน้ าองค์กร ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ของคนในองค์กร และ
ปัจจยัด้านลกัษณะงาน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) พบวา่ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์ร ค่า r เท่ากบั 0.371 และค่า Sig.  มีค่าเท่ากบั 0.004 ปัจจยั
ดา้นความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ร ค่า r เท่ากบั 0.363 และค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.005 และปัจจยัดา้นลกัษณะ
งาน ค่า r เท่ากบั 0.620 และค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุละประเภทต าแหน่งปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์ร ปัจจยัดา้น
ความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ร และปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขในการท างาน
ของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

                           ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่าสถิต ิ Sig.       ผลการทดสอบ 

เพศ T-test - 0.76 0.448 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 4.086 0.011* ยอมรับ 

สถานภาพ F-test 2.035 0.140 ปฏิเสธ 
ประเภทต าแหน่ง F-test 3.372 0.025* ยอมรับ 

รายได ้ F-test 0.802 0.498 ปฏิเสธ 
ระยะเวลาในการท างาน F-test 1.968 0.113 ปฏิเสธ 
ปัจจยัดา้นผูน้ าองคก์ร Pearson Correlation 0.371 0.004* ยอมรับ 

ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ของคนในองคก์ร Pearson Correlation 0.363 0.005* ยอมรับ 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน Pearson Correlation 0.620 0.000* ยอมรับ 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.05 
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อภิปลายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่าน พบวา่คะแนน
เฉล่ียระดบัความสุขรวมของบุคลากรมีค่าคะแนนเท่ากบั 72.60 ตามเกณฑ์ของเคร่ืองมือ HAPPINOMETER 
จดัอยูใ่นระดบั มีความสุข (Happy) (ช่วงคะแนะ 50.00 – 74.99 คะแนน) แสดงให้เห็นวา่ บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความรักความสามคัคีและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนใน
องคก์ร โดยท่ีท าการปกครองจงัหวดัน่านมีวฒันธรรมในการช่วยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบติังาน บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานก็จะช่วยเหลือช้ีแนะแนวทางการท างานใหแ้ก่บุคลากรท่ีพึ่งมาบรรจุใหม่หรือยา้ย
มาใหม่ การนับถือและให้ความเคารพซ่ึงกันและกนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าบุคลากรมีมิติความสุขในการ
ท างานดา้นน ้าใจดีและจิตวญิญาณท่ีดีในระดบัท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบตามเกณฑ์คะแนน มากไปกวา่นั้นยงั
พบว่าบุคลากรมีความรัก ความเอาใจใส่ของคนในครอบครัว มีการแบ่งเวลาว่างเพื่อให้เกิดกิจกรรมภายใน
ครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวของบุคลากรมีความรักและความอบอุ่นโดยเห็นได้จากคะแนนมิติด้าน
ครอบครัวท่ีดีเป็นมิติท่ีไดค้ะแนน    มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิพฒัน์พงศ์ เข็มปัญญาและ
คณะ (2565.) ท่ีพบว่าภาพรวมความสุขของบุคลากรวิทยาพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม อยู่ในระดบัมี
ความสุข และปัจจยัท่ีส่งผลตต่อความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีท าการปกคครองจงัหวดัน่านมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกาญจณี พนัธ์ุไพโรจน์ (2555.) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของบุคลากร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีพบว่าปัจจยัด้านงาน ปัจจยัด้าน
ผูบ้ริหารผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัดา้น
ค่านิยมร่วมองค์กร และปัจจยัด้านความยึดมัน่ผูกพนั มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. องค์กรควรมีการวดัระดับความสุขในการท างานของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับ                 
การตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อน าผลขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนและด าเนินการแกไ้ขและพฒันาระดบัความสุข
ของบุคลากรใหดี้ยิง่ข้ึน 
 2. ผูบ้ริหารควรมีการผลกัดนัและสะทอ้นให้ราชการส่วนกลางได้ทราบถึงระดบัความสุขด้าน
การเงินของบุคลากรท่ีอยูใ่นระดบัต ่า เพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขท่ีตรงจุดต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเขต                 
จงัหวดัอ่ืน หรือราชการส่วนกลาง เช่น ส านกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เน่ืองจากมีบริบท
การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นจ านวนมากคลา้ยกนั 
 2. ควรมีศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความสุขในการท างาน อาทิ ปัจจยัด้านแรงจูงใจใน             
การท างาน ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการท างาน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
   การวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ี สู่ รูปแบบ  
“โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง และ 2) ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีสู่
รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของครัวเรือน ในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีกรณีศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามวตัถุประสงค์ คือ 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง และครัวเรือนพฒันาพื้นท่ีเรียนรู้ “โคก หนอง นา” รวม 10 
คน   
   ผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ กลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนล าปาง ประกอบด้วย 5 กลไก ได้แก่ 1) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย มีการ
ประสานงานภาคีเครือข่าย ด้วยการบูรณาการการท างานแบบมีส่วนร่วมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 2) กลไก
แผนงานและยุทธศาสตร์ เ ชิ งบู รณาการ ไม่ มี การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แต่ มี 
การก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อบรรลุ เป้าหมายร่วมกัน 3) กลไกการติดตามและประเมินผล ใช้การก ากับ  
ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
4) กลไกการจดัการความรู้ ดว้ยการเช่ือมโยงความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่การพฒันาพื้นท่ีให้เกิดข้ึน 5) กลไก
การส่ือสารสังคม สร้างการรับรู้ให้เกิดการปฏิบติัในวงกวา้ง ซ่ึงกลไกดงักล่าว จะช่วยเสริมพลงัการท างานท่ีมีอยู่
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เดิม โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีร่วมขบัเคล่ือน เกิดเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยืน สู่การขยายผลครัวเรือนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการแกไ้ขปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการพฒันาพื้นท่ีของตนเองใน
รูปแบบ “โคก หนอง นา” ท าให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีมัน่คง สร้างพื้นฐานการพึ่งตนเอง และมีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป ขอ้เสนอแนะการวิจยัในคร้ังน้ี ควรมีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือระดบัศูนยก์บัภาคีเครือข่าย และมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สร้างทีมผูเ้อ้ืออ านวย
กระบวนการเรียนรู้ในการจดัการความรู้ ตลอดจนควรสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนกบัตนเองก่อน และขยายผลแก่
คนในสังคม เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน 

 

ค าส าคญั: โคก หนอง นา, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

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 
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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 self-
reliance 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 
 

บทน า 

 ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยงัคงทวีความรุนแรงและเกิดผลกระทบในวงกวา้งข้ึน ส าหรับประเทศไทย เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีก าลงัประสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจหดตวัรุนแรงท่ีสุดตั้งแต่วิกฤตตม้ย  ากุง้เม่ือปี พ.ศ. 2540 มีแรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการระบาดใหญ่น้ี เกือบ 3 ลา้นคน (พิพฒัน์ เหลืองนฤมิตรชยั, 2563) โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มยากจน
และกลุ่มเปราะบาง เช่น แรงงานนอกระบบ ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทยในหลายมิติ จากการพึ่งพาการเติบโตจากภายนอก ปัญหา
ความไม่เท่าเทียมดา้นเศรษฐกิจ ทั้งระดบัครัวเรือนและระดบัธุรกิจ รวมทั้งดา้นการเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา 
แหล่งเงินทุน รายได ้และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ เป็นหน่ึงในศาสตร์พระราชาท่ีถูกน ามาใช้เป็น
แนวทางน าพาประเทศรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนาท่ีย ั่งยืน ซ่ึ งปัจจัยแห่งความส าเ ร็จน้ี  คือ  
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกดัการบริหารส่วนกลาง
ของสถาบนัการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานบริการดา้นการฝึกอบรม ให้
ค  าปรึกษาทางวิชาการ และส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณะในงานพฒันาชุมชน รับผิดชอบเขตพื้นท่ีบริการใน 8 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวดัเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน แพร่ ล าปาง พะเยา และน่าน ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดด้ าเนินการน าร่องการขบัเคล่ือนหลกัทฤษฎีใหม่ดว้ยศาสตร์พระราชา มาประยุกต์สู่
การพฒันาพื้นท่ีตามการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภยัพิบติั รูปแบบ โคก หนอง นา 
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ประกอบกบัมุ่งเน้นท่ีการพฒันาคนให้มีความรู้และปลูกฝังให้ประชาชนในทุกระดบั น้อมน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เป็นหลกัคิด หลกัการท างาน และหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 
จนกระทัง่เกิดเป็นวิถีชีวิต “อยู่อย่างพอพียง” ท่ามกลางวิกฤตโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงท่ีผ่านมา ได้
ด าเนินการออกแบบ พฒันาพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้ม จากพื้นท่ีว่างและแห้งแลง้ จ  านวนกว่า 7 ไร่ ปรากฏเป็นพื้นท่ี
รูปแบบ “โคก หนอง นา” แบ่งเป็นพื้นท่ีโคก เป็นพื้นท่ีสาธิตการท าเกษตรแบบผสมผสาน พื้นท่ีหนอง ด าเนินการขุด
สระเก็บกกัน ้า เพื่อน าน ้ามาไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ และส าหรับเล้ียงสัตวน์ ้ า พื้นท่ีนา พฒันาพื้นท่ีเป็นแปลงนาขา้วอินทรีย ์
ซ่ึงท าให้สามารกกัเก็บน ้ าในพื้นท่ีไดร้วมประมาณ 11,294.64 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากน้ี ยงัมีฐานเรียนรู้ตาม
หลกักสิกรรมธรรมชาติ เกิดเป็นพื้นท่ีเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบติั เพื่อ
น าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง    
   จากผลการด าเนินงานดงักล่าว จะเห็นไดว้่าศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง ไดจ้ดัตั้งพื้นท่ีเรียนรู้น า
ร่องหน่ึงในตน้แบบตวัอยา่งความส าเร็จเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืนท่ีกระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศ ทั้ง 11 แห่ง ของกรมการพฒันาชุมชน เพื่อรองรับแผนปฏิบติัการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้า
หมายความย ัง่ยนืโลก (SEP to SDGs) ระยะยาว ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงกลไกการขบัเคล่ือนการพฒันา
พื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง และผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีสู่
รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในการแก้ไขปัญหาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ของครัวเรือนท่ีได้ผ่าน
หลกัสูตรการฝึกอบรม ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะน ามาซ่ึงแนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 
แก่ครัวเรือน ชุมชน/หมู่บา้น และหน่วยงานอ่ืน เพื่อหนุนเสริมการสืบสานศาสตร์พระราชาให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษากลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันา
ชุมชนล าปาง  
   2. เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของครัวเรือน ในการแกไ้ขปัญหา
ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

กลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ของศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนล าปาง ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาตามกลไก 357 ของ
คณะกรรมการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (ส านกักรรมาธิการ 1 ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2560) เป็นหลกัการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการศึกษาการขบัเคล่ือนใน
ระดบัศูนย ์ภายใต ้5 กลไก ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในการด าเนินงานร่วมกนั ประกอบด้วย 1) กลไกการประสานงานภาคี
เครือข่าย 2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 3) กลไกการติดตามและประเมินผล 4) กลไกการจดัการ
ความรู้ 5) กลไกการส่ือสารสังคม เพื่อน าไปสู่ผลท่ีเกิดข้ึนในเชิงเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ทั้ง 3 มิติ ของ
การแกไ้ขปัญหาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  
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ทบทวนวรรณกรรม 
   แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
   ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2543) กล่าวถึง การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีต้องการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรวสัดุและการเงิน ให้เป็นไปตามทิศทางท่ี
ก่อให้เกิดความมัง่คัง่ ย ัง่ยืน เพื่อสงวนไวซ่ึ้งคนรุ่นหลงั ซ่ึงการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการ
พฒันาเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดความสมดุลของการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมองค์การ
สหประชาชาติ มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีอาศยักรอบความคิดการพฒันาเป็นมิติ (Dimensions) ทางดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความเช่ือมโยงกนั (สยาม อรุณศรีมรกต และยงยุทธ วชัรดุลย ,์ 2559) เป็น 17 
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้คดัเลือกเป้าหมายท่ีมีความสอดคล้องกบับริบท
พื้นท่ีของกรณีศึกษา จ านวน 7 เป้าหมาย ดงัน้ี 1) มิติสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจน 
เป้าหมายท่ี 2 การขจดัความหิวโหย และเป้าหมายท่ี 4 การไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 2) มิติเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล ้า 3) มิติส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายท่ี 6 การมีน ้าสะอาดและการมีสุขอนามยัท่ี
ดี เป้าหมายท่ี 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายท่ี 15 การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก ซ่ึงหากทั้ง 3 มิติหลกัน้ีเกิดสมดุลยภาพ ก็จะสามารถน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล  
   1) ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยไดย้ึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวิต มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทุกระดบั ให้เกิดประโยชน์
สุขและความมัน่คงของประเทศ โดยใชห้ลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” เป็นหลกัการในการแกไ้ขปัญหา
เชิงพื้นท่ีและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการตามแนว
พระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาประชาชนในระดบัรากหญา้เป็นหลกั   
   2) โคก หนอง นา โมเดล เป็นการจดัการพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ตามภูมิสังคม น ามาประยุกต ์
ศาสตร์พระราชาดา้นการจดัการดิน น ้ า ป่า ตามแนวทางพระราชด าริและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
หลกัคิดการท างาน และการจดัการออกแบบพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตรอย่างย ัง่ยืน โดยเน้นแหล่งน ้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร มีการจดัการเพื่อให้เกิดสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้พื้นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) โคก เป็นพื้นท่ีท่ีมีการถมดินและถมสูงกวา่ปกติของแปลง
ไวส้ าหรับการเพาะปลูก สร้างท่ีอยูอ่าศยั 2) หนอง เป็นพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการน ้ า เพื่อกกัเก็บ
น ้ าสร้างความชุ่มช้ืนในพื้นท่ี 3) นา เป็นพื้นท่ีราบหรือพื้นท่ีวา่งในรูปแบบต่าง ๆ สามารถส่งน ้ าสร้างความชุ่ม
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ช้ืนเพื่อท าการเกษตรได ้(ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2563)  
   แนวคิดเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา  
     จากการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา พบว่า การขบัเคล่ือนสืบสาน
ศาสตร์พระราชาใหย้ ัง่ยนื โดยการพฒันาท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีภาคส่วนอ่ืน ๆ ร่วมบูรณาการการท างาน
เพื่อเสริมกลไกท่ีมีอยู่เดิมของภาครัฐ เรียกว่า “3-5-7” ซ่ึงสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การขบัเคล่ือนดงักล่าว เป็นการขบัเคล่ือนในพื้นท่ีอยา่งนอ้ย 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั
หรือภูมิภาค ระดบัชาติ ดว้ยการมีส่วนร่วมทั้ง 5 กลไก ดงัน้ี 1) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย เป็นการ
ประสานงานของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 
ก าหนดแผนระดบัชาติ เพื่อใช้ก าชบันโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 3) กลไกการติดตามและ
ประเมินผล เป็นการจดัท าตวัช้ีวดัผลลพัธ์ การติดตามและประเมินผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ 4) กลไก
การจดัการความรู้ เป็นการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ต่อยอดและขยายผลองคค์วามรู้ 5) กลไกการส่ือสารสังคม 
เป็นการบอกเล่าเร่ืองราว ส่ือสารให้สังคมได้รับทราบ โน้มน้าวให้เกิดการน้อมน าไปใช้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ผ่านบูรณาการร่วมกบั 7 ภาคี ดงัน้ี ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคส่ือมวลชน จนท าให้การด าเนินงานตาม “3 
ระดบั 5 กลไก และ7 ภาคี” น้ี เป็นกุญแจส าคญัต่อการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา ให้บรรลุเป้าหมายความ
ย ัง่ยนืของโลก      
 

วธิีการวจิัย 
   การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยใชว้ิธีกรณีศึกษา (Case 
Study) ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงตามวตัถุประสงค์ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนด
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 2 กลุ่ม โดยใชห้ลกัการในการก าหนดขนาดผูใ้ห้ขอ้มูลตามแนวทางของ Nastasi and 
Schensul (Nastasi and Schensul, 2003) และพิจารณาจากเกณฑ์ความอ่ิมตวัของขอ้มูลและคุณลกัษณะผูใ้ห้
ขอ้มูล ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร หวัหนา้
งานพฒันาทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานวิชาการ และเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน กลุ่มท่ี 2 คือ ครัวเรือนพฒันาพื้นท่ี
เรียนรู้ “โคก หนอง นา” ในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง ใน 5 อ าเภอ รวม 5 ครัวเรือน ดงัน้ี อ าเภอแจห่้ม อ าเภอเมืองปาน อ าเภอ
แม่ทะ อ าเภอหา้งฉตัร และอ าเภอเสริมงาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
รายบุคคล จ านวน 7 คน และการสนทนากลุ่ม จ านวน 3 คน รวม 10 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน ามาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อหา
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ขอ้สรุปการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง ตามกลไก
การขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา ในแต่ละประเด็นค าถามงานวจิยั 
 

ผลการศึกษา  

   จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเบ้ืองตน้ สามารถอธิบายผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์การวิจยัดงัน้ี
 1. กลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง 
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้ นท่ี  การศึกษาเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม สามารถอธิบายตามกลไกการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาในแต่ละ
กลไก ไดด้งัน้ี  
   1) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย พบว่า การประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เป็น
ลักษณะการประสานงานในแนวด่ิงและแนวนอน โดยใช้รูปแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการข้ึนอยู่กับระดับ
ความสัมพันธ์และการส่ือสาร โดยเชิญผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา 
มาเป็นภาคีเครือข่ายร่วม ไดค้รบทั้ง 7 ภาคี ซ่ึงประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาค
ศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคส่ือมวลชน ในเขตพื้นท่ีบริการ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ผ่านการ
ประชุมช้ีแจงและซกัซ้อมความเขา้ใจกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการสนทนาหรือปรึกษาหารือแนวทางการ
พฒันาพื้นท่ีร่วมกนั ทั้ งน้ี การประสานงานดงักล่าว ได้อาศยัการบูรณาการการท างานแบบมีส่วนร่วม ด้วย
กิจกรรมเอาม้ือสามคัคี การสร้างเครือข่ายผูน้ าผา่นหลกัสูตรการฝึกอบรม และการระดมทรัพยากร เป็นผลให้เกิด
การเช่ือมโยงเครือข่ายในพื้นท่ีในรูปแบบจิตอาสา เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั อย่างไรก็ตาม เครือข่ายการ
ขบัเคล่ือนงานท่ีเกิดข้ึน ยงัคงเป็นความสัมพนัธ์ในวงแคบ เน่ืองดว้ยหน่วยงานขาดการขยายผลการประสานงาน
ในพื้นท่ีต่อไป นอกเหนือจากภาคีเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิม ท าให้ถึงแมว้า่จะมีการประสานงานครบทั้ง 7 ภาคี แต่ยงัมี
บางหน่วยงานในแต่ละภาคีเท่านั้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนดงักล่าว   
   2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ พบวา่ ภายหลงัปี พ.ศ. 2562 ศูนยศึ์กษาและพฒันา
ชุมชนล าปาง ไม่มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แต่มีแผนพฒันาสถาบนัการพฒันาชุมชน ระยะ 4 ปี 
ถูกน ามาใชเ้ป็นแผนยุทธศาสตร์หลกั พนัธกิจ และประเด็นการพฒันาแทน ทั้งน้ี จากการขบัเคล่ือนการพฒันา
พื้นท่ี ท าให้หน่วยงานไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ข้ึนว่า “พื้นท่ีตน้แบบ โคก หนอง นา พฒันาคุณภาพชีวิต จิตอาสา
บริการ ศูนยฝึ์กอบรมมาตรฐานแห่งลา้นนา” แสดงถึงการมุ่งเน้นยกระดบัศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื เป็นผลใหก้ารขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนัการ
พฒันาชุมชน แต่ผิดหลกัการของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เน่ืองจากถึงแมว้่าได้ด าเนินการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนแลว้ แต่ยงัขาดความต่อเน่ืองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทางการ
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บริหารงานภายในหน่วยงานเองฟ    
   3) กลไกการติดตามและประเมินผล พบวา่ 1) ดา้นบริบท การขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าว เป็นการ
ขบัเคล่ือนงานในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เพื่อแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ การขบัเคล่ือนกิจกรรมในระดบับริหารและ
ระดบัปฏิบติัการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการสนบัสนุนการบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ทั้งคน งาน 
ความรู้ และงบประมาณ 3) ดา้นกระบวนการ พบวา่ การขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีมี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. สร้าง
ความร่วมมือร่วมกบัภาคีเครือข่าย 2. สร้างการรับรู้และเขา้ใจเป้าหมายร่วมกนัในระดบัผูบ้ริหาร 3. สร้างทีม
ผูน้ าการขบัเคล่ือนและประสานงาน 4. พฒันาบุคลากร/ครัวเรือน “หวัไว ใจสู้” สร้างเครือข่ายขยายผลในพื้นท่ี 5. 
พฒันาทีมออกแบบ “โคก หนอง นา” เกิดเป็นครัวเรือนตน้แบบ และ 6. พฒันาศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี ยงัมีการติดตามและประเมินผล ผ่านศูนยป์ระสานงานและ
สนับสนุนการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ี ระดับภาคข้ึน เพื่อก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคให้บรรลุผลตามเป้าหมายก าหนด 4) ดา้นผลผลิต พบวา่ เกิดการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ 
“โคก หนอง นา” และยกระดบัเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน เพื่อรองรับ
การฝึกอบรมประชาชนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดน้้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้จน
เป็นวิถีชีวิต รวมถึงแสวงหาความร่วมมือการพฒันาชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน    
 4) กลไกการจัดการความรู้ พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการขับเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ี ได้น า
กระบวนการจดัการความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ี โดยน าความรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/ชุมชน 
ทางด้านการเ รียน รู้ศาสตร์พระราชา  เกษตรทฤษฎีใหม่  และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยกุตสู่์การพฒันาพื้นท่ีรูปแบบ “โคก หนอง นา” ผา่นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ท าให้เกิดหลกัสูตรการฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบับริบทพื้นท่ีและสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรของศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ประกอบกบัมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบของทีม
วทิยากรและครูพาท าประจ าฐานเรียนรู้มีความเด่นชดัท่ีสุดในกระบวนการจดัการความรู้ ท าให้เกิดการเช่ือมโยง
ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และขยายผลการพฒันาพื้นท่ีใหเ้กิดข้ึนจริงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม องคค์วามรู้
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ยงัขาดการจดัเก็บความรู้แยกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบมากนัก ทั้ งเชิงเอกสารและ
ฐานขอ้มูลเพื่อการศึกษาคน้ควา้ฟ   
 5) กลไกการส่ือสารสังคม พบวา่ มีการสร้างการรับรู้ในรูปแบบของการส่ือสารมวลชน ท่ีมุ่งให้เกิด
การส่ือสาร เพื่อน้อมน าศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติระดับครัวเรือน สู่การขยายผลในชุมชนและสังคมในวงกวา้ง ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ 
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การด าเนินงานในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือสังคม
ออนไลน์ เป็นผลให้บุคคลภายนอกได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จากผล 
ส าเร็จของการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในการแก้ไขปัญหาท่ีสังคมก าลงัเผชิญอยู่ อนัเป็น 
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 
   2. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนพฒันาพื้นท่ีเรียนรู้ “โคก หนอง นา” ท่ีได้ผ่าน
หลกัสูตรการฝึกอบรม พบวา่ ครัวเรือนไดรั้บการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถเป็นแกน
น าในการขบัเคล่ือนการนอ้มน าศาสตร์พระราชาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบติัในรูปแบบ “โคก 
หนอง นา” ในพื้นท่ีไดจ้ริง เกิดเป็นศูนยเ์รียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ระดบัหมู่บา้น ส าหรับการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมดว้ยวิถีชีวิตแบบพอเพียง ทั้งในระดบับุคคล ครัวเรือน และชุมชนต่อไป ทั้งน้ี พบวา่ ผลท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่าว สามารถแกไ้ขปัญหาทั้ง 3 มิติ ดงัน้ี  
   1) ด้านสังคม พบว่า ผลท่ีเกิดข้ึนท าให้ครัวเรือนมีแหล่งอาหารท่ีสมบูรณ์และเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ จากการปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง และการเล้ียงสัตว ์เช่น ไก่ ววั เป็ด หมู ในพื้นท่ีโคก เล้ียงสัตวน์ ้ า
และพืชน ้า ในพื้นท่ีหนอง และปลูกขา้วหรือพืชอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีนา ท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างหลากหลาย รวมถึงสามารถแบ่งปันผลผลิตท่ีได้สู่คนในชุมชนในกลุ่มผูด้้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
นอกจากน้ี ยงัสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ดา้นทกัษะอาชีพเพื่อพฒันาวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ผา่นกิจกรรมเอาม้ือสามคัคี การพฒันากลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพท าปุ๋ยหมกั กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อ
สร้างอาชีพและเสริมรายไดใ้นครัวเรือน อย่างไรก็ตาม พบว่า การพฒันาพื้นท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ความยากจนและปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนไดใ้นระยะสั้น เป็นเพียงการลดรายจ่ายในการด ารงชีวิต เน่ือง
ดว้ยจ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลาเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนในระยะยาว  
   2) ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ครัวเรือนสามารถเล้ียงชีพตนเองได ้ผ่านการบริหารจดัการพื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบกบัการสนบัสนุนจากภาครัฐและภาคีเครือข่าย ท า
ให้ครัวเรือนท่ีไม่มีงาน ไม่มีรายได ้แต่มีท่ีดินท ากิน สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีของตนเอง สร้างแหล่ง
อาหาร สร้างรายได ้และสร้างอาชีพท่ีมัน่คง  
   3) ด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ท าให้ครัวเรือนสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจ  ากดั ก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดสู้งสุด อีกทั้ง ยงัสามารถฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้กลบัมาอุดม
สมบูรณ์ ดว้ยการเพิ่มพื้นป่าในชุมชน ฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนน ้ า เพื่ อการ เกษตรและการอุ ปโภคบริ โภคในค รั ว เ รื อน เ ป็ นผลให้ ส ามารถลดปั จจั ย 
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ท่ีท  าให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาภยัแล้ง และอุทกภัย ท่ีเกิดข้ึนจากการผนัผวนของสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
   การขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง 
เป็นการนอ้มน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ผา่นการบูรณาการการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ดว้ยหลกัการท างานแบบ “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” ยึด “ประชาชน” เป็นศูนยก์ลาง เพื่อแกไ้ขปัญหา
เชิงพื้นท่ีและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ตามหลกัการของศาสตร์พระราชา พร้อมกบัอาศยัการขบัเคล่ือน
สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาน้ี เม่ือน ามาวิเคราะห์การขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์
พระราชาตามกลไก 357 ของคณะกรรมการขบัเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ (ส านกักรรมาธิการ 1 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2560) ท่ีไดก้  าหนดกลไกการมีส่วนร่วม 
ทั้ง 5 กลไก ดงัน้ี 1) กลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 2) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 3) กลไก
การติดตามและประเมินผล 4) กลไกการจดัการความรู้ 5) กลไกการส่ือสารสังคม พบวา่ หน่วยงานมีการขบัเคล่ือน
การพฒันาพื้นท่ีดว้ย 5 กลไก เพื่อเสริมพลงัการท างานท่ีมีอยูเ่ดิม โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีร่วมขบัเคล่ือน
ในพื้นท่ี ท าให้สามารถระดมทรัพยากร และดึงจุดแข็งและพลงัของแต่ละภาคีท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ภาครัฐ 
(พลงัสั่งการ) ภาคประชาชนและภาค ประชาสังคม(พลงัพลเมือง) ภาคเอกชน (พลงัจดัการ) ภาควิชาการ (พลงั
ปัญญา) ภาคศาสนา (พลงัศรัทธาและคุณธรรม) ภาคส่ือสารมวลชน (พลงัส่ือสาร) เพื่อร่วมกนัพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาดว้ยเป้าหมายเดียวกนัคือ การแกไ้ขปัญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวิตในหลายมิติ อนัเป็นการแกไ้ข
ปัญหาอย่างย ัง่ยืน และถึงแม้ว่า การขบัเคล่ือนแต่ละกลไกการมีส่วนร่วมฃองหน่วยงานยงัไม่เข้มแข็ง
เท่าท่ีควร แต่หากหน่วยงานสามารถประสานพลงัภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ดว้ย 5 กลไกน้ี ก็
สามารถช่วยหนุนเสริมเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เกิดเป็นผลส าเร็จ
ท่ีเป็นรูปธรรม และขยายผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปได ้  
   ผลของการขบัเคล่ือนการพฒันาพื้นท่ีสู่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
ล าปาง น ามาซ่ึงผลส าเร็จของการขยายผลในภาคครัวเรือน เม่ือน ามาวิเคราะห์ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (สยาม อรุณศรีมรกต และยงยุทธ วชัรดุลย์ , 2559) ใน 3 มิติ 7 เป้าหมาย 
ท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมได้จริง แต่จ าเป็น 
ต้องอาศยัความเพียร ความอดทน และระยะเวลาในการพฒันาพื้นท่ีให้เกิดผลส าเร็จ แสดงให้เห็นถึง 
การมุ่งสร้างความเขม้แข็งและความมัน่คงในชีวิตดว้ยการพึ่งตนเอง และ “ระเบิดจากขา้งใน” คือ สามารถบริหาร
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จัดการพื้นท่ีท ากินของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกพืช ปลูกผักสวนครัว และ 
เล้ียงสัตว ์ท าใหเ้กิดความพออยู ่พอกิน พอใช ้และพอร่มเยน็ ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานเสียก่อน สู่
ขั้นกา้วหนา้ คือ ท าบุญ ท าทาน เก็บรักษา คา้ขาย และเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายต่อไป ซ่ึงหากครัวเรือนมีพื้นฐาน
ท่ีมัน่คงดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก็เพียงพอแลว้ส าหรับการพฒันาสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตของตนเพื่อ
สร้างความเจริญใหเ้กิดข้ึน น าไปสู่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” อยา่งแทจ้ริง  
   ข้อเสนอแนะการวจัิย  
   1. ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมาย 
ความย ัง่ยืนโลก (MOU) ระดบัศูนยร่์วมกบัภาคีเครือข่าย เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกาศเจตนารมณ์น้อมน า
ศาสตร์พระราชาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใชเ้ป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ท าใหก้ารประสานงานสร้างความร่วมมือมีความชดัเจนและเป็นระบบมากข้ึน   2. ควรมีการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบติัการขับเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้า
หมายความย ัง่ยืนโลก (SEP to SDGs) ระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางเป้าหมาย พนัธกิจ และประเด็นการพฒันาท่ี
สามารถบูรณาการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน ท าให้การบริหารงานเกิดความชดัเจน และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
   3. ส่งเสริมการสร้างทีมผูเ้อ้ืออ านวยกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการความรู้ (Knowledge Facilitator) เพื่อ
จดัเก็บองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบของทั้งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ภาคีเครือข่าย และครัวเรือนพฒันา โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้
มาช่วยในการจดัการความรู้ เป็นไปในลกัษณะของการเล่าเร่ืองราว แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกนั สู่
การจดัตั้งเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบติัข้ึนในพื้นท่ี  
  4. การเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement) เป็นเหตุการณ์ส าคญัในการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิง
พฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ด้วยการคิดบนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากมุ่ง
แข่งขันเป็นมุ่งสร้างสรรค์และแบ่งปัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยสร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึน 
กบัตนเองก่อน เพื่อเป็นแบบอยา่งและขยายผลใหเ้กิดข้ึนกบัคนในสังคมต่อไป 
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แนวทางการจดัตั้งศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทคดัย่อ  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของบุคลากร ท่ีมีต่อศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และน าเสนอแนวทางการจดัตั้งศูนยฯ์ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง (อบจ.ล าปาง) กลุ่มตวัอยา่งเพื่อ
เก็บขอ้มูลคือบุคคลากรท่ีปฏิบติังานท่ี อบจ.ล าปาง จ านวน 160 คน  ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ฏิบติังานมีความ
คาดหวงัให้มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูป้ฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญ รวมไปถึงการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกนัวางแผนเพื่อก าหนดทิศทางอยา่งเป็นระบบในการจดัตั้ง
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศของ อบจ.ล าปาง จากผลการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของความคาดหวงัท่ีไดใ้นคร้ัง
น้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้เสนอแนวทางส าหรับการจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศภายขององคก์ารแห่งน้ีต่อไป
ในอนาคต 
 

ค าส าคญั: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ,ความคาดหวงั, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 
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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 
 

บทน า 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายโทรคมนาคมมาเช่ือมเขา้ด้วยกนั เพื่อส าหรับการรับส่งขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการประมวลผล และจดัท าให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมาย สะดวกต่อการน ามาใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกบัแต่ละองค์กร (พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ 2543) ดงันั้นเห็นไดจ้ากการน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูล เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูล การแกไ้ข
ขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูลสารสนเทศผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
จากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัอีกท่ีแห่งหน่ึง  ดว้ยประโยชน์หลายประการท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
 การบริหารจดัการขององคก์ร ขอ้มูลข่าวสารนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริหารองคก์รท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ วางแผนปฏิบติังานและตดัสินใจ การท่ีจะได้ข้อมูลข่าวสารท่ีมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีคุณภาพ จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครืองมือในการสืบคน้ประมวลและจดัเก็บ
ขอ้มูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ตาม
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีองคก์รใดจะไดรั้บประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดนั้น ก็
ข้ึนอยู่กบัความพร้อม และทิศทางการพฒันาท่ีเหมาะสมของแต่ละองค์กรนั้นๆ (สุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ 
2550 ,หนา้ 3)   
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 การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งพึ่งพา
อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
ในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานองค์กร รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลเป็นตวัเลข เชิงสถิติ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อส่ือสารและการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ลดปัญหาการจดัเก็บขอ้มูล และลดขั้นตอนการท างาน โดย
อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการขบัเคล่ือนการท างานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัล าปางไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบแฟ้มเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ของแต่ละกอง 
ซ่ึงยงัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนกลางอยา่งเป็นระบบ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปาง (อบจ.ล าปาง) มีแผนจดัตั้ งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง เพื่อเร่งปรับตวัเพื่อรับกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
และสร้างประสิทธิภาพในการท างานเพื่อประชาชน เพราะฉะนั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงั
ของหน่วยงานในสังกดัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปางท่ีมีต่อศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัล าปาง และบทบาทหน้าท่ีของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ล าปาง ดงันั้น ผูศึ้กษาในฐานะเป็นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสังกัด อบจ.ล าปาง จึงสนใจท่ีจะศึกษาแนว
ทางการจดัตั้ งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง เพื่อเป็นต้นแบบและ
ประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปางต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของหน่วยงานในสังกดัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ท่ีมีต่อ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง     
  2. เพื่อน าเสนอโครงสร้างและแนวทางในการท างานของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 
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กรอบแนวคดิ 
 

 
 

แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  
 รูปแบบการจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีของ
กลุ่มผูใ้ชง้าน โดยตวัทฤษฎีไดถู้กพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล โดยประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ 1. ตวัแปรภายนอก 2. การรับรู้ถึงประโยชน์ 3. รับรู้ว่าใช้งานง่าย 4. ทศันคติต่อการใช้งาน 5. ความ
ตั้งใจใช ้6. การใชง้านจริง ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) 

 
Davis (1989) ไดค้น้พบวา่เม่ือมุมมองทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มผูใ้ชง้าน มีความเช่ือวา่

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จไดแ้ลว้        จะส่งผลให้
เกณฑก์ารรับรู้ประโยชน์สูงข้ึนดว้ย 

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information Systems: 
MIS) 
 1) การจดัการเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการเพื่อใหเ้กิดสารสนเทศท่ีมีประโยชน์
ต่อองค์กร การน าเทคโนโลยีและระบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีหลาย
องค์กรให้การยอมรับและพยามพฒันาให้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการขององคก์รมากท่ีสุดแต่หลายองคก์รมกัประสบปัญหาของการน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งไม่เหมาะสมหรือไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน (Cecez-kecmanovic,Kautz&Abrahall,2014) 
 2) การก าหนดบทบาทโดยผูบ้ริหารเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการผลกัดนัใหแ้ผนงานหรือนโยบายต่าง ๆ ขององคก์ร มุ่งไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผน การก าหนดยทุธศาสตร์หรือ แมก้ระทั้ง ผูใ้ชง้านทัว่ไปก็ถือเป็น
กลุ่มบบุคคลท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ผูบ้ริหาร ทั้งน้ีกลุ่มบุคคลดงักล่าวจะสามารถร่วมกนัระดมสมอง
และปรับแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร ดงันั้นการก าหนดบทบาท
ของผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงประกอบดว้ยส่วนส าคญัคือ การก าหนดแนวทางให้ผูบ้ริหารไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการด าเนินงาน (นรังสรรค  วไิลสกุลยง 2563) 
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 3) ความส าเร็จขององค์กร นอกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศแล้ว  การ
บริหารทรัพยากรบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ความใจ ทกัษะความสามารถท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้
งานเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ หรือเพิ่มทกัษะทางวิชาชีพนัน่เองดงันั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
และทกัษะดา้นเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ องคก์รจะตอ้งจดัให้มีการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศ (Eiampit, 2010; Ahsan, 2010) 
 3. แนวคิดและทฤษฎีการจดัโครงสร้างองคก์าร 
 โครงสร้างองค์การหมายความว่า เป็นการรวมตวักนัของ กลุ่มบุคคล เพื่อท่ีจะท ากิจกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึง โดยอาศยัความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลนั้น มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลใน
องคก์าร มีขอบเขตการท างานท่ีชดัเจน อาศยัการส่ือสาร การร่วมมือประสานงานกนัของสมาชิก จนกระทัง่
กิจกรรมนั้นบรรลุเป้าหมายขององคก์ารและสมาชิก ทุกคน (กุลยา ตนัติผลาชีวะ 2542, หนา้ 32) 
 4. การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การกระจายอ านาจนั้นเป็นหลกัการหน่ึงของการจดัระเบียบในรูปแบบการปกครองประเทศ เป็น
การโอนอ านาจจากการปกครองส่วนกลางไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการเอง  ซ่ึงความส าคญั
ของการกระจายอ านาจ คือท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินรู้จกัการปกครองตนเอง   เป็นรากฐานส าคญัของการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย โดยหลกัการในการกระจายอ านาจคือ องคก์ารมีลกัษณะเป็นนิติบุคคล อิสระ
ในการบริหารงานและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินในการคดัเลือกผูบ้ริหารเขา้มาท าหนา้ท่ีภายใตง้บประมาณของตน (Turton Andrew 1987) 
 5.บทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมี
พื้นท่ีดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจงัหวดั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีการจดับริการสาธารณะให้กบัประชาชนตาม
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินตน ในมาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ขอ้ 9 กล่าวถึงวา่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปางสามารถ
ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในทอ้งถ่ินของตนท่ีรับผิดชอบร่วมไปถึงการส่งเสริมเทคโนโลยี
ในองคก์รอีกดว้ย  (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542) 
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วธิีการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการศึกษาเชิงปริมาณ Quantitative Research โดยผูว้จิยัมุ่งศึกษา วิเคราะห์ความ
คาดหวงัหน่วยงานในสังกดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปางมีต่อเทคโนลีสารสนเทศ และน าผลการ
วเิคราะห์ท่ีได ้น ามาเป็นขอ้มูลประกอบ เพื่อสร้างขอ้เสนอแนวทางการท างานของศูนยฯ์ 
 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการน ามาใช้ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งคือบุคคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ 1. ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัล าปาง รองปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 2. ผูป้ฏิบติังานระดบัตั้งแต่ ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ ขา้ราชการ และพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
 การเก็บรวบรวม ผูว้จิยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถามบุคคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ล าปาง แจกแบบสอบถามทั้งหมด 221 ใบ  ตามจ านวนของผูป้ฏิบติังาน ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ไดก้ลบัมา
จ านวน 160 ใบ คิดเป็นร้อยละ 72.40 โดยผู ้วิจ ัยหรือผู ้ช่วยได้ร่วมอธิบายแบบสอบถาม ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ตอบแบบสอบด้วยตนเอง  ภายใต้การควบคุมดูแลของผู ้วิจ ัยอยู่ตลอดเวลาการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยในตวัแบบสอบถาม 
 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนในการน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 2. ความคาดหวงัของหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปาง ท่ีมีต่อศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมาตรฐานส่วนการ
ประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิรท ์(Likert Scale) โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนและเกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 
 

ช่วงคะแนน ระดบัความคาดหวงั 
4 .50  – 5 .00 มากท่ีสุด 
3 .50 – 4 .49 มาก 
2 .50 – 3 .49 กลาง 
1 .50 – 2 .49 นอ้ย 
1 .00 – 1 .49 นอ้ยท่ีสุด 

  

 3. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 
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การประมวลผล 
 การประมวลผลงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ 1) วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 2) วิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคาดหวงั โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย  
 

ผลการศึกษา  
 ผลการประเมินความคาดหวงัของหน่วยงานในสังกดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง  ท่ีมีต่อ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ดงัน้ี 
 ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคาดหวงัของหน่วยงานในสังกดัขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ท่ีมีต่อศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 

ความคาดหวังหน่วยงานในสังกดัของ อบจ.ล าปาง ที่มีต่อศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ อบจ.ล าปาง 

ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดบัความ
คาดหวัง 

1. ด้านสถานที ่ 4.22 0.54 มาก 
1. จดัตั้งเป็นหน่วยงานและมีพื้นท่ีเฉพาะ ท่ีมีความเป็นสดัส่วน แยกจากกอง/ฝ่ายอ่ืนๆ 
2. สถานท่ีสามารถมองเห็นง่าย สะดวกต่อการเดินทางไปใชบ้ริการ 
3. มีระบบรักษาความปลอดภยั ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช/้อุปกรณ์ต่างๆ 
ป้องกนัภยัและระบบป้องกนัขอ้มูล 
4. มีการออกแบบและวางระบบ ใหมี้ความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร ท่ีสามารถอ านวยความสะดวก และสามารถตอบสนองต่อการใชง้าน ของทั้ง
ผูป้ฏิบติังานในศูนยฯ์ และผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อส่ือสารและคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

4.62 
3.89 
3.93 

 
4.44 

 
 
 

0.55 
0.49 
0.46 

 
0.66 

 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

2. ด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน/บริการ 4.34 0.48 มาก 
1. มีระบบเทคโนโลยีดา้นการใหบ้ริการขอ้มูล/สารสนเทศ ท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
สะดวก และรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก 
2. ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ท่ีสามารถช่วย
สนบัสนุน/ใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์ร ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีช่วยใหก้ารประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเป็นไป
ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า   
4. ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน 
5. ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนใหก้บัภาครัฐ หน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานทอ้งถ่ิน และประชาชน ในดา้นต่างๆ การวางแผนบริหารจดัการ
พฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.54 
 

4.51 
 

 
 

4.17 
 

4.28 
4.19 

 

0.50 
 

0.53 
 

 
 

0.50 
 

0.45 
0.42 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
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3. ด้านการรับรู้ประโยชน์  4.14 0.49 มาก 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศท าใหก้ารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่ง รวดเร็วยิง่ข้ึน 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนต์่อการคน้หาขอ้มูล เพื่อน าไปใช ้ในการปฏิบติังานได้
อยา่งรวดเร็วเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งแม่นย  า 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังานและท าใหท่้านมีเวลาเพิ่มข้ึน 
ในการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
ในการบริหารงานและแนวทางในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
5. มีการแจกคู่มือในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ ช่วยให้
สะดวกต่อการใชง้าน 
6. หน่วยงานของท่านมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. หน่วยงานของท่านมีฝ่ายรับผดิชอบ จดัท าและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานท่ีเหมาะสม สามารถติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบไดโ้ดยตรง 

4.24 
4.59 

 
4.51 

 
4.32 

 
4.26 

 
3.48 
3.59 

0.44 
0.51 

 
0.51 

 
0.47 

 
0.44 

 
0.55 
0.53 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

 

4. ด้านความตั้งใจใช้งาน 4.39 0.52 มาก 
1. ท่านมีความตั้งใจและยินดีท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของท่านใน
อนาคต 
2. ท่านท าความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใชก้บัการท างานได้
อยา่งถูกตอ้ง 
3. ท่านจะแนะน าประโยชนจ์ากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานใหก้บัผูอ่ื้นดว้ย
ความเตม็ใจ 
4. พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
อบจ.ล าปาง ท่ีจะจดัตั้งข้ึนในอนาคต 
5. ยินดีท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้
กบัการท างานของท่าน 

4.42 
 

4.38 
 

3.84 
 

4.73 
 

4.61 
 

0.51 
 

0.51 
 

0.64 
 

0.46 
 

0.50 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

5. ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ  4.51 0.48 มากที่สุด 
1. การมีขอ้มูลและสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
2. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม คุม้ค่า 
3. มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานตามความเช่ียวชาญ 
4. มีการจดัการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เคร่ืองมือเคร่ืองใช/้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) อยา่งเหมาะสม 
5. มีการปรับปรุงและพฒันาซอฟตแ์วร์อยา่งต่อเน่ือง 
6. สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการอบรมและเสริมทกัษะอยา่งสม ่าเสมอ 
7. การเสริมสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความมุง่มัน่ในการปฏิบติังาน 
8. การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. การใหค้วามร่วมมือของบุคลากร 
10. มีกระบวนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 
11. ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกนัวางแผน ก าหนดทิศทางและแกไ้ข ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

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 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 

 
ผลการประเมินความคาดหวงัดา้นท่ี 1 สถานท่ี ( x = 4.22 ,SD=0.54) โดยรวมความคาดหวงั   อยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงผลประเมินแสดงให้เห็นวา่ การจดัตั้งเป็นหน่วยงานและพื้นท่ีเฉพาะ มีความเป็นสัดส่วน แยก



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 379 PSPARN 2022  

จากกอง/ฝ่ายอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีสุด รองลงมาความคาดหวงัการออกแบบและวางระบบ ให้มีความ
เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ใหส้ามารถใชง้านไดโ้ดยสะดวก 
 ผลการประเมินความคาดหวงัดา้นท่ี 2 ความยากง่ายต่อการใช้งาน/บริการ (x = 4.34,SD=0.48) 
โดยรวมความคาดหวงัอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลประเมินแสดงให้เห็นว่า การมีระบบเทคโนโลยีด้านการ
ให้บริการข้อมูล ท่ีผูใ้ช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีสุด 
รองลงมาคือ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีระบบขอ้มูล ท่ีสามารถช่วยสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินความคาดหวงัด้านท่ี 3 การรับรู้ประโยชน์ (x =4.14, SD=0.49) โดยรวมความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผลประเมินแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการคน้หา
ขอ้มูล เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งแม่นย  า มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีสุด 
รองลงมาคือ เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังานและท าใหท้่านมีเวลามากเพิ่มมากข้ึน 
 ผลการประเมินความคาดหวงัดา้นท่ี 4 ความตั้งใจใชง้าน (x =4.39,SD=0.52) โดยรวมความคาดหวงั
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลประเมินแสดงใหเ้ห็นวา่ พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินงานของ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ อบจ.ล าปางท่ีจะจดัตั้งข้ึนในอนาคต มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ท่านยินดีท่ีจะ
เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ถึงวธีิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บัการท างานของท่าน 
 ผลการประเมินความคาดหวงัดา้นท่ี 5 การบริหารจดัการสารสนเทศ  (x =4.51,SD=0.48) โดยรวม
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลประเมินแสดงให้เห็นว่า การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ผูป้ฏิบติังานตามความเช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกนัวางแผน 
ก าหนดทิศทางและการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ผลการประเมินระดบัความคาดหวงัของหน่วยงานในสังกดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ท่ี
มีต่อศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปางโดยรวมอยูใ่นระดบัความคาดหวงัมาก 
ทั้งน้ีมีผูป้ระเมินมีความคิดเห็นเกาะกลุ่มไปทิศทางเดียวกนั อยู ่4 ดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก
คือ ดา้นสถานท่ี ดา้นความยากง่ายต่อการใชง้าน/บริการ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นความตั้งใจใชง้าน โดย
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือด้านความตั้ งใจใช้งาน แสดงให้ถึงความตั้ งใจท่ีจะใช้งานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (Cecez-Kecmanovic  2014) ท่ีพบวา่ การ
จดัการเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อองคก์ร การ



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 380 PSPARN 2022 

น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีหลายองคก์รให้การ
ยอมรับและพยามพฒันาให้เทคโนโลยีและระบสารสนเทศมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์กร
มากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีผลการประเมิน พบวา่ดา้นการบริหารจดัการสารสนเทศมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดจากทั้ง    5 ดา้น 
ซ่ึงผลประเมินการก าหนดบทบาทหน้า ท่ีของผู ้ปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญ มีค่า เฉล่ียสูงท่ีสุด                     
(x =4.80,SD=0.40) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกนัวางแผน ก าหนดทิศทางและการแกไ้ขปัญหา
อย่างเป็นระบบ (x =4.70,SD=0.46)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา นรังสรรค ์วิไลสกุลยง (2563) ท่ีพบว่าการ
ก าหนดบทบาทผูบ้ริหารเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ผลกัดนัให้แผนงาน โครงการ และนโยบายต่างๆขององคก์ร มุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธ์ิ
ภาพ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ หรือแมก้ระทัง่ผูใ้ชง้านทัว่ไป 
ซ่ึงถือว่ากลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าผูบ้ริหาร ทั้งน้ีกลุ่มบุคคลดงักล่าวจะสามารถเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ในการระดมสมองและหาแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกบับริบทของ
องคก์ร ดงันั้นการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั คือการ
ก าหนดแนวทางใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการจดัตั้งศูนยด์งักล่าว ในอบจ.ล าปางในอนาคต สามารถด าเนินการไดต้าม 

พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 โดยมาตราท่ี 17 บงัคบัมาตรา 16 ไดก้ล่างถึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารด าเนินการบริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน
ในเขตพื้นท่ีของตนเอง ทั้งยงัสามารถส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานและบริการประชาชนไดร้วดเร็วมากข้ึน ซ่ึงอบจ.ล าปาง มีอิสระในการบริหารงานภายใตก้ารก าหนด
ทิศทางของผูบ้ริหาร มีงบประมาณในการด าเนินงานเป็นของตนเองสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดของ Turton 
Andrew 1987 ท่ีไดอ้ธิบายถึงหลกัการกระจายอ านาจขององคก์ารปกครองนั้น มีอ านาจหน้าท่ีอิสระในการ
บริหารงาน ความมีอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงของการกระจายอ านาจการ
ปกครอง มีงบประมาณในการด าเนินการเป็นของตนเอง และเป็นผูก้  าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงาน
ภายในองคก์ร ดงันั้นอบจ.ล าปางควรมีแนวทางการด าเนินงานและโครงสร้างตามขอ้มูลจากผลวิจยั ดงัน้ี 

1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ อบจ.ล าปาง เป็นนโยบายของนายก อบจ.ล าปาง ควรมีการจดัประชุม 
และระดมความคิดผูป้ฏิบติังานในองคก์ร เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการจดัศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ใหผู้บ้ริหารเป็นผูก้  าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 
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2. ควรมีการจดัอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ  

3. ควรเตรียมความพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายในอนาคตให้มีประสิทธิมากข้ึน หากมีการจดัตั้ง
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากผลวิจยัพบว่าค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

4. การจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศฯ ควรจดัตั้งเป็นหน่วยงานและมีพื้นท่ีเฉพาะส่วนแยกจาก
กองและฝ่ายอ่ืนๆ  และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานตามความเช่ียวชาญ ดงัภาพท่ี 2 
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บทคดัย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์
(OTOP) ในอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย รวมจ านวน  115 ราย ผลการศึกษาพบว่า การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ยอดจ าหน่ายลดลงอยา่งมาก (ร้อยละ 95.23) รองลงมาไดแ้ก่ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลดน้อยลง (ร้อยละ 91.23) และเกิดปัญหาสินคา้เส่ือมคุณภาพจากการเก็บไว้
นาน (ร้อยละ 88.57) โดยผูป้ระกอบการมีการปรับตวัในดา้นผลิตภณัฑ์โดยการเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑใ์หม้ากข้ึน และพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์มีความสะดวกต่อการจดัส่งสินคา้เม่ือมีการสั่งของผา่นช่องทาง
ออนไลน์ ส าหรับประเด็นด้านราคา มีการปรับลดราคาผลิตภณัฑ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มยอด
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จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ประเด็นสุดทา้ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ มีการจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์
เพิ่มข้ึน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และแบ่งปันความรู้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ แต่ยงัคงใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดแบบเดิม คือ การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในอ าเภอ
เมืองเชียงราย ควรส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ และการใช้เทคโนโลยี การ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ หรือ การสร้างเพจจ าหน่าย
สินคา้ของตนเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ผูป้ระกอบการในการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ในอนาคต 
 

ค าส าคญั: การปรับตวั, ไวรัสโคโรนา 2019, ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
 

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.  



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 385 PSPARN 2022  

 

Keywords:  Adaptation, COVID-19, One Tambon One Product Entrepreneur 
 

บทน า 
 การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ โควิด-19 (COVID-19) มีตน้ก าเนิดใน
นครอู่ฮัน่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 ท  าให้มีการแพร่ระบาดและมีผูติ้ด
เช้ือหลายลา้นคนทัว่โลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ (ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล, 2564) 
 และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคมในวงกวา้ง ทั้งในระดบัประเทศ 
และระดบัภูมิภาค โดยมีการแพร่ระบาดในเกือบทุกจงัหวดัของประเทศไทย โดยผลกระทบดา้นเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัคือ ท าให้อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจของประเทศไทยติดลบ โดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ี
ตอ้งสูญเสียรายได้กว่า 1.89 ล้านล้านบาท แรงงานตกงานเป็นจ านวนมาก มีผลต่ออ านาจการจบัจ่ายของ
ประชาชน รายไดข้องครัวเรือนท่ีลดลง ท่ามกลางภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน (ส านกัข่าว   อิศรา, 2564) การ
เกิดข้ึนของสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้อนัเน่ืองมาจากการปรับรูปแบบวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคและรวมถึงการ
ปฏิบติัตามมาตรการการควบคุมโรคของหน่วยงานภาครัฐ 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นโครงการหน่ึงภายในกรอบการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดรั้บแนวคิดการด าเนินโครงการมา
จากประเทศญ่ีปุ่น (Oita International Center: OIC) และน ามาปรับใชก้บัประเทศไทย การด าเนินงานโอทอป 
(OTOP) ท่ีผา่นมาไดป้ระสบปัญหาหลายดา้นทั้งดา้นสินคา้และการบริหารจดัการกลุ่ม (สุมาลี รามนฏั, 2557) 
นอกจากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ยงัประสบปัญหาท่ีส าคญั
คือไม่สามารถจ าหน่ายสินคา้ หรือยอดการจ าหน่ายสินคา้ลดลงอยา่งมากเน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจงัหวดัเชียงราย เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยา่งรุนแรง ดงัจะเห็นได้
จากรายงานการติดเช้ือของประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2564) มีจ านวนผู้
ติดเช้ือสะสมรวม 4,466 คน รักษาหายแลว้ จ านวน 4,085 คน ก าลงัรักษา จ านวน 279 คน และมีผูเ้สียชีวิต
สะสม จ านวน 102 คน (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย, 2564)  
 ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในอ าเภอเมืองเชียงราย มีจ านวนทั้งส้ิน 546 ราย มี
ผลิตภณัฑ์ท่ีลงทะเบียนจ านวน 908 รายการ (ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเมืองเชียงราย , 2564) ไดรั้บ



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 386 PSPARN 2022 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรั้สโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท าให้จ  าหน่ายสินคา้ไดน้อ้ย และรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑล์ดลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงภาพรวมของการด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการ 
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู ้วิจ ัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาการปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ในอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) วา่มีการปรับตวัอยา่งไร เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินงานของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื่อศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในอ าเภอเมืองเชียงราย 

จงัหวดัเชียงราย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการปรับตัว 
วไลภรณ์  สูตภูมิ (2557 : 20) กล่าววา่ “การปรับตวั หมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงเผชิญปัญหา ไม่วา่

จะเป็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากตวับุคคลนั้นเองหรือเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม โดยทัว่ไปบุคคล
นั้ นก็จะพยายามปรับตัวตามสภาพท่ีเป็นปัญหาท่ีเขาก าลังเผชิญนั้ น เพื่อให้สภาวะของความกดดัน 
ความเครียดความวา้วุน่ วุน่วายใจ หรือความกงัวลใจค่อย ๆ คล่ีคลายลง จนกระทัง่หมดไป หากไม่สามารถ
ขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้หมดส้ินไปได้ ความกงัวลใจก็ยงัคงมีอยู่ต่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้
บุคคลนั้นตอ้งสูญเสียความสมดุลในตนเอง เกิดความเคร่งเครียด วิตกกงัวล สับสน วา้วุน่ใจ และความคบั
ขอ้งใจ ท าใหไ้ม่มีความสุขในการด าเนินชีวติ”  

ทฤษฎีการปรับตวัของรอย (Roy’s  Adaptation Model) กล่าวถึง การปรับตวัและการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาในการปรับตวัเม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงเขา้มาในชีวิต  การปรับตวัเป็น
กระบวนการและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมีความคิดและความรู้สึกจากการใชค้วามตระหนกัรู้ทาง
ปัญญา  และการสร้างสรรคใ์นการบูรณาการระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มให้กลมกลืน การปรับตวัมีความ
เป็นองค์รวม (Holistic  Adaptation system) และเป็นระบบเปิดประกอบด้วย ส่ิงท่ีน าเข้า (Input) 
กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping  process) ส่ิงน าออก (Output) และกระบวนการป้อนกลบั (Feedback 
process) แต่ส่วนน้ีจะท างานเป็นหน่ึงเดียว   

ธาราทิพย ์ภิระบนั (2555 : 14) กล่าวถึงนิยามการปรับตวัไวว้า่ “มนุษยเ์ป็นบุคคลเดียว ครอบครัว 
กลุ่ม องคก์ร และชุมชนเป็นระบบการปรับตวัแบบองคร์วม (Holistic adaptation system) ระบบของมนุษย์
เป็นทั้งหมดในหน่ึงเดียวแสดงถึงพฤติกรรมการมีความหมายของมนุษยมี์ความสามารถในการคิด มีสติและมี
ความหมายซ่ึงจะมีการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงคนและส่ิงแวดลอ้มจะมี
รูปแบบและมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอก”  
แนวคิดการปรับตวัของผูป้ระกอบการซ่ึงแมคคีย ์(McKee, 1989) ไดก้ล่าววา่ การปรับตวัมีความเก่ียวขอ้งกบั
การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขัน และการวางกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่มี
ผูป้ระกอบการใดท่ีสามารถอยูร่อดไดต้ลอดโดยไม่มี 

การปรับตวั ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงระดบัของ 
การปรับตวัข้ึนอยู่กบั ปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ การปรับตวัมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในหลาย ๆ มิติ เช่น การ
ผลิตสินคา้ บริการ การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร การเงิน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
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ส าหรับการปรับตัวตามทฤษฎีความอยู่รอดในมิติของผู ้ประกอบการโดยโยวาโนวิช  โบยาน 
(Jovanovic,1982) ซ่ึงไดส้รุปไวว้า่ “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของผูป้ระกอบการไวห้ลาย
ปัจจยัประกอบด้วย ปัจจยัด้านการศึกษาของผูป้ระกอบการ (entrepreneur education) ปัจจยัพื้นฐาน
ครอบครัว (family background) ความสามารถในการวิจยัและพฒันา (research and development) ปัจจยัดา้น
ขนาด และปัจจยัดา้น อายขุองกิจการ” 

สรุปไดว้่า การปรับตวั หมายถึง ความพยายามของบุคคในการปรับสภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น 
ดา้นความเป็นอยู ่การปรับตวัทางสังคม ทางธุรกิจ และพยายามปรับเปล่ียนในดา้นต่าง ๆ ทั้งการบริหารงาน
หรือพฤติกรรมของตนให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม จนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ดงันั้น การ
ปรับตวัในงานวิจยัน้ีจึงเป็นการด าเนินการเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมการผลิต การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการก าหนดราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

แนวคิดเกีย่วกบั Disruption 
 ค าว่า Disruption มีความหมายตามพจนานุกรมว่าหมายถึง การหยุดชะงกั  ซ่ึงมีนกัวิชาการไดใ้ห้
ความหมายของ Disruption ไวด้งัน้ี 
 คนึงนิจ อนุโรจน์ (2562) กล่าวไวว้า่ Disruption เป็นการเปล่ียนแปลงในรูปแบบใหม่ ในทางธุรกิจ
จะหมายถึง กรเปล่ียนแปลงของภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจอยางรุนแรงและรวดเร็วในอตัราท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา
ก่อน จนส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมอยา่งส้ินเชิง เช่น Social Media 
ก าลงั Disruption ในธุรกิจหนงัสือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
วยัวฒิุ บุญลอย และคณะ (2563 : 52) กล่าววา่ “ความอยูร่อดท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและ
รุนแรง คือความทา้ทายของคนในยุค Digital Disruption โดยเฉพาะภายใตส้ถานการณ์ท่ีบริษทั ห้างร้าน 
ธุรกิจทุกระดบัชั้น ต่างพากนัปรับตวัคร้ังใหญ่กนัดว้ยแลว้ ผูท่ี้มีความพร้อมในยุค Digital Disruption จะเต็ม
ไปด้วยประตูแห่งโอกาสท่ีคอยเปิดต้อนรับ แต่ส าหรับผู ้ท่ีความสามารถในการปรับตัวต ่ าก็เข้าข่าย
คุณลกัษณะ Deadwood คนกลุ่มน้ีจะตกเป็นเหยื่อถูกอนาคตไล่ล่าและกลืนกินในทา้ยท่ีสุด ส าหรับส่ิงท่ีตอ้ง
ตระหนกั ในยคุ Digital Disruption ก็คือ เราไม่อาจอาศยัองคค์วามรู้ดั้งเดิมหรือความถนดัเก่า ๆ จากคร้ังอดีต
มาใช้ในปัจจุบนัไดท้ั้งหมด” ดงันั้น จึงตอ้งมีการพฒันาทกัษะบางอย่างเพื่อให้สามรรถอยูร่อดได ้ทุกวนัน้ี
ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่สังคมสูงอายุ ซ่ึงสัดส่วนของวยัแรงงานลดลงอยา่งต่อเน่ือง หากพิจารณามูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเทียบกบัจ านวนแรงงานท่ีมีอยู ่จะพบวา่ประเทศไทยมีผลิตภาพ หรือ Productivity 
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า และสุดทา้ยคือ ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบั Digital Disruption  
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 กล่าวโดยสรุป Disruption เป็นลักษณะของการเปล่ียนแปลงอย่างกะทนัหัน ท าให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งตอ้งมีการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจของตนเอง หากใช้ในทาง
เทคโนโลยี หมายถึง การพฒันาเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด ท าให้เทคโนโลยีเดิมถูกทดแทน 
องค์การธุรกิจต่าง ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีเดิมจะลา้หลงั จึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดในการด าเนินธุรกิจ 
ส่วน Disruption ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ในสังคมอย่างกะทนัหัน 
รวดเร็ว และรุนแรง คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบ
อยา่งรุนแรงต่อผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  

แนวคิดเกีย่วกบัหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) เป็นโครงการท่ีมี
เป้าหมายให้คนในชุมชน สามารถน าภูมิปัญญาของตนมาใชเ้พื่อพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์  จ  าหน่ายสร้างรายได้
สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง ครอบครัว รวมถึงชุมชน โครงการน้ีเร่ิมด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมี
หลกัการพื้นฐาน 3 ประการ คือ  
 1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพ มี
มาตรฐาน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและมีจุดเด่นเฉพาะ เป็นท่ียอมรับของตลาด
ภายใน ประเทศ และตลาดโลก 
 2. พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance-Creativity) ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนตอ้งเกิดจ่ากกระ
บวนการระดมความคิด ในการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยค านึงถึงการร้ือฟ้ืน วฒันธรรม ประเพณีใน
แต่ละทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งเหมาะสมไม่ซ ้ าแบบกนัและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บา้นหรือต าบล 
 3. การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างบุคคล
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างกวา้งไกล ให้เกิดข้ึนในสังคม สามารถวางแผนการตลาด โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตสินคา้และบริการท่ีค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
 1. สร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 
 2. สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหส้ามารถคิดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมการน าความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชนไปใช้พฒันา
ผลิตภณัฑ ์ 
 4. ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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 5. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
 6. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายบริหาร มีการสร้างเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงแหล่งผลิตให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพการผลิตของผูผ้ลิตชุมชน 
 7. เพื่อให้เครือข่ายบริหารการเช่ือมโยงศูนยก์ระจายสินคา้ และหรือแหล่งจ าหน่ายสินคา้ภายใต้
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในปัจจุบนัและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  (กรมการพฒันาชุมชน, 2564) 
 

วธิีการวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบผสม (Mixed Methods Research) ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาขอ้มูล 
ผลกระทบ และการปรับตวัของผูป้ระกอบการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวดัเชียงราย ในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) เก่ียวกับ
ผลกระทบท่ีได้รับจากสถาณการณ์โรคระบาด  COVID-19 ไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 115 
ราย ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการกลุ่มผูผ้ลิตชุมชน ผูผ้ลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดียว และผูผ้ลิตวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) รวมจ านวน 105 ราย ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 
ดว้ยการสนทนากลุ่มใชต้วัแทนกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีผลิตภณัฑ์ผา่นการคดัสรร ระดบั 1 - 5 ดาว กลุ่มท่ียงั
ไม่ได้ส่งผลิตภณัฑ์เขา้คดัสรรและกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอ าเภอ รวมจ านวน 10 ราย โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อรับทราบถึงผลกระทบ และแบบบนัทึกการ
สนทนากลุ่ม  
 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายดว้ยตนเอง ในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.
2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 และจดักิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 การจดัท ากบัขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผูป้ระกอบการโดยการใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายใตต้าราง ส่วนปัจจยัท่ีกระทบกบัการด าเนิน
ธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ประกอบดว้ย การ
ปรับตวัดา้นผลิตภณัฑ์ การปรับตวัดา้นราคา การปรับตวัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และการปรับตวัดา้น
การส่งเสริมการตลาด น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบความเรียง การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ใชว้ีการตรวจสอบแบบหลกัสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลโดย
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การตรวจสอบขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากเอกสารท่ีไดร้วบรวมไว ้
โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั สามารถตอบค าถามไดต้ามวตัถุประสงคข์องการศึกษาและกรอบ
แนวคิดของการศึกษาโดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการศึกษา 
 สภาพการทางธุรกิจของผูป้ระกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ในอ าเภอเมืองเชียงราย เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีการ
จดทะเบียนและผลิตสินค้าจ าหน่ายเป็นระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ประเภทเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัตกแต่ง มีการผลิตโดยใช้แรงงานในครัวเรือน มีช่องทาง
การจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์ การออกบูธแสดงสินคา้ตามพื้นท่ีต่าง ๆ มีลูกคา้เป้าหมายเป็นลูกคา้
ทัว่ไป และเป็นการผลิตในระดบัครัวเรือนมากท่ีสุด  

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จ  านวน 105 ราย พบว่าผูป้ระกอบการ
ร้อยละ 100 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือพิจารณาตามล าดับ
ความส าคัญของผลกระทบท่ีได้รับจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า รายการท่ีเป็น
ผลกระทบท่ีรุนแรงมากท่ีสุด คือ ยอดจ าหน่ายลดลงอยา่งมาก (คิดเป็นร้อยละ 95.23) รองลงมาไดแ้ก่ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลดนอ้ยลง (คิดเป็นร้อยละ 91.42) และปัญหาสินคา้เส่ือมคุณภาพจากการเก็บ
ไวน้าน (คิดเป็นร้อยละ 88.57) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 392 PSPARN 2022 

ตาราง  สรุปคะแนนสภาพการทางธุรกิจของผูป้ระกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
 

ที่ รายการ ความถี่ ร้อยละ 
1 ยอดจ าหน่ายลดลงอยา่งมาก 100 95.23 
2 ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑล์ดนอ้ยลง 96 91.42 
3 ปัญหาสินคา้เส่ือมคุณภาพจากการเก็บไวน้าน 93 88.57 
4 ขาดความรู้ในการขายทางออนไลน์ 92 87.62 
5 จ านวนลูกคา้ลดลง  88 83.81 
6 ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน 82 78.10 
7 การปรับลดจ านวนพนกังานของผูป้ระกอบการ 77 73.33 
8 ประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ 75 71.43 

 
การปรับตวัของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 การปรับตวัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในอ าเภอเมืองเชียงรายมีการ
ปรับตวัในดา้นผลิตภณัฑ์โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึน ไดแ้ก่ การคิดคน้รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความสะดวกต่อการจดัส่งสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการมีความเข้มงวดในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพท่ีคงเดิม  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้อยา่งละเอียดมากข้ึน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งรักษา
ลูกคา้เดิมเอาไว ้รักษาคุณภาพของสินคา้ให้คงเดิมมากท่ีสุด (ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบั 
4 ดาว, การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 มกราคม 2565)  
 การปรับตวัดา้นราคา ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในอ าเภอเมืองเชียงราย มีการปรับลด
ราคาผลิตภณัฑ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เน่ืองจาก ผูซ้ื้อ มีก าลงัการซ้ือท่ี
ลดลง และมีความระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินคา้มากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
ราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลง เพื่อรักษายอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ ดังจะเห็นได้จากความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการไดเ้พิ่มความหลากหลายในดา้นราคาของสินคา้ มีการใช้
บรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดบรรจุนอ้ยลง เพื่อใหส้ามารถลดราคาขายลงใหส้อคลอ้งกบัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการบางรายใชข้นาดบรรจุเท่าเดิม แต่ลดราคาให้ต ่าลง แต่เน้นการขายแบบแพ็คคู่ หรือจ านวน 3 
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ช้ินข้ึนไป จึงจะไดร้าคาลด (ประธานเครือข่าย OTOP อ าเภอเมืองเชียงราย, การส่ือสารส่วนบุคคล, 10 
มกราคม 2565) 
 การปรับตวัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในอ าเภอเมือง
เชียงราย มีการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ โดยในปัจจุบนัยอดจ าหน่ายมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางออนไลน์ ทั้งน้ีผูป้ระกอบการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้แก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ โดยช่องทางท่ีพบวา่ ผูป้ระกอบการแนะน า
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนคือ ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นทางบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีมีช่องทางการจ าหน่ายทั้งในพื้นท่ีท าการไปรษณีย ์ช่องทางเว็บไซต์ และผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ไปรษณีย ์ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยมีความเส่ียงต่อความเสียหายทางธุรกิจน้อย 
เน่ืองจากบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (มหาชน) มีการจ่ายค่าผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาจ าน่ายทนัที โดยบริษทัฯ จะ
ไดรั้บผลประโยชน์ในเร่ืองค่าจดัส่งสินคา้ท่ีผูซ้ื้อเป็นผูช้  าระ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมี
สินคา้ผา่นการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในระดบั 4 – 5 ดาว มีการจดัจ าหน่ายช่องทางบริษทั
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซ่ึงผูป้ระกอบการในระดบัอ่ืน ๆ เคยเห็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ จ  าหน่าย ณ ท่ี
ท าการไปรษณีย์ แต่ยงัไม่ทราบแนวทางในการน าสินค้าเข้าไปจ าหน่าย และไม่กล้าติดต่อโดยตรงกับ
ไปรษณีย ์จึงแนะน าแนวทางในการน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่าย (ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบั 
5 ดาว, การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 มกราคม 2565) 
 การปรับตวัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูป้ระกอบการยงัคงใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
แบบเดิมท่ีเคยใช้ คือ การลด แลก แจก แถม แต่เป็นการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดทางช่องทางออนไลน์
มากข้ึน จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมในการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ก็
สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดไดก้วา้งขวางมากข้ึน คือ มีการจดักิจกรรมทางช่องทางออนไลน์ แต่มี
ผูป้ระกอบการจ านวนมากท่ีไม่สามารถจ าหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ได ้ก็มีการลด แลก แจก แถม ผ่านการ
จ าหน่ายทางช่องทางปกติในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงราย (ประธานเครือข่าย OTOP อ าเภอเมืองเชียงราย, การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2565) 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากผลการศึกษาแนวทางในการปรับตวัของผู ้ประกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในคร้ังสามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 
 ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในอ าเภอเมืองเชียงรายมีการปรับตวัในดา้นผลิตภณัฑ์โดย
การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ให้มากข้ึน และมีความเขม้งวดในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพท่ีคงเดิม เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ทั้ งน้ีสามารถอาจเป็นเพราะว่า ผูป้ระกอบการ
ตอ้งการลดภาวะความเส่ียงของธุรกิจ จากการลดลงของลูกคา้ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเฉพาะลูกคา้ประจ าท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ได้อย่างต่อเน่ือง และลดผลกระทบจากปัจจยัด้านการแพร่
ระบาดของโรคใหม้ากท่ีสุด  
 ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในอ าเภอเมืองเชียงราย มีการปรับลดราคาผลิตภณัฑ์ เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เน่ืองจาก ผูซ้ื้อมีก าลังการซ้ือท่ีลดลง และมีความ
ระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินค้ามากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงราคาจ าหน่าย
ผลิตภณัฑล์ง เพื่อรักษายอดจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ ซ่ึงสอคลอ้งกบัการศึกษาของเจียระไน ภทั
ราคม (2552) ท่ีไดศึ้กษา การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ อนั
เน่ืองมาจากวกิฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย พบวา่ การปรับตวัของผูป้ระกอบการมีการปรับตวัจากมากไป
น้อย คือ การปรับตวัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นภาพลกัษณ์ ตามล าดบั 
 ผูป้ระกอบการมีการปรับตัวโดยการใช้รูปแบบการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ 
เม่ือวิเคราะห์แนวทางการปรับตวัในดา้นน้ี พบว่า ผูป้ระกอบการมีความพยายามในการเพิ่มความรู้ให้แก่
บุคลากรของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ผา่นการแนะน า แลกเปล่ียนความรู้ และวิธีการบริหาร
จดัการในการจดัหาช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอคดลอ้งกบัการศึกษา
ของลภสัวฒัน์ ศุภผลกุลนนัทร์ (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อการเปิดเสรีทางการคา้อาเซียน : กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลา ท่ีพบวา่ ผูป้ระกอบการมี
ความต้องการในการบริหารจัดการทั้ งองค์กร และทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ พัฒนาทักษะ
ความสามารถ ใหพ้ร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในอ าเภอเมืองเชียงราย 

อาทิเช่น ส านกังานพฒันาชุมชน ส านกังานเกษตร ส านกังานพาณิชย ์ส านกังานอุตสาหกรรม ทั้งในระดบั
จงัหวดัและระดับอ าเภอ ควรส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ และการใช้
เทคโนโลย ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ผูป้ระกอบการใน
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการเขา้ร่วมแพลตฟอร์ม
ออนไลน์บน Lazada, Shoppee, การโฆษณาออนไลน์ หรือ การสร้างเพจจ าหน่ายสินคา้ของตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีท าให้ทราบถึงวิธีการปรับตวัของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑใ์นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของการแพร่ระบาดของโรคทั้งในและนอกประเทศ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
ศึกษาในประเด็นดงัน้ี 

1. ควรศึกษาเก่ียวกบัความส าเร็จในการปรับตวัของผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์สามารถปรับตัวใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3. ควรศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างกะทนัหัน
ดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีการติดต่อส่ือสาร หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ  
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บทคดัย่อ 
 การศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการจา้งงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินโครงการจา้งงานประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะหลงัการด าเนินโครงการฯ จากผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯ ในการน ามาเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจจะท าโครงการช่วยเหลือประชาชนในอนาคต การศึกษา
ใชว้ิธีส ารวจขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาจากเก็บรวมรวมขอ้มูลภาคสนาม ผา่น
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
150 คน 
 ผลการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมของการประเมินโครงการอยูใ่นระดบั ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
ในภาพรวมของระดบัการประเมินโครงการในดา้นการประเมินปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้น
ผลผลิต ลว้นอยูใ่นระดบั ดี  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99, 4.00 และ 4.01 ตามล าดบั ในการสอบถามความเห็น
และขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่ โครงการจา้งงานฯน้ีสามารถช่วยแกปั้ญหาภาวะการวา่งงาน
ของประชาชนในช่วงการระบาดของโรค covid-19 แต่อยากให้ติดตามภาวะการมีงานท าของผูท่ี้เขา้ร่วม
โครงการอย่างต่อเน่ือง การมีระยะเวลาการด าเนินการของโครงการสั้นเกินไป ท าให้ไม่เกิดความต่อเน่ือง 

mailto:silachai_salangam@cmu.ac.th
mailto:raweewan.patsamarn@cmu.ac.th
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พบปัญหาในแต่ละหน่วยงานมีภาระงานท่ีไม่เท่ากนั แต่มีอตัราค่าจา้งท่ีเท่ากนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายได ้การ
เรียกร้องให้มีการปรับแผนของโครงการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 
 

ค าส าคญั : ประเมินโครงการ, โครงการจา้งงาน, 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   
 

บทน า 
 สถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 ไดส่้งผลกระทบเป็นอยา่งมากต่อประชากรทั้ง
โลกในปัจจุบนั  จากบทวิเคราะห์ ของ พิพฒัน์ เหลืองนฤมิตชยั หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภทัร ท่ีไดว้ิเคราะห์ไวใ้นงาน สัมมนา “การเปล่ียนผา่นพลงังาน เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน: Energy 
Transition and COVID-19” จดัโดย บริษทัเชลล์แห่งประเทศไทย จ ากดั เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ไดมี้
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การวเิคราะห์ไวว้า่ “มาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการปรับตวัของผูค้น ส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนทัว่โลก และทั้งหมดสร้างความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงท าให้การส่งออกไทยไดรั้บ
ผลกระทบ การลงทุนจากทั้งนกัลงทุนต่างประเทศและนกัลงทุนไทยหยดุชะงกั และผลจากการขาดรายไดท้  า
ใหเ้ศรษฐกิจในประเทศชะลอตวัลง ซ่ึงทั้งหมดสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได ้การจา้งงาน และกระแส
เงินสดของธุรกิจอยา่งรุนแรง (พิพฒัน์ เหลืองนฤมิตชยั, 2563) 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหภ้าครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ไดมี้การออกมาตรการ เพื่อมา
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ในกรณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีเป็นหน่วยงานด้าน
การศึกษาและมีนโยบายในการด าเนินงานเพื่อรับใช้สังคม  ได้มีโครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2,963 อตัรา 
ตาม โครงการ อว.จ้างงาน ในระยะท่ี 2 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ ยุทธศาสตร์บริการวิชาการท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence) ของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั ท่ีวา่ “รับผดิชอบต่อสังคม” สู่ “การปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรม” ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2563  โดยโครงการ
ดงักล่าวมีการพฒันาทกัษะต่างๆ ทั้งทางดา้นวชิาการ และท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน การฝึกทกัษะความ
ช านาญเฉพาะดา้นในการประกอบอาชีพ การฝึกฝนเป็นผูป้ระกอบการ SME หรือ Start up (ศูนยส่ื์อสาร
องคก์รและนกัศึกษาเก่าสัมพนัธ์, 2563) 
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นว่า  โครงการจา้งงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความน่าสนใจ อนัเน่ืองมาจากเป็น
โครงการท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือประชาชนโดยภาครัฐ สามารถน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อการปรับใช้อย่างเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัท าโครงการเพื่อประชาชนไดใ้นอนาคต 
 
 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการจา้งงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะหลงัการด าเนินโครงการฯ จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในการน ามาเป็นขอ้มูล
ส าหรับผูท่ี้สนใจจะจดัโครงการช่วยเหลือประชาชนในอนาคต  
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วธิีการด าเนินการศึกษา 
 ประชากรทีน่ ามาใช้ในการศึกษา 
 ประชากรท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ประชาชนผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการจา้งงานประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จาก 
333 โครงการยอ่ย ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 2,638 คน   
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีศึ่กษา 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่ปกติของการระบาด ท าให้การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมาก
ตามหลกัการนั้นไม่สามารถกระท าการได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีการสุ่มดว้ยวธีิการน้ี   
            ส าหรับการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการสุ่มจากการคดัเลือก แบบ อาสาสมคัร หรือ
ท่ีเรียกวา่ Voluntary Selection โดย คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง มาจากประชากรท่ีอาสาเขา้มามีส่วนร่วมเป็นหน่วย
ตวัอย่างด้วยความเต็มใจ โดยจะมีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 150 คน ซ่ึงเป็นประชาชนผูท่ี้ได้เขา้ร่วม
โครงการฯ ส าหรับการตอบแบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือทีน่ ามาใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีไดน้ ามาใช ้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  โดยสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง โดย
ท าการเก็บขอ้มูลจากการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงักลุ่มเป้าหมายผา่นทางอีเมล์ (E-mail) โดยตรงของ
กลุ่มเป้าหมาย และใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบผา่นระบบ Google Form โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้มาตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป โดยจะประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุขอ้มูลระดบัการศึกษา และอาชีพหลกัก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 ส่วนท่ี 2   การประเมินผลโครงการตามการเกณฑ์การวดัและประเมินผล  ตามรูปแบบการประเมิน
โครงการ แบบ CIPP Model โดยแบ่งระดบัของค าตอบออกเป็น 5 ระดบั (Likert Scale) 
 ส่วนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ โดยเป็นลกัษณะ ค าถามปลายเปิด 
(Open Ended Question)  
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีเกิดจากการรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ในส่วนท่ีของค่าท่ีเป็นตวัเลขจะน ามาวิเคราะห์
โดยใช้ สถิติแบบบรรยายจากตารางข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม  และข้อมูลจาการสอบถามเก่ียวกับ
ขอ้เสนอแนะจะน ามาวเิคราะห์และจดักลุ่ม 
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ผลการศึกษา 
 1.ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ส่วนที ่2   การประเมินผลโครงการตามการเกณฑ์การวดัและประเมินผล   
 พบว่า ในภาพรวมของการประเมินโครงการท่ีประเมินโดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน ซ่ึงเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ มีภาพรวมของการประเมินทั้งหมด  คือ ดี (AVG.= 4.00 S.D. = 0.90) เม่ือน ามาพิจารณา
แต่ละดา้นของการประเมิน ปรากฎผลดงัน้ี 

1.ผลการศึกษาด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า 
พบว่า ในภาพรวมของระดบัการประเมินโครงการในดา้นการประเมินปัจจยัน าเขา้ คือ ดี  (AVG.= 

3.99 S.D.=0.89) เม่ือพิจารณาแต่ละส่วนในการประเมินปัจจยัน าเขา้ พบวา่ 
ในส่วนของการประเมิน งบประมาณในการด าเนินโครงการ พบว่า หัวขอ้ย่อยทั้ง 3 หวัขอ้ ในการ

ประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี โดยหวัขอ้ งบประมาณเหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ เป็นอนัดบั
ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 3.83  

ในส่วนของการประเมิน ก าลงัคน ทั้งในส่วนของผูท้รงคุณวุฒิ พี่เล้ียงโครงการ และผูรั้บจา้งงาน 
พบว่า หัวข้อย่อยทั้ง 3 หัวข้อ ในการประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียการแปลผลท่ีต่างกัน  โดยหัวข้อ พี่เล้ียง
โครงการมีความรู้ ความสามารถ เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.30  อยู่ในระดับ ดีมาก 
รองลงมาคือ หวัขอ้ ผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉล่ียการประเมินท่ีได ้เท่ากบั 4.25 อยูใ่นระดบั 
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ดีมาก และหวัขอ้ ผูรั้บจา้งงานมีจ านวนรับท่ีเหมาะสมต่อโครงการ เป็นอนัดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ียการประเมินท่ีได ้
เท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบั ดี 

ในส่วนของการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 3 หวัขอ้ ในการ
ประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี โดยหวัขอ้ สถานท่ีในการด าเนินโครงการ เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
การประเมินเท่ากบั 4.11  
 2. ผลการศึกษาด้านการประเมินกระบวนการ 
พบว่า ในภาพรวมของระดบัการประเมินโครงการในด้านการประเมินกระบวนการ  คือ ดี (AVG.=4.00 
S.D.=0.89) เม่ือพิจารณาแต่ละส่วนในการประเมินกระบวนการ พบวา่ 

ในส่วนของการประเมิน กระบวนการรับสมคัร พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 4 หวัขอ้ ในการประเมินส่วนน้ี 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี โดยหัวขอ้ มีรายละเอียดโครงการท่ีชดัเจน เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมิน
เท่ากบั 3.97  

ในส่วนของการประเมิน กระบวนการตรวจสอบและคดัเลือก พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 3 หวัขอ้ ในการ
ประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี โดยหวัขอ้ การยืนยนัตวัตนและตอบรับมีความเหมาะสม เป็นอนัดบั
ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.07  

ในส่วนของการประเมิน กระบวนการ Reflective Coaching พบว่า หัวขอ้ยอ่ยทั้ง 4 หัวขอ้ ในการ
ประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียการแปลผลท่ีต่างกนั โดยหวัขอ้ ขอ้มูลท่ีน ามา Coaching ทนัสมยัต่อปัจจุบนั เป็น
อนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.21 อยูใ่นระดบั ดีมาก รองลงมาคือ หวัขอ้ ผูท้  าหนา้ท่ี Coaching มี
ความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.19 อยูใ่นระดบั ดี หวัขอ้ รูปแบบ Coaching กระตุน้ให้
เกิดการคิดใหม่ๆ เป็นอนัดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ียการประเมิน เท่ากบั 4.07 อยู่ในระดบั ดี และหวัขอ้ รูปแบบการ 
Reflective Coaching น่าสนใจ เป็นอนัดบัท่ี 4 มีค่าเฉล่ียการประเมิน เท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบั ดี 

ในส่วนของการประเมิน กระบวนการท างานของผูรั้บจา้งตามภารกิจท่ีก าหนด พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 
4 หัวขอ้ ในการประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี โดยหัวขอ้ มีการติดตามการท างานอย่างสม ่าเสมอ 
เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.17  

ในส่วนของการประเมิน กระบวนการตั้งเบิกงบประมาณและการโอนเงินไปยงับญัชีผูรั้บจา้ง พบวา่ 
หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 3 หวัขอ้ ในการประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียการแปลผลท่ีต่างกนั โดยหวัขอ้ ช่องทางการโอนเงิน
มีความเหมาะสม เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.26 อยูใ่นระดบั ดีมาก รองลงมาคือ หวัขอ้ 
การตรวจสอบและยืนยนัเป็นไปอย่างรัดกุม มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.11 อยู่ในระดบั ดี และหัวขอ้ 
กระบวนการงบประมาณมีความรวดเร็ว เป็นอนัดบัท่ี 3 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัดี 
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ในส่วนของการประเมิน กระบวนการสรุปผลการด าเนินโครงการ พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 2 หวัขอ้ ใน
การประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี โดยหวัขอ้ การสรุปภาพรวมและถอดบทเรียนการท างาน เป็น
อนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 3.94  

3.ผลการศึกษาด้านการประเมินผลผลติ 
พบว่า ในภาพรวมของระดบัการประเมินโครงการในด้านการประเมินผลผลิต  ดี  (AVG.=4.01 

S.D.=0.94) เม่ือพิจารณาแต่ละส่วนในการประเมินผลผลิต พบวา่ 
ในส่วนของการประเมิน รายไดจ้ากการจา้งงาน พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 2 หวัขอ้ ในการประเมินส่วนน้ี 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั ดี โดยหัวขอ้ จ  านวนเงินท่ีจา้งงานมีความเหมาะสมกบังาน เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
การประเมินเท่ากบั 3.82  

ในส่วนของการประเมิน การเกิดการเรียนรู้งาน (Reskill หรือ Upskill) พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 3 หวัขอ้ 
ในการประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี โดยหวัขอ้ ก่อให้เกิดทกัษะใหม่ๆ ในการท างาน เป็นอนัดบัท่ี 
1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.20  
ส่วนที ่3   ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการฯ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ผูศึ้กษาไดจ้ดัแบ่งหมวดหมู่ของความ
คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.กลุ่มท่ีใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในทิศทางช่ืนชมโครงการเพียงอยา่งเดียว 
ไดมี้การใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะวา่  
  1.โครงการจา้งงานฯ นั้นดี ควรท่ีจะมีการจดัโครงการต่อไปอีก 
  2.ไดรั้บประสบการณท่ีดี และเรียนรู้ส่ิงต่างๆมากมาย 

2.กลุ่มท่ีใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในทิศทางช่ืนชมและเสนอแนวทางในการแกไ้ขโครงการ
ดว้ย 

ไดมี้การใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะวา่  
1.เป็นโครงการท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาภาวะการวา่งงานของประชาชนในช่วงการระบาดของโรค 

covid-19 แต่อยากใหติ้ดตามภาวะการมีงานท าของผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการอยา่งต่อเน่ือง 
2.โครงการนั้นสามารถบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบแต่ทว่า โครงการยอ่ยไม่เกิดผล

ด าเนินการท่ีต่อเน่ือง เน่ืองจากโครงการไดส้ิ้นสุดลง 
3.กลุ่มท่ีใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเฉพาะแนวทางแกไ้ข 
ไดมี้การใหค้วามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะวา่  
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 1.ระยะเวลาการด าเนินการของโครงการสั้นเกินไป ท าใหไ้ม่เกิดความต่อเน่ือง 
 2.ในแต่ละหน่วยงานมีภาระงานท่ีไม่เท่ากนั แต่มีอตัราค่าจา้งท่ีเท่ากนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายได ้
 3.ควรมีการปรับแผนของโครงการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โรคระบาด covid-19   เ ช่ น  ส่ื อ
และเทคโนโลยท่ีีทีขอ้จ ากดักบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการบางท่าน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง การประเมินโครงการโครงการจา้งงานประชาชน
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

ประการแรก ในส่วนของอาชีพหลกัก่อนเขา้ร่วมโครงการ ผูต้อบแบบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ ผูว้า่งงานมาก่อนหนา้แลว้ คิด
เป็นร้อยละ 25.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงจากขอ้มูลช้ีให้เห็นว่า ทั้ งสองกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการท่ีมีจ านวนการเขา้ร่วมมากท่ีสุดนั้น ลว้นมีสถานะเดียวกนั คือ สถานะ การเป็นผูว้า่งงานและไม่มี
รายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ผลกระทบตลาดแรงงาน กบัการมีงานท าในภาพรวม (ผลกระทบ COVID-
19 ระบาดรอบ 2 ต่อเน่ืองรอบ 3 กบัทิศทางตลาดแรงงานไทย, ยงยุทธ  แฉลม้วงษ ์และทีมวิจยั, 2564) ท่ีมี
การกล่าวไวว้่า ประเทศไทยมีการระบาดของ COVID-19 ในรอบปีท่ีผ่านมาถึง 2 รอบ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีการผนัผวนเป็นอย่างมาก  ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจา้งงานในภาพรวม ซ่ึงท าให้มี
ความเช่ือมโยงกบัอนัดบัจ านวนผูว้า่งงานในแบบสอบถามท่ีมีปริมาณมาก 
 ประการท่ีสอง ในภาพรวมของการประเมินโครงการท่ีประเมินโดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 150 คน ซ่ึง
เป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการจา้งงานประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้น มีภาพรวมของการประเมินทั้งหมด ดี (AVG.=4.00) แสดงให้
เห็นวา่การด าเนินโครงการยงัมีขอ้บกพร่องท่ีส าคญัหลายประการซ่ึงส่งผลให้ระดบัคะแนนยงัไม่อยูใ่นระดบั
ดีมาก 
 ประการท่ีสาม ในภาพรวมของการประเมินบริบทโครงการ มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ
อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ ์และคณะ (2564)  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการประเมินโครงการ "เราไม่ทิ้งกนั"  
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นท่ี เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชน ท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ ดา้นบริบท เกิดปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อชีวิตประจ าวนัคือรายได้
ลดลง การประกอบอาชีพติดขดั ซ่ึงโครงการจา้งงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การ
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ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นั้นมีบริบทเดียวกนักบัโครงการ
ดงักล่าว 

ประการท่ีส่ี ผลการศึกษาดา้นการประเมินปัจจยัน าเขา้ พบว่า ในภาพรวมของระดบัการประเมิน
โครงการในดา้นการประเมินปัจจยัน าเขา้ คือ ดี (AVG.=3.99) โดยพบวา่ ในส่วนของการประเมิน ก าลงัคน 
ทั้งในส่วนของผูท้รงคุณวุฒิ พี่ เล้ียงโครงการ และผูรั้บจ้างงาน พบว่า หัวข้อ พี่เล้ียงโครงการมีความรู้ 
ความสามารถ เป็นอันดับท่ี 1 (AVG.=4.30 ดีมาก) ส่วนถัดลงมาคือ หัวข้อ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ 
ความสามารถ มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 4.25 อยูใ่นระดบั ดีมาก ซ่ึงทั้งสองหวัขอ้ ไดรั้บการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก ทั้งสองหัวขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า บุคลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีได้เข้ามามีส่วน
เก่ียวขอ้งในโครงการนั้นมีความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
(แนวความคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์บริการวชิาการท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence) ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่,
แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี12 ประจ าปีพ.ศ.2560-2564 ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ท่ีว่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขอ้ 6 ตามพนัธกิจ คือเป็นมหาวิทยาลยั มุ่งการ
บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีกลยุทธ์ ส่งเสริมการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานท่ีโดด
เด่น เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และ ยกระดบัมาตรฐาน ความเป็นอยู่ของ ชุมชนภาคเหนือ และ
ประเทศ ด าเนินโครงการต่อตา้นความยากจนในชุมชน โดยมี 1) หลกัสูตร หรือ โครงการ สนบัสนุนการ
ริเร่ิมธุรกิจท่ีย ัง่ยืนในชุมชน ตวัอย่างเช่น โครงการ Coaching, การฝึกอบรม, การบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในมหาวิทยาลยั 2) โครงการหรือหลกัสูตรท่ี เปิดรับนกัศึกษาจากประเทศ ยากจน ให้ทุนการศึกษา/
ใหเ้รียนฟรี 3) การสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อริเร่ิมธุรกิจท่ีย ัง่ยนืในชุมชน 
 ประการท่ีห้า ผลการศึกษาดา้นการประเมินกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมของระดบัการประเมิน
โครงการในด้านการประเมินกระบวนการ อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉล่ียของระดับคะแนนการประเมิน 
เท่ากบั 4.00 ยงัไม่อยู่ในระดบั ดีมาก เม่ือพิจารณา ในแต่ละด้านตาม ตวัช้ีวดัด้านกระบวนการ (Process) 
(ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ (Process) ,ศกัด์ิชยั  ภู่เจริญ, 2553) ท่ีสามารถพิจารณาไดจ้ากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 1.การ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ จากการการ 2.ความยอมรับของประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการในพื้นท่ี 3.การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ 4.ภาวะผูน้ าในโครงการ พบวา่ การด าเนินโครงการมีระยะเวลาท่ีสั้ นเกินไปและบางภาระงานยงั
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการท างาน โดยเป็นเพียงการประชุมทางออนไลน์เท่านั้น 
 ประการสุดทา้ย ผลการศึกษาด้านการประเมินผลผลิตพบว่า ในภาพรวมของระดบัการประเมิน
โครงการในดา้นการประเมินผลผลิต อยูใ่นระดบั ดี โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนการประเมิน เท่ากบั 4.01 
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เม่ือพิจารณาในแต่ละส่วนในการประเมินผลผลิต พบว่าในส่วนของการประเมิน รายได้จากการจา้งงาน 
พบวา่ หวัขอ้ยอ่ยทั้ง 2 หวัขอ้ ในการประเมินส่วนน้ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี โดยหวัขอ้ จ านวนเงินท่ีจา้งงาน
มีความเหมาะสมกบังาน เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 3.82 รองลงมาคือ หวัขอ้ รายไดจ้าก
การจา้งงานมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีค่าเฉล่ียการประเมินเท่ากบั 3.74 ซ่ึงยงัไม่อยูใ่นระดบั ดีมาก 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกบั ความคิดเห็นท่ีได้มีการส ารวจไวใ้นผลการศึกษา  เน่ืองจากในการส ารวจความ
คิดเห็น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่มองวา่ รายไดจ้ากการจา้งงานยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัภาระงานตามท่ี
ควรจะเป็น บางภาระงานท างานอยา่งหนกัเกินกวา่ท่ีไดก้  าหนดเอาไว ้ตลอดจนการมีค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีตอ้ง
ลงทุนเองอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 
 จากผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ ผูศึ้กษามีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการค่อนขา้งสั้น จากการศึกษาความเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
จ านวนมาก พบว่าหลายโครงการย่อย ไม่เกิดความต่อเน่ืองในการท างาน จึงควรมีการเพิ่มระยะเวลาการ
ท างานใหส้อดคลอ้งกนั หรือไม่อยา่งนั้นก็ควรมีการปรับการท างาน ให้สอดคลอ้งและส้ินสุดตามระยะเวลา
ท่ีจ ากดั 
 2. อตัราค่าจ้างไม่เหมาะสมกับภาระงานในแต่ละโครงการย่อย ผูเ้ข้าร่วมโครงการหลายท่าน 
ประสบปัญหาการท างานหนกั หรือ บางท่านไดรั้บภาระงานนอ้ย (จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ) จึงเห็นวา่ควรมีการปรับอตัราค่าจา้งให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระงาน  
 3. การรายงานความคืบหน้าของท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการหลายท่าน ไดแ้สดงความเห็นไวว้่า มีความถ่ี
ของการรายงานผลท่ีมากเกินความจ าเป็น กล่าวคือ การรายงานผลทุกวนั ดงันั้น เพื่อลดภาระการรายงานผล
ท่ีมากเกินไป จึงควรมีการปรับเปล่ียนการรายงานผลเป็นแบบรายเดือนแทน 
 4. การใชส่ื้อเทคโนโลยบีางคร้ังมีขอ้จ ากดั เช่น ประชาชนทัว่ไปบางท่านไม่มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ท่ีสามารถน ามารายงานผลตามรูปแบบท่ีก าหนด ดงันั้นอาจจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไปวา่จะให้มีการรายงาน
ผลในรูปแบบใดเพื่อไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมล ้ามากนกั และทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. เม่ือสถานการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ ควรใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบทราบโอกาสความน่าจะเป็น 

เพื่อใหส้ามารถเป็นการศึกษาท่ีมีความน่าเช่ือถือทางวชิาการมากยิง่ข้ึน 
2. ควรเพิ่มจ านวนประชากร หรือกลุ่มตวัอย่าง ให้มีความครอบคลุมไปถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

โครงการมากข้ึน โดยไม่จ  ากดัเฉพาะประชาชนผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ แต่ยงัอาจรวมไปถึง เจา้หนา้ท่ี หรือ
บุคลากร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ เพื่อท่ีจะไดน้ าผลการศึกษามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผลการประเมิน
จากลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั 

3. หากมีการจดัโครงการในรูปแบบดงักล่าวในคร้ังถัดไป ควรท่ีจะมีการศึกษาและประเมินผล
โครงการเพื่อมาวเิคราะห์เปรียบเทียบเพื่อติดตามผลการด าเนินการวา่มีการเปล่ียนแปลงไปในในทิศทางใด 
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บทคดัย่อ 
บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจ้างงาน สภาพการ

ท างาน ของลูกจา้งเหมาบริการในจงัหวดัล าปาง 2) ส ารวจคุณภาพชีวิตการท างานและความผกูพนักบังาน
หรือมีความผกูพนัต่อองคก์าร 3) น าเสนอแนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน สภาพการจา้งงาน 
สภาพการท างาน ตามความตอ้งการของลูกจา้งเหมาบริการ  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจาก ลูกจา้ง
เหมาบริการในจงัหวดัล าปาง และกลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มผูบ้ริหารของหน่วยงาน จ านวน 34 คน   ผล
การศึกษาพบวา่   ลูกจา้งเหมาบริการไดรั้บค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน และไม่มีสวสัดิการแมแ้ต่การ
ประกนัสังคม และสิทธิในการลา การหยดุ มีคุณภาพชีวติการท างานไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่  เช่น 
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  ไม่มีโอกาสได้รับความรู้และทกัษะใหม่ๆ และการเล่ือนต าแหน่ง
หนา้ท่ี ไม่ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน และขาดโอกาสในการพฒันาตนเอง เป็นตน้ ลูกจา้ง
เหมาบริการท่ีมีอายมุากมีความผกูพนัต่อองคก์าร ส่วนกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร พร้อมท่ี
จะออกเม่ือมีโอกาส ควรยกระดบัคุณภาพชีวติการท างาน โดยจดัสภาพการจา้งงาน ให้ มีค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
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สวสัดิการ ตามมาตรฐานการจา้งงานตามท่ีกฎหมายก าหนด หากมีความเป็นไปได ้ควรมีการจดัสวสัดิการให้
เสมอภาคกบัลูกจา้งประจ า 
 

ค าส าคญั : สภาพการจา้งงาน , คุณภาพชีวติการท างาน , ลูกจา้งเหมาบริการ , ความผกูพนัธ์ต่อองคก์าร 
 

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 
 

บทน า 
กรมการปกครอง มีภารกิจหลกัคือ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายในประเทศ  

การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองทอ้งท่ี การอาสารักษาดินแดนและการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมี
ความมัน่คงปลอดภยัได้รับบริการท่ีสะดวกรวดเร็วและ ให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างย ัง่ยืน หรือ 
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“บ าบดัทุกข์  บ ารุงสุข” ให้กบัประชาชน ส่วนราชการในภูมิภาคไดแ้ก่ จงัหวดั อ าเภอ โดยมีขา้ราชการ
เป็นผูข้บัเคล่ือนโยบายของรัฐบาล เช่น การแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจน ปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
ภารกิจท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบในระดบัอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ มอบหมายให้นายอ าเภอเป็นผูรั้บผิดชอบ ใน
การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  มีนายอ าเภอเป็นผูบ้ริหารส่วนราชการระดบัอ าเภอ มีปลดัอ าเภอ 
และเจา้หน้าท่ีปกครอง เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนภารกิจ ช่วยเหลืองานสารบรรณ ธุรการ การบนัทึกจดัเก็บ
ขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ การให้บริการประชาชน ดา้นการทะเบียน ช่วยเหลือการปฏิบติังานอ่ืน ๆ ของ
จงัหวดั อ าเภอ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และ การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล
ระดบัพื้นท่ี ทั้งท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมการปกครอง และของจงัหวดัหรืออ าเภอ  (กรมการปกครอง, 
2559) 
               ปัจจุบนัระบบการจา้งงานเจา้หนา้ท่ีปกครองประกอบดว้ย ต าแหน่ง ขา้ราชการ มีอายุการจา้งงาน
จนถึง 60 ปี มีสวสัดิการทั้งดา้นการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบา้น บ านาญหลงัเกษียณอายุ การ
จ้างในต าแหน่งพนักงานราชการ ท าสัญญาจ้างทุก 4 ปี มีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ได้รับสิทธิ
ประกนัสังคม ไดสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิในการลา การหยุด ค่าตอบแทนระหวา่งลาและค่าตอบแทน
ล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เป็นต้น  ต าแหน่งลูกจา้งประจ า จ้างโดยท าสัญญาเพียงคร้ังเดียว ได้รับ
สวสัดิการ ค่าตอบแทน ใกล้เคียงกบัขา้ราชการ ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจา้ง บ าเหน็จลูกจา้ง เม่ือเกษียณอายุ 
(กระทรวงการคลงั, 2537) และต าแหน่ง ลูกจา้งเหมาบริการ หรือลูกจา้งชัว่คราว ไม่มีฐานะเป็นลูกจา้ง เป็น
เพียงผูรั้บจา้งท าของ ไม่มีสิทธิลาหยุดใดๆ หากไม่มาปฏิบติังานวนัใดจะไม่ไดรั้บค่าจา้ง (กรมการปกครอง, 
2556) จากประเด็นปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษา สภาพการจา้งงานและสภาพการท างาน
คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนักบังาน หรือมีความผูกพนัต่อองค์การ และแนวทางการยกระดบั
คุณภาพชีวติการท างาน สภาพการจา้งงาน สภาพการท างาน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกจา้งเหมา
บริการ และมีมาตรฐานการจา้งงานท่ีเหมาะสมเป็นธรรมมากข้ึน การศึกษาน้ีไดเ้ลือกใช้จงัหวดัล าปางเป็น
กรณีศึกษา เน่ืองจากผูศึ้กษารับราชการต าแหน่งปลดัอ าเภอ เป็นผูบ้งัคบับญัชาบรรดาลูกจา้งเหมาบริการ ซ่ึง
เป็นผูช่้วยเหลือการปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีทั้ งในและนอกส านักงาน ประเด็นท่ีสังเกตจากการท างานของ 
ลูกจา้งเหมาบริการ ท่ีปฏิบติังานต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีปกครอง ณ ท่ีท าการปกครองอ าเภอ และท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัล าปาง มีระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 1 ปีถึงมากกว่า10 ปี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็น
ของลูกจา้งเหมาบริการ เก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน และสภาพการท างาน  คุณภาพชีวิตการท างาน  ความ
ผกูพนัต่อองค์การ และความตอ้งการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข ในดา้นใด อย่างไร เพื่อให้มีสภาพชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีแรงจูงใจในการท างาน และท าให้ไดผ้ลงานท่ีดี ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะมีประโยชน์ต่อกรมการ
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ปกครอง ท่ีจะได้ใช้ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการพฒันามาตรฐานการจา้งงานและมาตรฐานการ
ท างานใหก้บัผูท่ี้ท  างานทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั สภาพการจา้งงาน สภาพการท างาน ของลูกจา้งเหมาบริการ

กรมการปกครอง ในจงัหวดัล าปาง    
 2. เพื่อส ารวจคุณภาพชีวิตการท างาน และ ความผูกพนักบังานหรือมีความผูกพนัต่อองค์การ ของ
ลูกจา้งเหมาบริการ กรมการปกครอง ในจงัหวดัล าปาง  

3 เพื่อน าเสนอแนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน สภาพการจา้งงาน สภาพการท างาน ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกจา้งเหมาบริการ และมาตรฐานการจา้งงานของรัฐ 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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ทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัขอสรุปแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั

หลกัท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบคิดในการศึกษาดงัน้ี  
แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) ของวอลตนั (Richard E. Walton) (อา้ง

ถึงใน นวรัตน์ ณ วนัจนัทร์, 2548) แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานของวอลตนั ท่ีไดก้  าหนดตวัช้ีวดัไว ้8 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทนท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการด้านเศรษฐกิจ ท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด เพียงพอ เป็นธรรม 2) สภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Conditions) มีส่ิงแวดลอ้มทั้งทาง
กายภาพและดา้นจิตใจ ไม่เส่ียงอนัตรายเกินไป สะดวกสบาย ไดรั้บการปฏิบติังานตามมาตรฐานเวลา ค่าจา้ง
และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 3) ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน (Future Opportunity for Continued 
Growth and Security) การไดรั้บมอบหมายงานท่ีตรงกบัความสามารถ ความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีโอกาสใน
การเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี ความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน 4) โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพ
ของตนเอง (Immediate Opportunity to Use and Develop Human Capacities) ไดรั้บการพฒันา เช่น 
การศึกษา ฝึกอบรม การพฒันาการท างานและอาชีพ มีความมัน่ใจเช่ือมัน่วา่สามารถแกไ้ขปัญหา ใชค้วามรู้ 
ความสามารถและความช านาญมากข้ึน และเป็นท่ียอมรับ 5) การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน (Social Integration in The Work Organization) การเห็นคุณค่าของตนวา่ท างานให้ส าเร็จได ้ยอมรับให้
ความร่วมมือ มีความสัมพนัธ์ท่ีดี มีบรรยากาศการท างานท่ีไม่มีอคติแบ่งพวกพอ้ง มีความเช่ือถือศรัทธา 
ความเท่าเทียม ให้เกียรติจริงใจต่อกัน และมีโอกาสเล่ือนขั้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 6) สิทธิส่วนบุคคล 
(Constitutionalism in The Work Organization) ไดรั้บการเคารพในสิทธิส่วนตวัของตวัเองและครอบครัว มี
อิสระพูดถึงการท างาน นโยบายต่อผู ้บริหาร มีความเสมอภาคเท่าเทียมในการได้รับผลประโยชน์
ค่าตอบแทนและความมัน่คงในงานตามกฎหมาย 7) จงัหวะชีวิต (Work and The Total Life Space)  การ
สามารถจดัเวลาไดอ้ย่างเหมาะสมและมีความสมดุลระหว่างเวลาการท างาน การท ากิจกรรมกบัครอบครัว
และของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัความจ าเป็นในชีวิต และ 8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม (The Social 
relevance of Work Life) การท างานช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มคุณค่าของงาน ตวัเองและ
องคก์าร มีความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม  

การศึกษาความผูกพนักบังานหรือมีความผูกพนัต่อองค์การ ได้น าผลงานวิจยัของ The Gallup 
Organization (อา้งถึงใน วาริกา ร้ิวเหลือง ,2553) ซ่ึงเป็นสถาบนัวิจยัและองค์การท่ีปรึกษาได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ไดแ้บ่งล าดบัขั้นความผูกพนัของความผูกพนัเป็น 4 ขั้น จากค าถามท่ี
เป็นตวัช้ีวดั12 ขอ้ ดงัน้ี ระดบัความตอ้งการพื้นฐาน (Basic Need) ตวัช้ีวดัคือ 1.รู้วา่ถูกคาดหวงัอะไรบา้งจาก
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การท างาน 2.การมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท างานท่ีเหมาะสม ระดับการสนับสนุนทางการบริหาร 
(Management Support) 3. โอกาสท่ีจะท าในส่ิงท่ีฉนัท าดีท่ีสุด 4. ไดรั้บการยกยอ่งหรือชมเชย 5. มีคนในท่ี
ท างานเอาใจใส่ฉนั 6. มีคนท่ีท างานสนบัสนุนให้มีการพฒันา ระดบัสัมพนัธภาพ (Relatedness) 7.ความคิด
ของฉนัไดรั้บการยอมรับ 8. พนัธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร 9. ท างานเต็มท่ีเพื่อคุณภาพ 10. มีเพื่อนดี
ท่ีสุดในท่ีท างาน และ ระดบัความกา้วหน้าในงาน (Growth) 11. มีการพูดคุยเก่ียวกบัความกา้วหน้า 12. มี
โอกาสท่ีจะได้เรียนรู้และเติบโตนอกจากน้ี ไดแ้บ่งความผูกพนัของพนักงานในการท างานไว ้3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged) คือ พนกังานท่ีท างานดว้ยความเต็มใจและตั้งใจ และค านึงถึง
องค์การ 2) ไม่ยึดติดกบัความผูกพนัต่อองค์การ (Not-engaged) คือ ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ท างานโดยไม่ได้ตั้งใจ และ 3) ไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ (Actively disengaged) คือ พนักงานท่ีไม่มี
ความสุขในการท างานส่วนการน าเสนอแนวทางการยกระดบั คุณภาพชีวิตการท างาน สภาพการจา้งงาน 
สภาพการท างาน ไดน้ าผลการวจิยัของ Burke (อา้งถึงใน กชกร  โสมพฒันะพงษ,์ 2560) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง
ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ ไดเ้สนอแนวคิด Employee Engagement Model ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ปัจจยัท่ีเป็นส่วนประกอบของการเกิดความผกูพนัของพนกังาน ประกอบไปดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. องคก์าร 
(Company) องคก์ารตอ้งมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี  

2. ผูบ้ริหาร (Manager) ผูบ้ริหารตอ้งมีความยุติธรรม ให้การสนบัสนุนและมีการประเมินผลงาน
อยา่งเท่ียงธรรม 3. เพื่อนร่วมงาน (Work Group) ตอ้งให้ความร่วมมือในการท างานท่ีดี 4. ลกัษณะงาน (The 
Job) งานท่ีท้าทาย มีระบบการประเมินผลงานท่ีดี  5. ความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ
(Career/Profession) พนกังานตอ้งมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และ 6. 
ลูกคา้ (Customer) ตอ้งตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงต่อลูกคา้ได ้ 
 

วธิีการวจิัย 
              การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  ใช้
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลัก ประกอบด้วย กลุ่มหัวหน้างานของลูกจ้างเหมาบริการ ได้แก่ปลัดอ าเภอ จ านวน 8 คน เจ้า
พนกังานปกครองสังกดัท่ีท าการปกครองจงัหวดั 1 คน จ่าจงัหวดัล าปาง  1 คน กลุ่มผูบ้ริหารของหน่วยงาน 
ได้แก่ นายอ าเภอจ านวน 8 คน และปลดัจงัหวดัล าปาง 1 คนโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth 
Interview) และการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ลูกจา้งเหมาบริการ 3 คร้ังโดย คร้ังละ5 คน แบ่งกลุ่มผูมี้
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อายุงานน้อยกว่า 5 ปี กลุ่มท่ีมีอายุงาน5 - 10 ปี และกลุ่มท่ี มีอายุงานมากกว่า10 ปีข้ึนไปรวมลูกจา้งเหมา
บริการ จ านวน 15 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ 

แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (semi - structure interview) มีการก าหนดโครงสร้างของประเด็น
ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended Questions)  

 
ผลการศึกษา 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจ้างงาน สภาพการท างาน ของลูกจ้างเหมาบริการ กรมการ
ปกครอง ในจงัหวดัล าปาง จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพูดคุยสนทนากบักลุ่มลูกจา้งเหมาบริการ พบว่า 
ทั้งผูบ้ริหารและลูกจา้งเหมาบริการ ต่างมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั โดยให้ความเห็นท่ีสามารถสรุปไดว้า่ 
ลูกจา้งเหมาบริการไดรั้บค่าตอบแทนเพียงค่าจา้ง 9,000 บาทต่อเดือน และไม่มีรายไดแ้ละสวสัดิการใดๆอีก 
แมแ้ต่การประกนัสังคม และสิทธิในการลา การหยุด ค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนั และเม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะงานท่ีท า และเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าท่ีปกครองท่ีมี
สถานภาพการจา้งงานในรูปแบบพนกังานราชการและลูกจา้งประจ า  พบว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม 
เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีท า ความยากง่ายของงาน และภารกิจท่ีตอ้งรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีปกครองมีเท่ากนั 
แต่ไดรั้บค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ พนกังานราชการไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้ 10,430 บาท 
มีการประเมินเพื่อต่อสัญญาทุกๆ 4 ปี ได้รับการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 2 คร้ังต่อปีเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ มีสวสัดิการประกันสังคม ม.33 และได้วนัลาพกัผ่อน 10 วนัต่อปีงบประมาณเช่นเดียวกับ
ขา้ราชการ  
            2. คุณภาพชีวิตการท างาน และ ความผูกพนักบังานหรือมีความผูกพนัต่อองค์การของลูกจา้งเหมา
บริการ กรมการปกครอง ในจงัหวดัล าปาง พบวา่ ทั้งผูบ้ริหารและลูกจา้งเหมาบริการ ต่างมีความคิดเห็นท่ีไม่
แตกต่างกนัโดยให้ความเห็นท่ีสามารถสรุปไดว้า่ลูกจา้งเหมาบริการ มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่เป็นไป
ตามเกณฑเ์ป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ พบว่า ค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนั มีความรู้สึกวา่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบั ลกัษณะงานท่ีท า ความ
ยากง่ายของงาน และภารกิจท่ีตอ้งรับผดิชอบ สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พบวา่
เจา้หน้าท่ีปกครองทุกคน ไม่วา่จะมีสถานะการจา้งงานรูปแบบใด ต่างตอ้งท าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
เหมือนกนั เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ การลงพื้นท่ี หรือการออกให้บริการนอกท่ีตั้ง มีการจดั ระบบ
สารสนเทศ วสัดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการใชง้าน อาจจะไม่มีความทนัสมยั เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถยนต ์
ความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน พบว่า แม้จะท างานในหน่วยงานราชการ แต่ลูกจ้างเหมาบริการไม่มี
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ความรู้สึกมัน่คงในงาน เพราะจา้งงานไม่เกินปีงบประมาณ ซ่ึงอาจถูกเลิกจา้งในปีงบประมาณถดัไป ตอ้ง
ผา่นการประเมินจากคณะกรรมการท่ีนายอ าเภอไดแ้ต่งตั้งข้ึน จึงมีโอกาสท่ีจะไม่รับการจา้งต่อ โอกาสใน
การใชแ้ละพฒันาขีดความสามารถของตน พบวา่ ลูกจา้งเหมาบริการไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ มีผลงานจน
เป็นท่ียอมรับจากหัวหน้างาน ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ได้รับโอกาสในการพฒันาทกัษะ 
พฒันาการท างาน หรือพฒันาการด าเนินชีวิตจากการฝึกอบรมจากหน่วยงานตน้สังกดัเพราะไม่มีสิทธิตาม
สัญญาจา้ง  การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน พบว่า ลูกจา้งเหมาบริการเป็นผูท่ี้มีคุณค่าต่อ
งาน ต่อหน่วยงาน และไดรั้บการยอมรับ ความร่วมมือในการท างานร่วมกบัเจา้หน้าท่ีท่ีอยู่ในสถานะจา้ง
เหมาบริการ และผูบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างดี สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน พบว่า ลูกจา้งเหมาบริการมี
อิสระในการใช้ความรู้ความสามารถ เสนอความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นชอบใน
ขอ้คิดเห็นนั้น ๆ  และสามารถปฏิเสธการท างานท่ีนอกเหนือจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ถา้ขดัต่อระเบียบ 
กฎหมาย มีการเคารพสิทธิกนัและกนั ไม่มีการก้าวก่ายเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั จงัหวะชีวิต หรือ ความ
สมดุลระหวา่งชีวิตการท างานโดยส่วนรวม แมอ้าจจะมีการท างานนอกเวลางาน และวนัหยุด แต่ไม่กระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตส่วนตวัมากนัก เพราะทราบภารกิจล่วงหน้า จึงสามารถจดัการเวลาเร่ืองงานและเร่ือง
ส่วนตวัได ้ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรู้สึกภาคภูมิใจในงานท่ีท า ในองคก์รท่ีไดป้ฏิบติังาน เพราะ
เป็นงานท่ีมีความส าคญั และได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดบัพื้นท่ีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพื้นท่ี
ชนบท ถึงแม้จะอยู่ในสถานะของลูกจ้างเหมาบริการ แต่ก็ได้รับการยอมรับ การเคารพ การนับถือจาก
ประชาชนในพื้นท่ีเสมือนเป็นขา้ราชการประจ า 
 3. ในดา้นความผูกพนัต่อองค์การ  พบว่า  ลูกจา้งเหมาบริการส่วนหน่ึงมีความผูกพนัต่องานและ
องคก์ารนอ้ย เพราะจากสภาพการจา้งงานและคุณภาพชีวติการท างานในดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ ท่ีไดรั้บ 
ท าใหลู้กจา้งเหมาบริการ ท่ีมีอายไุม่เกิน 40 ปี ไม่วา่จะมีอายกุารท างานเท่าใด พร้อมท่ีจะยา้ยงาน  ลาออก 
จากงานอยูเ่สมอ หากมีงานอ่ืนท่ีมัน่คง ไดค้่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และมีสวสัดิการ โดยมีลูกจา้งเหมาบริการ
หลายรายท่ีพยายามสอบบรรจุเป็นขา้ราชการ หรือบรรจุในต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่ มีความมัน่คง
มากกวา่  ส่วนสาเหตุลูกจา้งส่วนหน่ึงท่ียงัคงอยู ่เน่ืองจากมองวา่ต าแหน่งท่ีท ายงัเป็นท่ีตอ้งการของหน่วยงาน 
การจา้งงานของหน่วยงานราชการมกัจะเป็นการจา้งงานท่ีจา้งระยะยาว สามารถต่อสัญญาในทุกปีได ้อีกทั้ง
ลูกจา้งเหมาบริการส่วนมากเป็นคนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ี  หรือบางคนมีอายุมากแลว้จึงไม่อยากยา้ยออก
จากพื้นท่ีหากตอ้งออกไปท างานท่ีพื้นท่ีอ่ืน  เพราะสภาพพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั ณ ปัจจุบนั ยงัเป็นสังคมแบบชนบท 
ค่าครองชีพยงัไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีท่ีเป็นสังคมเมืองใหญ่  
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4. แนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งเหมาบริการให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
สังคมและการด ารงชีวติในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั จากความเห็นของทั้งหวัหนา้งาน ผูบ้ริหารและลูกจา้ง
เหมาบริการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่   
  1) จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั การจะจดัสภาพการจา้งงานให้แก่ลูกจา้งเหมาบริการ ให้มีความ
เท่าเทียมกบัลูกจา้งภาคเอกชน ท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทน ตามมาตรฐานการจา้งงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
มีความเป็นไปได ้หากกรมการปกครองจดัสรรงบประมาณเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานให้แก่ลูกจา้ง
เหมาบริการให้ได้รับค่าจ้างเทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ การจดัสวสัดิการให้
ครอบคลุมให้แก่เจา้หน้าท่ีปกครองทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการจา้งงานในลกัษณะไหน เช่น สวสัดิการสังคม 
สิทธิในการลา  

2) ควรมอบสิทธิในการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างเหมาบริการ ซ่ึงมีความเป็นไปได้หากจะจัด
สวสัดิการใหลู้กจา้งเหมาบริการไดรั้บสวสัดิการในการรักษาพยาบาลแก่ตน เพราะลูกจา้งเหมาบริการถือวา่
เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ราชการ ควรท่ีจะไดรั้บสวสัดิการดงักล่าวเป็นการตอบแทน   

3) ควรมีรางวลัให้แก่ลูกจา้งเหมาบริการท่ีปฏิบติังานดีเด่น หรือปฏิบติังานให้แก่กรมการปกครอง
ยาวนาน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานให้แก่ลูกจา้งเหมาบริการ การดูแลลูกจา้ง
เหมาบริการหากไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองต่าง ๆ การให้ความยอมรับ รับฟังความคิดเห็นจากลูกจา้งเหมา
บริการความผกูพนัและความภกัดีต่อองคก์ารปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารและราชการอยา่งเตม็ความสามารถ 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
                สภาพการจา้งงาน สภาพการท างาน ของลูกจา้งเหมาบริการ กรมการปกครอง ในจงัหวดัล าปาง 
เป็นการจา้งงานตามการจา้งตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีปกครอง เป็นการจา้งไม่เกินปีงบประมาณ ได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน 
ลูกจา้งมีฐานะเป็นเพียงผูรั้บจา้งตามขอ้ตกลงการจา้ง หรือเป็นเพียงผูรั้บจา้งท าของ จึงไม่ถือเป็นบุคลากรของ
รัฐ และไม่ถือเป็นการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการหรือการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
จึงไม่มีสิทธิประกนัสังคม เวน้แต่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 40 และไม่มีการลาหยุดตามระเบียบว่า
ด้วยการลาส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง  หากไม่มาปฏิบัติงานในวนัใดก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง (กรมการ
ปกครอง , 2556) จากสภาพการจา้งงานดงักล่าว ถือวา่ต ่ากวา่มาตรฐานการจา้งงานตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541และฉบบัปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ. 2551 พ.ศ.2561 และพ.ศ.2562 ท่ี
ไดก้  าหนดมาตรฐานการจา้งแรงงานตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เป็นมาตรฐานการจา้งงานตามกฎหมายท่ีใช้
บงัคบักบัการจา้งงานทัว่ไป ซ่ึงเป็นมาตรฐานต ่าสุดท่ีลูกจา้งตอ้งได้รับการปฏิบติัจากนายจา้ง  เช่นได้รับ
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ค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมายซ่ึงปัจจุบนัประมาณ330 บาท/วนั มีชัว่โมงท างานปกติไม่เกิน 8 ชัว่โมง/วนั หรือ 48 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  มีสิทธิได้รับค่าจ้างล่วงเวลา การจา้งท างานวนัหยุด มีสิทธิในการลากิจ ลาป่วย การ
ประกนัสังคม เป็นตน้ (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2554) ซ่ึงการจา้งงานของหน่วยงานรัฐบาลใช้
การจา้งในรูปแบบการจา้งเหมาบริการเพื่อเล่ียงการใหส้วสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

คุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพนักบังานหรือมีความผูกพนัต่อองค์การ ของลูกจา้งเหมา
บริการ กรมการปกครอง ในจงัหวดัล าปาง ทั้งผูบ้ริหารและลูกจา้งเหมาบริการ ต่างมีความคิดเห็นท่ีไม่
แตกต่างกนัโดยใหค้วามเห็นท่ีสามารถสรุปไดว้า่ลูกจา้งเหมาบริการ มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่เป็นไปตาม
เกณฑเ์ป็นส่วนใหญ่  เม่ือน าไปวเิคราะห์กบัทฤษฎีแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) 
ของ Richard E. Walton (อา้งถึงใน นวรัตน์ ณ วนัจนัทร์, 2548) ท่ีไดก้  าหนดตวัช้ีวดัไว ้8 ดา้น พบวา่ ลูกจา้ง
เหมาบริการไม่มีคุณภาพคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นต่างๆคือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมท่ี
ทุกคนท างานยอ่มการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อความ
อยูร่อด เพียงพอและเป็นธรรม แต่ลูกจา้งเหมาบริการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ไม่ไดรั้บ
สวสัดิการต่าง ด้านความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ไม่มีโอกาสไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ ไม่มี
โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ี ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน เน่ืองจากเป็นการจา้งงานท่ี
ไม่เกินปีงบประมาณ มีโอกาสไม่ไดรั้บการจา้งงาน  หรืออาจจะถูกบอกเลิกจา้งในเดือนถดัไปไดเ้สมอ และ
โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง มีโอกาสการไดรั้บการพฒันา เช่นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความ
ช านาญมากข้ึน เน่ืองจากสถานภาพการท างานไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งส่วนราชการจึงไม่มีสิทธิดงักล่าว และ ถึงแม ้
การท างานท่ีไม่กระทบต่อการด าเนินชีวติส่วนตวัและครอบครัว ไดรั้บการยอมรับความเคารพสิทธิจากเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และมีความภูมิใจในงานท่ีท า เน่ืองจากเป็นงานท่ีไดช่้วยเหลือประชาชน   

ส่วนดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พบว่ามีส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพท่ีไม่
เส่ียงอนัตรายเกินไป รู้สึกสะดวกสบาย แต่ไม่ได้รับการปฏิบติังานตามมาตรฐานเวลาและค่าจ้างและ
สวสัดิการท่ีควรได้รับ ในด้านการท างานร่วมกันและความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน เห็นคุณค่าของตนเอง 
ยอมรับและให้ความร่วมมือ มีความสัมพนัธ์ท่ีดี มีบรรยากาศการท างานท่ี ไม่มีอคติ แบ่งพวกพอ้ง เช่ือถือ
ศรัทธาซ่ึงกนัและกนั ใหเ้กียรติกนั จริงใจต่อกนั แต่ไม่มีโอกาสในการเล่ือนขั้นไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  
ด้านสิทธิส่วนบุคคล พบว่ามีสิทธิปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้รับการเคารพสิทธิส่วนตวัและ
ครอบครัว มีอิสระในการท างาน แสดงความเห็นในนโยบายต่อผู ้บริหาร แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์
ค่าตอบแทนและความมัน่คงในงานตามกฎหมาย  ดา้นจงัหวะชีวิตพบว่าสามารถจดัเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม
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และมีความสมดุลระหวา่งเวลาการท างาน ครอบครัวและของสังคม และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มี
ความรู้สึกวา่ตนมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน 

ในส่วนของความผกูพนัต่อองคก์าร ลูกจา้งเหมาบริการส่วนหน่ึงมีความผูกพนัต่องานและองคก์าร
นอ้ย เพราะจากสภาพการจา้งงานและคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ ท่ีไดรั้บความ
มัน่คงและโอกาสความกา้วหนา้ในงานไม่มี  ท าใหลู้กจา้งเหมาบริการ ท่ีมีอายไุม่เกิน 40 ปี ไม่วา่จะมีอายุการ
ท างานเท่าใด พร้อมท่ีจะยา้ยงาน  ลาออกจากงาน อยูเ่สมอ หากมีงานอ่ืนท่ีมัน่คง ไดค้่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
และมีสวสัดิการ โดยมีลูกจา้งเหมาบริการหลายรายท่ีพยายามหาทางปรับเปล่ียนงานหางานใหม่ ส่วนท่ีไม่คิด
ยา้ยงานเพราะอายมุาก เม่ือน ามาวเิคราะห์ กบัผลงานวิจยัของ The Gallup Organization (อา้งถึงใน วาริกา ร้ิว
เหลือง ,2553) ท่ี ไดแ้บ่งความผูกพนัของพนกังานในการท างานไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) มีความผูกพนัต่อ
องคก์าร 2) ไม่ยดึติดกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และ 3) ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร ลูกจา้งเหมาบริการส่วน
หน่ึงอยู่ในประเภทท่ีไม่ยึดติดกบัความผูกพนัต่อองคก์าร คือ ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ท างาน
โดยไม่ไดต้ั้งใจ และอีกส่วนหน่ึง ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร พร้อมท่ีจะออกเม่ือมีโอกาสท่ีดีกวา่  และส่วน
ใหญ่มีล าดบัขั้นของความผกูพนัในระดบัความตอ้งการพื้นฐาน วา่ถูกคาดหวงัจากการท างาน มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท างานท่ีเหมาะสม  
              แนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งเหมาบริการให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
สังคมและการด ารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ท่ีพบว่า มีการเสนอให้ จดัสภาพการจา้งงาน ให้มี
ความเท่าเทียมกับลูกจ้างภาคเอกชน มีค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดิการ ตามมาตรฐานการจ้างงานตามท่ี
กฎหมายก าหนด หากมีความเป็นไปได ้ควรมีการจดัสวสัดิการให้เสมอภาคกบัลูกจา้งประจ า ผลการศึกษาน้ี
เป็นไปตามผลการวจิยัของ Burke (2003 อา้งถึงใน กชกร  โสมพฒันะพงษ,์ 2560) ท่ีไดท้  าการวจิยัเร่ือง  
ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ ไดเ้สนอแนวคิด Employee Engagement Model ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยท่ีเป็นส่วนประกอบของการเกิดความผูกพนัของพนักงาน 6 ปัจจัย ได้แก่ 1. องค์การมีการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี 2. ผูบ้ริหารตอ้งมีความยุติธรรม มีการประเมินผลงานอย่างเท่ียงธรรม 3. 
เพื่อนร่วมงานตอ้งให้ความร่วมมือในการท างานท่ีดี 4. ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย มีระบบการประเมินผลงานท่ีดี 
5. ความกา้วหนา้ในสายงานหรือสายอาชีพ และ 6. ลูกคา้ตอ้งตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงต่อลูกคา้ได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับสภาพการจา้งงานโดยพิจารณาการจา้งงาน ให้เป็นสัญญาคร้ังละ 4 ปี เช่น เพื่อให้ลูกจา้ง

เหมาบริการเกิดความรู้สึกมัน่คงในงาน และจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลใหแ้ก่ตวัลูกจา้งเหมาบริการ 
2. ควรเพิ่มค่าตอบแทน จดัสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้งเหมาบริการให้เทียบเท่ากบัลูกจา้งของส่วนรางวลั

ลูกจา้งเหมาบริการท่ีมีผลปฏิบติังานดีเด่นของแต่ละจงัหวดั  เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกจา้งเหมาบริการมี
ความกระตือรือร้นในการท างาน พฒันาการท างานให้ดีข้ึนมีขวญัและก าลังใจในการท างาน มีผลการ
ปฏิบติังานท่ีดี มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย ภารกิจขององคก์าร 

3. มีการฝึกอบรมพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีในภารกิจของ
กรมการปกครองเพื่อ ยกระดบัคุณภาพชีวิตทั้งการท างาน และการด าเนินชีวิตของลูกจา้งเหมาบริการให้มี
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยต์ ารวจภาค5จ ากดัของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ขา้ราชการ
ต ารวจท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ  ากัด 8 ภาคเหนือตอนบน จ านวน 100 คน และ
ขา้ราชการต ารวจท่ีไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ  ากดั 8 จงัหวดั ภาคเหนือตอนบน จ านวน 
100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และสถิติสหสัมพนัธ์ ของ Pearson (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ  ากดัในระดบัสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆ และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายุราชการ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แตกต่างกนัอยา่งท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก กบัการ
ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจ 

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 
 

บทน า 
สภาวการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหา

ทุกมิติ ทั้งดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นวฒันธรรม โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจท่ีประชาชนตอ้ง
ประสบปัญหาเก่ียวกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหผู้ท่ี้มีรายไดน้อ้ยไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจากไม่สามารถหา
รายไดเ้พิ่มให้เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน น ามาสู่การแกไ้ขปัญหาดว้ยการกูย้ืมเงินจากแหล่งกูน้อกระบบ 
โดยยอมเสียดอกเบ้ียในอตัราสูงจึงก่อให้เกิดหน้ีสินผูกพนัและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและ
ครอบครัวภายหลงั ดว้ยเหตุน้ี สหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งเป็นสถาบนัการเงิน ถือเป็นกลไกและเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากการรวมกนัของคณะบุคคล ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางทาง
การเงินระหวา่งสมาชิกท่ีมีเงินเหลือเพื่อท่ีจะออมเงิน และสมาชิกท่ีตอ้งการใชเ้งิน โดยเขา้มามีบทบาทส าคญั
ในชีวติประจ าวนัของผูท่ี้มีรายไดป้ระจ าท าหนา้ท่ีหลกั 2 ประการคือช่วยเสริมการออมของสมาชิกทั้งในดา้น
การถือหุ้น การออมเงิน และเป็นแหล่งกูย้ืมเงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นและเดือดร้อน โดยคิด
อตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่า และจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอตัราท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี สหกรณ์
ออมทรัพยใ์นประเทศไทยปัจจุบนัมีจ านวน 1,407 แห่ง สามารถแบ่งประเภทตามอาชีพ ไดแ้ก่ 1) สหกรณ์
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ออมทรัพยภ์าครัฐ 2) สหกรณ์ออมทรัพยภ์าครัฐวิสาหกิจ และ 3) สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเอกชน/อ่ืนๆ (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์, 2564) 

ปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ มีทั้งหมด 12 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์ออม
ทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ ากดั สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจประจ าจงัหวดั 8 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจ
ตระเวนชายแดน 2 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ ากดั เป็นสถาบนัการเงินรูปแบบหน่ึงท่ีมี
อตัราการเติบโตของกิจการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสหกรณ์ฯคือเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
รู้จกัการออมทรัพย ์และให้กูย้ืมเม่ือเกิดความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยสหกรณ์ฯ ไดเ้ร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ.2547 เร่ิมตน้มีสมาชิกเพียง 196 คน ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก 
4,227 คน (รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั, 2564)  
 ทั้งน้ี จากขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 5 ปี พบว่า จ  านวนสมาชิกสหกรณ์ในปี 2564 ปัจจุบนัมีสมาชิกรวม 
4,227 คน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของจ านวนสมาชิกในอตัราท่ีสูง ช่วยสะทอ้นผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ฯ ถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมีความมัน่คง และมีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกูย้ืมไดจ้ากการ
ออม ซ่ึงเป็นหลกัการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เม่ือพิจารณาจ านวนข้าราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน พบวา่ มีจ านวนมากถึง 14,517 คน (งานก าลงัพล ต ารวจภูธรภาค 5, 2564)  
 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา เร่ือง การตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจ
ภาค 5 จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินเขา้เป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ดา้นการขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของฐานเงินทุนของสหกรณ์ให้มีเสถียรภาพมัน่คง 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย   
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค5จ ากัดของ

ขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
 

กรอบแนวคดิ 
 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเกรอบแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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สมมติฐาน 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ ภูมิล าเนา และอายุการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความแตกต่างกบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั 
ของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองการตดัสินใจ แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่แนวคิด
ส่วนประสมการตลาด แนวคิดสหกรณ์ บริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ  ากดัและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 

แนวคิดการตัดสินใจ การตดัสินใจแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความ
แตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจของแต่ละบุคคล
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มีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการการตดัสินใจของ
บุคคลประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2552) 1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 2) ปัจจยัดา้นสังคม 3) 
ปัจจยัส่วนบุคคล 4) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) อรกนัยา วิฑูรย ์(2555) ไดก้ล่าววา่
การจดัการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) หมายถึง รูปแบบการบริหารท่ีน ามาปรับใช้กบภาครัฐ เพื่อลดปัญหา
ต่างๆ ความส าคญัของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไดแ้ก่ 1) ให้ความส าคญักบัการบริหารอย่างมืออาชีพ 2) 
เนน้การก าหนดวตัถุประสงค์ของการปฏิบติัราชการท่ีชดัเจน 3) ปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารและระบบการ
ท างานให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด มีความคล่องตัว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) ปรับเปล่ียนวธีิการบริหารใหมี้ความทนัสมยัและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละเทคนิควิธีการ
บริหารจดัการในภาคเอกชนมาใชก้บัการบริหารงานภาครัฐ 5) ส่งเสริมวินยัทางการเงิน การคลงั เนน้การใช้
จ่ายท่ีประหยดัและก่อให้เกิดความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากรภาครัฐท่ีมีอย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะอยา่งสูงสุด 

แนวคิดส่วนประสมการตลาด Kotler Philip (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ 
ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้โดยมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวั
แปรเท่านั้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการตลาด 
ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ จึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาด
แบบ 7Ps 

การทบทวนวรรณกรรม ภทัรศยา ขตัตะนนั (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
สินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ พบว่า ในส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
สินเช่ือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนปัจจยัดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการมีอิทธิพลในระดบัมากดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
เชียงใหม่พบว่า ประเภทเงินกูส้ามญัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอย่างชดัเจนท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัประเภท
เงินกูฉุ้กเฉินท่ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และการจดัล าดบัคิวอยูใ่นส่วนปัจจยัดา้นกระบวนการ และอนัดบัสุดทา้ย
ประเภทเงินกูพ้ิเศษ โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ส่วนมากจดัอยู่ในปัจจยัดา้นสถานท่ีปัจจยัดา้นการส่งเสริม
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การตลาด ปัจจยัด้านบุคลากรและปัจจยัด้านกระบวนการ ซ่ึงปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ได้แก่ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นราคา  

 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ท่ีเป็นสมาชิก

สหกรณ์ฯ จ านวน 4,227 คน (รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั, 2564) และไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกสหกรณ์จ านวน 10,304 คน จ านวนประชากรทั้งส้ิน 14,517 คน (งานก าลงัพล ต ารวจภูธรภาค 5, 
2564)  

2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ีเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ และท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมทั้งสิน 14,517 คน ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรในการหาขนาดตวัอยา่ง
ของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 10 จากการ
ค านวณตามสูตรจะตอ้งเก็บกลุ่มตวัอย่างขา้ราชการต ารวจท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประมาณ 100 คน และ
ขา้ราชการต ารวจท่ีไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ประมาณ 100 คน ผูศึ้กษาจึงขอก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน
เตม็เท่ากบั 200 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท่ีมีค  าถามชนิดปลายปิด โดยสร้างเป็น

ค าถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยัอนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อให้บรรลุประสงค์แบ่งค าถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 
5 จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ โดย

ใช ้Google Form จดัท าเป็น QR code แลว้ส่งไปตามส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ทางกรุ๊ปไลน์ของสหกรณ์
ฯ เฟสบุ๊คของสหกรณ์ฯ รวมถึงการให้สมาชิกท่ีเข้ามารับบริการท่ีสหกรณ์สแกน QR code เพื่อตอบ
แบบสอบถาม เป็นตน้ เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับ
การวเิคราะห์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี Frequencies) ค่า
ร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการสมคัรสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน และการตดัสินใจสมคัรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ ากดัของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 
(Independent Sample T-test) เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของขอ้มูลจากปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัวา่ 
มีความแตกต่างกบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 
8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 8 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์ ของ Pearson (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  

 
ผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดแ้ยกวเิคราะห์เป็นประเด็นตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากดั 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.0) อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (ร้อยละ 33.5) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 60.0) ส่วนมากมีอายุราชการไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 60.0) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 52.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 30.0) และมีระยะเวลาการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ 1-5 ปี (ร้อยละ 47.5) ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภาค 5 จ ากดั 

  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุด ( ̅ = 4.55) รองลงมาคือ 
ดา้นราคา ( ̅ = 4.29) ดา้นผลิตภณัฑ์ ( ̅ = 4.18) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ( ̅ = 3.96) ดา้นกระบวนการ 
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( ̅ = 3.94) ดา้นบุคคล ( ̅ = 3.94) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นอ้ยท่ีสุด ( ̅ = 3.53) ตามล าดบั โดยดา้น
ผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัมีสวสัดิการกองทุน ดา้นราคา พบวา่ ให้ความส าคญั
กบัเงินปันผลจากการถือหุน้ของสมาชิกมีความเหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ให้ความส าคญั
กบัการสามารถดูขอ้มูล หรือติดตามข่าวสารไดท่ี้เวบ็ไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั ดา้น
ส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ความส าคญักบัเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วน ด้านบุคคล 
พบว่า ให้ความส าคญักบั เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ มีความรู้ ความสามารถในการ ให้ค  าแนะน า เป็นอยา่งดี ดา้น
กระบวนการ พบว่า ให้ความส าคญักบัขั้นตอนการรับบริการไม่ซบัซ้อน  และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
พบวา่ ใหค้วามส าคญักบั ความน่าเช่ือถือ และภาพพจน์ของสหกรณ์ฯ ตามล าดบั 

 ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากดั  
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภาค 5 

จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความตอ้งการขอ้มูลท่ีมากพอก่อน
ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั มากท่ีสุด ( ̅ = 4.43) รองลงมาคือ สหกรณ์
ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตวัเลือกล าดบัตน้ ๆ ของการตดัสินใจ ( ̅ = 4.26) มี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยห์รือกลุ่มออมทรัพยใ์นปัจจุบนัเป็นระยะเวลานาน ( ̅ = 3.99) 
ความตอ้งการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์หรือกลุ่มออมทรัพยอ่ื์น ๆ ( ̅ = 3.94) และการมีตวัเลือกใน
การพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์หรือกลุ่มออมทรัพยอ่ื์น ๆ ( ̅ = 3.18) นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการ

ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แตกต่างกนัอยา่งท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั สามารถ
แสดงผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การตดัสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ทศิทางความสัมพนัธ์ 
n r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 200 0.127 0.000 ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นราคา 200 0.094 0.000 ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 200 0.178 0.385 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 200 0.155 0.000 ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นบุคคล 200 0.122 0.000 ทิศทางเดียวกนั 
ดา้นกระบวนการ 200 0.120 0.208 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 200 0.185 0.000 ทิศทางเดียวกนั 

จากตารางท่ี1 แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่า Sig, เท่ากบั 0.000 (0.000 < 0.05) นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก (0.127) กบัการตดัสินใจเขา้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่า Sig, เท่ากบั 0.000 (0.000 <0.05) นัน่คือยอมรับ
สมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ กนัทางบวกในระดบัต ่ามาก 
(0.094) กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่า Sig, เท่ากบั 0.000 (0.000 <0.05) 
นัน่คือยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ กนัทางบวกใน
ระดบัต ่ามาก (0.155) กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร มีค่า Sig, เท่ากบั 0.000 (0.000 <0.05) นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ กนัทางบวกในระดบัต ่า
มาก (0.122) กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่า Sig, เท่ากบั 0.000 (0.000 
<0.05) นัน่คือยอมรับสมมติฐาน หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ กนัทางบวก
ในระดบัต ่ามาก (0.185) กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ส่วนมากมีอายรุาชการไม่เกิน 20 ปี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001 – 40,000 บาท และมี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1-5 ปี ตามล าดบั  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั 
ทั้ง 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย น้อยท่ีสุด ตามล าดบัโดยด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการมีสวสัดิการกองทุน ดา้นราคา พบวา่ ให้ความส าคญักบัเงินปันผล
จากการถือหุ้นของสมาชิกมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ให้ความส าคญักับการ
สามารถดูขอ้มูล หรือติดตามข่าวสารไดท่ี้เวบ็ไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั ดา้นส่งเสริม
การตลาด พบว่า ให้ความส าคญักบัเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ดา้นบุคคล พบว่า ให้
ความส าคัญกับ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ มีความรู้ ความสามารถในการ ให้ค  าแนะน า เป็นอย่างดี ด้าน
กระบวนการ พบว่า ให้ความส าคญักบัขั้นตอนการรับบริการไม่ซบัซ้อน  และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
พบว่า ให้ความส าคญักบั ความน่าเช่ือถือ และภาพพจน์ของสหกรณ์ฯ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kotler Philip (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได ้โดยมกัจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 
3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทาง
การตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภาค 5 
จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความตอ้งการขอ้มูลท่ีมากพอก่อนตดัสินใจเขา้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั มากท่ีสุด รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 
จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตวัเลือกล าดบัตน้ ๆ ของการตดัสินใจ มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยห์รือกลุ่มออมทรัพยใ์นปัจจุบนัเป็นระยะเวลานาน ความตอ้งการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
หรือกลุ่มออมทรัพยอ่ื์น และการมีตวัเลือกในการพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์หรือกลุ่มออม
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ทรัพยอ่ื์น ๆ นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Domjan (1996) ไดก้ล่าวไวว้า่ แรงจูงใจเป็น
ภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภวรรณ มณีพนัธ์ุวงศ ์(2552) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมของพนกังานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ปัจจยัจูง
ใจด้านแรงจูงใจในการออม ส่งผลต่อการตดัสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมืองจงัหวดั
สมุทรสงคราม  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วยบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ 
สถานภาพ และอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 
จ ากดั ของขา้ราชการต ารวจ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ และ
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แตกต่างกนัอย่างท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภวรรณ มณีพนัธ์ุวงศ์ (2552) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจออมของพนกังานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบว่าพนกังาน
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจออม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภาค 5 จ ากดั พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ กนัทางบวก 
กบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อภิชา แสนเมือง (2559) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจออมเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดั
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจออมเงินฝากสงเคราะห์
ชีวิต ธกส มอบรัก 1/1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้น
บุคลากรผูใ้ห้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบักระบวนการ
ตดัสินใจออมเงินฝาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ภทัรศยา ขตัตะนนั (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูเชียงใหม่ โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัส่วน
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บุคคล ส่วนปัจจยัดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ มี
อิทธิพลในระดบัมาก  
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด กับการมี
สวสัดิการกองทุน และเงินปันผลจากการถือหุ้นของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั ควรมี
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูล สิทธิประโยชน์และ ผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีสมาชิกจะไดรั้บจากการ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยใ์ห้แก่บุคลากรกลุ่มขา้ราชการต ารวจจะเป็นการท าให้ขา้ราชการ
ต ารวจไดรั้บทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยม์ากข้ึน ในส่วน
ของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์วรมีการติดตามข่าวสารการด าเนินงานของสหกรณ์ ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ตนเองเป็นสมาชิกอยู่เพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนไดเ้สียของตนเองซ่ึง
สมาชิกสามารถกระท าไดใ้นฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
  1. ควรศึกษาพฤติกรรมการกูย้มืของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภาค 5 จ  ากดั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ 
 2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการใชบ้ริการฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภาค 5 จ  ากดั 
 3. การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มในการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
เป็นขอ้มูลเชิงลึก เพื่อท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ 
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การจดัการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพืน้ที่อุทยานแห่งชาตศิรีลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัไดแ้ก่ 1. เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการความร่วมมือ

ระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความ
รับผิดชอบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีน าไปสู่ความร่วมมือของภาครัฐ 
ประชาชน ชุมชน ผูน้าชุมชนในพื้นท่ี ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้แก่ 
นายอ าเภอ ก านันและผูใ้หญ่บ้านในพื้นท่ี หัวหน้าอุทยาน หน่วยงานภาคเอกชนท่ีร่วมสนับสนุน และ
ชาวบา้นในชุมชน จ านวน 195 ราย ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีบทบาทในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั นายอ าเภอ ก านนัและผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี หัวหน้าอุทยาน มี
บทบาทในการด าเนินโครงการ การสนบัสนุนงบประมาน และสนบัสนุนก าลงัพล การสร้างเครือข่ายชุมชน 
การส ารวจ ประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีส ารวจ และน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไฟ
ป่าวางแผนร่วมกบัชุมชน การสร้างความเขา้ใจ และด าเนินโครงการ ภาคเอกชน สนบัสนุนงบประมาณ 
ราษฎรในพื้นท่ี ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการความร่วมมือในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีไดแ้ก่  1) การสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ี 2) การวางแผนร่วมกบัชุมชน 3) การ
จดัก าลงัเสริมเพื่อสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีดบัไฟป่า 4) การสร้างเครือข่ายให้กบัชุมชน 5) การสร้างความความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน  
 

ค าส าคญั : การบริหารจดัการ การป้องกนั ปัญหาไฟป่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
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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 
 
 
 

 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 436 PSPARN 2022 

บทน า 
 ในประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าถูกไฟไหมทุ้กปี ส่วนใหญ่มกัจะเกิดข้ึนในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ไฟป่ามกัเกิดในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนทุ่งหญา้ในไร่ร้าง 
และสวนป่าต่าง ๆ ไฟป่าสามารถท าลายพื้นท่ีป่าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้ระบบนิเวศของป่าไมเ้สียสภาพสมดุล 
ท าลายโครงสร้างของป่า ธาตุอาหารในดินจะลดลง สัตวป่์าลดจ านวนลง มีการอพยพของสัตวป่์า รวมทั้ง
ท าลายแหล่งอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีหลบภยัและแหล่งน ้า ไฟป่ายงัท าใหเ้กิดหมอกควนั บดบงัทศันะวิสัยในการ
มองเห็น เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศอาจท าให้ผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงไดรั้บ
ผลกระทบและอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้อีกทั้งเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ เป็นผลเสียต่อสุขภาพตามมา หาก
ไฟป่าลุกลามเขา้ไปในหมู่บา้นอาจจะสร้างความเสียหายต่อท่ีอยูอ่าศยั ทรัพยสิ์น พื้นท่ีการเกษตรถูกท าลาย 
สูญเสียทศันียภ์าพท่ีสวยงาม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอนัเป็นรายไดส้ าคญัของประเทศ หมอกควนั
ยงัเป็นมลพิษทางอากาศท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซ่ึงไฟป่าท่ีมีความรุนแรงน้อยอาจจะเป็น
ประโยชน์  (ศิริภทัร เอ่ียมลออ, 2558) โดยขอ้มูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ระบุวา่ ไฟ
ป่าในปัจจุบนักลายเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงของการลดลงของพื้นท่ีป่าอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2563 
พบวา่ปัจจุบนัระดบัของการเกิดไฟป่าในประเทศไทย กลายเป็นปัจจยัท่ีรบกวนสมดุลของระบบนิเวศอยา่ง
รุนแรง ส่งผลกระทบต่อ สังคมพืช ดิน น ้ า สัตวป่์า และส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ในป่า นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดวิกฤต
มลพิษหมอกควนัท่ีส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามยั โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2564)  

โดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  เป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในพระราชวโรกาส  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระชนมม์าย ุครบ 5 รอบ จากการส ารวจปรากฏวา่พื้นท่ีส ารวจทั้งหมดมี
สภาพสังคมพืชและธรรมชาติเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ  นบัเป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัท่ี 60 
ของประเทศ มีเน้ือท่ีทั้งหมด ประมาณ 878,558 ไร่ หรือ 1,406 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 3 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ าเภอแม่แตง อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอพร้าวพื้นท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ 90 ของพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีป่า มีท่ีราบสลบัเชิงเขาตามร่องห้วย มีทุ่งนาและพื้นท่ีปลูกผลไมแ้ละพืชไร่ลอ้มรอบ โดยมีระดบัความ
สูงจากน ้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 450 – 1265 เมตร และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะพืชไร่ จึงมกัประสบปัญหาเร่ืองการจดัการกบัไฟป่าอยูเ่ป็นประจ าทุกปี อีกทั้งมีสถานีควบคุมไฟ
ป่าศรีลานนา ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว มีพื้นท่ีรับผิดชอบเพียง 3 ต าบลเท่านั้น ท าให้การบริหารจดัการเร่ือง
ไฟป่าไม่ทัว่ถึง ท าให้อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาและมีความพยายามหา
มาตรการและแนวทางความร่วมมือต่างๆ ท่ีจะมาใช้ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการป้องกนัและไขปัญหา
ไฟป่า (อุทยานแห่งชาติศรีลานนนา, 2564) นอกจากน้ีอุทยานฯยงัมีการก าหนดมาตรการให้แต่ละพื้นท่ี
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หมู่บา้นส ารวจหาพื้นท่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งบริหารจดัการเช้ือเพลิง (ชิงเผา) แต่มาตรการดงักล่าวก็ไม่สามารถปฏิบติั
ไดต้ามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากหากช่วงเวลานั้นๆมีค่ามาตรฐานของฝุ่ นละอองขนาดเล็กเกินปริมาณท่ีก าหนด
หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพแลว้ จึงมีการประกาศหา้มเผาทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ (สมชาย โกมลคงอยู,่ 2561) 

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลสถิติการเกิดไฟป่า ในปี พ.ศ.2564 ท่ีผ่านมานั้น พบว่า มีจุดความร้อน
เกิดข้ึนทั้งหมด 2,271 และ 791 จุด (ขอ้มูล วนัท่ี 31 ธันวาคม – 30 เมษายน 2564) ตามล าดบั ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีการบริหารเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าได้
เป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพมาก ถึงแมว้า่จะมีพื้นท่ีในความรับผดิชอบจะมีจ านวนจ านวนมากกวา่อุทยาน
แห่งชาติอ่ืนๆ ในสังกดัส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่)  ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีเป็นเช่นน้ีไดเ้ก่ียวเน่ืองกบั
เหตุผลหลายประการอนัไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการท่ีดีภายในหน่วยงาน การท่ีชุมชนภายในพื้นท่ีนั้นมีผูน้ าท่ี
ดี มีความเอาใจใส่กบัภาระหน้าท่ีรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ คอยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ประสานงานร่วมกบัอุทยานฯศรีลานนาเป็นอยา่งดี  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การแกไ้ขปัญหาไฟป่าโดยหน่วยงานภาคราชการเพียงหน่วยเดียวคงไม่สามารถ
ท าให้ปัญหาการเกิดไฟป่าลดลงได้ในเวลาอนัรวดเร็ว เพราะสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นเกิดมาจากการ
กระท าของมนุษย ์ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอย่างย ัง่ยืนและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ย่อมตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน เพื่อการจดัการและการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษา การจดัการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในอนาคต  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย   

1. เพื่อศึกษาบทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและกระบวนการความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผิดชอบในพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ผูน้าชุมชนในพื้นท่ี ท่ีส่งผล
ต่อการบริหารจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
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กรอบแนวคดิ 
 ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดเร่ือง นิเวศวิทยาป่าไม้ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับไฟป่าและสถานการณ์ไฟป่า 
ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า การจดัการอุทยานแห่งชาติ แนวคิดทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการแบบร่วมกนั Collaborative governance ทรัพยากรในการบริหาร(4M) และแนวคิด
ทฤษฎีจิตส านึก และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดไฟป่า ควรท่ีจะให้ราษฎรเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดา้นการป้องกนัไฟป่า ซ่ึงการบริหารการจดัการป่าไมใ้ห้ประสบความส าเร็จนั้น ปัจจยัส าคญั
คือ ความร่วมมือจากราษฎรในการบริหารจดัการป่าในพื้นท่ีของตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมของคนและ
ชุมชนในการป้องกนัไฟป่า โดยจดัให้มีการฝึกอบรมราษฎรและเยาวชนให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัป่า
ไม ้การป้องกนัไฟป่า แสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม  

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าแนวคิดเร่ือง นิเวศวิทยาป่าไม้ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับไฟป่าและ
สถานการณ์ไฟป่า ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า การจดัการอุทยานแห่งชาติ แนวคิดทฤษฎี
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการแบบร่วมกนั Collaborative governance ทรัพยากรในการ
บริหาร(4M) และแนวคิดทฤษฎีจิตส านึก และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น งานวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบ
เครือข่ายชุมชนในการป้องกนัไฟป่า บา้นหวัทุ่งและบา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ โดย นินนาท ดาวรัตนหงษ์ (2557) ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูใ้หญ่ บา้นผูน้ า
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชนในหมู่บา้นบา้นหวัทุ่งและบา้นปางแดงใน ต าบล
เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว ผลการวจิยัพบวา่ 1.บทบาทของผูน้ าชุมชนทั้งสองบา้นมีภาวะผูน้ าท่ีมีความเขม้แข็ง 
มีความต่ืนตวัต่อการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสมาชิกในชุมชนให้การยอมรับนบัถือ พบว่าผูน้ าชุมชนมี
บทบาทในการจดัการป่าชุมชนเป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมต่างๆ จึงท าใหเ้กิดการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 2.การท่ีเยาวชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน ผ่านการทดลองผิดถูกจากการปฏิบติัและการเรียนรู้จริง กระตุน้ให้เยาวชนไดม้องเห็นถึง
ปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาร่วมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนและทางชุมชน มีการพฒันา
ทั้งดา้นความรู้และประสบการณ์สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเยาวชนเป็นบุคคลท่ี
มีบทบาทส าคญัอย่างมาก3.การประสบผลส าเร็จไดน้อกจากผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีเยาวชนท่ีมีความ
ตระหนักแลว้ ยงัมีในส่วนของภาครัฐท่ีให้การสนับสนุนดา้นการให้ความรู้ ด้านงบประมาณและการให้
ความรู้ในด้านวิชาการหรือความรู้สมยัใหม่ ท าให้ชุมชนสามารถยกระดับองค์ความรู้และมีการจดัการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน งานวิจยัการจดัการควบคุมไฟป่าร่วมกนัระหว่างรัฐและชุมชน : 
กรณีศึกษาพื้นท่ีป่าดงใหญ่ ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ โดย นิวฒัน์ สงมา 
(2561) ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนในพื้นท่ีป่าดงใหญ่มีการพึ่งพาอาศยัในป่าดา้นต่างๆ การน าพื้นท่ีป่ามาปลูก
พืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากไฟป่า ปัญหาการเกิดไฟป่าในเขตป่าดงใหญ่ พบวา่มีมานาน ซ่ึงมี
สาเหตุเกิดจากธรรมชาติ การสัมปทาน และการบุกรุกเผาป่าของชุมชนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากป่าดงใหญ่ไดเ้ส่ือมโทรมลงมากท าให้รัฐและชุมชนได้ร่วมกนัสร้างสถาบนัทางสังคมข้ึนมาเพื่อ
ด าเนินการควบคุมไฟป่า ไดแ้ก่ การก าหนดกฎระเบียบการใชป่้าและการควบคุมไฟป่าผา่นกลไกของทอ้งถ่ิน
และกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงการจดัการทรัพยากรป่าร่วมกนัดงักล่าวสะทอ้นการจดัการ
ทรัพยากรป่าเชิงสถาบนั และการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ ในการจดัการควบคุมไฟ
ป่า งานวิจยั จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครองท่ีดิน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุ
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เทพ-ปุย โดยวชัรพงศ์ กิตติเจริญวิทย ์(2554) ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ กลุ่มตวัอย่างผูถื้อ
ครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ านวน 20 รายผลการวิจยัพบวา่ ปัจจุบนัผูถื้อครองท่ีดินใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อการทาการเกษตรเป็นหลกัและ เพื่อท่ีอยูอ่าศยั เป็นท่ีตั้งของวดั เป็นสถานท่ีจดักิจกรรม
ของโรงเรียน และเป็นท่ีดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครอง ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเรียงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 1) 
ค่ า นิยมของผู ้ถื อครอง ท่ี ดิน ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชา ติ  2 )  การ รับ รู้ ถึ ง สิท ธิหน้า ท่ี ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครองท่ีดิน 
จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครองท่ีดินในพื้นท่ี  
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง “การจดัการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ตอบค าถาม และวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้  าหนดไวเ้บ้ืองตน้ ในการ
วิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกท่ีศึกษากลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และผูท่ี้มีบทบาทในการบริหารจดัการไฟป่า ในพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ และในส่วนของหน่วยงานราชการในพื้นท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย นายอ าเภอพร้าว นายอ าเภอแม่แตง นายอ าเภอเชียงดาว ก านนัและผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี หวัหนา้
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (หน่วยพิทกัษฯ์) และหน่วยงานภาคเอกชนท่ี
ร่วมสนบัสนุน ท่ีมีส่วนในการร่วมกนับริหารจดัการไฟป่าในพื้นท่ี และภาคประชาชนประกอบดว้ยชาวบา้น
ในชุมชน จ านวน 195 ราย ก าหนดวธีิการเก็บขอ้มูลโดย 1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใชแ้บบสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงมีโครงสร้าง จ านวน 25 ราย 2) การสนทนากลุ่ม จ านวน 170 ราย และ3) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม  ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์เน้ือหา และ
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั  
 

ผลการศึกษา 
ผูศึ้กษาไดแ้ยกวเิคราะห์เป็นประเด็นตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

บทบาทในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าและกระบวนการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน 
ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผดิชอบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา  
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จากการสัมภาษณ์พบว่า พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนาประสบความส าเร็จเร่ืองการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผดิชอบของตวัเอง โดยมีจุดความร้อนเกิดข้ึนลดลงอยา่งมาก การท่ีชุมชน
ภายในพื้นท่ีนั้นมีผูน้ าท่ีดี มีความเอาใจใส่กบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ คอยให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือประสานงานร่วมกบัอุทยานฯศรีลานนาเป็นอยา่งดี อาศยัการแกปั้ญหาเนน้เชิงรุกและ
ป้องกนั เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวงัการเกิดไฟป่า เพื่อลดปริมาณการเกิดไฟป่า 
ผลลพัธ์ท่ีเป็นเช่นน้ีไดเ้ก่ียวเน่ืองกบัเหตุผลหลายประการอนัไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการท่ีดีภายในหน่วยงาน 
การท่ีชุมชนภายในพื้นท่ีนั้นมีผูน้ าท่ีดี มีความเอาใจใส่กับภาระหน้าท่ีรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และ
รับผดิชอบ คอยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือประสานงานร่วมกบัอุทยานฯศรีลานนาเป็นอยา่งดี โดยแต่ละกลุ่ม
ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผิดชอบในพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ไดแ้ก่ 1) นายอ าเภอ มีบทบาทในการเป็นหวัหนา้ชุดบริหารจดัการไฟป่าในพื้นท่ี
ระดบัอ าเภอ โดยอาศยัการบริหารจดัการแบบรวมศูนยก์ารแกปั้ญหา 2) นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
บทบาทในการสนบัสนุนงบประมานเบ้ียเล้ียงแก่ราษฎรท่ีร่วมกิจกรรมป้องกนัไฟป่า และสนบัสนุนก าลงัพล
ช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีดบัไฟป่า 3) ก านนั มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายชุมชน การประสานงานในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผดิชอบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอยา่งทัว่ถึง ในระดบัต าบล 
4) ผูใ้หญ่บา้น มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายชุมชน การประสานงานในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า
ในพื้นท่ีความรับผิดชอบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างทัว่ถึง ในระดบัหมูบ้าน รวมไปถึงการ
ประสานงานเร่ืองก าลงัพลในการท ากิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า 5) หวัหนา้อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนามีบทบาทในการส ารวจ ประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี และการน าก าลงัเจา้หนา้ท่ีร่วมกบัฝ่าย
ปกครอง ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ในการท ากิจกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า 6) หัวหน้าหน่วยงาน
ภาคสนาม สังกดัส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช มี
บทบาทในการลงพื้นท่ีส ารวจ และน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า การวางแผนร่วมกบัชุมชนใน
การปฏิบติังานก่อนเกิดเหตุไฟป่า รวมไปถึงการสร้างความเขา้ใจกบัชาวบา้นในพื้นท่ี  7) เจา้หน้าท่ีหน่วย
พิทกัษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีบทบาทในการสร้างความเขา้ใจความตอ้งการของชาวบา้น และด าเนิน
โครงการหลายด้าน 8) ภาคเอกชน มีบทบาทในการร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินการ
โครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 9) ราษฎรในพื้นท่ี มีบทบาทในการเป็นก าลงัพลช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีดบัไฟป่า และ
ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากผลการสัมภาษณ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติม ว่าประชาชนในชุมชนจะตอ้งเขา้มาทีบทบาทในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การ



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 442 PSPARN 2022 

วางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา การปฏิบติังาน การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล ซ่ึง
ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นท่ีสุด และสามารถวิเคราะห์ กระบวนการความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผิดชอบในพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ดงัน้ี  
 1) การสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ี อุทยานแห่งชาติศรีลานนาไดร่้วมกบัหน่วยงานราชการในพื้นท่ี 
รวมไปถึงภาคเอกชนท่ีเขา้มา ไดล้งพื้นท่ีท าความเขา้ใจความตอ้งการของชาวบา้น และด าเนินโครงการหลาย
ด้าน ทั้งการส่งเสริมอาชีพท่ีชาวบ้านตอ้งการ การให้ความรู้ด้านกฎหมายใหม่ (พระราชบญัญติัอุทยาน
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2562)  
 2) การวางแผนร่วมกบัชุมชนในการปฏิบติังานก่อนเกิดเหตุไฟป่า ได้แก่ การจดัก าลงัพลเพื่อเฝ้า
ระวงัในแต่ละจุดรอบๆหมู่บา้นของตนเอง มีการวางแผนจุดเส่ียงท่ีเคยเกิดเหตุไฟป่าในปีท่ีผ่านมา น ามา
จดัท าแผนชิงเผา ท่ีมีการควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ีทั้งฝ่ายอุทยานฯและฝ่ายปกครอง ซ่ึงไดจ้ดัท าทุกชุมชนท่ีอยูใ่น
เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นตน้  
 3) การจดัก าลงัเสริมเพื่อสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีดบัไฟป่า เจา้หนา้ท่ีหน่วยพิทกัษอุ์ทยานฯ เป็นตน้ และ
หลงัจากเกิดเหตุไฟป่า มีการจดักิจกรรมปลูกป่าเพื่อป้องกนัไฟป่าในพื้นท่ีรอบพื้นท่ีท ากินของราษฎรท่ีมีท่ี
ท ากินในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เป็นตน้  
 4) การสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน เกิดการประสานงานอย่างทัว่ถึง บูรณาการในพื้นท่ี มีความ
สามคัคีกนัเป็นอยา่งมาก ทั้งท่ีไม่ไดรั้บงบประมาณจากภาครัฐแต่อยา่งใด มีการร่วมกนัท าแนวกนัไฟในพื้นท่ี
เพื่อใหง่้ายและสะดวกแก่การลาดตระเวนและเขา้ควบคุมไฟป่าเม่ือเกิดเหตุ เป็นตน้ 
 5) การสร้างความความร่วมมือจากภาคเอกชนไดมี้การสนบัสนุนงบประมานในการฝึกอบรมราษฎร
ในพื้นท่ี ให้มีความรู้ในการดับไฟอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในชีวิตขณะ
ปฏิบติังาน เกิดจิตส านึก หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในชุมชนของตนเอง  อาทิเช่น โครงการ
ธรรมชาติปลอดภยั เครือเจริญโภคภณัฑ ์(องคก์ารมหาชน) บริษทั อิออน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั รวมถึงกลุ่มสภา
ลมหายใจ ร่วมกบัชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้น ในการสนบัสนุนเสบียงอาหารในการปฏิบติังานดา้นไฟป่า 
ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

จากผลการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุมชน 
ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา ไดด้งัต่อไปน้ี  
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  1) การมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง มีความร่วมมือกนัเป็นอย่างดี
ระหวา่งคนในชุมชน และระหวา่งชุมชนกบัภาคส่วนต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมท่ีเป็นงานในรูปแบบของงาน
ท่ีร่วมกนัท าเพื่อส่วนรวม  
  2) ภาวะผูน้ า มีความเอาใจใส่กบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ คอย
ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือประสานงานร่วมกบัอุทยานฯศรีลานนาเป็นอยา่งดี 
  3) การประสานงาน และการสนบัสนุนด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การท างาน
เป็นทีม และการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเม่ือเกิดเหตุข้ึนจากทุกภาคส่วนราชการ 
  4) การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ การให้ความส าคญักบัการสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัของ
หน่วยงานต่างๆ ขององคก์ารและเช่ือมโยงการท างานของแต่ละหน่วยงานให้มีแนวทางสอดคลอ้งกนัและ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5) การสนบัสนุนดา้นการใหค้วามรู้ ดา้นงบประมาณและการให้ความรู้ในดา้นวิชาการหรือ
ความรู้สมยัใหม่เก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 บทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผิดชอบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา ได้แก่ 1) นายอ าเภอ 2) นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) ก านัน  4) ผูใ้หญ่บา้น 5) หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 6) หวัหนา้หน่วยงานภาคสนาม 7) เจา้หนา้ท่ีหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติศรีลาน
นา  8) ภาคเอกชน 9) ราษฎรในพื้นท่ี โดยมีกระบวนการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน 
ภาคเอกชน ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีความรับผดิชอบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
1) การสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ี 2) การวางแผนร่วมกบัชุมชนในการปฏิบติังานก่อนเกิดเหตุไฟป่า 3) การจดั
ก าลงัเสริมเพื่อสนับสนุนเจา้หน้าท่ีดับไฟป่า 4) การสร้างเครือข่ายให้กบัชุมชน 5) การสร้างความความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน จะเห็นไดว้า่ ผูน้  าทอ้งถ่ิน เครือข่ายชุมชนและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง จะตอ้งมี
แนวทางการประสานงานร่วมมือกนัทั้งในรูปแบบการประสานเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนความร่วมมือระหวา่ง
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสร้างจิตส านึกหรือให้คนในชุมชนตระหนักถึง
ความส าคญัของการรักษาป่าและการสร้างองคก์รเพื่อขายชุมชนให้มีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการและ
ป้องกนัไฟป่าเพื่อใหอ้งคก์รเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนประสานเช่ือมโยงความร่วมมือของคนในชุมชนในการบริหาร
จดัการและด าเนินการกิจกรรมการป้องกนัไฟป่าไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครองท่ีดิน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดย นายวชัรพงศ ์
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กิตติเจริญวิทย ์(2554) ท่ีพบวา่ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครอง
ท่ีดิน จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครองท่ีดินในพื้นท่ีอุทยาน แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เกิดจากความตระหนกัถึงความส าคญัของหนา้ท่่ีในการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติการรับรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของผูถื้อครองท่ีดิน 
 ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือของภาครัฐ ประชาชน ชุมชน ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจดัการการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 1) ความร่วมมือของ
ชุมชน 2) ภาวะผูน้ า 3) การประสานงาน และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 4) การ
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบ 5) การสนับสนุนดา้นการให้ความรู้ สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง การศึกษา
เปรียบเทียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกนัไฟป่า บา้นหวัทุ่งและบา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียง
ดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดย นินนาท ดาวรัตนหงษ์ (2557) ท่ีพบว่า การประสบผลส าเร็จได้นอกจากผูน้ า
ชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีเยาวชนท่ีมีความตระหนกัแลว้ ยงัมีในส่วนของภาครัฐท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการให้
ความรู้ ดา้นงบประมาณและการใหค้วามรู้ในดา้นวชิาการหรือความรู้สมยัใหม่ ท าใหชุ้มชนสามารถยกระดบั
องคค์วามรู้และมีการจดัการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง งานวิจยั
การจดัการควบคุมไฟป่าร่วมกนัระหว่างรัฐและชุมชน : กรณีศึกษาพื้นท่ีป่าดงใหญ่ ต าบลสร้างถ่อน้อย 
อ าเภอหวัตะพาน จงัหวดัอ านาจเจริญ โดย นิวฒัน์ สงมา (2561) พบวา่ ชุมชนในพื้นท่ีป่าดงใหญ่มีการพึ่งพา
อาศยัในป่าดา้นต่างๆ การน าพื้นท่ีป่ามาปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากไฟป่า ปัญหาการเกิด
ไฟป่าในเขตป่าดงใหญ่ พบวา่มีมานาน ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติ การสัมปทาน และการบุกรุกเผาป่าของ
ชุมชนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากป่าดงใหญ่ไดเ้ส่ือมโทรมลงมากท าให้รัฐและชุมชนได้
ร่วมกนัสร้างสถาบนัทางสังคมข้ึนมาเพื่อด าเนินการควบคุมไฟป่า ไดแ้ก่ การก าหนดกฎระเบียบการใช้ป่า
และการควบคุมไฟป่าผ่านกลไกของทอ้งถ่ินและกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงการจดัการ
ทรัพยากรป่าร่วมกนัดงักล่าวสะทอ้นการจดัการทรัพยากรป่าเชิงสถาบนั และการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคม
ระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ ในการจดัการควบคุมไฟป่า 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
1. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยร่วมกับหน่วยงาน

ราชการในพื้นท่ีลงพื้นท่ีท าความเขา้ใจความตอ้งการของชาวบา้น และด าเนินโครงการหลายดา้น ทั้งการ
ส่งเสริมอาชีพท่ีชาวบา้นตอ้งการ การใหค้วามรู้ดา้นกฎหมายใหม่ 
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2. ประชาสัมพนัธ์แจง้เหตุต่าง ๆ หรือการจดัประชุมหารือให้ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากการเกิด
ไฟป่าและหมอกควนั นอกจากน้ียงัมีการฝึกอบรมชาวบา้นเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุไฟป่า
หรือหมอกควนัผา่นทางโรงเรียน หรือช่องทางวทิย ุเป็นตน้  

3. สร้างความตระหนักให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผ่านการจดัการ
อบรมอาสาสมคัร หลงัจากอบรมเสร็จ จึงให้อาสาสมคัรเคาะตามประตูบา้นเพื่อประชาสัมพนัธ์ แนะน าวิธี
ปฏิบติัตวัเม่ือเจอไฟป่า หมอกควนั  

4. การสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน เกิดการประสานงานอย่างทัว่ถึง บูรณาการในพื้นท่ี มีความ
สามคัคีกนัเป็นอยา่งมาก ทั้งท่ีไม่ไดรั้บงบประมาณจากภาครัฐแต่อยา่งใด มีการร่วมกนัท าแนวกนัไฟในพื้นท่ี
เพื่อใหง่้ายและสะดวกแก่การลาดตระเวนและเขา้ควบคุมไฟป่าเม่ือเกิดเหตุ เป็นตน้ 
 5. มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีระบบการบริหารจดัการสาธารณภยัระดบัชุมชน มีการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ ด าเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมกบัสถานการณ์ไฟป่า รวมไปถึงการ
ติดตามสถานการณ์เพื่อวเิคราะห์สภาพความรุนแรงเป็นระยะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเชิงปริมาณ
เพื่อให้ทราบถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ ในเชิงสถิติ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรับพฒันาการจดัการท่องเท่ียวชุมชน
แม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการจัดหมวดหมู่ เน้ือหาของ
ขอ้เสนอแนะ 

ผลการวิจยั พบว่า  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ส าหรับข้อมูลพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ มกัเดินทางกับครอบครัว เดินทางด้วยรถยนต์ 
เดินทางแบบไป-กลบั กรณีพกัแรมมกัเลือกท่ีพกัแบบโฮมสเตย์ ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบท่ีสุดคือ
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวพึงพอใจระดบัมากในประเด็นแหล่งท่องเท่ียว การจดัให้มีท่ีพกัแรม 
และกิจกรรมการท่องเท่ียว พึงพอใจระดับปานกลางในประเด็นบริการเบ็ดเตล็ด และการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ส่วนขอ้เสนอแนะประกอบด้วย การแก้ไขปรับปรุงเส้นทาง การจราจรในชุมชน ควรส่งเสริม
พฒันาท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมท่องเท่ียวให้ดียิ่งข้ึน รวมถึงการจดัให้มีส านกังานและเจา้หน้าท่ี
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
 

ค าส าคญั: พฤติกรรมการท่องเท่ียว การจดัการท่องเท่ียวชุมชน นกัท่องเท่ียว ชุมชนแม่ก าปอง 
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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 
 

บทน า 
 การท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในแหล่งรายไดท้างเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ีสามารถสร้างรายไดไ้ดอ้ยา่ง
มหาศาล เป็นเม็ดเงินท่ีไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผา่นห่วงโซ่ธุรกิจต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้ง ร้านอาหาร
โรงแรม แหล่งความบนัเทิง ร้านคา้ของท่ีระลึก ท าให้เกิดการสร้างงาน และกระจายรายได้ ประเทศไทยมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีเฉพาะตัวดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาก าลังการท่องเท่ียวของคนไทยท่ี
ท่องเท่ียวภายในประเทศก็สามารถท าให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจไม่น้อย สร้างงาน และรายไดแ้ก่พื้นท่ี
ต่างๆ  โดยสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีท่องเท่ียวในไทยปี 2564 มีกว่า 40 ลา้นคน สร้างรายไดก้ว่า 
150,000 ลา้นบาทต่อปี (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ,2564 )จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นหน่ึงในจงัหวดั
ส าคญัท่ีมีศกัยภาพในด้านการท่องเท่ียวสูงส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวไทยไม่น้อยต่างหลงใหลในจงัหวดั
เชียงใหม ่และเป็นท่ีกล่าวถึงอยูต่ลอด โดยปี 2563 มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวเชียงใหม่กวา่ 4.5 
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ล้านคน สร้างเม็ดเงินกว่า 35,000 ล้านบาท(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ,2564) นอกจากน้ียงัมีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียงผา่นนโยบายระดบัต่างๆอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดรั้บความ
สนใจเป็นอย่างมาก มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเชียงใหม่เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
จ านวนมากด้วยสภาพแวดล้อมและปัจจยัการพฒันาต่างท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียว จึงท าให้มีนักท่องเท่ียว
เดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่และอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากนัน่คือ ชุมชนแม่ก าปอง   
 ชุมชนแม่ก าปอง เป็นชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ มีเพียง 132 หลังคา 
(Gowithamp, 2560) ท าอาชีพ ปลูกเม่ียง ท าไร่ และสวนกาแฟ มีสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
ประกอบกบัทศันียภาพอนังดงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเม่ือปี พ.ศ.2543 ไดมี้การเปิดหมู่บา้น
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใหบ้ริการบา้นพกัโฮมสเตย ์และมีการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวชุมชนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัเป็นพื้นท่ีเป้าหมายทั้ง ภาครัฐ เอกชนและสถาบนัการศึกษา ในการด าเนินโครงการ
ต่างๆและไดรั้บการพฒันาใหก้ลายเป็นชุมชนตน้แบบในหลายๆดา้น จนถึงปัจจุบนัท่ีการท่องเท่ียวชุมชนแม่
แม่ก าปองเป็นท่ีโด่งดงั มีนกัท่องเท่ียวไปเยี่ยมเยือนจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลต่อการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน
เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวเกินกว่าท่ีชุมชนจะรองรับได้ไหว จนเกินเป็นปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
นกัท่องเท่ียวลน้ชุมชน ปัญหาการจราจรติดขดั ปัญหาท่ีจอดรถและท่ีพกัไม่เพียงพอ  อนัน ามาสู่ปัญหาการ
จดัการขยะ การจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกและปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา (วรพงษ ์ ผกูภู่, 2563) 
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการจดัการและ
พฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีดงักล่าว โดยออกแบบการวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่   โดยแมพ้ื้นท่ีศึกษาจะเป็นหมู่บา้น
เล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่กลับมีอัตรานักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ผล
การศึกษาคร้ังน้ี สามารถเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความพร้อมในการเปิดเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจอยา่งต่อเน่ือง 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
           1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
           2. เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรับพฒันาการจดัการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปองหวดัเชียงใหม่ 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของการท่องเทีย่ว 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2546) กล่าววา่ การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และ

เป็นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ขอ้ คือ1. เดินทางจากท่ีอยูห่น่ึงไปยงัท่ีอยูห่น่ึงชัว่คราว 2. สมคัรใจเดินทาง 3. 
เดินทางเป้าหมายใดๆก็ไดท่ี้ไม่ใช่การหารายได ้ 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการการท่องเทีย่ว 
พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภทดงัน้ี  

 การท่องเท่ียวมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งทาง บก ทางน ้ า หรือทางอากาศ 
รวมทั้งระบบการขนส่ง คมนาคมเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นได ้

2. การมีท่ีพกัแรม (Accommodation)  เป็นท่ีพกัประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอรท์ เกสต์เฮาส์ 
โฮมสเตย ์ท่ีพกัแรม ประเภทต่าง ๆ จะมีส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัต่าง ๆกนัซ่ึงจะท าให้มีราคาและ
บริการในระดบัต่างกนั ไดแ้ก่ ภตัตาคาร สระว่ายน ้ า บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนยก์ลางธุรกิจ และส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

3. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) แหล่งท่องเท่ียวเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีและมีความ
สวยงาม มีเอกลกัษณ์ เช่น น ้ าตกแม่ยะ ท่ีเป็นน ้ าตกท่ีมีจ านวนชั้นเยอะท่ีสุดในไทย สวยงาม และสามารถลง
เล่นน ้าไดห้รือเป็นเชิงประวติัศาสตร์ การสัมผสัวธีิชีวติชาวบา้น เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

4. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activities) การ
ท่องเท่ียวไม่ไดห้มายถึงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่
เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกบัชุมชน เช่นการเก็บเม่ียง เก็บชา  เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีจะเป็นหน่ึงในความทรงจ าของนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักล่าวมกัก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 451 PSPARN 2022  

5. บริการเบ็ดเตล็ด (Ancillary)เช่น บริการด้านการให้ข้อมูล การสอบถาม การบริการห้อง สุขา 
ร้านคา้ การรักษาความปลอดภยั dki[ibdkimuj0vfi5gxHo9ho 
  พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

ในบริบทของการท่องเท่ียวราคาของ “สินคา้ท่องเท่ียว”  หมายถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีตอ้งเสียไปใน
การเดินทางจากภูมิล าเนาจนถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีรวมทั้งค่ายานพาหนะอาหารและค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดระหวา่ง
การเดินทางและค่าผ่านประตูเขา้แหล่งท่องเท่ียวและค่ายานพาหนะภายในแหล่งท่องเท่ียว ส่วนราคาของ
สินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวและตอ้งใช้จ่ายร่วมกบัการซ้อสินคา้ท่องเท่ียวก็คือค่าท่ีพกั 
ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ส่วนราคาของสินคา้และบริการท่ีเป็นคู่แข่งกบั สินคา้ท่องเท่ียวแห่งน้ีก็คือ
ราคา สินคา้ท่องเท่ียวแหล่งอ่ืนท่ีใหบ้ริการประเภทเดียวกนั ถา้ปรากฏวา่การมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ก าหนดให้นั้น ส้ินเปลืองนอ้ยกวา่แหล่งอ่ืนท่ีสามารถให้ความสุขความพอใจไดเ้ท่าเทียมกนั นกัท่องเท่ียวก็
จะตดัสินใจมาเท่ียวชมแหล่งนั้น  

ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจากต่างประเทศราคา “สินคา้ท่องเท่ียว” ภายในประเทศไทยจะมีปัจจยั
อีกตวัหน่ึงมาก าหนด คืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกล่าวคือถาเงินตราต่างประเทศสามารถแลก
เป็นเงินไทยไดม้ากข้ึน (ค่าเงินบาทตกต ่า) ก็จะทา ให้ราคาสินคา้ท่องเท่ียวในประเทศไทยต ่า ลงกวา่เดิมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีเสนอขายสินคาท่องเท่ียวประเภทเดียวกนัและมีผลเป็นการชกันา ให้ชาว
ต่างประเทศเขา้มาเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย 

บริบทของชุมชนแม่ก าปอง  
บา้นแม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายกุวา่ 100 ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจากอ าเภอดอยสะเก็ด 

บา้นแม่ก าปองอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,300 เมตร และอยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 
กิโลเมตรเศษ ลกัษณะการตั้งบา้นเรือน ของบา้นแม่ก าปองจะตั้งเรียงรายในหุบเขา และสองฝ่ังของล าห้วย 
สภาพทัว่ไปของชุมชนรายลอ้มไปด้วยภูเขา มีไร่ชา กาแฟ และมีน ้ าตก และป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ (ดอยม่อน
ลา้น) รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม มีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี  

ปัจจุบนัมี 132 หลงัคาเรือน มีประชากรประมาณ 362 คน อาชีพหลกัของชาวชุมชนบา้นแม่ก าปอง
คือ การท าเม่ียง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ คา้ขาย และรับจา้งชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองท่ีนบั
ถือศาสนาพุทธ ลกัษณะทางสังคมของบา้นแม่ก าปองชาวบา้นอยู่กนัแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่น้อง มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั มีความเช่ือในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน มีความเคารพในกฎ ระเบียบ กติกาของ
ชุมชน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใน ทุกรูปแบบ บา้นแม่ก าปองมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณตามธรรมชาติ มีอากาศ ท่ีสะอาดและแหล่งน ้ าท่ี
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สมบูรณ์ มีดอกไมสี้เหลือง-แดง ข้ึนบริเวณใกล้ๆ  ล าห้วยตลอดแนว ชาวบา้นเรียกดอกไมน้ี้ว่า ดอกก าปอง 
รวมกบัมีแม่น ้าไหลผา่นหมู่บา้น จึงรวมเรียกวา่ "แม่ก าปอง" ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บา้น (Gowithamp, 2560) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง    
 วรพงษ์  ผูกภู่ (2563) ได้ศึกษาการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใตพ้ลวติัของการเปล่ียนแปลง ของบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ 
ศึกษาพฒันาการการท่องเท่ียวของชุมชนและน าเสนอแนวทางการจดัการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งมรส่วนร่วม 
พบว่า ชุมชนแม่ก าปองมีพฒันาการท่องเท่ียวตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา และสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค 
ไดแ้ก่ 1) ยุคเร่ิมตน้  ท่ีเนน้การพฒันาคนและส่งเสริมอาชีพ 2) ยุคการพฒันา มีการเขา้มาของหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆและได้รับรางวลัมากมาย 3) ยุคปรับตวัและแก้ไขปัญหา ทั้งน้ี ไดเ้สนอแนวทางดงัน้ี 1.การ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2. การพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และ 3. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 
 จุฑาทิพย ์ แร่เพชร (2564) ไดศึ้กษาความร่วมมือของภาครัฐและชุมชนในการจดัการโฮม สเตยข์อง
หมู่บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน และ
ศึกษาเง่ือนไขความส าเร็จในการจดัการโฮมสเตย์ โดยผลการวิจยัพบวา่ความร่วมมือดงักล่าวเกิดจาก  1.การ
ชกัชวนเขา้มาร่วม (Cooptation) 2.การวมกนัเป็นแนวร่วม (Coalition)  และ3.การต่อรอง (Bargaining) และ
เง่ือนไขความส าเร็จในการจัดการโฮมสเตย์เกิดจากปัจจยัหลัก 2 ประการ คือ ปัจจยัการจัดการทัว่ไป 
ประกอบดว้ย คน (Man) งบประมาณ (Budget) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดการเขา้
พกั ซ่ึงสามารถจดัล าดบัความส าคญัไดคื้อ ท่ีตั้ง วถีิชีวติ และมาตรฐานโฮมสเตยข์องหมู่บา้นก าปอง 
 กฤศนพชัญ์ บุญช่วย (2564) ศึกษาทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวโฮมสเตย์
หมู่บา้นแม่ก าปอง ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ ศึกษาทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่อชุมชนแม่ก า
ปอง และศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวแม่ก าปอง พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ี มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีทศันคติต่อการท่องเท่ียวต่างกนั และ แรงจูงใจในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปองอยา่งมีนยัยะส าคญั 
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วธิีการวจิัย 
 การศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ รวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งค านวณจากจ านวนประชากรท่ีมาจาก
ขอ้มูลขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวสูงสุดของพื้นท่ีต่อวนัท่ี 400 คน (วรพงษ์  ผูกภู่, 2563) 
โดยใชเ้กณฑข์นาดกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 25 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน ใชก้าร
สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจนครบจ านวน เก็บข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 เน่ืองจากข้อจ ากดัของของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และระยะเวลาการเก็บขอ้มูลอนัสั้นของผูว้จิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 เป็นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ส่วนท่ี 3 เป็นความพึงพอใจต่อ
การจดัการการท่องเท่ียวจ าแนกตามองคป์ระกอบของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี เป็นแบบสอบถามแบบการ
จดัล าดบั (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ส่วนท่ี 4 เป็น
ขอ้ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาเป็นค าถามปลายเปิด แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 3 ท่าน  

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงลกัษณะพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชุมชนแม่กบั
ปอง และสรุปขอ้มูล วิเคราะห์ความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้นแต่ละองคป์ระกอบ มาบรรยาย
เชิงพรรณนา และน าไปจดัท าขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง 
  

ผลการวจิัย 
ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ส าหรับขอ้มูลพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ มี
ภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ มกัเดินทางกบัครอบครัว เดินทางดว้ยรถยนต์ เดินทางแบบไป-กลบั กรณีพกัแรม
มกัเลือกท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบท่ีสุดคือแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ รองลงมา
คือการถ่ายภาพ 
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ความพงึพอใจต่อการจัดการการท่องเทีย่ว  
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อการจดัการ

การท่องเท่ียว จ าแนกตามองคป์ระกอบของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี 5 ดา้น สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
ตารางดา้นล่าง  
ตารางที ่1 ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง 

ความพงึพอใจต่อการจัดการการ
ท่องเทีย่วจ าแนกตามองค์ประกอบของ 

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีด่ี 

 ̅ S.D ระดับความพงึพอใจ 

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.26 0.84 ปานกลาง 
การมีท่ีพกัแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว 3.84 0.74 มาก 
แหล่งท่องเท่ียว 3.95 0.73 มาก 
กิจกรรมการท่องเท่ียว 3.79 0.86 มาก 
บริการเบด็เตล็ด 3.40 0.89 ปานกลาง 

 
จะเห็นไดว้า่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีท่ีพกัแรม

เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว บริการเบ็ดเตล็ด และการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เม่ือพิจารณา
ขอ้มูลรายประเด็น พบวา่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นถนนสะดวกดี ( ̅ 
= 3.09, S.D. = 0.85) การมีท่ีพกัแรมมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ ( ̅ = 3.75, S.D. = 0.78) แหล่ง
ท่องเท่ียวมีการจดัการท่ีดี มีศูนยบ์ริการให้ความช่วยเหลือ ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.87) กิจกรรมมีความ
หลากหลาย เช่น การเดินศึกษาธรรมชาติ การศึกษาวิถีชีวิต การทดลองท าเม่ียงท าชา ฯลฯ ( ̅ = 3.71, S.D. = 
0.86) และพื้นท่ีบริการจอดรถเพียงพอ ( ̅ = 2.77, S.D. = 1.08) 

ข้อเสนอแนะจากนักท่องเทีย่วชาวไทย   
 สามารถรวบรวมและสรุปขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี  

1) การเดินทาง: ควรมีการเพิ่มป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และปรับปรุงเส้นทางให้สะดวกข้ึน 2) 
ร้านคา้: ควรให้มีการควบคุมและตรวจสอบราคาของสินคา้และบริการให้เหมาะสม 3) การบริหารจดัการ: 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวติเหมือนในอดีต นอกจากน้ีควรมีส านกังานและ
เจา้หนา้ท่ีส าหรับการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวและการท าความสะอาดท่ีเพียงพอ   
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             แนวทางส าหรับพฒันาการจัดการท่องเทีย่วชุมชนแม่ก าปองจังหวดัเชียงใหม่ 
 องคป์ระกอบท่ี 1 การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความพึงพอใจปานกลาง โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี
นอ้ยท่ีสุดคือ ประเด็นของสภาพถนน ท่ีแคบ และผุพงั ดงันั้น จึงควรมีการปรับปรุงสภาพพื้นถนนให้เรียบ 
สะดวกและปลอดภยัต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียว เช่น การท าพื้นถนน คอนกรีตใหม่ การขยายพื้นผิว
จราจร โดยการประสานงานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกรมการทางหรือ กองช่างขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล และควรมีบริการขนส่งสาธารณะให้บริการในราคาท่ีไม่แพงดว้ย โดยอาศยัความร่วมมือ
กบัผูป้ระกอบการน าทวัร์ ในการประสานงานการจดัการคิวรถ พร้อมทั้งเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการอ านวยความ
สะดวกการจราจรและการสกดักั้นรถเพื่อความควบคุมปริมาณรถในชุมชนอีกดว้ย 
 องค์ประกอบท่ี 2 มีท่ีพกัแรม ในประเด็นน้ีชุมชนแม่ก าปองสามารถท าไดดี้อยู่แลว้ ทั้งเร่ือง ความ
หลากหลาย ส่ิงอ านวยความสะดวก มาตรฐาน และราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและการบริการ ดงันั้นจึงควร
มีการส่งเสริมให้ท่ีพกัยงัคงรักษามาตรฐานต่อไปดว้ยการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
เหล่าน้ี ในทุกๆ 6 เดือน  โดยอาศยัเกณฑ์จากการตกลงร่วมกนัระหวา่งรัฐ เอกชน และชุมชน หรืออาจผ่าน
องคก์รตรวจสอบภายนอก เป็นตน้ 
 องค์ประกอบท่ี 3 แหล่งท่องเท่ียว มีระดบัความพึงพอใจมากในทุกประเด็น ดงันั้นจึงควรเสริมใน
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อย นั่นคือ การเพิ่มส านักงานศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ
นกัท่องเท่ียวรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูล การรักษาความปลอดภยัและการรักษาความสะอาด 
 องค์ประกอบท่ี 4 กิจกรรมการท่องเท่ียว ในทุกประเด็นอยู่ในระดบัพึงพอใจมากแต่ในประเด็น
กิจกรรมมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ดงันั้นจึงควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม เช่น การถ่ายภาพกลุ่ม กิจกรรมการแข่งขนัหรือภารกิจแบบกลุ่มตามลายแทง
ของสถานท่ีต่างๆ เพื่อรับตราประทบัส าหรับแลกของรางวลั เป็นตน้โดยอาศยัท่องทางส่ือสังคมออนไลน์ใน
การประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงคนกลุ่มน้ี รวมทั้งพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้ยงัคงความสวยงาน
และเกิดการเรียนรู้เช่นการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไกดท์อ้งถ่ินพาเยีย่มชมวถีิชีวติและสภาพความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนหรือการตามรอยประวติัศาสตร์และวิถีชีวิตในคร้ังอดีต เป็นตน้ เพื่อสร้างเร่ืองราวและจุด
สนใจ 
 และองคป์ระกอบท่ี 5 บริการเบ็ดเตล็ด  ในประเด็นพื้นท่ีจอดรถมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้นจึงควรมี
การบริหารจดัการปริมาณรถท่ีเขา้มาในชุมชนใหส้ัมพนัธ์กบัพื้นท่ีจอดรถในชุมชนเช่นการก าหนดจ านวนรถ
ท่ีเขา้ชุมชนไดใ้นแต่ละวนั การใหบ้ริการรถรับส่ง เป็นตน้ 
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อภปิรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่สามารถน ามา
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชุมชน
แม่ก าปอง จงัหวดัเชียงใหม่พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเท่ียวแบบไปกลบั โดยเดินทาง
ร่วมกบัคนในครอบครัว ดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล ช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบเยี่ยมชมธรรมชาติ และถ่ายภาพ  
มีระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวชุมชนแม่ก าปองในระดบัปานกลางถึงมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก คน
ไทยนิยมใช้เวลาพกัผ่อนร่วมกบัครอบครัว โดยใช้รถยนต์ส่วนตวัเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ประกอบกบัชุมชนแม่ก าปองโดดเด่นในเร่ืองของธรรมชาติท่ีสวยงาม เงียบสงบ และมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
จึงเหมาะแก่การมาพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วรพงศ ์ผกูภู่, 2563) พบวา่นิยม เดินทาง
พร้อมครอบครัว โดยมีวตัถุประสงค์ หลกัเพื่อการพกัผอ่น  ชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาติของบา้นแม่ก าปอง และ
เยีย่มชมวถีิชุมชน นกัท่องเท่ียวรับทราบขอ้มูลบา้นแม่ก าปองจากส่ือออนไลน์เป็นหลกั โดยเฉพาะส่ือสังคม
ออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook ดงันั้นการออกแบบกิจกรรมส าหรับครอบครัวและกิจกรรมระยะสั้ นท่ี
หลากหลาย จึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัพิจารณา  

วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2   การจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวชุมชน
แม่ก าปอง ชุมชนแม่ก าปองสามารถจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน ไดดี้มาก ใน 3 จาก 5 องคป์ระกอบของ
การท่องเท่ียว(พะยอม ธรรมบุตร , 2549) นัน่คือ 1. การมีแหล่งท่ีพกัหลากหลายทั้งประเภท โฮมเสตย ์รี
สอร์ท หรือ โรงแรม มีส่ิงอ านวยความสะดวก และระดับราคา การบริการท่ีหลากหลาย 2. การมีแหล่ง 
ท่องเท่ียว ทั้ งแหล่งธรรมชาติท่ีโดดเด่นเช่น น ้ าตกแม่ก าปอง วิวทิวทศัน์โดยรอบ  แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เช่นวดั และศาสนสถานต่างๆ และแหล่งท่องเท่ียวในการสัมผสัวิถีของคนในชุมชน เช่น การพกั 
โฮมเสตย์ การเดินรอบหมู่บ้าน เป็นต้น และ 3.กิจกรรมท่องเท่ียว ท่ีมีให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผสั
ประสบการณ์และจะเป็นหน่ึงในความทรงจ าท่ีดีของนักท่องเท่ียวท่ีได้ มาเยี่ยมเยียน  แต่ยงัมีอีก  2 
องคป์ระกอบท่ียงัคงตอ้งแกไ้ขปรับปรุงกนัต่อไปนัน่คือ 1.การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีปัจจุบนัยงัคงล าบาก
เน่ืองดว้ยสภาพภูมิศาสตร์และการจดัการปริมาณรถของชุมชน  และ2. บริการเบ็ดเตล็ด ท่ียงัขาดศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว บริการท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อนักท่องเท่ียว  และเจา้หน้าท่ีคอยดูแลความสะอาด และความ
ปลอดภยั ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ย หลกัการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน (กรมพฒันาชุมชน 
,2560) โดยเร่ิมจากการวางกลไกและระบบในการบริหารจดัการท่องเท่ียวชุมชนให้มีความเข็มแข็งและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้ง ชุมชน รัฐและเอกชน มีการวางกติกาชุมชนท่ียดืหยุน่ การวางระบบปริมาณรถ



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 457 PSPARN 2022  

เขา้ออกให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีในชุมชน จดัการดูแลพื้นท่ีการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ออกแบบกิจกรรมท่ี
ย ัง่ยืน เช่นการท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  กิจกรรมส ารวจส่ิงแวดล้อมชุมชนเป็นตน้ เพื่อเป็นการจดัการ
ความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม สร้างการเรียนรู้ในวถีิชุมชนและส านึกรักษข์องทั้งคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว 
และสุดท้ายคือการเพิ่มบริการท่ีดี ทั้ งการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การให้ข้อมูล
นกัท่องเท่ียว การจดัการพื้นท่ีจราจร สภาพพื้นผิวถนนให้เหมาะสม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆและ การ
ประสานงานความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนเป็นอีกส่ิงส าคญัท่ีขาดไปไม่ได ้
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
 1.ชุมชนควรมีการจดัการพื้นท่ีจอดรถใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน และปรับปรุงการ
ใหบ้ริการสถานท่ีท่องเท่ียวเช่นการเพิ่มศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว และดูแลความสะอาดของหอ้งน ้าสาธารณะ 
 2.ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการวางแผนหรือวางนโยบายส าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 

กติติกรรมประกาศ   

ขอบพระคุณลุงป้า เจา้หน้าท่ีในหมู่บา้นแม่ก าปองท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และอ านวยความ
สะดวกตลอดการศึกษาวิจัย  ตลอดจนนักท่องเท่ียวชาวไทยทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ทีมผูร้วบรวมข้อมูลคุณจิรวุฒิ รัตนสุวรรณ คุณจิตราเทพ นนทะภา คุณภูชิต เฟ่ืองมณี 
คุณววรรณิกา ธรรมลงักา และคุณวรรณพร กนัธิยะ รวมถึงผูช่้วยศาสตราจารยน์ ้ าทิพย ์เสมอเช้ือ ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการท าวิจยัและการจดัท าบทความฉบบัน้ี และสุดทา้ยขอขอบพระคุณความเห็นจากท่าน
ผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินร่างบทความท่ีให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบทความให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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การประเมินผลชุดปฏิบัตกิารเคลือ่นที่เร็วตามค าส่ังคณะกรรมการโรคตดิต่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 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 
 

ปรัชญ ์อาศิรพงษพ์ร 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) ศึกษาบทบาท หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงั

และตรวจตราการปฏิบติัตามมาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ (2) ศึกษาปัญหา
และอุปสรรค ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติั
ตามมาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ (3) น าเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว  เฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตาม
มาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวิธี
การศึกษา ดงัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ (1) เจา้พนกังานปกครอง (ปลดัอ าเภอ) 10 คน  (2) 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัเชียงใหม่ 10 คน (3) ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 5 คน การวิจยัโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และน าขอ้มูลเอกสารมาท าการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

การค้นควา้พบว่า (1) ความคิดเห็นท่ีผูป้ฏิบัติงานมีต่อบทบาทของตนเองในการการบงัคบัใช้
มาตรการเฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่สามารถ
อธิบายสรุปไดด้งัน้ี การท่ีภาครัฐไม่เคยถอดบทเรียนและไม่มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือของการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่รัดกุมในการดูแลสถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้จงัหวดัเชียงใหม่
ตอ้งมีการบงัคบัใชม้าตรการท่ีใชค้วามเขม้งวด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเพิ่มบทบาทหน้าท่ี รวมถึงภาระงานให้เพิ่มข้ึนและยงัถือว่าเป็น
การผลกัภาระใหป้ระชาชน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ไดรั้บผลกระทบในการใชชี้วติตามปกติ เน่ืองจากมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีเขม้งวด ในการตรวจตรา
และด าเนินคดีกบัผูท่ี้ละเมิดค าสั่งดงักล่าว (2) ความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานของชุดเคล่ือนท่ีเร็วเฝ้า
ระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่พบว่า (2.1) มี
อุปสรรคในการท างานบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงในการแต่งตั้งบุคลากรและจดัเตรียมอตัราก าลงัยงั
ขาดการวางแผนท่ีดี ไม่มีการแบ่งงานและมอบหมายหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน ส่งผลให้บุคลากรไม่เขา้ใจบทบาท
หน้าท่ี รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบติังาน และอตัราก าลงัไม่เพียงพอในการปฎิบติังาน (2.2) ปัญหาเร่ือง
ค่าตอบแทนยงัไม่เหมาะสมกบัภารกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเวลาราชการ 
ซ่ึงควรมีสวสัดิการท่ีสามารถรองรับเจ้าหน้าท่ีท่ีติดเช้ือ  (2.3) วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ียงัเป็น
อุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ีเน่ืองจากมีไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ป้องกันการทะเลาะวิวาทและอุปกรณ์
ป้องกนัเช้ือโรค จะมีความพร้อมก็เพียงแต่ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบติังาน (2.4) การวางแผนระบบงาน
ก่อนปฏิบติัหนา้ท่ีไม่มีความเหมาะสมและไม่มีชดัเจนเท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และไม่มีการซกัซอ้มแผนการด าเนินงานก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี (2.5) การปฏิบติังานในสถานการณ์จริงไม่มีความ
พร้อมในด้านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนโดยต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ีเฉพาะบุคคลเพื่อใหง้านส าเร็จ (3) ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบติัพบวา่การควบคุมและ
ป้องกนัการแพร่ระบาดยงัไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในวงกวา้งได ้แมเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัจะท าหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากเท่าใดก็ตาม เน่ืองจากตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี และมีความพึงพอใจต่อมาตรการดงักล่าว จึงส่งผลให้มาตรการดงักล่าวประสบ
ส าเร็จไดเ้ฉพาะในการควบคุมการแพร่ระบาดจากผูป้ระกอบท่ีจ าหน่ายสุรา โดยเสนอแนะให้มีการบททวน
การก าหนดแนวทางในการออกค าสั่งหรือขอ้บงัคบัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานและประชาชนทัว่ไปให้
ดีกวา่น้ีเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานและประชาชนสามารถปรับตวัและรับมือกบัสถานการณ์โรคระบาดเช่นน้ี 

 
ค าส าคญั: การประเมินผล, ผลของการน านโยบายไปปฏิบติั, 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 
 

บทน า 
จงัหวดัเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอยา่งมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั

เชียงใหม ่จึงมีมติใหมี้ค าสั่งท่ี 69/2564 เร่ือง หา้มบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณ
ต่อเน่ือง เพื่อให้การควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือโควิด-19 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคญั
คือ ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ท่ีไดรั้บอนุญาตให้จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิต 
สามารถบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเน่ือง ไดถึ้งเวลา 21.00 น.และให้ปิดร้านใน
เวลา 22.30 น. ส่วนการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ให้จ  าหน่ายไดร้ะหว่างเวลา 
11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-21.00 น. ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จงัหวดัเชียงใหม ่พบผูติ้ดเช้ือโควิด – 19 
(สะสม) 4,169 ราย จงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดมี้ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี 69/2564 เร่ือง 
ห้ามบริโภคสุราเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเน่ือง ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ให้ร้าน
จ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บอนุญาตให้จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากกรมสรรพสามิตสามารถ
บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเน่ือง ถึงเวลา 21.00น. และให้ปิดร้าน เวลา 22.30 น. 
และการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ให้จ  าหน่ายไดร้ะหว่างเวลา 11.00 - 14.00 
และเวลา 17.00 - 21.00 น. เพื่อให้การเฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้มีการจดัท าค าสั่งท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี 27/2564 เร่ือง แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีชุดเคล่ือนท่ีเร็วเฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตาม
มาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีหน้าท่ีในการด าเนินการจบักุมผูฝ่้าฝืน
ระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี 69/2564 เร่ือง
ห้ามบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในร้านและบริเวณต่อเน่ือง สั่ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และมี
หนา้ท่ีด าเนินการประสานงาน ติดตาม และสร้างความเขา้ใจ ให้ความรู้ทางกฎหมายในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ี และด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 จนกวา่จะมี
ค าสั่งเปล่ียนแปลง ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ จึงไดส้ั่งการให้ท่ีท าการปกครองจงัหวดัเชียงใหม่ออกตรวจ
ตราและควบคุมผูฝ่้าฝืนค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากยอดผูติ้ดเช้ือทัว่ทั้งจงัหวดั
เชียงใหม่ ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 ยงัไม่มีแนวโน้มท่ีลดลง แต่สถิติการ
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แพร่กระจายหรือระบาดติดต่อกนัภายในร้านอาหารลดลงและคลสัเตอร์ร้านอาหารหรือสถานบริการลดลง 
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจวา่เหตุใดสถิติดงักล่าวจึงลดลงและเห็นควรศึกษาวา่ชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็วของท่ีท า
การปกครองจงัหวดัเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว และมีการวางแนวทางการ
แกไ้ขอยา่งไรในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาบทบาท หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงัและตรวจตราการ

ปฏิบติัตามมาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ 
       2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงั
และตรวจตราการปฏิบติัตามมาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ 
       3. เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานเจ้าหน้าท่ีชุดปฎิบติัการ
เคล่ือนท่ีเร็วเฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตามมาตรการของค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั
เชียงใหม ่
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สามารถพฒันาเป็นกรอบแนวคิด และ
พิจารณาปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการประเมินผลชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็วตามค าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม ่ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดด้งัน้ี 

1. มาตราการเฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. กระบวนการด าเนินงานของชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตาม

มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  จะประกอบด้วยบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้า ท่ี 
ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานล่วงเวลา วสัดุอุปกรณ์ในการออกปฏิบติังานซ่ึงจะเป็นในช่วงเวลากลางคืน 
การวางแผนระบบงานเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัมีความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสั่ง และวธีิการในการ
ปฏิบติังาน 

3. ประเมินผลของการน านโยบายไปปฏิบติั ว่ามีเหตุจูงใจหรือปัจจยัใดท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
หรือลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัและแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคของการน านโยบาย 
ไปปฏิบติั 
 

วธิีการวจิัย 
การศึกษาวิจยัน้ีเพื่อศึกษาถึงการประเมินผลชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็วตามค าสั่งคณะกรรมการ

โรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม ่ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวธีิการดงัน้ี 
1. ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ (1) เจา้พนกังานปกครอง(ปลดัอ าเภอ) 10 คน (2) สมาชิก 

กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัเชียงใหม่ 10 คน (3) ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 5 คน รวมทั้งส้ิน 25 ราย 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวจิยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยมีขอบเขตและประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั ดงัน้ี (1) การบงัคบัใชม้าตรการเฝ้าระวงัและตรวจตรา
การปฏิบติัตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ (2) กระบวนการด าเนินงานของชุดเคล่ือนท่ี
เร็ว เฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตามมาตราการของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ (3) 
ประเมินผลประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบติั 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาประกอบกบัขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและท าการวเิคราะห์ 

เชิงเน้ือหา และสรุปประเมินผลการปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็วตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั
เชียงใหม ่ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 465 PSPARN 2022  

ผลการศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถอธิบายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
1) ความคิดเห็นต่อนโยบายการบงัคบัใช้มาตรการเฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติัตามค าสั่ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดัเชียงใหม่ทจากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู ้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานการณ์จริงและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวต่างมีความเห็นตรงกนัวา่ผูท่ี้มีอ านาจในการ
ก าหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นนโยบายสาธารณะนั้น ไม่มีความรัดกุม ไม่มีการเตรียมความ
พร้อมใหแ้ก่บุคลากร ในการปฏิบติังานตามสถานการณ์ท่ีเคยผา่นมา ไม่เคยถอดบทเรียนในการแกไ้ขปัญหา
วา่ควรรับมืออย่างไร ไม่มีการศึกษาหาวิธีในการป้องกนัการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
จงัหวดัเชียงใหม่ ตอ้งก าหนดค าสั่งในการควบคุมการระบาดของเช้ือโรคดงักล่าวในระดบัสูง ถึงขั้นตอ้งมี
การห้ามเปิดร้านอาหาร ส่งผลต่อประชาชน ต่อผูป้ระกอบการโดยตรง ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวดั
เชียงใหม่ไม่มีการเติบโต ประชาชนไม่มีรายได ้แมก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวของจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
คณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ จะถูกตอ้งตามระเบียบ และออกมาเป็นนโยบายท่ีจะเพิ่มความ
เข้มงวดในการระงับการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุม
สถานการณ์ไดจ้ริง แต่การบงัคบัใชน้โยบายดงักล่าวก็คงส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน  

2) ความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานของชุดเคล่ือนท่ีเร็ว เฝ้าระวงัและตรวจตราการปฏิบติั
ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงตามกรอบแนวคิดจะประกอบไปด้วย 
บุคลากร ค่าตอบแทน วสัดุอุปกรณ์ การวางแผนระบบงาน วิธีการปฏิบติังาน สามารถอธิบายสรุปไดด้งัน้ี 
บุคลากรในการปฏิบติัหน้าท่ีและอตัราก าลังในการปฏิบติัหน้าท่ียงัไม่สอดคล้องกบัการด าเนินงานจริง 
เน่ืองจากการแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งค านึกถึงผูท่ี้มีความพร้อมในการออกปฏิบติังานในช่วงเวลากลางคืน 
ตอ้งมีความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวได ้แต่การแต่งตั้งดงักล่าวใชเ้พียงแค่บุคลากรท่ีมีความ
พร้อมเพียงหน่ึงหรือสองคนในการควบคุมชุดปฏิบติัการดงักล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ
ท างานในหลาย ๆ ดา้น เพราะตอ้งท างานบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น เจา้หน้าท่ีต ารวจ เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข และเจา้หนา้ท่ีของท่ีวา่การอ าเภออ่ืน  

ค่าตอบแทนและวสัดุอุปกรณ์  
ยงัเป็นปัญหาวา่ค่าตอบแทนยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสั่งและตามระเบียบกฎหมาย 

แต่ค าวา่ค่าตอบแทนสามารถตีความเป็นอยา่งท่ีไม่ใช่ตวัเงินได ้เช่น ในสถานการณ์ดงักล่าวมีวตัถุประสงค ์
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คือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผูป้ฏิบติังานควรไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัไวรัสดงักล่าว
และต้องมีการตอบแทนในกรณีท่ีมีการติดเช้ือไวรัสขณะปฏิบติัหน้าท่ี ส่วนวสัดุอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองมือ    
ส่องสวา่งไม่เพียงพอ เคร่ืองมือบนัทึกภาพถ่ายหรือวดีิโอ  

การวางแผนระบบงานและวธีิการปฏิบัติงาน  
ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ังยงัพบปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนงานเน่ืองจากผูป้ฏิบติังานบาง

รายยงัไม่มีความเขา้ใจแผนการในการปฏิบติังานจริง ตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาควบคุมสั่งการอยูต่ลอดแมมี้การ
มอบหมายหนา้ท่ีแลว้ก็ตาม ส่วนวิธีการการปฏิบติังานในสถานการณ์จริงนั้น แมจ้ะบรรลุตามวตัถุประสงค์
ของมาตรการดงักล่าว เน่ืองจากมีผูบ้งัคบับญัชาคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาและมีเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน แต่ในภาพรวมแล้วผูป้ฏิบติังานทุกคนทราบว่าตนเองควรปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างไรในสถานการณ์เช่นน้ี เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบติังานอย่างรวดเร็วและจะเป็นการลด
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือของผูป้ฏิบติังานท่ีจะตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงเป็นเวลานาน ในส่วนของภาคประชาชนผู้
ท่ีไดรั้บผลกระทบ แมใ้นขณะปฏิบติัหนา้ท่ีจะมีความไม่พอใจและไม่เขา้ใจการกระท าดงักล่าวของเจา้หนา้ท่ี 
แต่เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดอ้ธิบายและปฏิบติัหนา้ท่ีเสร็จส้ินก็ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีในการช่วยเหลือไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าว 

3) ผลสรุปของการน านโยบายไปปฏิบติัพบวา่บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นดา้นการควบคุมการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เน่ืองจากสามารถควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัสในกลุ่มคลสัเตอร์ร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืมได้ และไดด้ าเนินการตามกฎหมายกบัผูท่ี้ฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อดงักล่าว แต่ยงั
ขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่ปฏิบติังานให้เป็นไปตามขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
และท าใหผู้ป้ฏิบติังานอยูใ่นจุดเส่ียง เช่น สถานบนัเทิงท่ีมีความหนาแน่นของผูค้น ไม่มีการเวน้ระยะห่าง ไม่
สามารถทราบไดว้า่มีผูใ้กลชิ้ดคนใดบา้งท่ีมีเช้ือไวรัสโควดิ – 19 ในร่างกาย  

ดงันั้น การน านโยบายไปปฏิบติัของชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็ว ถือวา่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามค าสั่งดงักล่าว ไม่ใหมี้คลสัเตอร์การระบาดในร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงสามารถด าเนินการ 
กบัสถานบริการท่ีฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ แต่เห็นควรแก้ไขกระบวนการ
ด าเนินงานของชุดปฏิบติัการฯ ใหเ้กิดความเหมาะสมและความพร้อมในการปฏิบติังาน เช่น การจดับุคลากร
ใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน ควรมีค่าตอบแทนให้แก่เจา้หนา้ท่ีผป็ฏิบติังาน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบติังานให้พร้อม ส่วนการวางแผนระบบงานและวิธีการปฏิบติังานให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการในการ
ปฏิบติังานในเวลากลางคืนและป้องกนัการติดเช้ือโควดิ - 19  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากการศึกษาพบวา่ การประเมินผลชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีเร็วตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถ
น ามาอภิปรายการศึกษาไดด้งัน้ี การออกค าสั่งและแต่งตั้งชุดปฏิบติัการดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เก่ียวกบัการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ของประยูร กาญจนดุล (2553) ท่ีกล่าวว่าการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคหมายถึงราชการส่วนกลางซ่ึงแยกออกไปตั้งท าการอยู่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยมีเจา้หน้าท่ีหรือ
ขา้ราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาค เป็นตวัแทนของส่วนราชการส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม)  
เช่น ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และผลการปฏิบติังานดงักล่าวไดรั้บผลตอบ
รับท่ีดีและประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการดงัชุดปฏิบติัการดงักล่าวก็คือการควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมาจากร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สถานบริการท่ีมีการจ าหน่ายเคร่ืองแอ
ลกอฮอร์ โดยกระบวนการปฏิบติังานท่ีส าเร็จนั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัก าหนดความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัของกล้า ทองขาว (2551) ไดส้รุปถึงปัจจยัก าหนดความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัท่ีส าคญั ๆ มี 6 ประการ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี (1) ปัจจยั
ดา้นขอ้ความนโยบาย (Policy Statements) ขอ้ความนโยบาย หมายถึง ชุดปฏิบติัการดงักล่าวมีการระบุ
วตัถุประสงค์ของนโยบายดงักล่าวอย่างชดัเจนให้แก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อน าไปปฏิบติัให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องนโยบายนั้น (2) ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากผูมี้อ  านาจและกลุ่มหลากหลายในสังคม 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาและประชาชนท่ีให้ควรร่วมมือเป็นอยา่งดี (3) ปัจจยัดา้นศกัยภาพ
และความสามารถขององคก์รท่ีน านโยบายไปปฏิบติัมีเจา้หนา้ท่ีบางรายมีความรู้ความสามารถและทกัษะใน
การปฏิบติังาน (4) ปัจจยัดา้นจิตส านึกของผูป้ฏิบติันโยบายความคิดนึกหรือเจตคติต่อนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบติัของบุคคลระดบัผูป้ฏิบติัการ มีเจา้หนา้ท่ีเขา้ใจวตุัประสงคแ์ละการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
แมจ้ะมีอุปสรรคในการปฏิบติังานอยู่บา้งแต่ก็สามารถใช้ความสามารถประยุกต์ใช้และแกไ้ขสถานการณ์
เฉพาะหนา้ไดจ้นงานส าเร็จ (5) ปัจจยัดา้นผูน้ า ชุดปฏิบติังานดงักล่าวมีหวัหนา้ชุดคอยก ากบัดูแลในพื้นท่ี ใน
สถานการณ์จริงอยู่ตลอดเวลาและแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี (6) ปัจจยัด้านการก ากับตรวจสอบ
ประเมินผลและการให้แรงเสริมแก่ผูป้ฏิบติั มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 
เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานในคร้ังต่อไป จนบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายดงักล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
1) เห็นควรเก็บข้อมูลจากผู ้ท่ีมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลกระทบต่อ

ประชาชน 
2) เห็นควรทบทวนกระบวนการด าเนินงานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายสาธารณะน้ี 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ส ารวจคุณภาพชีวิตการท างาน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ
ในการท างานของเจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) วิเคราะห์ อิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตการท างาน ท่ีมีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการท างาน และการคงอยู่ในงาน 3) น าเสนอ
แนวทางการด าเนินการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ  และยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานให้มี
มาตรฐานท่ีดีข้ึน เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าอุทยานแห่งชาติผา
แดง 23 ราย ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์ามีคุณภาพชีวิตในการท างานทุกดา้นดีพอสมควร ยกเวน้
ดา้น ค่าตอบแทน สวสัดิการและความมัน่คงในงาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่นงาน แต่
ความเส่ียง ความยากล าบาก ไม่มีผล ต่อการยา้ย เปล่ียนงานหรือลาออก การไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับ มีผลต่อ
แรงจูงในการท างาน เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า ตอ้งการให้ปรับค่าจา้ง สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ให้เจา้หนา้ท่ี
ครอบคลุมทุกประเภท  ยกระดบัการจดัมาตรฐานการป้องกนัความปลอดภยัในการท างาน พฒันาทกัษะ
ความช านาญในการท างาน สร้างความเจริญกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน เป็นตน้ ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก
การวิจัยในคร้ังน้ีคือ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า มีความพึงพอใจ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 470 PSPARN 2022 

หน่วยงานในระดบันโยบายควรปรับปรุงระเบียบ กฎหมายต่างๆ ท่ียงัไม่เอ้ือต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิต มี
การจดัสรรงบประมาณและสวสัดิการต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 

ค าส าคญั : คุณภาพชีวติการท างาน เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า 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 
 

บทน า 
อุทยานแห่งชาติผาแดง สังกดัส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพนัธ์ุพืช มีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งหมด 702,085 ไร่ ครอบคลุมสามอ าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอเวียงแหง ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงสลบัซับซ้อน 
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัคือ เป็นแหล่งตน้ก าเนิดของแม่น ้ าปิง และแม่น ้ าแตง อุทยาน
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แห่งชาติผาแดง มีภารกิจหลกัคือ 1) บริหารจดัการการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนแบบมีส่วนร่วม 2) 
อนุรักษ ์คุม้ครอง ดูแล รักษาป่าไมแ้ละสัตวป่์า 3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมให้สมบูรณ์ดงัเดิม 
4) บริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวและนนัทนาการ (อุทยานแห่งชาติผาแดง, 2561) 

งานดา้นอนุรักษ ์คุม้ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ถือวา่เป็นงานท่ีมีความส าคญัของ
อุทยานแห่งชาติผาแดง ต้องใช้ความรู้ ความช านาญหลากหลายสาขา เช่น ธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบกฎหมาย และยุทธวิธีดา้นการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผิดกฎหมาย 
บุคลากรท่ีเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนภารกิจดงักล่าวคือ “เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า”  ปัจจุบนั อุทยานแห่งชาติ
ผาแดงมีเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า จ าแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบติังาน (อุทยานแห่งชาติผาแดง, 2564) โดย เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าแต่ละประเภทมีสภาพการจา้งงานท่ี
แตกต่างกัน เช่น สัญญาจ้างงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับ
ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ มีสัญญาการจา้งงานระยะยาว ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามระเบียบราชการ  
มีหลกัประกนัความมัน่คงในงานท่ีชดัเจน ขณะท่ีเจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าท่ีท างานในฐานะบุคคลภายนอกช่วย
ปฏิบติังาน มีสัญญาจา้งชัว่คราว 1 ปี ไดรั้บค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน ไม่มีหลกัประกนัความมัน่คงใน
งาน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการใดๆ ขณะท่ีภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการท างานไม่มีความแตกต่าง
กนั ทุกคนไม่ว่าจะเขา้มาท างานประเภทใดต่างตอ้งท าหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเหมือนกนั เช่น การ
ป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผดิ การลาดตระเวนพื้นท่ี การหาแนวร่วมจากภาคส่วนต่างๆ การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ งานมีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น ้ าป่า ฯลฯ เส่ียงจากโรคท่ีเกิดจากป่า และ
สัตวป่์า เช่น งูมีพิษชนิดต่างๆ ไข้มาลาเลีย เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่า ต้องมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
เตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบติังานตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน อีกทั้งพื้นท่ีของอุทยาน
แห่งชาติผาแดงมีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งหมด 702,085 ไร่ พบว่าเจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่า 1 คน ตอ้งรับผิดชอบพื้นท่ี
ประมาณ 8,000 ไร่ (อุทยานแห่งชาติผาแดง, 2564) ซ่ึงถือวา่ตอ้งรับผดิชอบพื้นท่ีจ  านวนท่ีสูงมาก  
             ผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุคลากรขององค์การไดรั้บทราบขอ้มูล ไดส้ัมผสัการปฏิบติังานจริงในพื้นท่ี ได้
เห็นถึงสภาพปัญหาของการปฏิบติังานดงักล่าว จึงมีความตอ้งการท่ีจะส ารวจคุณภาพชีวิตการท างาน ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ตลอดจนความคาดหวงั ความตอ้งการให้มี
การการยกระดบัคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีข้ึน สามารถสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน และคุณภาพชีวิตส่วนตวัท่ีดีตามสถานภาพ โดยคาดหวงัว่า ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาจะสามารถน าไปปรับใช้ ส าหรับการวางแผนบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลขององคก์าร โดย
เฉพาะงานดา้นการอนุรักษ์ คุม้ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า รวมทั้งสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
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จากการศึกษาคร้ังน้ีมาเพื่อใช้ในการก าหนดแผนการปฏิบติังานขององค์การดา้นอ่ืนๆ ให้มีมาตรฐานการ
ด าเนินงานท่ีดีต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย   

1. เพื่อส ารวจคุณภาพชีวิตการท างาน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ของเจ้าหน้าท่ี
พิทกัษป่์า อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม ่
 2. เพื่อวิเคราะห์ อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท างาน ท่ีมีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการท างาน 
และการคงอยูใ่นงาน ของเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่   
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ และยกระดบัคุณภาพชีวิต
ในการท างานให้มีมาตรฐานท่ีดีข้ึน ตามความคาดหวงัของเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ป่า อุทยานแห่งชาติผาแดง 
จงัหวดัเชียงใหม ่  
 

กรอบแนวคดิ 
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ทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

เร่ิมจาก แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน ของ Huse & Cumming (1985.อา้งถึงใน กชกร โสมพฒันะ
พงษ,์ 2560) ท่ีไดก้  าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติการท างานไว ้8 ดา้น ประกอบดว้ย  

1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หรือรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต รู้สึกวา่มีความเป็นธรรม 2) สภาพการท างานท่ี
ปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (safe and healthy environment) มีการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน  
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และมาตรการในการป้องกนัภยั อุบติัเหตุอนัตรายต่างๆ ท่ีเหมาะสม 3) การ
พฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (development of human capacities) เพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการ
ท างานตามลกัษณะงาน 4)  ความกา้วหนา้และความมัน่คง (growth and security) ในงาน ความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในอาชีพ 5) สังคมสัมพนัธ์ (social integration) การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงาน มีความเป็นมิตร ความอบอุ่นเอ้ืออาทรต่อกนั ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก  6) ลกัษณะ
การบริหารงาน (constitutionalism) มีการปฏิบติัท่ีเหมาะสม ยอมรับฟังขอ้คิดเห็นของผูท้  างาน มีความเสมอ
ภาคและยุติธรรม 7) ภาวะอิสระจากงาน (total life space) มีความสมดุลในการใชชี้วิต ระหว่างชีวิตการ
ปฏิบติังานและช่วงเวลาอิสระ คลายความเครียดจากงาน และ 8) ความภูมิใจในองคก์าร (organization pride) 
ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานในองคก์ารท่ีมีช่ือเสียง และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

แนวคิดเก่ียวกบั ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ของ George P. Boulden (อา้งถึงใน กชกร 
โสมพฒันะพงษ์, 2560) ท่ีไดน้ าเสนอไวว้า่ คุณภาพของบุคคล (Individual Quality)  มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานอยู ่3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิทยา คือ งานท่ีท า ลกัษณะ 
คุณค่าของงาน และวิธีการท างาน  2) คุณภาพชีวิตการท างานดา้นกายภาพ คือ เง่ือนไขในการท างาน และ
ทศันคติทัว่ไปเก่ียวกบังาน ความปลอดภยั มลภาวะและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 3) คุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นเศรษฐกิจ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน ทั้งดา้นท่ีเป็นตวัเป็นเงินและไม่เป็นตวัเงิน ท่ีสามารถ
สร้างพื้นฐานการด ารงชีวิตท่ีมีความสุข โดยคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว มีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างาน นัน่คือ การท างานจะประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งสูงสุด ต่อเม่ือไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการทั้ง 3 ด้านอย่างสมดุลกนั เพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ ตอ้งการไดท้  างานท่ีมีคุณค่า มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี และไดรั้บการค่าตอบแทนท่ีดี    
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แนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg (Herzberg’s two – factor theory)  (ศิริพงษ ์ ลดาวลัย ์ณ อยุธยา, 2551) 
มาใช้เป็นกรอบคิด การศึกษา ดงัน้ี 1) ปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัรักษา (Maintenance Factors / Hygiene 
Factors) เป็นปัจจัยท่ีช่วยป้องกัน หรือช่วยรักษาไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Job 
Dissatisfaction) ของคนท่ีท างานในองคก์าร ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารองคก์าร (Company Policy and 
Administration) การปกครอง บงัคบับญัชา (Supervision) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
Relationship) สภาพการท างาน (Working Conditions) สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีเหมาะสม ความ
มัน่คงในงาน (Job Security) 2) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนเกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน มีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
งาน ต่อองค์การ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน (Achievement in 
Work) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ตวังานท่ีท า (The Work Itself) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ความกา้วหนา้ (Advancement) ในงาน ความเจริญกา้วหนา้ส่วนบุคคล (Personal Progress)  
งานวิจยัท่ีน ามาใช้ ไดแ้ก่ งานของสายซอ  ล้ิมกุล (2560) ไดศึ้กษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ราชการ ต าแหน่งพนักงานพิทกัษ์ป่า สังกดัส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจยัการจูงใจท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานสูงสุด คือความส าเร็จในงาน ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ส่วน
ปัจจยัการบ ารุงรักษา พบว่า สถานะของอาชีพเป็นแรงจูงใจสูงสุด รองลงมาคือความมัน่คงในงาน และมี
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายวา่ ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน ท่ีไดรั้บเป็นระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช ท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ยาก เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ ควรก าหนดอตัราเงินเบ้ียเล้ียงให้กบั
พนักงานพิทกัษ์ป่า ตามปริมาณงาน และความเส่ียงของงานอย่างยุติธรรม และงานของ ณัฐชา สังข์แป้น 
(2563) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจโอนของขา้ราชการ : กรณี ศึกษาส านกังานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและ
เพียงพอ ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจโอนของขา้ราชการสังกดัส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) แหล่งขอ้มูลใน
การศึกษา 2 ประเภท ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาจากเอกสาร การ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการวิจยั
ภาคสนาม โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้แลว้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั (Key Informant) โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  ตามต าแหน่ง หนา้ท่ี
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รับผิดชอบ และอายุงาน ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวดั
เชียงใหม ่ประกอบดว้ยลูกจา้งประจ า จ  านวน 2 ราย พนกังานราชการจ านวน 5 ราย แบ่งเป็นอายุงาน 1-10 ปี 
และมากกวา่ 10 ปี จ  านวน 2 ราย และ 3 รายตามล าดบั และบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน จ านวน 16 ราย 
แบ่งเป็นอายงุาน 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกวา่ 10 ปี จ  านวน 10 ราย 4 ราย และ 2 ราย ตามล าดบั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi - structure interview) โดยมี
การก าหนดโครงสร้างของประเด็นค าถามตามวตุัประสงค์ท่ีจะศึกษาไวล่้วงหน้า ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยการการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Analytic Induction) และท าการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Method triangulation)  
 

ผลการศึกษา 
 1) คุณภาพชีวิตการท างาน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ของเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ป่า 
อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล สามารถสรุปไดว้่า  ความคิดเห็นใน
ส่วนของคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าโดยรวมมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี
พอสมควร ซ่ึงพิจารณาตามตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า ส่วนท่ีเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ป่าประเภท
ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และ ประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั
ได้แก่ เร่ืองผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดย กลุ่มเจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าประเภทลูกจา้งประจ า และ
พนกังานราชการ มีความเห็นวา่ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ทั้งในรูปของเงินเดือน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ท่ี
ได้รับ มีความเป็นธรรมพอสมควร ส่วนเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ป่าประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน มี
ความเห็นว่า ค่าจา้ง เงินเดือน ไม่มีความเหมาะสม เม่ือเทียบกบัลกัษณะงานท่ีท า  ในอีกประเด็นหน่ึงคือ  
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าประเภทลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ นั้นมี
ความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีความมัน่คง และมีโอกาสไดรั้บความความกา้วหนา้ในอาชีพ ส่วนเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า
ประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน ให้ความเห็นว่ารู้สึกไม่ค่อยมีความมัน่คงและความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานท่ีท าอยูเ่ท่าใดนกั เน่ืองจากลกัษณะการจา้งงานเป็นสัญญาจา้งลกัษณะรายปี จึงไม่ค่อยมัน่ใจวา่
จะไดรั้บการจา้งต่อหรือไม ่เพราะข้ึนอยูก่บันโยบายและงบประมาณในแต่ละปีท่ีจะไดรั้บการจดัสรรมา 
               ส าหรับในประเด็นอ่ืนๆ พบว่า เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าประเภทลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และ
ประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ สภาพการท างานท่ีปลอดภยั
และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดย อุทยานแห่งชาติผาแดง มีนโยบายในการปฏิบติังานโดยยึดหลกัความ
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ปลอดภยักบัทุกคน มีการวางแผนการปฏิบติังานดา้นการลาดตระเวนป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้
การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน มีการฝึกทบทวนความรู้ ความสามารถอยูเ่ป็นระยะ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีฯ มี
ความพร้อมในการปฏิบติังานเสมอ และสามารถน าความรู้ท่ีได้มา ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม บรรยากาศของความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร มีบรรยากาศท่ีดี มีการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม ใกล้ชิดสนิทสนมกนั สามารถปรึกษาหารือกนัไดทุ้กเร่ือง  ลกัษณะการบริหารงาน มีการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ และมอบหมายงานให้กบัเจา้หน้าท่ีอยา่งชดัเจน เหมาะสม เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากทุก
คน ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  การมีความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและหนา้ท่ีการงาน การใช้
เวลาในการท างานในปัจจุบนั อาจมีผลกระทบบา้งท่ีจะไม่ไดก้ลบัไปหาครอบครัวทุกวนัเหมือนกบัท าอาชีพ
อ่ืนๆ แต่โดยภาพรวมแลว้ยงัมีความสุขในการท างานและสามารถจดัสรรเวลาได้  ความภูมิใจในองคก์าร ทุก
คนมีความภาคภูมิใจในการปฏิบติัในหน้าท่ีดงักล่าว ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 
 ในส่วนของความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน  พบวา่ โดยรวมเจา้หน้าท่ีพิทกัษป่์า อุทยาน
แห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการท างานในดา้น ค่าตอบแทน และสวสัดิการแตกต่าง
กนั คือ เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าประเภทลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ มีความพึงพอใจพอสมควร เน่ืองจาก
ไดรั้บค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ จากหน่วยงานครบถว้นสมบูรณ์ตามกฎหมาย ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ี
พิทักษ์ป่าประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ไม่มีความพึงพอใจ เน่ืองจากค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่
เหมาะสมและไม่พอเพียงกบัค่าครองชีพสูงข้ึน  
 ส่วนในดา้นอ่ืนๆ เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าอุทยานแห่งชาติผาแดงทุกคนมีความพึงพอใจพอสมควร ไดแ้ก่ 
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีมีการค านึงถึงอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และศกัยภาพ
ของผูป้ฏิบติังานนั้นๆ โอกาสในการไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ความช านาญ ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เน่ืองจากไดรั้บการจดัสรรมาในระดบัหน่ึงแลว้ แต่อยากให้มีให้ครบทุกคน และมีความ
ใหม่ ทนัสมยั และพร้อมท่ีจะใช้งานมากกว่าน้ี และมีความพึงพอใจต่อการบงัคบับญัชา ท่ีมีการมอบหมาย
งานและหน้าท่ีท่ีเหมาะสม มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน  ในส่วนของแรงจูงใจในการท างาน  ส่วน
ใหญ่มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างานอย่างเต็มท่ี แต่มีเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าประเภท
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน บางคนขาดแรงจูงใจในการท างานจึงตดัสินใจลาออก ยา้ยงาน เน่ืองจาก
เงินเดือนไม่พอกบัการเล้ียงชีพ  
 2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท างาน ท่ีมีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการท างาน และการคงอยู่
ในงาน ของเจา้หน้าท่ีพิทกัษป่์า อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพิทกัษ์
ป่า สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง ค่าตอบแทน เบ้ียเล้ียง หรือสวสัดิการต่าง มีผลต่อความกระตือรือร้น
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ท่ีจะท างานของเจ้าหน้าท่ี  และการได้รับการยกย่อง ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมีการใหร้างวลัตอบแทนกบัพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่น มีผลต่อแรงจูงในในการท างาน แต่
ท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีรางวลัตอบแทนกบัพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่น ส่วนสภาพการท างานตามภารกิจท่ีมีความ
เส่ียงและความยากล าบาก ไม่มีผล ต่อการยา้ย เปล่ียนงาน หรือลาออกจากงาน แต่อย่างใด เพราะทุกคนมี
ความรักต่องาน ตลอดจนไดท้  างานในหนา้ท่ีดงักล่าวนานจนเช่ียวชาญแลว้  
            3) แนวทางการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานให้มีมาตรฐานท่ีดีข้ึน ตามความ
คาดหวงัของเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพิทกัษ์
ป่า ไดใ้หข้อ้เสนอแนะโดยรวมดงัน้ี 1) ดา้นสภาพการจา้งงาน ควรมีการมีการปรับค่าจา้ง สวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม และครอบคลุมเจา้หนา้ท่ีทุกคน ทุกประเภท  
2) ด้านสภาพการท างานท่ีมัน่คงปลอดภยั ตอ้งการให้มีการยกระดับการจดัมาตรฐานการป้องกนัความ
ปลอดภยัในการท างาน จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การฝึกทบทวนการใชแ้ละการดูแลรักษาอาวุธ
ปืน มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 3) ดา้นการพฒันาทกัษะความรู้ความช านาญในการท างาน ควรจดัฝึกอบรม
ทกัษะการท างานเป็นทีม การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยหีรือความรู้ใหม่ๆ   

4) ด้านการสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน พบว่า เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าประเภท
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ตอ้งการให้มีการสอบเล่ือนขั้น มีระดบัของพนักงานราชการ ส่วน
เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า มีความตอ้งการใหมี้การสร้างความมัน่คงในงานมากข้ึน 5) ดา้นชัว่โมงการท างาน วนัลา 
วนัหยดุสิทธิในการลาการหยดุ พบวา่ ทุกคนมีความเขา้ใจในงานและหนา้ท่ีโดยเฉพาะการท างานภาคสนาม 
แต่ควรมีการพิจารณาใหมี้ค่าตอบแทนพิเศษในการท างานล่วงเวลา  
            แนวทางการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานให้เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า ไดใ้หข้อ้เสนอแนะโดยรวมดงัน้ี 1) จดัสภาพการจา้งงาน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน และสวสัดิการ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าทุกประเภทใหมี้ความเท่าเทียมหรือใกลเ้คียงกนั เพื่อให้
ทุกคนได้รับการปฏิบติัตามมาตรฐานการจ้างงาน เท่ากบัหรือมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้2) ควรมีการ
จดัหาหรือสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์การท างาน เพื่อสร้างความรู้สึกมีความมัน่คง ปลอดภยัในการท างาน เช่น 
การจดัหาอาวธุปืนท่ีสภาพใหม่ อุปกรณ์การด ารงชีพในป่ายงัขาดแคลน และเคร่ืองแบบ 3) ควรหาวิธีการใน
การจดัสวสัดิการให้ครอบคลุมเจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าทุกกลุ่ม และการสนบัสนุนปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีใน
รูปแบบของการบริจาค เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีนั้นมีขวญัก าลงัใจ และแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 1) คุณภาพชีวิตการท างาน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ของเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์ป่า 
อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล สามารถสรุปไดว้่า ความคิดเห็นใน
ส่วนของคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าโดยรวมมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี
พอสมควร ยกเวน้ เร่ืองผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ไม่มีความเหมาะสม เม่ือเทียบกบัลกัษณะงานท่ี
ท า  และความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ท่ีรู้สึกไม่ค่อยมีความมัน่คงและความก้าวหน้า เน่ืองจาก 
ลกัษณะการจา้งงานเป็นสัญญาจา้งลกัษณะรายปี จึงไม่ค่อยมัน่ใจวา่จะไดรั้บการจา้งต่อหรือไม่ ส าหรับใน
ประเด็นอ่ืนๆ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าประเภทลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ และ ประเภทบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบติังาน มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของ Huse & Cumming (1985.อา้งถึงใน กชกร โสมพฒันะพงษ์, 2560) ท่ีไดก้  าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตการ
ท างานไว ้8 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) 2) 
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (safe and healthy environment) 3) การพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (development of human capacities) 4)  ความกา้วหนา้และความมัน่คง (growth 
and security) 5) สังคมสัมพนัธ์ (social integration) 6) ลกัษณะการบริหารงาน (constitutionalism) 7) ภาวะ
อิสระจากงาน (total life space) และ 8) ความภูมิใจในองคก์าร (organization pride) นอกจากน้ีผลการศึกษา
ยงัสอดคล้องกับงานของ ณัฐชา สังข์แป้น (2563) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจโอนของ
ขา้ราชการ : กรณี ศึกษาส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต
กับการท างานโดยส่วนรวม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโอนของข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ในส่วนของความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน  พบวา่ โดยรวมเจา้หน้าท่ีพิทกัษป่์า อุทยาน
แห่งชาติผาแดง มีความพึงพอใจในการท างานในดา้น ค่าตอบแทน และสวสัดิการแตกต่างกนั คือ เจา้หนา้ท่ี
พิทกัษ์ป่าประเภทลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการ มีความพึงพอใจพอสมควร แต่เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่า
ประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน ไม่มีความพึงพอใจ เน่ืองจากค่าจา้ง ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมและไม่
พอเพียงกบัค่าครองชีพสูงข้ึน ส่วนในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมาย 
โอกาสในการไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ความช านาญ ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
ความพึงพอใจต่อการบังคับบญัชา เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติผาแดงทุกคนมีความพึงพอใจ
พอสมควร ในส่วนของแรงจูงใจในการท างาน  ส่วนใหญ่มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างาน
อยา่งเตม็ท่ี แต่มีเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าประเภทบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติังาน บางคนขาดแรงจูงใจในการท างาน
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จึงตดัสินใจลาออก ยา้ยงาน เน่ืองจากเงินเดือนไม่พอกบัการเล้ียงชีพ นอกจากน้ีผลการศึกษาในส่วนของ 
แนวทางการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานให้เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าอุทยานแห่งชาติผาแดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่า ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ว่า ควรจดัสภาพการจา้งงานค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
และสวสัดิการ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าทุกประเภทให้มีความเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน จัดหาหรือ
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์การท างาน เพื่อสร้างความรู้สึกมีความมัน่คงและปลอดภยัในการท างาน ผลการศึกษา
ดงักล่าวเป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg (Herzberg,s two – factor theory) ท่ีไดเ้สนอไว้
วา่ การท างานของคนในองคก์ารเก่ียวขอ้งกบั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัรักษา (Maintenance 
Factors / Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนั หรือช่วยรักษาไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
(Job Dissatisfaction) ของคนท่ีท างานในองคก์าร ส่วน ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีท าให้
คนเกิดแรงจูงใจในการท างาน มีความคิดท่ีจะพฒันาตนเอง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าางานอย่างเต็มท่ีเต็ม
ความสามารถ มีความรู้สึกท่ีดีต่องานต่อองค์การ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน นอกจากน้ีผล
การศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สายซอ ล้ิมกุล (2560) ท่ีไดศึ้กษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานราชการ ต าแหน่งพนกังานพิทกัษ์ป่า สังกดัส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) ผลการศึกษา 
พบว่า พนกังานพิทกัษ์ป่า มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด มีแรงจูงใจจากปัจจยัสุขอนามยัหรือ
ปัจจยัรักษา สูงกว่าปัจจยัจูงใจ คือสถานะของอาชีพ ความมัน่คงในงาน ส่วนปัจจยัจูงใจท่ีเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานสูงสุด คือความส าเร็จในงาน ความภูมิใจในองคก์าร และการปฏิบติัในหน้าท่ีดงักล่าว ท่ีเป็น
หน้า ท่ี ท่ีส าคัญต่อสังคม และประเทศชาติ  โดยเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าทุกคน พร้อมท่ีจะทุ่มเทจนสุด
ความสามารถท่ีตนมี  
          2) อิทธิพลของคุณภาพชีวติการท างาน ท่ีมีต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการท างาน และการคงอยูใ่น
งาน ของเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า อุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
เบ้ียเล้ียง หรือสวสัดิการต่าง มีผลต่อความกระตือรือร้นในการท างาน  และ การไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งาน หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือมีการให้รางวลัตอบแทนกบัพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่น มี
ผลต่อแรงจูงในในการท างาน แต่ความเส่ียง ความยากล าบาก ไม่มีผล ต่อการยา้ย เปล่ียนงาน หรือลาออกจาก
งาน แต่อย่างใด จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีอทธิพลต่อความพึงพอใจ 
แรงจูงใจในการท างาน และการคงอยูใ่นงาน ตามแนวคิดเก่ียวกบั ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ของ 
George P. Boulden (อา้งถึงใน กชกร โสมพฒันะพงษ,์ 2560) ท่ีวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยู ่3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) คุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตวิทยา คือ งานท่ีมีคุณค่า และวิธีการท างาน  2) 
คุณภาพชีวติการท างานดา้นกายภาพ คือ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 3) คุณภาพชีวิตการท างาน
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ดา้นเศรษฐกิจ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างานดา้น ทั้งท่ีเป็นตวัเป็นเงินและไม่เป็นตวัเงิน นัน่คือ การ
ท างานใหส้ าเร็จไดสู้งสุดไดเ้ม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้ง 3 ดา้นอยา่งสมดุล  
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 1) แมว้่าโดยรวมแล้ว เจา้หน้าท่ีพิทกัษ์ป่าอุทยานแห่งชาติผาแดง จงัหวดัเชียงใหม่ จะมีความพึง
พอใจกบัคุณภาพชีวิตการท างาน แต่ยงัมีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
และด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ท่ีเจ้าหน้าท่ีฯ ยงัไม่พึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานในระดับ
นโยบายควรให้ความส าคญัต่อในเร่ืองดงักล่าว เช่น การพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสม การจดั
สวสัดิการต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากกฎหมายก าหนดให้กับเจ้าหน้าท่ีฯ อย่างทั่วถึง การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายต่างๆ ท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเจา้หนา้ท่ีฯ เป็นตน้ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีฯ เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน  
 2) จากการศึกษา พบวา่ งานดา้นอนุรักษ ์คุม้ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า เป็นงานท่ี
ตอ้งเสียสละ อดทน ตอ้งทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และใชค้วามสามารถรอบดา้น ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะพิเศษ
ดา้นต่างๆ จนเกิดความช านาญถึงจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคคลกรในดา้นน้ี
ตอ้งใชเ้วลานานและเสียงบประมาณสูง  หน่วยงานจึงควรมีนโยบาย และการปฏิบติัต่อบุคลากรในดา้นต่างๆ 
ใหมี้ความพึงพอใจ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพื่อรักษาบุคลากรใหค้งอยูใ่นงานใหน้านมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
  1) ควรมีการศึกษาในพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติแห่งอ่ืนๆ หรือหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และครอบคลุม  
 2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจพิจารณาเร่ืองคุณภาพชีวิตส่วนตวั เขา้มาเป็นเกณฑ์ในการศึกษาดว้ย 
เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียด และขอ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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Thailand 4.0 กบัแนวทางการสร้างโอกาสเชิงความได้เปรียบทางด้านการแข่งขนัการ
ส่งออกข้าวไทย VS ข้าวอนิเดยีสู่ตลาดอรัิก 

Thailand 4.0 and the approach to create opportunities for competitive 
advantages in export Thai rice VS Indian rice to the Iraq market 

  
ซารีณา   เชิดชู (Saleena  Choedchu) 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการการ
ปกครอง  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการนาํเสนอแนวทางการปรับเปล่ียนกลยุทธ์และแนวคิดเก่ียวกับ

กระบวนการผลิต , การตลาดและโลจิสติกส์  สู่แนวคิดการตลาดและโลจิสติกส์ท่ีควรส่งเสริมแนวทางการ
พฒันาจากบุคคลเช่นเกษตรกรผ่านการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมขา้วไทยสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั และเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการพฒันาเกษตรกรไทยผ่าน
นโยบาย Thailand 4.0 ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกขา้วไทยให้สามารถกลบัมาแข่งขนักบั
ประเทศอินเดียไดต่้อไปในอนาคต  บทความน้ีไดม้าจากการรวบรวมข่าวสารและการทบทวนเอกสารพบวา่ 
1.สถานการณ์และปัญหาการผลิตและการตลาดขา้วไทยในปัจจุบนักาํลงัประสบปัญหาอย่างหนกัทั้งจาก
ปัญหาค่าเงินบาท ปัญหาคุณภาพขา้ว ปัญหาเร่ืองตน้ทุนในการผลิต และการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็น
ผลทาํให้อิรักนาํเขา้เขา้จากประเทศไทยลดนอ้ยลง , 2.ศกัยภาพการเขา้ถือครองส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรม
คา้ขา้วของอินเดีย ท่ีไดรั้บแรงสนบัสนุนจากความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ อาทิ ดา้นนโยบาย ดา้นผลผลิต 
หรือแมแ้ต่ในดา้นราคาการส่งออก และ3 . นโยบาย Thailand 4.0 กบัทฤษฎีต่าง  ๆ ท่ีช่วยในการเพิ่มความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัการส่งออกขา้วไทยในอนาคต และการประยุกต์ใชน้โยบาย Thailand 4.0 ต่อ
การเกษตรในประเทศไทย ท่ีเนน้ในเร่ืองการนาํเอานวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มาปรับใชอ้ยา่งระบบ Smart 
Farm หรือระบบเทคโนโลยเีซ็นเซอร์ 

 

ค าส าคญั :   ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั , อุตสาหกรรมขา้วไทย , 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 
 

บทน า 
ศตวรรษท่ี 21 สังคมแห่งการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์  ส่งผลทาํให้เกิดรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมากมาย อยา่งการรวมตวัและการแตกตวัของการรวมกลุ่มทางการคา้ในเร่ือง
ของการนาํเขา้และการส่งออกให้สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยู่ตลอดเวลา ซ่ึงความกา้วหนา้ของสังคมสมยัใหม่
แบบก้าวกระโดดถือเป็นกุญแจสําคญัในการแข่งขนัระหว่างประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อาทิ 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและการปฏิวติัอุตสาหกรรม ส่งผลทาํให้อุตสาหกรรมหลาย ๆ อยา่งของไทย 
เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงลว้นแลว้แต่สร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตตลอดจนการทาํงาน อย่างท่ีทราบกนัดีว่า เทคโนโลยีและโลจิสติกส์  สามารถ
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สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทางการเกษตรให้กบัประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งมาก นอกจากนั้นยงัมี
การกา้วเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นยคุท่ีมีการใชใ้นกระบวนการผลิตทั้งหมด เป็นผลทาํใหใ้นระยะเวลา
อีก 5 ปีขา้งหน้ารูปแบบการคา้มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การคา้เสรีแบบเต็มรูปแบบสูงสุด และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเพิ่มมากยิ่งข้ึน (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559 ) รูปแบบการแข่งขนัทางการคา้
ระหวา่งประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน เป็นผลทาํให้สํานกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ไทย ไดมี้การเปิดเผย
ภาวะการคา้ระหว่างประเทศของไทยประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีผ่านมาวา่การคา้ระหวา่งประเทศของ
ไทยอยู่ในภาวะฟ้ืนตวั เน่ืองจากทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตวัดีข้ึน หลังจากการออกมาตราการณ์การ
แจกจ่ายวคัซีนตา้น COVIC  - 19 เป็นผลทาํใหมี้การผอ่นคลายมาตรการปิดเมืองเร็วข้ึน ภาคการผลิตเร่ิมกลบั
เขา้สู่ภาวะปกติ ส่งผลทาํให้ความตอ้งการวตัถุดิบและสินคา้ขั้นกลางเพิ่มสูงข้ึน โดยสินคา้ท่ีขยายตวัได้ดี 
ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรและอาหาร สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานท่ีบา้น และสินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัการติด
เช้ือและลดการแพร่ระบาด  และเน่ืองจากแนวโน้มการส่งออกท่ีคาดว่าจะมีขยายตวัตลอดทั้งปีท่ีร้อยละ 4 
เป็นผลทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึน อาทิ สินคา้เกษตรและ
อาหาร (ร้อยละ 6.64) สินคา้นิวนอร์มอล (ร้อยละ 6.81 ) อุตสาหกรรมหนกั (ร้อยละ 3.76 ) แฟชัน่ (ร้อยละ 
2.36) เป็นตน้ ซ่ึงอยูภ่ายใตว้ิสัยทศัน์ "เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด" เพื่อผลกัดนัประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
สินคา้เกษตรและอาหารคุณภาพของโลก   ( สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ไทย, 2564 ) ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลทาํให้ในปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งประสบพบเจอกบัอุปสรรคท่ีมีผลต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขนัในเร่ืองของการส่งออกในหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเกษตรของพืชเศรษฐกิจอย่าง ‚ ขา้ว ‛ เป็นอย่างมาก ทั้งในเร่ืองปัญหาค่าเงินบาท , ปัญหา
คุณภาพขา้ว , ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง และปัญหาการแพร่ระบาดโควิด – 19  ซ่ึงจากปัญหาต่าง ๆ สามารถ
แสดงออกผา่นกลอนตน้ขา้วและชาวนา ประพนัธ์โดยคุณสมภพ แจ่มจนัทร์ ท่ีกล่าววา่  ต้นกล้าเขียวขจีเมื่อมี
น ้า  จะชูรวงพลิ้วงามเมื่อฉ ่าฝน  ที่เติบใหญ่ข้ึนมาเพราะมือคน จึงให้ผลผลิตชนิดงาม  หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
กลิ่นสาบควาย   หยัดร่างกายเพื่อนชนในสยาม  เพื่อให้มีข้าวกินในสยาม เพื่อให้มีข้าวกินในทุกยาม  สู้กับ

ความจนยากล าบากนาน  กว่าจะกร าแดดฝนคนปลูกข้าว  มือจับเคียวอันเก่าและคันไถ  ต้องลงแรงลงมือและ
ร่วมใจ  เพื่อความหวังที่คาดไว้ ข้าวในนา  ถึงจะได้เม็ดข้าวที่ข้าวผ่อง  ให้พี่น้องลิ้มรสเลิศอาหาร ซ่ึงหล่อ

เลี้ยงพี่น้องมาช้านาน  เพื่อสืบสานต านานเม็ดข้าวไทย  เพราะน่ีคือกระดูกสันหลังของแผ่นดิน น่าเชิดชู
ทั้งส้ินทุกเขตขันธ์  วันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปแต่ละวัน  แต่พวกเขาเหล่าน้ันยังคงเดิม  ซ่ึงกลอนดงักล่าว
เปรียบเสมือนกระจกสะทอ้นให้เห็นวา่ถึงการเกษตรในประเทศไทยจะยงัคงเป็นอาชีพท่ีหล่อเล้ียงประชากร
หลายลา้นครัวเรือนทัว่ประเทศ และเป็นสินคา้ส่งออกท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศมาอยา่งยาวนาน แต่
เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้จาํนวนมากยงัเขา้ไม่ถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ ท่ีช่วยให้การเกษตรกรรม
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ให้มีต้นทุนท่ีลดลง และได้ผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนได้ ส่งผลทาํให้เกษตรไทยก็ยงัต้องมีคุณภาพท่ีชีวิตทั้ง
ผลผลิตและตนเองแบบเดิมไม่เปล่ียนแปลง และจากปัญหาดงักล่าวส่งผลทาํให้ในปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิม
มองหาและนาํเอาแนวคิดทางดา้นการปลูกพืชหรือการทาํการเกษตรจากประเทศต่าง ๆ เขา้มาปรับใช้ อาทิ 
ฮานอยโมเดล คือ กลยทุธ์พฒันา Smart Farm สร้างเสถียรภาพเกษตรเวียดนาม คือ แนวทางการผลิตทางการ
เกษตรท่ีมีเทคโนโลยีสูงจาํนวนมาก เพื่อมุ่งสู่การเกษตรแบบชาญฉลาดท่ีให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการ
ประยุกตใ์ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึน รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานคุณภาพสูง ปัจจุบนั ฮานอยมี
โมเดลการผลิตทางการเกษตรไฮเทค 164 โมเดล เช่น การผลิตพืชผล 105 โมเดล การผลิตปศุสัตว ์39 โมเดล 
การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 15 โมเดล และโมเดลท่ีผสมการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์1 โมเดล ในปัจจุบนั มูลค่า
ของสินคา้เกษตรไฮเทคคิดร้อยละ 35 ของมูลค่าการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดในเมืองฮานอย ซ่ึงภาพรวม
ของฮานอยมีโมเดลก็ปรากฏให้ทราบแล้วว่าถึงแม้ปัจจุบันจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่
อุตสาหกรรมการเกษตรของฮานอยยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยไตรมาสท่ี 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.51 ไตรมาสท่ี 2 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.09 และไตรมาสท่ี 3 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.39 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และคาดวา่จะ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 ตลอดทั้ งปี 2564 ซ่ึงจากการแนวคิดดังกล่าวส่งผลทาํให้ในปัจจุบันไทยเร่ิมมีการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาท่ีจากเดิมปลูกเพื่อบริโภคก็ปรับเปล่ียนมาปลูกเพื่อคา้ขายเพิ่มมากข้ึน เพราะถา้หาก
นบัตั้งแต่อดีต – ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การสานความสัมพนัธ์กบันานาประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศ
แถบทวีปเอเชียตะวนัออกกลาง อย่างประเทศอิรัก ตุรกี  และคาซัคสถาน  ซ่ึงจากการสานความสัมพนัธ์
ดงักล่าว เป็นผลทาํให้ไทยนิยมส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดเอเชียตะวนัออกกลางเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะ
ประเทศอิรัก ท่ีถือวา่เป็นอีกหน่ึงประเทศในเอเชียตะวนัออกกลางท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัไทย
มาเป็นระยะเวลายาวนาน และต่อมาในปี 2527 ไทยกบัอิรักไดมี้การลงนามความตกลงทางการคา้ระหวา่งกนั 
ผ่านการแลกเปล่ียนตราสาร ด้วยการจดัตั้งคณะกรรมการร่วมเศรษฐกิจและการคา้ไทย - อิรักข้ึน (Joint 
Trade Committee - JTC) โดยการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ไทย - อิรัก คร้ังท่ี 2 ถือวา่เป็นการ
ประชุมท่ีสาํคญั เน่ืองจากเป็นการประชุมท่ีทาํให้ไทยสามารถส่งออกขา้วไปยงัอิรักไดเ้พิ่มมากข้ึน เพราะใน
การประชุมคร้ังน้ีฝ่ายไทยได้ขอให้อิรักพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการนําเขา้ขา้วไทย ซ่ึงฝ่ายอิรักยินดีท่ีจะรับ
พิจารณาเพื่อเพิ่มจาํนวนการนาํเขา้ขา้วไทยเป็นอนัดบัแรก นอกจากนั้นในระหว่างการประชุมฝ่ายอิรักได้
แสดงความสนใจท่ีจะซ้ือขา้วนํ้ าตาลทราย ชา ผงซักฟอก เกลือ แบตเตอร่ี เคร่ืองจกัร อาหารสําเร็จรูป ยาง
และเวชภณัฑ์ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และนํ้ ามนัพืชจากประเทศไทย และได้เสนอขายสินคา้ เช่น ปุ๋ย 
อินทผลมั และผลิตภณัฑน์ํ้ามนัแก่ประเทศไทยดว้ย ( กระทรวงต่างประเทศ , 2553 )  ต่อมาในปี 2541 - 2545 
ไทยกบัอิรักมีมูลคา่การคา้รวมเฉล่ียปีละ 137.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2545 สองฝ่ายมีมูลค่าการคา้รวม 
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135.89 ลา้นเหรียญสหรัฐ และต่อมาในปี2546 ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการคา้รวมกนั 135.09 ลา้นเหรียญสหรัฐท่ี
เพิ่มมากข้ึนในทุกปี  แต่แล้วหลังจากปี 2552 ท่ีผ่านมายอดการส่งออกสินค้าไทยไปอิรักลดลงเร่ือย ๆ 
โดยเฉพาะสินคา้เกษตรอย่างขา้วไทย สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย รายงานว่าในปี 2553 ไทยมีปริมาณการ
ส่งออกขา้วไปอิรักจาํนวน 5.02 แสนตนั ปี 2554 ปริมาณ6.27 แสนตนั ปี 2555 ปริมาณ 8.4 แสนตนั ปี 2556 
ปริมาณ 6.3 แสนตนั และม.ค. ปี 2557 ปริมาณ 1.1 แสนตนั (ล็อตสุดทา้ยท่ีไทยส่งไปอิรัก) ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํให้
ไทยส่งออกขา้วไปยงัตลาดอิรักนอ้ยลงเร่ือย ๆ ทั้งท่ี ท่ีผา่นมาประเทศอิรักถือวา่เป็นตลาดขา้วสําคญัของไทย
ในตะวนัออกกลาง เพราะนาํเขา้ขา้วคุณภาพดี ราคาแพงจากไทยปีละหลายแสนตนั แต่สาเหตุท่ีอิรักไม่นาํเขา้
ขา้วไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เป็นเพราะผูส่้งออกไทยท่ีทาํสัญญาซ้ือขายขา้วกบัอิรัก ไดน้าํเอาขา้วคุณภาพ
ตํ่าไปปลอมปนกบัขา้วคุณภาพดีท่ีอิรักซ้ือแลว้นาํไปส่งมอบให้ รวมถึงยงัมีปัญหาปริมาณขา้วขาดจาํนวน
มากกวา่10% ทาํใหรั้ฐบาลอิรักปฏิเสธ (บอยคอต) การซ้ือขา้วจากไทยนบัแต่นั้นมา ส่งผลให้อิรักไม่เช่ือมัน่ท่ี
จะซ้ือขา้วจากไทย และไม่นาํเขา้ขา้วไทย โดยอิรักไดห้ันไปซ้ือขา้วจากประเทศอ่ืน ๆ แทน ทาํให้ทุกวนัน้ี 
ไทยไดสู้ญเสียตลาดขา้วอิรักให้กบัคู่แข่งสําคญัอย่างอินเดีย เพราะประเทศอินเดียมีการคา้ขายขา้วกบัอิรัก
ผา่นการคา้ชายแดน และใชเ้งินตราสกุลทอ้งถ่ินเดียวกนั ซ่ึงจากปัญหาต่าง ๆ ไดส่้งผลกระทบต่อการส่งออก
ขา้วไทยไปตลาดอิรักเป็นอยา่งมาก ทาํใหใ้นปัจจุบนัประเทศไทยจึงมีการเสนอแนวคิดในการพฒันาประเทศ
โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจนเกิดเป็นแนวคิดนโยบาย ‚ประเทศไทย 4.0‛ หรือ ‚Thailand 4.0 ‛ 
ทางเลือกใหม่ท่ีเปรียบเสมือนหางเสือเรือท่ีมีการพฒันาเคร่ืองยนตเ์พื่อขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ย
การเปล่ียนแปลงความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ความหลากหลายใน
เชิงชีวภาพและความหลากหลายในเชิงวฒันธรรมให้เป็นความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั โดยการเติมเต็มดว้ย
วทิยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจยัและพฒันา แลว้ต่อยอดความ
ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย‛ ภายใตก้ารบริหารประเทศของ
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเขา้มา
บริหารประเทศบนวิสัยทศัน์แบบท่ีว่า ‚มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน‛ และกวา่จะมาเป็น Thailand 4.0 ไดก้็ตอ้ง
ผา่น Thailand 1.0 คือ เป็นยุคเร่ิมแรกท่ีเนน้ภาคเกษตร ให้เกิดการปฏิวติัในภาคเกษตรกรรม หรือท่ีเรียกกนั
วา่ Green Evolution โดยในยุคน้ีเป็นยุคท่ีเกษตรกรไทยปลูกขา้ว พืชสวน พืชไร่ เป็ด ไก่ เพื่อนาํผลผลิตไป
ขาย สร้างรายไดแ้ละยงัชีพ , Thailand 2.0 เป็นยคุถดัมาท่ีเร่ิมมีววิฒันาการโดยภาคอุตสาหกรรมเบาเร่ิมเขา้มา
มีบทบาทในการปรับเปล่ียนความเป็นอยู่ไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Revolution และเร่ิมมี
เคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการผลิต เช่น รถไถนา เคร่ืองสีขา้ว และ Thailand 3.0เป็นยุคท่ีเน้นและส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก ซ่ึงเกิด Digital Revolution เป็นระลอกๆ โดยมีการใชเ้ทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพื่อเนน้การส่งออก เช่น ผลิตและขายส่งออกเหล็กกลา้ รถยนต ์ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน กนัมา



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 487 PSPARN 2022  

ก่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยยุคสุดทา้ยอยา่ง Thailand 4.0 เป็นยุคปัจจุบนัท่ีเนน้เศรษฐกิจท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม Value – Based Economy เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เปล่ียนจากการผลกัดนั
การผลิตสินคา้โภคภณัฑ์ไปสู่การผลิตและส่งออกสินคา้ในเชิงนวตักรรม ภายใตแ้นวคิด ‚ผลิตมัน่คง ตลาด
มัง่คัง่ ผลิตภณัฑ์ย ัง่ยืน‛ นั่นเอง ( อดิศกัด์ิ , 2559 ) ซ่ึงนโยบายดงักล่าวถือว่าเป็นนโยบายท่ีจะมาปรับ
โครงสร้างการแข่งขนัการส่งออกขา้วของไทยไปตลาดต่าง ๆ ทัว่โลกโดยเฉพาะตลาดอิรักท่ีเป็นตลาดคา้ขา้ว
ท่ียาวนานของไทย  ธนาคารแห่งชาติ , 2558 )   

จากการวเิคราะห์อุปสรรคท่ีมีผลต่อความไดเ้ปรียบของขา้วไทยในการส่งออกท่ีเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 
แสดงให้เห็นว่าขา้วไทยกาํลงัประสบปัญหาทั้งในเร่ืองความผนัผวนทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางดา้นการ
เพราะปลูก ส่งผลทาํใหรั้ฐบาลไดป้ระกาศแนวทาง Thailand 4.0 เป็นโมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมัง่
คัง่ มัน่คง และย ัง่ยืน เพื่อวางแนวทางในการปรับโครงสร้างการแข่งขนัการส่งออกของไทยไปตลาดต่าง ๆ 
ทัว่โลกโดยเฉพาะตลาดอิรักท่ีเป็นตลาดคา้ขา้วท่ียาวนานของไทย  ( ธนาคารแห่งชาติ , 2558 ) จะเห็นไดว้า่
ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญักบัประเทศไทยและนานาประเทศโลกเป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึง
เห็นว่าการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกขา้วของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขนัอย่าง 
อินเดียและศึกษาการนาํเอานโยบายต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกขา้ว
ไทยใหส้ามารถกลบัมาแข่งขนักบัประเทศอินเดียไดต่้อไปในอนาต 
 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อการนาํเสนอแนวทางการปรับเปล่ียนกลยทุธ์และแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการผลิต , การตลาด

และโลจิสติกส์  สู่แนวคิดการตลาดและโลจิสติกส์ท่ีควรส่งเสริมแนวทางการพฒันาจากบุคคลเช่นเกษตรกร
ผา่นการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลย ีเพื่อใหอุ้ตสาหกรรมขา้วไทยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. เพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการพฒันาเกษตรกรไทยผา่นนโยบาย Thailand 4.0 
ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกขา้วไทยให้สามารถกลบัมาแข่งขนักบัประเทศอินเดียไดต่้อไปใน 
อนาคต 
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วธิีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอแนวทางการปรับเปล่ียน

กลยุทธ์และแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างความได้เปรียบการส่งออกขา้วไทยให้สามารถกลับมาแข่งขนักับ
ประเทศอินเดียได้ต่อไปในอนาต โดยสืบค้นข้อมูลมูลค่าการส่งออกข้าวไทยจาก Department of 
International Trade Promotion, Ministry of Commerce, THAILAND‛ หรือ ‚กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ กระทรวงพาณิชยป์ระเทศไทย‛ โดยครอบคลุมระหวา่งปี 2562 – 2564 เป็นระยะเวลา 4 รวมทั้ง
สืบคน้ขอ้มูลวรรณกรรมประเภทขอ้มูลเก่ียวทฤษฎีต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงทุติภูมิ จากหนังสือหลกัการ
จดัการธุรกิจระหว่างประเทศและขอ้มูลจากกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสาํนกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกันายยกรัฐมนตรี เป็นตน้ 
ซ่ึงจากการสังเคราะห์ขอ้มูลตามการตั้งวตัถุประสงค ์ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถแบ่งเน้ือหาออกไดเ้ป็น 3 ส่วน 

1. สถานการณ์และปัญหาการผลิตและการตลาดขา้วไทย 
2. ศกัยภาพการเขา้ถือครองส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมคา้ขา้วของอินเดีย  
3. นโยบาย Thailand 4.0 กบัทฤษฎีต่าง  ๆ ท่ีช่วยในการเพิ่มความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัการ

ส่งออกขา้วไทยในอนาคต และการประยกุตใ์ชน้โยบาย Thailand 4.0 ต่อการเกษตรในประเทศไทย 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวรรณกรรมใชว้ิธีการคดัเขา้และคดัออก (Inclusion/ Exclusion Criteria) 

โดยเกณฑ์ในการคด ับทความเพื่อใช้ในการ สง ัเคราะห์คือจะตอ้งเป็นการศึกษาเก่ียวกบ ัสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ในองค์กร และตอ้งเป็นวรรณกรรมฉบบัเต็ม ส่วนเกณฑ์ในการคดัออกคือเป็น 
บทความท่ีไม่ไดศึ้กษาสมรรถนะการปฏิบติังานโดยตรง หรือนาํเสนอเพียงบทคดัยอ่จากนั้นนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ป
สังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อสรุปประเด็น 

1. สถานการณ์และปัญหาการผลิตและการตลาดข้าวไทย  สําหรับการทาํนาในประเทศไทยมีปัจจยั
หลกั 2 ประการ เป็นพื้นฐานของการทาํนาและเป็นตวักาํหนดวิธีการปลูกขา้วและพนัธ์ุขา้วท่ีจะใชใ้นการทาํ
นาดว้ยหลกั 2 ประการ คือ  สภาพพื้นท่ี ( ลกัษณะเป็นพื้นท่ีสูงหรือตํ่า ) และภูมิอากาศ และ สภาพนํ้ าสําหรับ
การทาํนา ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถือว่าเป็นส่วนสําคญัในด้านการส่งออกขา้วไปยงันานาประเทศทัว่โลกของ
ประเทศไทย เน่ืองจากในปัจจุบนัปัจจยัดงักล่าวกาํลงัประสบปัญหาอยา่งมากในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีลดลง โดย
พื้นท่ีในการปลูกข้าวท่ีสําคัญของไทยอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ท่ีถือว่าเป็นแหล่ง
เพาะปลูกขา้วท่ีใหญ่ท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคใต ้ตามลาํดบั โดยในปี 2563/64 ท่ีผ่านมานั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้การวางแผนการผลิตขา้วรวม 69.409 ล้านไร่แยกเป็น 1) ขา้วหอมมะลิ 
27.500 ล้านไร่ ผลผลิต 9.161 ล้านตนัขา้วเปลือก 2) ขา้วหอมไทย 2.084 ล้านไร่ ผลผลิต 1.396 ล้านตนั
ขา้วเปลือก 3) ขา้วเจา้ 13.488 ลา้นไร่ ผลผลิต 8.192 ลา้นตนัขา้วเปลือก 4) ขา้วเหนียว 16.253 ลา้นไร่ ผลผลิต 
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5.770 ลา้นตนัขา้วเปลือก และ 5) ขา้วตลาดเฉพาะ 0.559 ลา้นไร่ ผลผลิต 0.219 ลา้นตนัขา้วเปลือก ตามลาํดบั 
นอกจากปัญหาดา้นพื้นท่ีแลว้นั้นปัจจุบนัไทยยงัประสบกบัปัญหา 1. ปัญหาค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นเหตุให้ราคาขา้วของประเทศไทยมีราคาสูงกวา่ประเทศคู่แข่งอยา่งอินเดีย ส่งผล
ทาํให้ราคาขา้วไทยมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึนห่างจากราคาของประเทศคู่แข่งประมาณ 120 - 130 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั จากปริมาณผลผลิตขา้วไทยในปี 2564 / 2565 ( ธนาคารแห่งชาติ , 2558 ) , 2.ปัญหาคุณภาพข้าว 
โดยร้อยละ 90 พบวา่ประเทศไทยใชพ้นัธ์ุขา้วประมาณ 10 สายพนัธ์ุจากพนัธ์ุขา้วทั้งหมด ในการเพาะปลูก
เพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ พบว่าพนัธ์ุขา้วประมาณ 10 สายพนัธ์ุมีสายพนัธ์ุพื้นบา้นท่ีมี
สารอาหารบางอย่างสูง เน่ืองจากปัจจุบนัราคาขา้วไทยมีความอ่อนไหวประกอบกบัความตอ้งการใช้ขา้ว
ลดลง ส่งผลทาํใหเ้กษตรเร่ิมมีการปลูกขา้วไม่ตรงตามพื้นท่ีท่ีเหมาะกบัสายพนัธ์ุขา้วท่ีแทจ้ริง ทาํให้บา้งคร้ัง
ขา้วท่ีเหมาะกบัการปลูกในนํ้ าขงัมากก็ถูกปลูกในพื้นท่ีนํ้ านอ้ย ซ่ึงนอกจากปัญหาดา้นสายพนัธ์ุขา้วแลว้นั้น
สถานการณ์นํ้านอ้ย รวมทั้งการปรับลดพื้นท่ีในการปลูกขา้วเพื่อไปเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ก็ลว้นแต่ส่งผลทาํ
ให้คุณภาพขา้วมีมาตรฐานท่ีตํ่าลง ( ธนาคารแห่งชาติ , 2558 ) , 3.ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ภาคการผลิตท่ี
อ่อนแอลง เน่ืองจากภาวะทางการตลาดภายในประเทศท่ีรุนแรง ส่งผลทาํให้ราคาสินคา้มีแนวโน้มท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน อาทิ ราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นสาเหตุใหผู้ป้ระกอบการในการผลิตอยา่งเกษตรกรตอ้งลดตน้ทุนในการ
ผลิตอย่างปุ๋ยลง เน่ืองจากตน้ทุนปุ๋ยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 26 ของตน้ทุนในการผลิตขา้วแต่ละรอบ ( นาย
สมบูรณ์ หวงัวณิชพนัธ์ุ , นายณวรา สกุล ณ มรรคา นางสาวพิมพ ์แยม้สงค์,ธนาคารแห่งประเทศไทย ) 4.
ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด – 19 :  ในปี 2563 ท่ีผา่นมานั้นไทยมีการส่งออกขา้วท่ีลดลงร้อยละ 25 จากปี
ก่อนหนา้ เน่ืองจากมาตรการห้ามส่งออกขา้วเพื่อรักษาปริมาณขา้วในประเทศช่วง COVID – 19 ส่งผลทาํ
ไทยมีอนัดบัการส่งออกขา้วตกมาเป็นท่ี 3 รองจากอินเดียและเวยีดนาม จากอดีตท่ีเคยอยูเ่ป็นอนัดบั 1  

2. ศักยภาพการเข้าถือครองส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมค้าข้าวของอินเดียจากประเทศส่งออกข้าว
รายหลกัของโลกอย่างไทย  ปัจจุบนัอินเดียถือวา่เป็นหน่ึงในตลาดผูส่้งออกขา้วท่ีสําคญัรายใหญ่ ๆของโลกท่ี
แซงข้ึนมาเป็นอนัดบั 1 ของตลาดส่งออกขา้ว แทนท่ีเวยีดนามท่ีลงมาอยูใ่นอนัดบั 2 และไทยท่ีตกลงมาอยูใ่น
อนัดบั 3 ของโลก โดยถา้หากเปรียบเทียบสัดส่วนการส่งออกขา้วแลว้นั้นจะแสดงให้เห็นตามตารางการ
เปรียบเทียบการส่งออกขา้วของประเทศผูส่้งออกตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 490 PSPARN 2022 

ตารางที ่ 1  เปรียบเทียบการส่งออกขา้วของประเทศผูส่้งออก ( ลา้นตนั ) 

ประเทศ 2561 2562 2563 2564 

ไทย 11.23 7.58 5.72 6.1  

อินเดีย 11.61 9.81 14 19.55 

เวยีดนาม 6.99 6.37 6.3 3.03 

โดยขา้วท่ีส่งออกส่วนใหญ่ของไทยคือ‚ขา้วขาว‛ ซ่ึงจาํนวนยอดส่งออกระหวา่งขา้วไทยและอินเดีย
ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ ‚ช่วงห่าง‛ ระหวา่งไทย - อินเดีย - เวียดนาม เร่ิมขยายกวา้งเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จากใน
อดีตท่ีไทยและอินเดียมียอดการส่งออกแข่งขนัท่ีห่างกนัเพียงหลกั ‚แสนตนั‛ แต่มาในวนัน้ีไทยกบัห่างจาก
อินเดีย‚7.9 ลา้นตนั‛ ซ่ึงช่องว่างดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นแลว้วา่ไทยกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการส่งออกขา้วท่ี
ตํ่าสุดในรอบ 20 ปี จนกลายเป็น ‚ วิกฤตอุตสาหกรรมขา้วไทย ‛  แต่ถึงแมไ้ทยจะกาํลงัเผชิญกบัปัญหา‚ 
วิกฤตอุตสาหกรรมขา้วไทย ‛ อยูน่ั้น ในทางกลบักนัประเทศคู่แข่งขนัอย่างอินเดียกบักาํลงักา้วข้ึนมาเป็นผู ้
ถือครองส่วนแบ่งตลาดคา้ขา้วรายหลกัของโลก เน่ืองจากการสนบัสนุนและการส่งเสริมจากปัจจยัหลาย ๆ 
อยา่งท่ีทาํให้อินเดียจากตลาดคา้ขา้วรายเล็ก กลบักลายข้ึนมาเป็นจ่าฝงูผูน้าํการส่งออกขา้วรายหลกัของโลก 
ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบในเร่ืองการคา้ขา้วระหว่างไทย – อินเดียในตลาดอิรักได้ซ่ึง
ประกอบไปด้วยปัจจยัดงัต่อไปน้ี  1.ความได้เปรียบด้านนโยบาย : ปัจจุบนัรัฐบาลอินเดียได้มีนโยบาย
เก่ียวกบัการขายขา้วในราคาถูกให้กบัประชาชนภายในประเทศให้ไดมี้ขา้วรับประทานเพื่อบรรเทาภาระค่า
ครองชีพ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวถือวา่เป็นการเพิ่มโอกาสท่ีประชาชนภายในประเทศจะสามารถนาํขา้วท่ีรัฐบาล
ขายใหใ้นราคาถูกนาํมาหมุนเวยีนขายใหก้บัผูส่้งออกในราคาตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ไทยและนานาประเทศผูส่้งออก
ขา้วเพื่อส่งออกแข่งขนัในตลาดโลก ส่งผลทาํใหไ้ทยและประเทศต่าง ๆ มีโอกาสท่ีจะเสียตลาดให้กบัอินเดีย
เพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก , 2. ความไดเ้ปรียบดา้นผลผลิต : ปัจจุบนัผลผลิตขา้วอินเดียมีจาํนวนปริมาณเพิ่มมาก
ข้ึน จากเดิม 117.9 เป็น 118 ลา้นตน้ เน่ืองจากอินเดียเป็นประเทศท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาภยัแล้ง 
ส่วนความตอ้งการบริโภคภายในประเทศมีปริมาณ 103  ล้านตนั เท่ากบัว่าความตอ้งขา้วภายในประเทศ
อินเดียมีสัดส่วนน้อยกว่ายอดท่ีเกษตรกรชาวอินเดียสามารถผลิตได้ ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวทาํให้อินเดียมี
ผลผลิตส่วนเกินอยู่ถึง 15 ล้านตนั และในส่วนของปริมาณขา้วในสต็อกของอินเดียมีการคาดการณ์ว่ามี
ปริมาณสูงถึง 50 ลา้นตนั นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาลอินเดียยงัสนบัสนุนและส่งเสริมการเพาะปลูกขา้ว 
โดยสนบัสนุนเงินอุดหนุนค่าปลูกขา้วและเคร่ืองเก่ียวนวดขา้ว รวมถึงการจดัจาํหน่ายขา้ว และน้ีคืออีกหน่ึง
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สาเหตุท่ีทาํให้อินเดียกลายมาเป็นจ่าฝูงตลาดค้าขา้วของโลกและ 3.ความได้เปรียบด้านราคา : ถ้าหาก
เปรียบเทียบราคาขา้วไทยกบัอินเดียแลว้นั้น ราคาส่งออกขา้วอินเดียจะอยูใ่นระดบัทรงตวัไม่ผนัผวนไปตาม
ค่าเงินท่ีแขง็ตวัหรืออ่อนตวัอยา่งไทย เป็นผลทาํใหข้า้วขาว 5 % ราคาตนัละ 408 - 412 เหรียญสหรัฐ , ขา้วน่ึง
ตนัละ 383 - 387  เหรียญสหรัฐ และเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาส่งออกขา้วไทย อาทิ ขา้วขาว 5% ราคาตนัละ 
509 เหรียญสหรัฐ ขา้วน่ึง ตนัละ 519 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงราคาขา้วขาวห่างจากอินเดียอยู่ประมาณ 97 - 101 
เหรียญสหรัฐ ส่วนขา้วน่ึงราคาขา้วห่างจากอินเดียอยูป่ระมาณ 132 - 136 เหรียญสหรัฐ และน่ีเป็นอีกหน่ึง
สาเหตุหลกัท่ีทาํให้อินเดียสามารถส่งออกขา้วบาสมาติไปยงัในตลาดสหรัฐ ตะวนัออกกลาง ( อิรัก ) และ
สหภาพยโุรป ชนะการแข่งขนักบักลุ่มขา้วน่ึงของไทย และประเทศในเอเชียใตใ้หส้ามารถเพิ่มการแข่งขนัได้
สูงข้ึนกว่าในช่วงท่ีผ่านมา ( อินเดียกลายมาเป็นประเทศผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของโลกแลว้ , 
2012 ) จากการวเิคราะห์ความไดเ้ปรียบดงักล่าว เป็นผลทาํใหใ้นปัจจุบนัตลาดส่งออกขา้วท่ีสาํคญัของอินเดีย 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก สหรัฐเอมิเรตส์ และ คูเวต จากรายช่ือตลาดส่งออกขา้วราย
หลกัของอินเดียนั้นแสดงให้เห็นวา่ปัจจุบนัอินเดียกาํลงัจะแยง่ส่วนแบ่งในการครอบครองตลาดคา้ขา้วของ
อิรักไปจากไทย เน่ืองจากขา้วท่ีดีมีคุณภาพ แต่ราคาถูกกวา่หลายประเทศผูส่้งออกรายหลกัในอดีต อาทิ ไทย 
ท่ีปัจจุบนักาํลงัประสบปัญหาราคาขา้วท่ีสูง เน่ืองจากการถูกนํ้าท่วมเป็นผลทาํใหก้ารเก็บเก่ียวนอ้ยลง รวมทั้ง
โครงการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลท่ีทาํให้ขา้วไทยมีราคาเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีอินเดียมีขา้วลน้ความตอ้งการ
เพราะการเก็บเก่ียวไดผ้ลดี ทาํใหร้าคาขา้วในประเทศถูกลงเกือบ 25% และจากราคาขา้วท่ีถูกลง เป็นสาเหตุท่ี
ทาํให้มีการวิเคราะห์จากสถาบนัวิจยัขา้วระหวา่งประเทศ หรือ IRRI ท่ีฟิลิปปินส์ ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ เพราะ
อินเดียสามารถเขา้มาขายขา้วไดใ้นช่วงเวลาท่ีไทยเร่ิมมีโครงการรับจาํนาํขา้ว เป็นเหตุทาํให้ราคาขา้วไทยใน
ประเทศพุ่งสูงข้ึนเกือบ 50% ซ่ึงในขณะนั้นถา้ไม่มีขา้วจากอินเดียเขา้ไปขายในตลาดโลกแทนท่ีขา้วไทย 
ราคาขา้วในตลาดโลกก็จะเพิ่มสูงข้ึนในอตัราเดียวกบัไทย เป็นผลทาํให้ขา้วมีราคาแพงจนเกิดเป็น ‚ วิกฤต
ราคาขา้ว ‛ ไดใ้นตลาดโลก และเน่ืองจากอินเดียสามารถขายขา้วไดใ้นราคาท่ีถูก ทาํให้หลายประเทศเร่ิม
เรียกร้องการนาํเขา้ขา้วจากอินเดียแทนประเทศไทย โดยเฉพาะอิรักท่ียงัมีความรู้สึกต่อคุณภาพขา้วไทยใน
ขณะน้ี  ดงันั้น ‚ ความไดเ้ปรียบ ‛ ของอินเดียไม่ใช่เพียงการเขา้ถือครองส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมคา้ขา้ว
จากไทย แต่ยงัเป็นการพยุงราคาขา้วในตลาดโลกให้สามารถขายขา้วในราคาตํ่า แต่คุณภาพดีได้ และใน
อนาคตถา้ไทยตอ้งการกา้วข้ึนมาเป็นประเทศผูน้าํการส่งออกขา้วอีกคร้ังแทนอินเดีย  ไทยตอ้งนาํเอายุทธการ
ทางการคา้และทฤษฎีการส่งเสริมการคา้เขา้มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัแนวทาง Thailand 4.0 ให้มี
ศกัยภาพพร้อมต่อการพฒันาการแข่งขนัดา้นการส่งออกใหมี้ศกัยภาพท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
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3. นโยบาย Thailand 4.0 กบัทฤษฎต่ีาง  ๆ ที่ช่วยในการเพิ่มความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันการ

ส่งออกข้าวไทยในอนาคต และการประยุกต์ใช้นโยบาย Thailand 4.0 ต่อการเกษตรในประเทศไทย ถา้หาก
ในอนาคตไทยตอ้งการเพิ่มความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัการส่งออกขา้วไทยแลว้นั้นไทยตอ้งมีนาํเอา
นโยบาย Thailand 4.0 ท่ีมีอยูม่าพฒันาร่วมกบัทฤษฎีต่าง ๆ  อาทิ ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศสมยัใหม่ ของ 
Heckscher – ohlin ท่ีไทยสามารถนาํมาปรับใชใ้นการพฒันา เน่ืองจากเกษตรกรชาวไทยมีทุนเร่ืองสายพนัธ์ุ
ขา้วและทรัพยากรในการเพาะปลูกท่ีดีไม่แพป้ระเทศคู่แข่งขนัอย่างอินเดีย แต่แตกต่างกนัท่ีเกษตรกรไทย
ไม่ไดน้าํเอาปัจจยัการผลิตมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม กล่าวคือเกษตรกรไทยเลือกปลูกขา้วไม่ตรงตามสายพนัธ์ุ
ต่อพื้นท่ีในการเพาะปลูก และเลือกใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยธรรมชาติ เป็นผลทาํให้ตน้ทุนในการผลิตสูง จนตอ้ง
ขายสินคา้ในราคาท่ีสูงตามไปดว้ย แต่ถา้ไทยสามารถนาํเอาทฤษฎีดงักล่าวมาปรับใชไ้ด ้ก็จะทาํให้เกษตรกร
สามารถเลือกใชส้ายพนัธ์ุให้เหมาะกบัพื้นท่ีในการเพาะปลูก เป็นผลทาํให้ไทยสามารถผลิตขา้วในตน้ทุนท่ี
ตํ่าลง เพียงเพราะเลือกสายพนัธ์ุไดเ้หมาะสมกบัแหล่งเพาะปลูกได ้เน่ืองจากขา้วบา้งสายพนัธ์ุสามารถปลูก
ขา้วไดโ้ดยใชน้ํ้านอ้ยหรือแมแ้ต่วิธีในการดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเก่ียว ก็เป็นอีกหน่ึงในสาเหตุหลกัท่ีทาํ
ใหข้า้วไทยสามารถฟ้ืนฟูคุณภาพใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนัอยา่งอินเดียได ้และเม่ือเราสามารถ
บริหารจดัการเร่ืองตน้ทุกการผลิตไดแ้ลว้นั้น ขั้นตอนต่อมาคือ การบริหารจดัการเร่ืองการแข่งขนัในดา้นการ
ส่งออก เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบให้ขา้วไทย พร้อมรับกบัการแสวงหาแนวทางการปรับตวัให้สามารถเขา้
แข่งขนัเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัตลาดอิรักในการประมูลขา้วคร้ังต่อไป ผา่นการใชท้ฤษฎีความไดเ้ปรียบ
เชิงแข่งขนันอกจากน้ียงัสามารถนาํเอา ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั ของ Michael E. Porter มาช่วยใน
การสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้เกษตรตลอดโซ่อุปทาน : เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและ
สร้างโอกาสในการแข่งขนัของสินคา้เกษตร โดยใชห้ลกัการเอาตลาดนาํการผลิตดว้ยการส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรในรูปแบบแปลงใหม่ มีการบริหารจดัการร่วมกนัระหว่างภาครัฐ เกษตรกร กบัภาคเอกชน 
เพื่อใหสิ้นคา้เกษตรไดม้าตรฐานรองรับความตอ้งการของตลาด ตลอดจนการสนบัสนุนองคค์วามรู้ดา้นโลจิ
สติกส์สินค้าเกษตรและโซ่อุปทานให้กับการเกษตร สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร
ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรโดยนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างเร่ืองราวให้กบัสินคา้และชุมชน , การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม : เพื่อพฒันาการเกษตรของ
ประเทศให้มีศกัยภาพ กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก โดยส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั เทคโนโลย ี
และนวตักรรมดา้นการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง มุ่งเนน้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนในการลงทุน
เพื่อการวจิยัและพฒันา โดยเนน้การเขา้ถึงเทคโนโลยีการเกษตรรายยอ่ยและกลุ่มเกษตรกร  และการบริหาร
จดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยืน : เพื่อส่งเสริมการพฒันาภาคเกษตรบน
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พื้นฐานการบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั โดยเน้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
การเกษตรให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ สนบัสนุนกิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อคงความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า และพื้นท่ี
ทาํการเกษตรให้มีเพิ่มมากข้ึน และจากแนวคิดตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ  ส่งผลทาํให้ปัจจุบนัประเทศไทย
สามารถนาํเอาความรู้ท่ีมีมาเรียนรู้และประยุต์ใช้ภายใตโ้มเดล Thailand 4.0 จากแผนพฒันาการเกษตร 
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12) ประจาํปี 2560 - 2564 ท่ีผา่นมานั้น ไดร้ะบุเก่ียวกบัการ
กรอบแนวคิด และทิศทางการพฒันาของแผนพฒันาการเกษตร เอาไวว้า่ “การปรับตัวของเกษตรกรสู่เกษตร
มืออาชีพนั้น” ซ่ึงในอดีตไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีข้อจาํกัดในด้านการพฒันาองค์ความรู้ด้านการผลิต
เช่ือมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด การขาดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการใชปั้จจยัการผลิตโดยเฉพาะ
ปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลทาํให้เกษตรกรไทยใช้ปัจจยัการผลิตดงักล่าวมากเกินความจาํเป็น 
นอกจากทาํให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วนั้ น ยงัก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษจากสารเคมีท่ีใช้ในการ
กระบวนการผลิตดงักล่าวในผลผลิตทางการเกษตร ดงันั้นในปัจจุบนัเร่ืองการปรับตวัของเกษตรกร จึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํให้เป้าหมายการพฒันาประเทศทางดา้นการเกษตรตามนโยบาย Thailand 4.0 ถือ
วา่เป็นเร่ืองสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะถา้หากปัจจยัดา้นบุคคลมีความรู้ความสามารถก็จะสามารถสร้างผลผลิต
ท่ีดีทางการเกษตรได ้และจากแนวคิดดงักล่าวส่งผลทาํให้ในปัจจุบนันโยบาย Thailand 4.0 ไดส้ร้างระบบท่ี
เรียกว่า แฮนด้ีเซ้นส์-TMEC ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทาํเกษตรอจัฉริยะ ตามจุดประสงค์ของ
นโยบายท่ีตอ้งการให้ไทยเป็น Smart Farm หรือ ระบบฟาร์มอจัฉริยะ เพื่อนาํไปใชง้านในภาคเกษตรกรรม
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในการลดตน้ทุน ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และความสะดวกสบาย ซ่ึงในประเทศไทย
ได้นําระบบน้ีมาใช้งานจริงแล้วในหลายพื้นท่ี ท่ีเกิดจากการผลกัดนัและสนับสนุนของศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ศูนยว์ิจยัภายใต ้สวทช. เป็นองคก์รวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีขั้นสูง เปรียบเสมือน ‚เคร่ืองจกัรสําคญัในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้ประเทศ‛ รวมถึง
เตรียมความพร้อมงานวิจยัเทคโนโลยีแห่งอนาคต ‛ ซ่ึงระบบแฮนดีเซนส์ ภายใตแ้รงขบัเคล่ือนด้วย
นวตักรรมตามแนวคิด  Value – Based Economy นั้นจะมีการทาํงานร่วมกนั 2 ส่วน คือ (1) อุปกรณ์ตรวจวดั
และควบคุม (2) เวบ็แอปพลิเคชนั โดยจะตรวจวดัค่าสภาพแวดลอ้มท่ีสําคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชผล
แบบเรียลไทมผ์า่นเซนเซอร์ (sensor) ไม่วา่จะเป็นอุณหภูมิ ความช้ืนในดิน ความช้ืนสัมพทัธ์ แสง และส่งต่อ
ขอ้มูลจากเซนเซอร์ผ่านระบบคลาวด์แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีเหมาะสมของการเพาะปลูกพืช (Crop 
Requirement) เพื่อแจง้เตือนและสั่งการระบบต่าง ๆ ให้ทาํงานต่อไป ซ่ึงในปัจจุบนัระบบดงักล่าวไดเ้ร่ิมมี
การนาํมาปรับใชก้บัการเพาะปลูกพืช Crop Requirement) หลากหลายชนิด เช่น เมล่อน มะเขือเทศ มะม่วง 
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ขา้ว ผกัไฮโดรโปรนิกส์ เห็ด เป็นตน้  ซ่ึงในขา้วนั้นถือวา่ไทยยงัตอ้งมีการต่อยอดและพฒันาต่อไปในอนาคต 
เน่ืองจากระบบแฮนดีเซนส์เป็นระบบท่ีนิยมใชใ้นการปลูกพืชแบบโรงเรือน แต่ในกรณีของการปลูกขา้วท่ี
ตอ้งพบเจอกบัสภาพอากาศท่ีแปรปรวนและควบคุมไม่ได ้ทาํใหใ้นปัจจุบนัภาครัฐไดเ้ร่ิมมีการส่งเสริมทั้งใน
เยาวชนรุ่นใหม่หรือองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ให้มีการพฒันาและต่อยอดโปรแกรมหรือ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับสมาร์ทฟาร์มมากข้ึน และในอนาคตไทยจะได้มี ‚โรงเรือนอจัฉริยะ‛ ท่ีสามารถ
ควบคุมการให้นํ้ าและปุ๋ย และใช ้magnetic switch ควบคุมการเปิดปิดป๊ัมนํ้ า นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของระบบ
ไฟฟ้า ให้เป็นระบบท่ีพร้อมใชง้านไดจ้ริงทัว่ประเทศต่อไปไดใ้นอนาคต ซ่ึงถา้หากไทยสามารถพฒันาและ
ต่อแนวคิดดงักล่าวไดจ้ริงจะส่งผลทาํให้ผลลพัธ์หลงัจากใชง้านระบบฟาร์มอจัฉริยะว่า ช่วยเพิ่มผลผลิตถึง
ร้อยละ 20 ลดการใชน้ํ้าลงไปกวา่ร้อยละ 5 – 10 และใชแ้รงงานนอ้ยลง เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงก่อนหนา้การ
ติดตั้งระบบแฮนดีเซนส์ ซ่ึงนอกจากการแกปั้ญหาดา้นบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้แลว้
นั้น การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีตามแนวคิด Smart Farm ของนโยบาย Thailand 4.0 นั้นยงัสามารถสร้าง
ผลดีดา้นคุณภาพขา้วใหมี้ผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ตน้ทุนทางการผลิตท่ีลดลง ทาํใหต่้อไปในอนาคตประเทศ
ไทยจะกลบัมาเป็นประเทศท่ีสามารถส่งออกขา้วคุณภาพดีในราคาถูก เพื่อแข่งขนักบัประเทศอินเดียและ
สามารถสร้างความเช่ือใจใหก้ลบัมาของตลาดคู่คา้หลกัอยา่งอิรักไดใ้นอนาคต 
 

บทสรุป 
 การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัการส่งออกขา้วไทยนั้น  พบวา่ปัจจุบนัไทยไดเ้ร่ิมมีการ
นาํเอานโยบาย Thailand 4.0 มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขนัและทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมทั้งในเร่ืองของการพฒันาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
และโลจิสติกส์ ท่ีเปรียบสมองกลในการพฒันาการปลูกขา้วของไทยให้มีผลผลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ตน้ทุน
ทางการผลิตท่ีลดลง เพื่อเปรียบจากเกษตรดั้งเดิม มาเป็นเกษตรกรเป็น Smart Farmer ท่ีมีความพร้อมทั้งใน
แง่องค์ความรู้สมยัใหม่ดา้นการผลิต การตลาด โดยมีการนาํเอาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวิธีการ
ปฏิบติัท่ีดีเขา้มาปรับใช้เพื่อผสมผสานกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีมีผลต่อการพฒันาเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ให้กบัขา้วไทยต่อการแข่งขนักบัอินเดียในตลาดอิรัก และนอกจากการปรับตวัของเกษตรแลว้นั้นไทยยงัมี
การนาํเอา ‚มาตรฐานสินค้าเกษตร” เขา้มาปรับใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและความมัน่ใจให้กลบัคืนมาสู่การ
นําเข้าข้าวไทยของตลาดอิรัก ผ่าน 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
เทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตร , การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเช่ือมโยงขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมการนํางานวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงถ้าไทย
สามารถปรับปรุงและพฒันาตลอดจนแกไ้ขจุดอ่อนของอุตสาหกรรมขา้วไทยไดไ้ทยก็จะผา่นพน้วิกฤตขา้ว
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ไทยท่ีกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้  ดังนั้ นผูเ้ขียนจึงสามารถกล่าวได้ว่า นโนยบาย Thailand 4.0 ก็
เปรียบเสมือนแนวทางท่ีสร้างความทา้ทายให้กบัวงการอุตสาหกรรมขา้วไทย จนนาํมาสู่ “การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันต่อการส่งออกข้าวไทย” ของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตแรกเร่ิม
จนกระบวนการส่งออกด้านโลจิสติกส์ ผ่านการปรับเปล่ียนกระบวนการสร้างความเขา้ใจผ่านการเรียนรู้
ให้แก่เกษตรกร โดยการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการนาํเอาเทคโนโลยีและความรู้ใน
เร่ืองการทาํเกษตรแบบใหม่มาเร่ิมใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิต (ตน้นํ้ า) - ขั้นตอนการส่งออก (ปลายนํ้ า) เพื่อ
การสร้างสรรค์และพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมขา้วไทยให้มีคุณภาพ เหมาะกบัการส่งออกและสร้างความ
หลากหลายเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัในการส่งออกท่ีทวีความรุนแรงดา้นคุณภาพและราคาท่ี
ไทยกาํลงัเผชิญในปัจจุบนั  จนสามารถนาํมาซ่ึงแนวทางในการขบัเคล่ือนประเทศสู่ความมัง่คัง่ มัน่คง และ
ย ัง่ยืนได ้เพื่อให้แนวทางกล่าวเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการพฒันาและการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรม
สามารถสร้างจุดแข็งและโอกาส ผ่านความรู้ ความใจ และความร่วมมือทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ตลอดจนโลจิสติกส์ท่ีเป็นตวัช่วยในการเพิ่มความสามารถในการส่งเสริมใหคุ้ณภาพขา้วไทยสามารถกลบัมา
แข่งขนักบัประเทศอินเดียท่ีเป็นตลาดผูส่้งออกขา้วรายหลกัอนัดบั 1 ของโลกในปัจจุบนัได ้โดยการนาํเอา
โมเดลและทฤษฎีดงักล่าวมาปรับใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของการ
เติบโตทางดา้นเศรษฐกิจแบบกา้วกระโดด ผ่านการพฒันาเกษตรกรไทย ให้มีทกัษะความสามารถเพิ่มมาก
ข้ึน รวมถึงการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจให้แก่เกษตรกรท่ีเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming) ในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจดัการและการปรับยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
(Smart Farming) เขา้ด้วยกนั เพื่อลดตน้ทุนทางด้านการเกษตรให้ตํ่าลงแต่มีคุณภาพท่ีดีข้ึน ส่งผลทาํให้
ภาพรวมประเทศไทยสามารถสร้างฐานเศรษฐกิจท่ีมัน่คงจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อผลกัดนัให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร หากเป็นไดต้ามแนวคิดเช่นน้ีแลว้ ถือว่า
อุตสาหกรรมขา้วของไทยจะยงัสามารถดาํเนินการในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั ตลอดจนการสร้างโอกาสทางดา้นการส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตแ้ผนโมเดล Thailand 
4.0และทฤษฎีทางการคา้ ท่ีไทยนาํเอาปรับใชเ้พื่อส่งเสริมการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัในการ
สร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองคุณภาพขา้วท่ีส่งออกไปคา้ขายยงัตลาดอิรักในอนาคตได ้ ตามนโยบาย Thailand 
4.0  ไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่เน่ืองอุตสาหกรรมขา้วในตลาดโลก ถือวา่มีการแข่งขนัท่ีสูงตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั หรือ
ท่ีเรียกวา่ Red Ocean เน่ืองจากขา้วเป็นอาหารหลกัของโลก และนอกจากการนาํมาประกอบอาหารแลว้นั้น 
ขา้วยงัถือวา่วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นขนมปัง เส้นก๋วยเต๋ียว นํ้ ามนั หรือแมแ้ต่เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ส่งผลทาํใหข้า้วถือวา่เป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญั และมีการแข่งขนัสูงในดา้นการส่งออก ดงันั้นเพื่อเป็น
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การสร้างความไดเ้ปรียบและต่อยอดการพฒันาท่ีไม่ส้ินสุด ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างความไดเ้ปรียบต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ 1.ประเทศไทยควรใชจุ้ดแข็งดา้นสายพนัธ์ุขา้วและแหล่ง
เพาะปลูกท่ีมีหลากหลายพื้นท่ีและหลากหลายภูมิภาค ในการสร้างมาตรฐานสายพนัธ์ุขา้วท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะภูมิภาคนั้น ๆ  เพื่อเป็นประเทศผูน้าํในการส่งออกขา้วท่ีมีคุณภาพ ผ่านการจดัสรรสายพนัธ์ุขา้วให้
เหมาะกบัพื้นท่ี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดว้ยการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพต่อพื้นท่ีช่วยลดตน้ทุน
การผลิต ลดปัญหาขา้วขาดนํ้า และพฒันากระบวนการผลิตท่ีคนรุ่นใหม่หรือ Smart  Farmer สามารถเขา้มามี
บทบาทในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั , 2.ประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ต่างก็เป็นประเทศผูส่้งออกขา้วท่ีมีความสามารถในการแข่งขนั อีกทั้งอยูใ่นความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-
อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: AIFTA ) เช่นเดียวกนั ส่งผลทาํให้ไดรั้บผลประโยชน์
จากการยกเลิก / ลดภาษีนาํเขา้ของอินเดียในเร่ืองการลดภาระตน้ทุนทางภาษีของสินคา้ท่ีส่งออกจากไทย 
อาทิ สินคา้ประเภทเคมีภณัฑ์ เป็นตน้ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสการส่งออกสินคา้ไทยและและสามารถแข่งขนักบั
สินคา้ของคู่แข่งในตลาด และ 3.ภาครัฐบาลไทยควรเร่ิมมีการผลกัดนัและส่งเสริมให้เยาวชนหรือกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ เห็นความสาํคญัของอาชีพเกษตรกรในสังคมไทยมากกวา่อาชีพอ่ืน ๆ เน่ืองจากค่านิยมแบบเก่าท่ีมองวา่ 
อาชีพเกษตรกรรรมเป็นอาชีพท่ีรายไดน้อ้ยและงานหนกั ส่งผลทาํให้ในปัจจุบนัเกษตรกรรมของไทยมีแต่
ผูสู้งอายแุละเทคนิคการปลูกขา้วแบบเก่า ๆ ไม่มีการพฒันาดา้นการนาํเอาเทคโนโลยีมาปรับใช ้ ส่งผลทาํให้
เกษตรกรยงัมีการพึ่งพาสารเคมีในการปลูกขา้วอยูต่ ั้งแต่อดีต - ปัจจุบนั เป็นผลทาํให้เกษตรกรท่ีมีตน้ทุนตํ่า
ตอ้งลดการพึ่งพาสารเคมีเหล่าน้ี จนคุณภาพขา้วท่ีเป็นสายพนัธ์ุดีแต่ไดรั้บการดูแลท่ีไม่เต็มท่ีก็กลายเป็นขา้ว
ท่ีมีคุณภาพ จนไม่สามารถส่งออกขายแข่งขันกับประเทศอินเดียท่ีได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล
ภายในประเทศได ้
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีเป็นบทความวชิาการท่ีมีเป้าหมายเพื่อตอ้งการอธิบายแนวคิดและหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติทางการเมืองและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในระดบัสากล โดยมี
ประเด็นทั้ งท่ีมาของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน, หลักสําคัญในการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนท่ีว่าด้วยความเท่าเทียม, 
ประชาธิปไตย, หลกัแห่งการป้องกนั, การบูรณาการทางนโยบายและการวางแผน รวมไปถึงการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืนั้นเป็นการปฏิรูปหรือปฏิวติั 
 

ค าส าคญั: การพฒันาท่ีย ัง่ยนื; ส่ิงแวดลอ้ม; 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?. 
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บทน า 
 สถานการณ์ความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นสาระสําคญัท่ีตอ้งตระถึงในนโยบายส่ิงแวดลอ้ม หลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือความ
พยายามโดยตรงท่ีจะแกปั้ญหาทั้งสองดา้นน้ี โดยการส่งสารท่ีส่ือไดว้่าการพฒันาทางเศรษฐกิจสามารถไป
ดว้ยกนัไดก้บัการคุม้ครองรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่เป็นเร่ืองท่ีแปลกหรือแตกต่าง ตามท่ีผูจ้ดัทาํและวางแผน
นโยบายทัว่โลกไดก้ล่าวว่า มนัเปรียบเสมือนกบัการมีผลประโยชน์เพื่อการแบ่งกนักินและแบ่งกนัใช้ โดย
ประเด็นทางความคิดนั้นเกือบทุกประเทศในปัจจุบนัน้ี ไดมี้ฉนัทามติในรูปของเอกสารวา่ดว้ยหลกัของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่ถึงกระนั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนก็ยงัเป็นหลกัท่ีมีความคลุมเครือกบัความหมายท่ียงัถูกทา้ทาย 
และมีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ จึงอาจทาํให้การอธิบายความนั้นมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ส่ิงท่ี
สําคญัคือการยอมรับความหลากหลายในเร่ืองผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะท่ีความ
น่าสนใจและตวัวกิฤตการณ์หลกัซ่ึงก็คือความคิดท่ีมีสาระสําคญันอ้ย โดยผูจ้ดัทาํและวางนโยบายเห็นวา่มนั
ยากท่ีจะเปล่ียนชุดความคิดท่ีไม่มีความหนกัแน่น แลว้ทาํให้กลายเป็นนโยบายท่ีสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั
ได ้แทท่ี้จริงแลว้นั้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายไดแ้สดงถึงนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความกา้วหนา้
มากท่ีสุดของตนเอง โดยแสดงถึงหลกัการท่ีแคบลงในดา้นการท่ีทาํให้เร่ืองของนิเวศน์เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั
และทาํใหไ้ดรั้บความสนใจมากข้ึน ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและการทาํใหเ้ร่ืองของนิเวศน์ทนัสมยัไดน้ั้น ทาํ
ให้เกิดกระบวนทศัน์ทางนโยบายแบบทางเลือกข้ึนมา โดยมีความแตกต่างจากนโยบายส่ิงแวดล้อมแบบ
ดั้ งเดิม ในบทความน้ีจึงขอนําเสนอแนวคิดและหลักการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมิติทางการเมืองและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในระดบัสากล 
 

ทีม่าของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวความคิดท่ีสามารถสร้างอิทธิพลแผ่ขยายไปไดอ้ย่างรวดเร็วในรูปวาท
กรรม (Dryzek, 1997) โดยนโยบายระดบันานาชาติท่ีส่งอิทธิพลต่อสังคมซ่ึงหลกัการนั้นไดรั้บการรับรองอยู่
ใน The World Conservation Strategy (IUCN/UNDP/WWF1980) สร้างข้ึนมาโดยองค์กรพฒันาเอกชน
ระดบันานาชาติสามแห่งดว้ยกนั มีการให้ความหมายเก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยืนทางนิเวศน์หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเจตจาํนงทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือประเด็นต่างๆทางสังคม จึงทาํให้ความหมาย
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีความหมายทางสังคมกวา้งกวา่มิติอ่ืนๆ ใน Our Common Future ซ่ึงถูกตีพิมพโ์ดย 
The World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) และโดยทัว่ไปเป็นท่ีรู้จกัคือ 
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Brundtland Report ซ่ึงมีท่ีมาจากสมชัชาทัว่ไปแห่งสหประชาชาติไดท้าํการก่อตั้ง The World Commission 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาในปี 1983 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเพิ่มข้ึนของการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม
และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการน้ีมีประธานดาํรงตาํแหน่งคือGro Harlerm Brundtland ซ่ึง
เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนอร์เวยแ์ละเป็นท่ีปรึกษาในระยะเวลา 4 ปี จากนั้นไดมี้การเรียกร้องให้มีการ
รายงานจากผูเ้ช่ียวชาญ ในการประชุมแบบเปิดสาธารณะในหลายประเทศดว้ยกนั จนเม่ือปี 1987 ไดเ้กิด
รายงานฉบบัสุดทา้ยท่ีช่ือวา่ Our Common future ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัวา่คือ the Brundtland Report (WCED, 1987) 
อนัมีช่ือเสียงต่อหลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทัว่โลก การท่ีจะเขา้ใจแนวคิดของคณะกรรมาธิการในเร่ือง
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นส่ิงสําคญั ท่ีตอ้งตระหนกัถึงในบริบททางการเมืองเม่ือมีปฏิบติัการเกิดข้ึน โดยเม่ือปี 
1972 การประชุมท่ีกรุงสตอกโฮลม์ไดมี้การตระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการตอกย ํ้า
ถึงความวิตกกงัวลใหม่เก่ียวกบัปัญหาระดบัโลก ในด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การท่ีชั้น
บรรยากาศโอโซนถูกทาํลายและลดจาํนวนลง รวมไปถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ถึงกระนั้นวาระแห่งส่ิงแวดล้อมได้ถูกบีบบังคบัโดยกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว ในขณะท่ีกลุ่ม
ประเทศยากจนไดป้ระสบปัญหาทางเศรษฐกิจ กบัความลม้เหลวในดา้นราคาซ้ือขายสินคา้ วิกฤตการณ์ทาง
หน้ีสินและเศรษฐกิจท่ีซบเซา ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีส่วนทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจนท่ีทวีความรุนแรงข้ึน และการ
ทาํลายส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นกัน เบ้ืองหลังของกลุ่มประเทศทางตะวนัออกและความตึงเครียดของกลุ่ม
ประเทศทางตะวนัตก ไดมี้ส่วนท่ีเป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดสงคราม ดงันั้นจึงตอ้งเพิ่มการตระหนกัถึงความมัน่คงท่ี
จริงจงั โดยบริบททางการเมืองไดอ้ธิบายวา่ทาํไมคณะกรรมาธิการไดอ้อกแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยความ
รอบคอบ ซ่ึงถูกมองวา่เป็นหลกัการท่ีรวมเอาความหลากหลายท่ีชดัเจนและผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ รวมไปถึง
ความวิตกกงัวลทางนโยบาย (Meadowcroft, 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนัไดน้าํมาซ่ึงทั้งวาระส่ิงแวดลอ้ม
ของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้และวาระแห่งการพฒันาของกลุ่มประเทศทางโซนใต ้รายงานฉบบัสุดทา้ย Our 
Common future น้ีได้มีการนํากลยุทธ์มาใช้เพื่อดาํเนินการสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้ึนทั่วโลก และ
คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (CSD) ไดถู้กสร้างข้ึนมาเพื่อติดตามและ
ส่งเสริมการดาํเนินงานตามวาระท่ี 21 ในแต่ละประเทศซ่ึง CSD ถูกก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนธนัวาคมปี 1992 และ
ดาํเนินงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการติดตามและดาํเนินการในวาระท่ี 21 จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ระหว่างรัฐในการดาํเนินการตามวาระท่ี 21 ในระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน มีเลขาธิการย่อยของสมชัชาจาก
ตวัแทนของ 53 ประเทศ แต่ไม่มีอาํนาจทางกฎหมายท่ีถือรายงานของรัฐ ซ่ึง CSD ไดพ้ิสูจน์ในการประชุม
คร้ังท่ี 4 เพื่อการรักษาประเด็นสาระหลกัในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระดบันานาชาติ รวมทั้งด้านการป่าไม ้
แหล่งนํ้าจืดและการอนุรักษพ์ลงังานรวมไปถึงดาํเนินการเร่ิมตน้ในจุดท่ีสําคญัทั้งหลาย เช่น โครงการจดัทาํ
ตวัช้ีวดัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนช่ึงทาํให้สามารถสร้างขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนไดข้องกลุ่มองคก์รพฒันาเอกชน ใน
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การเขา้มามีส่วนร่วมกบักระบวนการของสหประชาชาติ โดยตามการประชุม Earth Summit ในกรุงนิวยอร์ก
เม่ือปี 1997 CSD ไดป้รับการรับวาระการดาํรงตาํแหน่งใหม่จาก 4 ปีเป็นเวลา 5 ปี โดยอยูบ่นพื้นฐานในการ
ทาํงานเพื่อช่วยเหลือขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ผูย้ากไร้ ในการบรรเทาความยากจนและการปรับรูปแบบการบริโภคท่ี
เกินขนาด รวมไปถึงการเร่งดาํเนินการตามวาระท่ี 21 แมก้ระนั้นการไม่ยอมรับโครงร่างท่ีอนุญาตให้ CSD 
เป็นผูท้บทวนรายงานวาระท่ี 21 แห่งชาติ ซ่ึงนาํเสนอโดยแต่ละประเทศท่ีประสบปัญหาอยู่ ซ่ึงตอ้งการให้
รายงานฉบบันั้นเกิดข้ึน แต่ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่รายงานเหล่านั้นสามารถทาํให้เกิดการดาํเนินโครงการไป
เพียงลาํพงัได ้
 การเขา้ถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดข้ยายขอบเขตไปไกลและอยูเ่หนือรัฐบาลภายในโลกของธุรกิจและ
ประชาสังคม ธนาคารโลกไดพ้ยายามคน้หาหนทางเพื่อทาํให้ความยากจนนั้นหมดส้ินไป ซ่ึงดว้ยการท่ีนกั
ส่ิงแวดลอ้มไดร้ายงานวาระส่ิงแวดลอ้มสู่สาธารณะในการสัมมนา และมีการสนบัสนุนงานวจิยัในขอบเขตท่ี
กวา้งข้ึนในประเด็นทางส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทางธนาคารโลกได้รับเป็นเจา้ภาพ The Global Environmental 
Facility ซ่ึงคือสถาบนัท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือช่องทางการเงินเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จากทางกลุ่ม
ประเทศตอนเหนือไปสู่ตอนใต ้The World Business Council เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนซ่ึงไดก่้อรูปข้ึนในปี 
1995 เพื่อการสร้างความร่วมมือของ 125 บริษทันานาชาติจาก 30 ประเทศและมากกว่า 20 ภาคส่วน
อุตสาหกรรม เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการพฒันา การร่วมมือท่ีใกลชิ้ดมากข้ึนระหวา่งภาคธุรกิจและองคก์ร
อ่ืนๆ โดยมีการตระหนักในด้านส่ิงแวดล้อมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และมีการกระตุน้ให้เกิดมาตรฐานท่ี
สูงข้ึนของการจดัการส่ิงแวดล้อมในภาคธุรกิจ สมาคมการคา้ทั้งหลายได้ประกาศการสนับสนุนเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ตวัอย่าง เช่น อุตสาหกรรมธุรกิจการประกนัภยัซ่ึงมีความเส่ียงต่อการทาํธุรกิจเป็นอย่างมาก 
กบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มข้ึนของระดบันํ้ าทะเล การเกิดนํ้ า
ท่วมและพายุ ไดเ้กิดเป็นประเด็นต่อ Statement of Environmental Commitment ในเดือนมีนาคมปี 1995 ซ่ึง
มีการลงนามโดยบริษทัธุรกิจการประกนัภยัชั้นนาํมากกวา่ 50 บริษทั โดยมีความพยายามของนานาชาติท่ีทาํ
กนัอย่างซํ้ าๆและกวา้งขวางในระดบันานาชาติ ซ่ึงการประชุมแบบโต๊ะกลมน้ีมีเพื่อการสนบัสนุนในระดบั
รัฐ โดยนาํมาซ่ึงตวัแทนทั้งหมดของสังคม นักการเมือง ภาคธุรกิจ สหภาพการคา้ กลุ่มทางศาสนา กลุ่ม
ส่ิงแวดลอ้มและกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีได้ร่วมกนัอภิปรายว่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสามารถสร้างและดาํเนินการได้
อยา่งไร โดยมีความพยายามในการแพร่ขยายออกไปอยา่งเป็นวงกวา้ง แต่ถึงกระนั้นความหมายท่ีถูกตอ้งของ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืก็ยงัคงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะอธิบายใหช้ดัเจน 
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หลกัส าคญัในการพฒันาทีย่ัง่ยนื: ความเท่าเทยีม 
 ความเท่าเทียมคือองคป์ระกอบท่ีเป็นแก่นของนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรัฐบาลทั้งหลายมกัพิจารณา
ถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ไปของมาตรการ ในการป้องกนัหรือยุติการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความตอ้งการทาง
ภาษีในการบริโภคนํ้ ามนัเกิดการด่ิงตวัลงโดยไม่สัมพนัธ์กบัความยากจนหรือประชาชนท่ีดาํรงชีวิตโดย
ข้ึนอยู่กบัการใช้รถยนต์ เช่น ประชาชนในเขตพื้นท่ีชนบทนั้นมีความตอ้งการใช้สินคา้ของบริษทัต่างๆ ซ่ึง
บริษทัเหล่านั้นตอ้งมีมาตรฐานสูงในการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสะอาดมากข้ึน เพื่อลดการแข่งขนัและลดการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่ไดส้ร้างให้มีทั้งผูช้นะและผูแ้พ ้มีจาํนวนนอ้ย
มากท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาในเร่ืองความเท่าเทียม  
 นยัยะสาํคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การแสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดถู้กเช่ือมโยงถึงกนัอยา่ง
ไม่สามารถแยกจากกนัไดก้บัเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคม ซ่ึงมนันาํมาซ่ึงประเด็นดา้นการ
พฒันาต่างๆ โดยส่วนมากแลว้การโตแ้ยง้ประเด็นทางส่ิงแวดลอ้ม  The Brundtland Report ไดพ้ยายามเบน
ความสนใจต่อการวจิารณ์เม่ือปี 1970 ดา้นส่ิงแวดลอ้มนิยมเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนโดยในปี 1972 ท่ีการประชุม 
Stockholm Conference ซ่ึงนัน่เป็นหลกัการของพวกชนชั้นนาํ โดยไดแ้สดงถึงการตระหนกัถึงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่เหนือกว่าความจาํเป็นพื้นฐาน ท่ีส่งผลโดยตรงต่อประชาชนท่ียากจน แทนท่ี Brundtland 
Report จะเน้นถึงองค์ประกอบสาระ 2 ประการซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัของเร่ืองความยากจนและส่ิงแวดลอ้ม 
ประการแรกการทาํลายส่ิงแวดลอ้มจากการบริโภคบนโลกน้ีส่วนใหญ่แลว้ จะเกิดข้ึนรุนแรงในกลุ่มประเทศ
ยากจนมากท่ีสุดและคนท่ียากจนท่ีสุดซ่ึงสามารถปกป้องตวัเองไดน้อ้ยท่ีสุด ประการท่ีสองจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน
ของความยากจนและประชาชนท่ีไร้ซ่ึงแผน่ดินในกลุ่มประเทศทางตอนใต ้ทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการเอาชีวิต
รอด ซ่ึงแรงก ดดันมหา ศา ล น้ีอยู่ ในส่วนของ ฐา นของทรัพยา กรธ รรม ชา ติ  โดยก ารล ดลง ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทาํใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัไมท้าํลายป่า การทาํการ
ประมงเกินขนาด การขาดแคลนนํ้ า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดเ้กิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จนสามารถเห็นไดถึ้งความยากจนท่ีบีบให้คนจาํนวนมากไปยงัพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางทางนิเวศน์ 
โดยตอ้งมีการย ํ้าถึงการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างประเด็นทางส่ิงแวดล้อมและการพฒันา The Brandtland 
Report ไดแ้สดงถึงเจตนารมณ์ท่ีมีต่อผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มของประเด็นในกลุ่มประเทศทางตอนเหนือ
และใต ้เช่น ความสัมพนัธ์ทางการคา้ การช่วยเหลือดา้นหน้ีสิน และการประกอบอุตสาหกรรม รวมไปถึง
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ ในขณะท่ีความยากจนและการคงอยู่ของความอยุติธรรมทาง
สังคมยงัคงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันั้นส่ิงท่ีสําคญัคือตอ้งสามารถอา้งเหตุผลถึงความเท่าเทียมกนัไดภ้ายใน
ชัว่อายคุนและตรงไปตรงมา 
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 ถึงอยา่งไรก็ตามความเท่าเทียมกนัในชัว่อายุคนหน่ึงนั้น สามารถนาํไปสู่วิธีการปฏิบติัซ่ึงสามารถ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางการเมืองเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบักลุ่มประเทศทางตอนเหนือและใต ้
ประเด็นหลกัทางการทูตดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศเป็นขอบเขตท่ีกลุ่มประเทศทางตอนเหนือท่ีร่ํารวย
กําลังถูกคาดหวงัให้รับผิดชอบทั้ งทางการเมืองและการเงิน เพื่อการจัดการปัญหาของโลก เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นเป็น
มากกว่าการโตแ้ยง้กนั The BrundtLand Report จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการ
บริโภคในกลุ่มประเทศทางตอนเหนือ ซ่ึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเพราะประเด็นท่ีเป็นเสมือนระเบิดเวลานัน่คือ
ประเด็นทางการเมือง ลาํดบัต่อมาดา้นผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนในการบริโภคซ่ึงทาํให้คาํนึงถึงความแตกต่าง
กัน ระหว่างการการบริโภคจาํนวนมหาศาลในประเทศท่ีร่ํารวย และคนยากจนนับพนัล้านคนในกลุ่ม
ประเทศทางตอนใตซ่ึ้งความจาํเป็นในการบริโภคขั้นพื้นฐานกลบัเป็นส่ิงท่ีไม่พบ (UNDP, 1998) 
 การริเร่ิมดาํเนินการจาํนวนมากในการช่วยเหลือนั้นมีความเหมือนกนั ในดา้นการลดผลกระทบ
โดยตรงของการบริโภคในกลุ่มประเทศทางตอนเหนือ ซ่ึงมีทรัพยากรท่ีขาดแคลนและการปรับปรุงทาง
สังคมและเศรษฐกิจเป็นจาํนวนมากของชุมชน ท่ีใช้ทรัพยากรของตนเอง ตวัอย่าง เช่น สนธิสัญญาการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนระหว่างเนเธอร์แลนด์และคอสตาริกามีเป้าหมายท่ีจะทาํให้ห่วงโซ่ของระบบการผลิตกาแฟ
ทั้งหมด เร่ิมจากการผลิตไปสู่การบริโภคโดยให้การสนับสนุนมากข้ึน เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน
โครงการความร่วมมือทางการเกษตรของคอสตาริกา ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปลูกกาแฟ เช่น เคร่ืองคัว่
เมล็ดกาแฟขนาดใหญ่ และหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีจาํหน่ายกาแฟ โดยทาํให้มีการเพิ่มข้ึนของตลาดกาแฟท่ี
ย ัง่ยนื มีการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพสังคมในพื้นท่ีของการผลิตกาแฟและขอ้มูลท่ีชดัเจนรวม
ไปถึงระบบการทาํบญัชี (UNDESA, 1999) Cafe Direct เป็นช่ือโครงการของประเทศองักฤษในกลุ่มของ
องค์กรการค้าแบบทางเลือก (การแลกเปล่ียนท่ีเท่าเทียมกัน, การค้าน้ีดําเนินการโดยองค์กร1 Oxfam,          
งานฝีมือ, การคา้แบบคู่แฝด) คือการรับซ้ือผลผลิตโดยตรงจากองค์กรเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศท่ีดอ้ย
พฒันา เช่น ประเทศนิการากวัดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม การจ่ายเงินใหก่้อนการส่งสินคา้ และการตกลงร่วมกนั 
 
 

1Oxfam International , Oxfam ยอ่มาจาก Oxford Committee for Famine Relief ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีไดรั้บทุนส่วนตวั ซ่ึง
ให้ความช่วยเหลือดา้นการบรรเทาทุกขแ์ละการพฒันาแก่ชุมชนท่ียากจนหรือประสบภยัพิบติัทัว่โลก เดิมทีตั้งข้ึนท่ีฟอร์ดประเทศองักฤษในปี 
1942 ตอนน้ีมีพนัธมิตร 17 ประเทศ (ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา , ฝร่ังเศส, เยอรมนี , ฮ่องกง , อินเดีย , ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญ่ีปุ่ น , เม็กซิโก, 
เนเธอร์แลนด,์ นิวซีแลนด์ ,ควิเบก สเปน สหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา) โดยในช่วงปีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ความสาํคญัในการให้
ความช่วยเหลือไดเ้ปล่ียนไปในทศวรรษท่ี 1960 เพ่ือช่วยปรับปรุงการเกษตรและการผลิตอาหารในประเทศท่ียากจนกวา่ทัว่โลก   
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กบัหุ้นส่วนทางการคา้ ความร่วมมือรายย่อยจาํนวนมากของผูผ้ลิตในการลงทุนเพื่อผลกาํไรโดยตรงใน
โครงการพฒันาชุมชน เช่น โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาแบบใหม่ (UNDP, 1998: 90) 

 ส่ิงท่ีมีความชดัเจนท่ีเกิดข้ึนคือความเท่าเทียมกนัไม่ไดรั้บการตระหนกัเท่าท่ีควร ในกลุ่มประเทศ
ทางตอนเหนือและใต ้ตั้งแต่มีความยากจนของมนุษยเ์กิดข้ึนโดย UNDP ไดร้ะบุวา่มี 7 ถึง 17 เปอร์เซ็นตเ์ป็น
คนยากจนในประเทศอุตสาหกรรม (UNDP, 1998: 2) การเป็นคนไร้บา้น การตกงาน และการกีดกนัทาง
สังคม เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีร่ํารวย เช่น ครัวเรือนยากจนท่ีปราศจากส่ิงจาํเป็นในการอุปโภค
บริโภค ในการดาํเนินชีวิตตามการบริโภคท่ีย ัง่ยืนนั้นมีแรงกดดนัของการใชเ้งินท่ีตอ้งแบ่งปันกนั และการ
บริโภคท่ีเห็นไดช้ดัเจนในสังคมท่ีร่ํารวย มนัทาํให้เกิดความเล่ือมลํ้าเป็นอยา่งมากระหวา่งคนรวยกบัคนจน 
การท่ีครัวเรือนยากจนมีหน้ีสินท่ีมากข้ึน เป็นส่ิงท่ีล้มเหลวท่ีพบได้จากมาตรฐานการบริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
ดงันั้นการแยง่กนักินกนัใชท้ั้งเร่ืองอาหาร การศึกษาและสุขภาพนั้น โดยเจตนารมณ์ของการบริโภคท่ีย ัง่ยืน 
มีความสัมพนัธ์กบัการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในทุกระดบัและรูปแบบของการบริโภคในประเทศท่ีร่ํารวย 
และการจดัหาความจาํเป็นพื้นฐานใหก้บัคนยากจนท่ีถูกละเลยในสังคม  
 ดงันั้นกระบวนทศัน์ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงตอ้งการเน้นถึงการเช่ือมโยงท่ีซบัซ้อนระหวา่งสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดเ้ร่ิมตน้ถึงภาวะของการกลืนไม่เขา้คายไม่ออก ในการ
ตอบคาํถามของประเด็นของความเท่าเทียมและส่ิงแวดล้อม ในการกระทาํเช่นน้ีได้ถูกขีดเส้นใตย้ ํ้าไวว้่า 
ส่ิงแวดลอ้มนิยมไดว้ินิจฉยัวา่ความผิดพลาดของปัญหามีทั้งจากตวัมนัเองท่ีมีมุมมองคบัแคบและไม่มีความ
แน่นอน และมุ่งไปท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่ีประชากรลน้โลก และการพยายามปกป้องธรรมชาติ  
4. หลกัสาํคญัในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื: ประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตยบนฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดเ้นน้ถึงความสําคญัของประชาธิปไตยในการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกระบวนทศัน์แบบดั้งเดิมไดแ้สดงวา่ไม่มีการเช่ือมโยงโดยตรงระหวา่งประชาธิปไตย
และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดย้ดึถือวา่ความสาํเร็จของความเท่าเทียมท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชัว่อายคุน จะตอ้งมีโอกาสในการกาํหนดถึงความจาํเป็นพื้นฐาน ถึงแมว้า่ประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีถูกคาดหวงั
มากโดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือ การคิดริเร่ิมโดยพลเมือง และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันในระดับ
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงท่ีสามารถนาํไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัในประเทศท่ีพฒันาแลว้ มนัคือส่ิง
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ท่ีสาํคญัมากท่ีเป็นผลประโยชน์ของทอ้งถ่ินทั้งหมด ทั้งเมืองชั้นในท่ียากจนหรือชุมชนชนบทท่ีห่างไกลจาก
เมืองใหญ่ ก็สามารถมีส่วนร่วมในนโยบายและการตดัสินใจวางแผน เช่น การพฒันาเมืองและการวาง
แผนการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อรูปแบบการดาํรงชีวติ 
 ประชาธิปไตยสามารถเล่นบทบาทตามกฎหมายได ้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศท่ีร่ํารวยซ่ึงมนัเป็น
ส่ิงจาํเป็นในการเอาชนะการสนบัสนุนในระดบัสาธารณะ เพื่อการสร้างสรรคท์างส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะมีผลท่ี
เป็นอนัตรายต่อรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น มาตรการทางภาษีส่ิงแวดล้อมใหม่หรือกฎระเบียบของการใช้
รถยนต ์ถา้ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีไดเ้ป็นการทัว่ไปและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการทาํการตดัสินใจ อาจทาํ
ใหพ้วกเขาเห็นความจาํเป็นในการกระทาํและความตั้งใจในการยอมรับ เพื่อเกิดการเสียสละในดา้นคุณภาพ
ชีวติทางวตัถุ 
 
หลกัส าคัญในการพฒันาทีย่ัง่ยนื: หลกัแห่งการป้องกนั 
 กระบวนทศัน์แห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือการจดัการกบัความซบัซ้อนและความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน
รอบด้าน โดยมากคือการจัดทํานโยบายส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเชิงเทคนิคและ
วทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นกระแสในเร่ืองการประยกุตใ์ชท่ี้แพร่หลายของหลกัแห่งการป้องกนั หลกัการ
น้ีกล่าวถึงการขาดซ่ึงความแน่นอนทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลเพื่อการเล่ือนหรือลดทอน
มาตรการการป้องกนัการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
 หลักแห่งการป้องกันเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกนักับแนวความคิดเร่ืองความย ัง่ยืนของระบบนิเวศน์ 
กล่าวคือเก่ียวขอ้งกบัการบรรเทาแรงกดดนัท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม และการทาํให้มีพื้นท่ีมากข้ึน แล้วเป็นการ
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรมในความเท่าเทียมระหวา่งคนแต่ละรุ่น เพราะวา่การป้องกนัปัญหาเพื่อคนรุ่นต่อไป 
มีความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํให้ชดัเจนวา่การกระทาํต่างๆนั้น จะไม่เป็นสาเหตุของอนัตรายท่ีไม่สามารถแกไ้ขได้
ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการปรับปรุงพฒันาส่ิงมีชีวติต่อไป 
 ดว้ยกลไกท่ีดาํเนินไปสามารถหาประเด็นท่ีดีท่ีสุดไดคื้อ การให้ตวัอยา่งท่ีดีต่อประเด็นนั้นๆ สัญญา
ท่ีสําคญัของเครือกลุ่มบริษทัเจนเนอรอลมอเตอร์ ตวัอย่างเช่น การเพิ่มข้ึนของการผลิตทางดา้นการเกษตร 
หากว่าสามารถสร้างผลงานท่ีแทจ้ริงได้ในการป้องกนัความหิวโหย และความอดอยากในกลุ่มประเทศ
ยากจนท่ีสุดในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา โดยขณะน้ีเทคโนโลยีการตดัต่อทางพนัธุกรรมไดถู้กสร้าง
ข้ึนมา ซ่ึงดว้ยความไม่แน่นอนท่ีอาจกินเวลายาวนาน อาจเกิดการกระทาํต่อระบบนิเวศน์ กลุ่มบริษทัต่างๆ 
ควรไดรั้บการควบคุมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองตามแต่กรณีไป ในอเมริกาเหนือ รัฐบาลทั้งหลาย
ควรจะสร้างหลกัแห่งการป้องกนั โดยการแสดงให้เห็นไปทีละขั้นตอนโดยใช้การป้องกนัท่ีเขม้งวดในการ



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 506 PSPARN 2022 

ทดลองและการเล่ือนการผลิต ตามท่ีเกิดข้ึนในยุโรป Cartagena Protocol  ใน Biosafty ไดต้กลงกนัและมี
ความเห็นในเดือนมีนาคมปี 2008 ในเร่ืองหลกัแห่งการป้องกนัอยา่งชดัเจน โดยการให้นานาประเทศมีสิทธ์ิ
ในการปฏิเสธท่ีจะยอมรับการนาํเขา้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ท่ีเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีการตดัต่อ
ทางพนัธุกรรม ซ่ึงหลกัแห่งความเท่าเทียมกนัระหว่างคนแต่ละรุ่นไดข้บัเคล่ือนหลกัของการป้องกนั เม่ือ
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายนั้นยอมรับภาระในการช่วยเหลือประเทศท่ียากจน รวมถึงการป้องกนัการ
ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการพฒันาเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศอาณานิคม (O’Riordan and Cameron, 1994) 
 ส่ิงสาํคญัในการระบุถึงคุณสมบติั 2 ประการ ภายใตก้ารนิยามของ UNCEDอนัดบัแรกคือคุณสมบติั
ตามความสามารถ ซ่ึงไดแ้สดงนยัยะวา่กลุ่มประเทศดอ้ยพฒันาอาจตอ้งไม่ใชแ้นวคิดท่ีตายตวั ความคิดน้ีได้
แสดงให้เห็นถึงการใช้หลกัแห่งการป้องกนัในเร่ืองสนธิสัญญาชั้นบรรยากาศโอโซนและการเปล่ียนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ ประการท่ี 2 มีความไม่ชดัเจนว่าอะไรคือประเภทหรือชนิดของการวิเคราะห์ตน้ทุน
กาํไรวา่ควรจะกาํหนดหรือไม่ ตน้ทุนและประสิทธิผลของตน้ทุนภายนอกหรือภายใน ตน้ทุนในอนาคตควร
จะลดลงและควรมีความชดัเจนเก่ียวกบัระยะเวลาของการตดัสินใจ ซ่ึงทั้งหลายน้ีควรถูกนาํไปใชห้รือไม่ ไม่
เป็นท่ีแปลกใจเลยว่ามีความไม่เห็นดว้ยมากมายเก่ียวกบัหลกัแห่งการป้องกนัในดา้นความถูกตอ้งและการ
ตีความ โดยได้ผลกับการพิสูจน์ว่าความรับผิดชอบได้มอบสิทธ์ิน้ีให้กับผูส้ร้างมลภาวะ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมตอ้งการท่ีจะปล่อยสารพิษไปสู่ชั้นบรรยากาศ หรือบริษทัท่ีทิ้งของเสียลงสู่แปล่งนํ้ า เพื่อพิสูจน์
วา่กิจกรรมการผลิตท่ีดาํเนินอยูน่ั้นปลอดภยั ก่อนท่ีโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บอนุญาต ตอ้งพิสูจน์วา่ไม่ตอ้ง
รับผดิชอบหรือไม่มีความผดิ ขอ้ดีของแนวคิดน้ีคือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้นอ้ยท่ีจะปล่อยสารพิษ 
ถา้ความรับผิดชอบเป็นของพวกเขาก็ตอ้งมีการพิสูจน์ว่าพวกเขาตอ้งทาํในรูปแบบท่ีได้มาตรฐาน ในดา้น
ผูจ้ดัทาํนโยบาย การทาํอย่างรอบคอบโดยท่ีป้องกนัและสร้างความปลอดภยัดีกว่าท่ีจะรู้สึกผิดกบัผลใน
ภายหลงั ถึงแมเ้กิดความชดัเจนน้อยกว่าซ่ึงอาจจะหมายถึงการปฏิบติั นั้นคือนยัยะสําคญัท่ี O’Riordan ได้
แนะนาํกฎเพื่อการใชห้ลกัแห่งการป้องกนั ในปัจจุบนัอิทธิพลน้ีไดเ้ดินหน้าโดยรัฐบาลองักฤษในการเป็น
ลูกคา้ของสินคา้ท่ีไม่ใชเ้ทคโนโลยกีารตดัแต่งทางพนัธุกรรม  
 
หลกัส าคัญในการพฒันาทีย่ัง่ยนื: การบูรณาการทางนโยบาย 
 ปัญหาต่างๆทางส่ิงแวดลอ้มมีท่าทีมาจากการแบ่งส่วนของกระบวนการนโยบายเก่ียวกบัภาคส่วนท่ี
แยกและแตกต่างอยา่งชดัเจน เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คมนาคมขนส่ง และพลงังาน ไดถู้กหยิบยกมา
อภิปรายในบางคร้ัง ซ่ึงสามารถทาํให้ลุล่วงตามวตัถุประสงค์กับการพิจารณาในเร่ืองผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นภาพรวมทั้งหมด การแยกส่วนในการรับผิดชอบเป็นอุปสรรคท่ีสําคญัต่อการพฒันาท่ี
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ย ัง่ยืน เพราะการพิจารณาประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งมีการบูรณาการ ให้เขา้กบัการกาํหนดและการ
ดาํเนินนโยบายต่างๆในทุกภาคส่วน โดยบางกระทรวงตอ้งทาํให้ชัดเจนมากข้ึนในแนวระนาบของการ
บริหารงาน และละทิ้งในการพยายาม ชัง่ ตวง วดั และแบ่งออกมาอย่างชดัเจน การบูรณาการเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างโครงสร้างใหม่ๆ การปฏิรูปสถาบนัท่ีมีอยู่ และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบกระบวนการจดัทาํ
นโยบายท่ีถูกสร้างข้ึนมา คือการตอ้งการปฏิวติัทางการบริหาร ถึงอยา่งไรก็ตามการบูรณาการทางนโยบายมี
อุปสรรคนั้นคือการเมืองและโครงสร้างของการบริหารงาน 
 
หลกัส าคัญในการพฒันาทีย่ัง่ยนื: การวางแผน 

 การวางแผนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งมีการวางแผน โดยมีเพียงแค่นกัส่ิงแวดล้อมในกลุ่มตลาดเสรี
เท่านั้น ท่ีเช่ือว่าตลาดการคา้เสรีสามารถทาํไดต้ามความตั้งใจโดยตวัของมนัเอง ซ่ึงไดส้ร้างและผลิตการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีมีความซบัซ้อนจาํนวนมากเกินไป ระหวา่งปัจจยัทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีทิ้งไว้
ซ่ึงโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั การสร้างความซบัซอ้นเดียวกนัน้ีไดข้ดัขวางและกลายเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพราะการ
วางแผน การวางแผนควรจะเขา้มาแทนท่ีและตวัเคร่ืองมือทางนโยบายควรถูกนาํมาใชเ้พื่อการวางแผน  
 รัฐบาลตอ้งทาํงานในระยะเวลาท่ียาวนานกบักลุ่มองคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ท่ีไดรั้บผลแห่งความสําเร็จ
ในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกบัทุกระดบัชั้นของรัฐบาล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายๆประเทศ ชาติ ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน 
โดยไดว้างแผนกลยทุธ์การพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยส่ิงกระตุน้ท่ีไม่ใช่ส่ิงสาํเร็จรูปสาํหรับเศรษฐกิจ ในการวางแผน
ในระดบัรัฐ บทบาทของการวางแผนท่ีมีการปฏิบติัการไม่ไดห้มายความวา่ ตอ้งแบกรับความรับผิดชอบเพื่อ
การดาํเนินงานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพียงลาํพงั แต่ในทางตรงกนัขา้มนวตักรรมของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกลบั
กลายเป็นส่ิงกระตุน้ต่อพนัธมิตรในทุกรูปแบบ ถึงอยา่งไรก็ตามมนัมีความน่าสนใจในการพิจารณาถึงระบบ
การเมืองต่างๆเกบัธรรมเนียมของการวางแผน เช่น ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่นจะมีธรรมเนียมการวางแผนท่ีมีความ
ยดืหยุน่มากกวา่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร  
 การแทรกแซงของรัฐในตลาดการคา้และสังคมสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ผูจ้ดัทาํนโยบายสามารถ
เลือกจากช่วงระยะเวลาของเคร่ืองมือในการจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยกฎระเบียบ กลไกตลาด กลไก
อิสระ และภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ซ่ึงอาจจะเก่ียวข้องกับรูปแบบของการแทรกแซงในตลาดของ
นวตักรรมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงกลายเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือเของเคร่ืองมือเหล่าน้ี ในการกระทาํท่ีไม่มีสาเหตุไป
จนถึงผลลพัธ์ อนัเป็นสิทธิพิเศษเพื่อหลกัการชั่ง ตวง วดั มนัคือเคร่ืองมือทางนโยบายท่ีมีบทบาทในการ
ดาํเนินงานตามหนา้ท่ีและความสมดุลท่ีถูกตอ้ง ระหวา่งกลุ่มพวกเขานั้นจะมีการปรับเปล่ียนไปตามปัญหา
เฉพาะอยา่งท่ีกาํลงัเผชิญหนา้อยู ่และตวัธรรมเนียมทางการเมือง การบริหาร และกฎหมายของแต่ละประเทศ 
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ถึงอย่างไรก็ตามอะไรท่ีเป็นส่วนผสมของเคร่ืองมือทางนโยบาย พวกเขาจาํเป็นตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงควรออกแบบใหป้ระสานกนั และมีการควบคุมและสั่งการโดยรัฐบาล  
 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื: การปฏิรูปหรือการปฏิวตัิ 
 บางคร้ังอาจไม่มีผูส้นบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคนใดท่ีจะไม่เห็นดว้ยกบัหลกัสําคญัของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืทั้ง 5 ประการอนัไดแ้ก่ ความเท่าเทียม ประชาธิปไตย หลกัแห่งการป้องกนั การบูรณาการทางนโยบาย 
และการวางแผน แต่ธรรมชาติและระดบัของการสนบัสนุนจะเปล่ียนแปลงไปตามผูก้ระทาํท่ีมีความแตกต่าง
กนั โดยจะให้เหตุผลว่าเป็นความหมายท่ีแตกต่างจากกฎการนิยามท่ีต่างกนัโดยพื้นฐาน กฎแห่งความเท่า
เทียมกนัได้ถูกนาํมาใช้ในการการเจรจาต่อรองเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความสําคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยให้เหตุผลว่าแต่ละกฎมีความแตกต่างกนั โดยกฎทั้ง 5 ประการน้ีเป็นศูนยก์ลางของวาท
กรรมท่ีริเร่ิมโดย Bruntland ซ่ึงถูกขบัเคล่ือนโดยขอ้ตกลงร่วมกนัของบริษทัต่างๆ ในเร่ืองลกัษณะพื้นฐาน
ทางสังคมท่ีมีร่วมกนัของกลุ่มคนในการพฒันา แต่ไม่ไดถู้กเอาไปเปรียบเทียบกบัความกระตือรือร้นท่ีเท่า
เทียมกันโดยผูส้นับสนุนทั้งหมดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รัฐบาลในกลุ่มประเทศตอนเหนืออาจจะมีการ
ตระหนกัมากกวา่ เก่ียวกบัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศ มากกวา่การทาํให้ความยากจนของ
ทัว่โลกและความอยุติธรรมทางสังคมลดลง ดงันั้นมนัอาจจะเน้นในด้านการวางแผน การบูรณาการ และ
หลกัแห่งการป้องกนัมากกวา่ความเท่าเทียม ในหลกัแต่ละประการสามารถถูกเปล่ียนไดจ้ากการใชถ้อ้ยคาํชกั
จูงโนม้นา้วจากความจริงท่ีเป็นอยู ่แบบฉบบัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือการแสดงบทบาท ดงันั้นการยืนยนัวา่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนยงัตอ้งการ ก ข หรือ ค จาํเป็นตอ้งระมดัระวงัในการพิจารณา เพราะวา่แบบฉบบัท่ีอ่อน
ด้อยกว่าอาจตอ้งการระดับของการเปล่ียนแปลงแบบเดียวกนั คือแบบฉบบัท่ีแข็งแกร่งกว่า ตวัอย่างเช่น 
รูปแบบท่ีแขง็แกร่งกวา่ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตอ้งการให้พลเมืองท่ีไดรั้บกระตุน้ไม่วา่ท่ีใดก็ตามท่ีเป็นไปได ้
โดยการแผข่ยายของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในขณะท่ีแบบฉบบัท่ีอ่อนดอ้ยกวา่อาจจะเป็นความหมาย
ท่ีตอ้งการส่ือกบัโครงสร้างพื้นฐาน อนัเป็นช่ือทางการของประชาธิปไตยแบบตวัแทนและการปรึกษาหารือ  
 ความชัว่ร้ายของการเผชิญหนา้กบัอุปสรรคในการดาํเนินการท่ีประสบความสําเร็จของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื โดยการท่ีถูกประเมินค่าตํ่าไปนั้น ปัจจยัโครงสร้างและสถาบนัท่ีไดส้นบัสนุนกระบวนทศัน์ดั้งเดิม ซ่ึง
ระบุวา่เป็นปัญหาจากทั้งหลกั 5 ประการน้ี ซ่ึงท่ีสุดแลว้ความตอ้งการเพื่อความเท่าเทียม ไดน้าํไปสู่หวัใจแห่ง
ระบบทุนนิยมซ่ึงสนับสนุนอาํนาจโครงสร้างของผลประโยชน์ทางธุรกิจ การประกาศเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยท่ีมุ่งเน้นไปยงัมิติแรกของอาํนาจ ด้วยการคน้หาประชาธิปไตยท่ีมากกว่า โดยเช่ือว่าการ
ตดัสินใจเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได ้และการใชอ้าํนาจอยา่งแพร่หลายเป็นกลไกของประชาธิปไตยเพียงลาํพงั ซ่ึง
อาจเกิดผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยตามมา ถา้ธุรกิจยงัคงสามารถดาํเนินการโดยใชอ้าํนาจในมิติลาํดบัท่ีสอง ใน



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 509 PSPARN 2022  

รูปแบบเชิงโครงสร้างดว้ยการพยายามนาํหลกัแห่งการป้องกนัมาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงน่าจะเป็นไปไดใ้น
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีเขม้ขน้และแรงกดดนัในการพฒันา ในการเอ้ือให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น เครือ
บริษทัเจนเนอรอลมอเตอร์หรือการดาํเนินการกบัโครงการ เช่น การสร้างเข่ือนใหม่ การสํารวจเพื่อการบูร
ณาการและการวางแผนกลยุทธ์จะถูกขดัขวาง โดยการแบ่งออกเป็นส่วนๆของทางสถาบนัของระบบการ
บริหารงาน ซ่ึงศกัยภาพของกลุ่มสุดโต่งท่ีมีต่อวาทกรรมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้มองว่าควรหรือไม่ท่ีจะถูก
ประเมินค่าตํ่าเกินไป  
 การพฒันาท่ีย ัง่ยืนอาจยอมรับระบบทุนนิยมท่ีสําคญัและซ่อนตวัอยู ่แต่ถา้หลกัทั้ง 5 ประการไดถู้ก
จดัเตรียมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ท่ีเขม้แขง็ ความย ัง่ยืนก็อาจเกิดข้ึน ต่อเม่ือผลลพัธ์ท่ีปรากฏออกมาเป็น
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัมากๆของลทัธิทุนนิยม ทุกวนัน้ีแมแ้ต่กระบวนการท่ีเพิ่มข้ึนของความย ัง่ยืนท่ีดูอ่อนแอ 
แต่ในท่ีสุดอาจจะมีแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นวงกวา้ง  ดงันั้น
ความเขม้แข็งของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกล่าวคือการประนีประนอม มนัทาํให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของ
ปัจจุบนั ท่ีอาจจะสร้างหรือผลิตโครงการซ่ึงมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน ในการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีบทสรุปโดย
นกันิเวศวทิยาเชิงลึกมองวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดถู้กขบัเคล่ือนโดยการเมืองท่ีเป็นรูปธรรม ในฐานะท่ีเป็นยา
ถอนพิษในแบบฉบบัอุดมคติของโลกยโูทเปียสีเขียว ท่ีมีช่ือเสียงท่ามกลางศูนยก์ลางของนิเวศน์หรือมองวา่
เอานิเวศน์เป็นศูนยก์ลาง และเป็นท่ีนิยมต่อการคาดการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดาํรงอยู ่ในรูปแบบของการมอง
โลกแง่ร้ายในยุค 1970 ซ่ึงตวัเร่งปฏิกิริยาเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นวิกฤตทางนิเวศน์ส่ิงแวดลอ้มของโลก 
ผูส้นบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีการยอมรับวา่ ช่วงระยะท่ียาวนานและความหลากหลายของผลประโยชน์ 
จาํเป็นต้องถูกเอาชนะเหนือการเปล่ียนแปลงอ่ืนทั้งส้ิน โดยแทนท่ีด้วยการมองไปยงัการไกล่เกล่ียเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มกบัการแบ่งขั้วของการพฒันา ซ่ึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นไดเ้ผชิญหน้ากบัประเด็นท่ีเป็นรูปธรรม
ของตวัแทนต่างๆ ซ่ึงอุดมการณ์ศูนยก์ลางนิเวศน์ส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้ท่ีจะหลีกเล่ียงหรือหลีกหนีจากการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน อาจเป็นการยึดตามแนวนโยบายเดิมๆกับคนท่ีประนีประนอมและสามารถตกลงกันได ้
รวมทั้งนกัปฏิรูปซ่ึงยงัคงมีเกิดข้ึนโดยตลอด  
 

บทสรุป 
 ในภาพรวมของการอธิบายสรุปได้ว่า ท่ีมาของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเห็นไดว้่าเกิดมาจากการท่ีนานา
ประเทศภายใตก้ารนาํขององคก์ารสหประชาชาติ ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการตระหนักถึงผลเสียท่ีตามมา จึงได้ร่วมมือกนัสร้างปฏิญญา 
สนธิสัญญา ขอ้ตกลงร่วมกนั และหลกัการปฏิบติั ออกมาในรูปแบบของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงหลกั
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สําคัญในการพัฒนาท่ีย ั่งยืน ท่ีว่าด้วยความเท่า เ ทียมท่ี มุ่ ง เน้นไปยังความสามารถในการเข้า ถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวพนัถึงสังคมและการเมืองในทุกระดบั 
เป็นไปโดยลกัษณะของการอยูภ่ายใตก้ระแสแห่งระบบทุนนิยม ส่วนหลกัการประชาธิปไตยเป็นส่ิงจาํเป็น
ในแง่ของการท่ีประชาชนทั้งกลุ่มประเทศท่ีร่ํารวยและยากจน ไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนโดยผา่นกระบวนการ
ปรึกษาหารือ โดยไดมี้ความคิดริเร่ิมเป็นของตนเอง และมีการสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัประชาธิปไตย
ทอ้งถ่ินร่วมกนั ทางดา้นหลกัแห่งการป้องกนัเป็นวธีิการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาหรือทาํให้บรรเทาได ้ซ่ึงมา
ในรูปของการจดัทาํนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมาตรการป้องกนั โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการท่ีคนรุ่นต่อไปจะ
ไดมี้โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ต่อมาคือการบูรณาการทาง
นโยบายคือการท่ีทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันทั้ งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเกิด
ประสิทธิผลในการดาํเนินงานไดดี้กวา่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงท่ีเป็นผูคิ้ดและปฏิบติัเท่านั้น โดยทาํ
ใหก้ารป้องกนัและแกไ้ขนั้นไม่ครอบคลุมและไม่ก่อให้เกิดความย ัง่ยืนได ้และการวางแผนนั้นตอ้งคาํนึงถึง
ปัจจยัท่ีซบัซอ้นทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมไปถึงความหลากหลายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีควร
ตอ้งมีบทบาทในการวางแผนร่วมกนั ในฐานะท่ีเป็นผูต้ระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ส่วนการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนเป็นการปฏิรูปหรือปฏิวติัข้ึนอยู่กบัประเทศหรือรัฐนั้น ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนวา่มีความเก่ียวขอ้งในเชิงผลประโยชน์ ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
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บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอถึงประเด็นปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทางสังคมไทยท่ี
เกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์วกิฤต COVID-19 ท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 1) ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ วิกฤตคร้ังน้ีทาํ
ใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวยข้ึนหลายเท่าตวั 2) ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา อาทิ ปัญหาในการ
เขา้ถึงการศึกษาของเด็กในวยัเรียนภายใตว้กิฤต COVID-19 อยา่งมีคุณภาพและเท่าเทียมกนั 3) ปัญหาในการ
เขา้ถึงบริการทางสาธารณสุขของกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 อาทิ การตรวจหา
เช้ือ การเขา้ถึงวคัซีน และ 4) ปัญหาในการเขา้ถึงสวสัดิการทางสังคม อาทิ ระบบการจดัสรรเงินเยียวยาผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤต COVID-19 ท่ีมีความลม้เหลว รวมถึงการจดัสวสัดิการของภาครัฐในรูปแบบการ
สงเคราะห์ให้กบัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในคร้ังน้ีเป็น
ภาพสะทอ้นใหเ้ราไดเ้ห็นถึงความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมากยิง่ข้ึน และปัญหาเหล่าน้ียงัสะทอ้นให้
ถึงการบริหารจดัการของภาครัฐท่ียงัขาดประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดข้ึน วิกฤตใน
คร้ังน้ีนับว่าเป็นความทา้ทายท่ีสําคญัของภาครัฐท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อลด
ปัญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยท่ีสะสมมาอยา่งยาวนาน 
 

ค าส าคญั : ความเหล่ือมลํ้า, เช้ือโคโรน่าไวรัส, วกิฤต 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 
 

บทน า 

 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจท่ีผนัผวน การเมืองท่ี
ร้อนแรง ส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํลงัจะถูกทาํลาย หรือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีกาํลงัถาโถมกระทบชีวิต
ของมนุษยทุ์กคน โดยเฉพาะช่วงของการเกิดวิกฤต COVID-19 ท่ีโลกกาํลงัเผชิญมีบทบาทสําคญัอยา่งมาก
ในการเปล่ียนโลกแทบจะทุกมิติ และยงัทาํให้เราเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุของความ
เหล่ือมลํ้า จากการสํารวจ What Worries the World ? 2021  ภายใตว้ิกฤต COVID-19 พบวา่ วิกฤตดงักล่าว
ไม่ไดเ้ป็นปัญหาท่ีส่งผลใหเ้กิดความกงัวลมากเท่ากบั ประเด็นเร่ือง ความยากจนและความไม่เท่าเทียม ความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม และปัญหาการวา่งงานท่ีกาํลงัเกิดข้ึนหลงัวิกฤตน้ี (World Economic Forum, 2021) ซ่ึงมี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัสําคญัในการเกิดปัญหาดงักล่าว และเป็นปัญหาท่ีซุกใตพ้รมมายาวนาน 
ส่วนสาเหตุของปัญหาความเหล่ือมลํ้ าของไทยท่ีเกิดข้ึนนั้นไดมี้การวิเคราะห์จากเกียรตินาคินภทัร(KKP 
Research, 2564) วา่ความเหล่ือมลํ้าของประเทศไทยมาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 1) สังคมไทยมีประชากรกวา่ 
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31% ทาํงานอยูภ่าคเกษตร 2) การขาดโอกาสทั้งทางดา้นการเรียนการศึกษา สิทธิดา้นแรงงาน และการเขา้ถึง
การทาํธุรกิจ 3) การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายขุองสังคมไทยท่ีจะทาํใหช่้องวา่งความเหล่ือมลํ้าเพิ่มข้ึน และ4) วิกฤต 
COVID-19 ท่ีมาซํ้ าเติมปัญหาความเหล่ือมลํ้ามากข้ึนกวา่เดิม ถึงแมปั้ญหาเหล่าน้ีไดถู้กหยิบยกข้ึนมาถกเถียง
เป็นเวลานานก่อนการเกิดวิกฤต COVID-19 แลว้ก็ตามเพื่อหาทางออกร่วมกนั ผา่นการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ 
หรือจัดตั้ งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่กลับพบว่าไม่มีความเป็นรูปธรรมจากการ
ดาํเนินการ และยิง่ตอกย ํ้าใหเ้ราเห็นปัญหาทางสังคมท่ีเขม้ขน้ข้ึนกวา่เดิม ทุกคร้ังท่ีบา้นเมืองเราเกิดวิกฤตเรา
มกัจะเห็นเสมอ คือ การท่ีคนดอ้ยโอกาส คนท่ีไม่มีทุนทางสังคม คนยากจน ตอ้งเขา้มารับบทเป็นผูถู้กกระทาํ 
และไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ประสบปัญหากบัความเหล่ือมลํ้ าอยู่เสมอ การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปดว้ยเง่ือนไขและขอ้จาํกดั จากการเกิดข้ึนของวกิฤต COVID-19 ผสานกบัปัญหาทางสังคมท่ีถูกสะสม
มานาน จะเป็นตวัเร่งท่ีสําคญัเพื่อให้ภาครัฐตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวถือไดว้า่
สร้างความท้าทายให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าความเป็นจริงเราไม่อาจสร้างสังคมให้มีความ                   
เท่าเทียมกนั หรือทาํใหเ้ป็นสังคมท่ีปราศจากความเหล่ือมลํ้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เพราะขอ้จาํกดัท่ีมีมากมาย แต่
สามารถท่ีจะทาํให้ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าความไม่เท่าเทียมพอทุเลาลงได้ โดยอาศยัปัจจยัเชิงนโยบาย
สาธารณะของภาครัฐท่ีตอ้งใหค้วามสําคญักบัความเหล่ือมลํ้าอยา่งจริงจงั จากประเด็นดงักล่าวถือเป็นเร่ืองท่ี
สําคญั ผูเ้ขียนจึงไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในประเด็นดงักล่าวเพื่อนาํเสนอให้เห็นถึงปัญหาความเหล่ือม
ลํ้าทางสังคมไทย ไดแ้ก่ ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุข และความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงสวสัดิการสังคม ท่ีเกิดข้ึนในช่วงวิกฤต COVID-
19 ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทา้ทายของทุกภาคส่วนท่ีจะตอ้งหาทางออกร่วมกนัเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนต่อไป 
 
นิยาม ความเหลือ่มล า้ 

สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา ไดนิ้ยามความหมายของ ๐ความเหล่ือมลํ้า๑ หมายถึง ความต่างกนั ความ
ไม่เสมอกนั หรือความไม่เท่าเทียมกนั ระหวา่งปัจเจกบุคคล ระหวา่งกลุ่ม หรือระหวา่งประเทศ ความเหล่ือม
ลํ้าอาจมีหลายมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

(วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2561) ไดอ้ธิบายวา่ความเหล่ือมลํ้า คือ ความไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงเน่ืองจาก
ความไม่เท่าเทียมกนัปรากฏในทุกเร่ือง ทุกพื้นท่ี ทุกภาคส่วน และทุกกาลเวลา ดงันั้นจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ี
ไม่อาจจะขจดัให้หมดส้ินไปไดแ้ต่ส่ิงท่ีพึงจะพอกระทาํไดก้็ คือ การลดความเขม้ขน้ของความเหล่ือมลํ้าให้
นอ้ยลงตามสมควร  
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  (พชัรี สายบุญเยื้อน, 2564) อา้งถึง นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2553) ไดอ้ธิบายวา่ความเหล่ือมลํ้านั้นเกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ทางด้านสิทธิ โอกาส อาํนาจ และศกัด์ิศรี ซ่ึงความเหล่ือมลํ้ าเหล่าน้ีมีรากฐานจาก
วฒันธรรมของสังคม 
 จากนิยามและคาํอธิบายของ ๐ความเหล่ือมลํ้ า๑ ในภาพรวมสามารถสรุปได้ถึงความเหล่ือมลํ้ าใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ความเหล่ือมลํ้ าทางการเมือง ความเหล่ือมลํ้ าทางเศรษฐกิจ และความเหล่ือมลํ้ าทาง
สังคม ซ่ึงการเกิดข้ึนของความเหล่ือมลํ้าในสังคมนั้นจะเป็นผลเน่ืองมาจากความเหล่ือมลํ้าทางการเมือง และ
ความเหล่ือมลํ้ าทางเศรษฐกิจ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างประกอบกนั อนันาํไปสู่การเกิดความ
เหล่ือมลํ้ าดา้นต่างๆ ตามมา ซ่ึงความเหล่ือมลํ้าในแต่ละดา้น  มกัมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อกนั
อยา่งส้ินเชิง 
 
รากเหล้าของปัญหา 
 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นช่วงเวลาแห่งการพฒันาการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีของโลก การพฒันาดงักล่าวมีขอ้ดีหลายประการ แต่ส่ิงท่ีมาพร้อมกบัการพฒันา
ท่ีปรากฏอยา่งเห็นไดช้ดั คือ ความเหล่ือมลํ้าท่ีขยายตวัมากข้ึน Wilkinson และ Pickett นกัระบาดวิทยาชาว
องักฤษ ไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลจากประเทศท่ีพฒันา แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเหล่ือมลํ้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ กบัปัญหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีตามมา ประเด็นในเร่ืองของความเหล่ือมลํ้านั้น ไม่ใช่
เพียงเกิดข้ึนกบัทางดา้นเศรษฐกิจ หรือดา้นรายไดเ้ท่านั้น แต่ยงัมีความเหล่ือมลํ้ าในหลายๆ มิติ อาทิ ความ
เหล่ือมลํ้าจากความแตกต่างจากชาติกาํเนิด ชาติพนัธ์ุ สีผิว เพศสภาพ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั อายุ สังคม โอกาส สิทธิ 
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ฯลฯ นอกจากน้ีแล้วพื้นฐานของความเหล่ือมลํ้ าท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาจาก
โครงสร้างทางสังคมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สังคมทางด่ิง (Vertical society) เป็นความสัมพนัธภาพเชิง
อาํนาจระหว่างผูมี้อาํนาจขา้งบนกบัผูไ้ม่มีอาํนาจขา้งล่าง (Top-Down) เช่น พ่อแม่กบัลูก ครูกบันักเรียน 
นายจา้งกบัลูกนอ้ง ขา้ราชการกบัประชาชน แพททยก์บัคนไข ้ในสังคมน้ีจะมีความบีบคั้น มีการเรียนรู้นอ้ยผู ้
มีอาํนาจใชอ้าํนาจโดยไม่เรียนรู้ ผูใ้ตอ้าํนาจตอ้งทาํตามคาํสั่ง ทาํให้เกิดปัญหาทางดา้นปัญญา 2) สังคมแนบ
ราบ (Horizontal society) เป็นสังคมท่ีมีความเสมอภาคสามารถรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํประชาสังคม (Civil 
Society) โครงสร้างทางสังคมน้ีจะกาํหนดพฤติกรรมของคนในสังคม และคุณภาพของสังคมอย่างสําคญั 
(สถาบนัพระปกเกลา้, 2562) และปัญหาท่ีเป็นรากเหงา้สําคญัของการเกิดความเหล่ือมของสังคมท่ีเราเห็นได้
ชดั คือ การเกิดโครงสร้างสังคมทางด่ิงท่ีมีการใชอ้าํนาจจากบนสู่ล่างอยู่เสมอมา โดยท่ีคนกลุ่มล่างนั้นไม่มี
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สิทธิคิดหรือโตแ้ยง้ใดๆ และมกัปล่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกิดจากการกาํหนดของผูมี้อาํนาจทางสังคม
อยูเ่สมอ   
 
ความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิ 

ความเหล่ือมลํ้ าทางเศรษฐกิจมกัเกิดคู่ขนานกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ช่วงท่ีผา่นมา รัฐบาลไดป้ระกาศมาตรการเพื่อใชใ้นการควบคุม
การแพร่ระบาด อาทิ การเวน้ระยะห่างทางสังคม (social distancing) การประกาศใชเ้คอร์ฟิว (curfew) ห้าม
ออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีกําหนด การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมการเปิดสถานท่ีต่างๆ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ สถานศึกษา สถานบนัเทิง สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อเป็นมาตรการลดการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ประชาชนจาํนวนไม่น้อยต่างก็ด้ินรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต
และครอบครัว บริษทั หา้งร้าน หรือกิจการต่างๆ ไดปิ้ดทาํการ กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงตกงานทนัทีและขาดรายได้
ไปโดยปริยาย จากรายงานการสํารวจผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ในช่วง 23 เมษายน ถึง 17 
พฤษภาคม 2563 พบวา่  (กรมควบคุมโรค, 2564) แรงงานมากกวา่คร่ึงท่ีไดท้าํการสํารวจมีรายไดล้ดลง มี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 33 มีหน้ีสินในระบบเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 ตกงานหรือถูกเลิกจา้งร้อยละ 14.5 ไดรั้บ
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพร้อยละ 69.7 ผูป้ระกอบการรายเล็กไดรั้บผลกระทบร้อยละ 21.8 ปิดกิจการ
ร้อยละ 12.6 และถูกพกังานหรือเลิกจา้งโดยไม่ไดรั้บเงินอีกร้อยละ 12.9  

จากการประเมินของสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวิกฤต COVID-19 
พบว่า ตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดถึงช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบต่อการจา้งแรงงานใน 9 
สายการผลิต ได้แก่ คา้ปลีก คา้ส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ขนส่งผูโ้ดยสาร โรงแรมผลิตยานยนต์ สถาบนัเทิง 
ท่องเท่ียว จิวเวอร่ี และสายการบิน ท่ีครอบคลุมแรงงานกวา่ 8 ลา้นคนประกอบดว้ยทั้งแรงงานในระบบ และ
แรงงานนอกระบบซ่ึงมีมากกวา่ร้อยละ 50 ของคนท่ีทาํงานในภาคการท่องเท่ียวและมากกวา่ร้อยละ 70 ของ
การจา้งงานในภาคดงักล่าวอยู่ในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีได้รับผลกระทบจากการปิดตวัลง กรณีของ
แรงงานนอกระบบประกนัสังคม  บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกรณีวา่งงาน วิกฤต
คร้ังน้ีไดข้ยายช่องวา่งความแตกต่างในทุนมนุษยร์ะหวา่งคนจน และคนรวย และส่งผลให้ระดบัการผกูขาด
ในตลาดสูงข้ึน เน่ืองจากการปิดตวัลงของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในช่วงการแพร่ระบาด ตลอดจน
เพิ่มระดบัความเหล่ือมลํ้าดา้นการถือครองทรัพยสิ์นให้สูงข้ึน ทั้งน้ีเกิดจากความเหล่ือมลํ้าทางรายไดท่ี้เพิ่ม
มากข้ึน (ภาคภูมิ จตุพิธพรจนัทร์ และไตรสรณ์ ถิรชีวานนท,์ 2563)  
 นอกจากน้ีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อรายไดค้รัวเรือนของประชาชนลดลง 
และมีรายจ่ายท่ีจาํเป็นเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดา้นเวชภณัฑ ์รักษาพยาบาล การศึกษาการเดินทาง การส่ือสาร 
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จากการรายงานภาวะสังคมของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไตรมาสท่ี 3/2564 การ
แพร่ระบาดดังกล่าวทาํให้ผูป้ระกอบการหลายรายตอ้งปิดกิจการ แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน 
(พิรญาณ์ รณภาพ, 2564) ไดแ้ก่ 1) กลุ่มท่ีรายไดล้ดลงมาก เช่น ลูกจา้งภาคบริการท่ีการท่องเท่ียว กลุ่มน้ีจะ
ขาดรายได ้ หรือรายไดล้ดลงมากจากการเปล่ียนไปทาํงานอยา่งอ่ืน ตอ้งนาํเงินออมท่ีมีอยู่มาใชจ่้าย รวมถึง
อาจตอ้งก่อหน้ีเพิ่มในช่วงท่ีขาดรายได ้ 2) กลุ่มท่ีรายไดย้งัเท่าเดิมหรือลดลงไม่มาก เช่น ขา้ราชการ ลูกจา้ง
ของรัฐ และลูกจา้งภาคเอกชนบางส่วน กลุ่มน้ียงัออมเงินในอตัราท่ีใกลเ้คียงเดิมหรืออาจเพิ่มข้ึน และ 3) 
กลุ่มท่ีรายไดเ้พิ่มข้ึน เช่น ผูป้ระกอบการพ่อคา้แม่คา้ท่ีปรับตวัไปขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มน้ี
สามารถพลิกวกิฤตเป็นโอกาส สามารถเพิ่มรายไดแ้ละเก็บออมไดม้ากข้ึน จากขอ้มูลการสํารวจความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคโดย EIC Consumer Survey ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึง กนัยายน 2564 ท่ีผา่นมา พบวา่กลุ่มท่ีทาํ
การตอบแบบสอบถาม 48% มีรายไดล้ดลงในช่วงวิกฤต COVID-19 และ 63% มีปัญหารายไดไ้ม่พอกบั
ค่าใช้จ่าย 56% มีปัญหาภาระการชาํระหน้ี 52% มีสภาพคล่องทางการเงินไม่เกิน 6 เดือน และมีผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน 48% ท่ีมีรายไดล้ดลง ขณะท่ี 28% มีรายไดเ้ท่าเดิม และมีเพียง 24% ท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
(Economic Intelligence Center, 2564) 

จะเห็นไดว้า่บางกลุ่มมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึน ขณะท่ีบางกลุ่มมีเงินออมลดลงและมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน 
หรือเกิดการเลิกจา้งแรงงานเพื่อลดตน้ทุน แมว้า่ในปัจจุบนัการบงัคบัใชม้าตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด
จะเร่ิมคล่ีคลาย แต่ผลท่ีตามมา คือ เกิดปัญหาการวา่งงานเพิ่มมากข้ึน ผูค้นมีระยะเวลาในการวา่งงานยาวนาน
ข้ึน และจากขอ้มูลของสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในไตรมาส 3/2564 ไดป้ระเมินวา่ไตรมาส
น้ีมีผูว้่างงานและมีอตัราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผูว้่างงานทั้งส้ิน
ประมาณ 8.7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.25 การศึกษาระดบัอุดมศึกษามีอตัราการสูงสุดร้อยละ 3.63 รองลงมา
เป็น ปวส. ร้อยละ 3.16 ขณะท่ีแรงงานท่ีมีอายุ 15-19 ปี มีอตัราการสูงสุดร้อยละ 9.74 รองลงมาเป็นอาย ุ
20.24 ปี ท่ีร้อยละ 8.35 (TCIJ, 2564) สาเหตุมาจากการชะลอการจา้งงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาด 
จาํนวนเด็กจบใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี และยงัไม่มีตาํแหน่งท่ีรองรับ และกลุ่มคนดงักล่าวจะพบคู่แข่งในอนาคต 
คือ บณัฑิตจบใหม่ท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี กล่าวโดยสรุปแลว้ ผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 
ในคร้ังน้ี เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและไดส้ร้างความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจท่ีปรากฎออกมาให้เห็นในรูปแบบ
ของ 1) ความไม่เท่าเทียมกนัในรายไดแ้ละทรัพยสิ์น 2) ความไม่เท่าเทียมกนัในการบริโภค และ 3) ความไม่
เท่าเทียมกนัในการตดัสินใจทาํการผลิต ซ่ึงความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจน้ีเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่ความเหล่ือมลํ้ า
ดา้นอ่ืนๆ ท่ีตามมาอยา่งแกไ้ม่ตก ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษาดา้นสุขภาพ และดา้นสวสัดิการสังคม  
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ความเหลือ่มล า้ทางการศึกษา 
การเขา้ถึงระบบการศึกษาในภาพรวมของโลกมีความเหล่ือมลํ้ ามาอยู่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 จากขอ้มูลพบวา่ เด็กประถมจาํนวน 258 ลา้นคน ตอ้งออกจากโรงเรียน และในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนถึง 1.2 ลา้นคน โดยมีตวัอยา่งของประเทศยากจน อาทิ ซูดาน 
ในปี ค.ศ.2011 มีอตัราเด็กเขา้เรียนชั้นประถมเพียงแค่ 41% ในปี ค.ศ.2013 ซีเรีย เด็กกวา่ 1.8 ลา้นคน ไม่มี
โอกาสไดเ้ขา้เรียนเน่ืองจากสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ สาํหรับประเทศไทยหากไม่นบัรวม
ความเหล่ือมลํ้ าท่ีซํ้ าเติมปัญหาทางการศึกษาซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 แลว้ พบว่า 
ระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาหลายมิติเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จากการสํารวจขอ้มูลเด็กยากจนของไทย ในปี 
ค.ศ.2016 พบวา่  เด็กประถมจาํนวน 3.1 ลา้นคน มีเด็กยากจนถึง 2 ลา้นคน เด็กมธัยมจาก 1.7 ลา้นคน มีเด็ก
ยากจนถึง 8 แสนคน (กานตธี์รา ภูริวิกรัย, 2564) และจากวิกฤตการแพร่ระบาดคร้ังน้ีทาํเราไดเ้ห็นวา่ระบบ
การศึกษาของสังคมไทยมีปัญหา และมีความเหล่ือมลํ้ามากยิง่ข้ึน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อนกัเรียนและผูป้กครองท่ีมี
ฐานะยากจนจาํนวนมาก สถานการณ์ทาํให้เกิดปัญหาการวา่งงานและนาํมาสู่รายไดท่ี้ลดลลง จากขอ้มูล กส
ศ. พบวา่รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนของครอบครัวท่ียากจนมีอตัราลดลงถึง 11% ในช่วงปีการศึกษา 2562-2563 ท่ี
ผ่านมา หรืออยู่ท่ีประมาณ 1,021 บาทต่อเดือน และในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีจาํนวนนกัเรียนยากจน
เพิ่มข้ึนถึง 10% จากสถานการณ์ท่ียืดเยื้อส่งผลให้เด็กกลุ่มท่ีมีความยากจนเขา้ถึงระบบการศึกษาไดย้ากข้ึน 
เด็กกลุ่มดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีจะออกนอกระบบการศึกษาถึงประมาณ 700,000 คน (The MATTER, 2564) 
ปัญหาสาํคญัต่อมาของการเขา้ถึงระบบการศึกษาคือ ความไม่พร้อมของเด็กท่ีจะเขา้สู่การศึกษามาจากหลาย
ปัจจยั อาทิ สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูโ่ดยเฉพาะเด็กท่ีอาศยัในพื้นท่ีห่างไกลท่ีมีปัญหาเร่ืองระยะทาง ความ
ไม่พร้อมทางดา้นฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บางครอบครัวไม่มีปัจจยัท่ีจะสนบัสนุนเด็กเพื่อให้เขา้ถึง
การศึกษาไดบ้างครอบครัวสามารถท่ีสนบัสนุนการเรียนพิเศษไดอ้ยา่งไม่ลงัเล ผนวกกบัปัญหาท่ีเกิดในช่วง
ของวกิฤต COVID-19 สถาบนัการศึกษาปิดชัว่คราว และเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 
หลายครอบครัวประสบปัญหาการเรียนในรูปแบบออนไลน์ จากการสํารวจขอ้มูลนกัเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 พบว่ามีเด็กนักเรียนประสบปัญหาการเรียนในช่วงดงักล่าว มากกว่า 2.7 แสนคน โดยมี
นกัเรียนท่ีไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียน อาทิ โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และไฟฟ้าจาํนวนถึงจาํนวน 
2,672 คน ในพื้นท่ี 29 จงัหวดัควบคุม เร่ิมตั้งแต่ความพร้อมทางดา้นอุปกรณ์ ความเช่ียวชาญในการกาํกบั
ดูแลของผูป้กครอง ซ่ึงเด็กท่ีมีความพร้อมก็จะไดรั้บการเรียนออนไลน์ท่ีดี แต่ตรงกนัขา้มยงัมีเด็กอีกจาํนวน
มากท่ีไม่ไดรั้บการดูแล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสํารวจผลกระทบจากการใชม้าตรการควบคุม
โรคระบาด โดยสํานกังานสถิติแห่งชาติร่วมกบัยูนิเซฟท่ีพบวา่ มีครอบครัวถึง ร้อยละ 46.2% ไม่พร้อมใน
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การเรียนในรูปแบบออนไลน์ ปัญหาดงักล่าวน้ีส่งผลให้เด็กบางรายออกจากระบบการศึกษาโดยปริยาย ซ่ึง
เป็นการซํ้ าเติมความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาอยา่งหนกัหน่วง หรืออาจกล่าวไดว้า่ การเรียนออนไลน์นั้นเป็น
สะพานสู่โอกาสของเด็กท่ีมีฐานะทางครอบครัวท่ีดี ขณะเดียวกนัเป็นกาํแพงกั้นโอกาสของเด็กยากจน 
(กานตธี์รา ภูริวกิรัย, 2564) นอกจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัของผูเ้ขา้รับการศึกษาแลว้ยงัมีปัจจยัทางความ
พร้อมของสถาบนัการศึกษาร่วมดว้ย อาทิ ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงงบประมาณสนบัสนุนท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าดว้ยเช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นเป็นขอ้จาํกดัโอกาสท่ีเขา้สู่การศึกษาออนไลน์ ท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น (wefair, 2563) 1) ขอ้จาํกดัทาง
เศรษฐกิจในครัวเรือน 2) ขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสาร 3) ขอ้จาํกดัของนโยบาย 4) ขอ้จาํกดัของ
วฒันธรรมสังคมสงเคราะห์ และ 5) ขอ้จาํกดัของการศึกษาแบบรวมศูนย ์ 
 
ความเหลือ่มล า้จากการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข 

๐ระบบสาธารณสุขของไทยไดเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัโลก เป็นระบบสุขภาพท่ีติดอนัดบัในเอเชีย
และดีเยี่ยมในระดบัสากล๑ (Hfocus, 2562) เป็นประโยคท่ีหลายคนอาจมีความคุน้ชินกบัการพูดถึงระบบ
สาธารณสุขของไทย แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม ความเป็นจริงแลว้การเขา้ถึงระบบสาธารณสุขของเรายงัมีแต่เต็มไป
ดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ มากมาย ซ่ึงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 น้ีทาํให้เราเห็นประเด็นความ
เหล่ือมลํ้าของการเขา้ถึงบริการทางสาธารณสุข ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 

ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงการมีสุขภาพท่ีดีและความปลอดภยัจากวิกฤต
ดงักล่าว ตั้งแต่ปัญหาระดบัเล็กสุดท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคคล เช่น การเขา้ถึงหน้ากากอนามยัหรืออุปกรณ์การ
ป้องกนัท่ีมีคุณภาพ จากการศึกษา ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของ COVID-19 ต่อคนจนเมือง พบว่า ผูต้อบ
แบบสาํรวจในช่วงของการแพร่ระบาดในปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 44.27 พกเจลหรือแอลกอฮอล์เพื่อป้องกนัก่อน
ออกจากบา้นทุกคร้ัง ร้อยละ 29.45 พกบางคร้ัง และร้อยละ 26.28  ไม่พก ทั้งอาจมาจากราคาท่ีค่อนขา้งสูงใน
ช่วงเวลาดงักล่าว (citizenthaipbs.net, 2563) นอกจากน้ียงัพบปัญหาในการเขา้ถึงการตรวจหาเช้ือ COVID-19 
จากการท่ีเช้ือดงักล่าวได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว การตรวจหาเช้ือจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนเกิดความกงัวล 
สาํหรับคนท่ีมีความสามารถทางการเงินก็อาจเลือกตรวจหาเช้ือแบบ Drive Thru โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งรอนาน
และเป็นส่วนตวัอย่างมากมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-3,900 บาท (bangkokbiznews, 2564) แต่สําหรับคน
ระดบัล่างนั้นการเขา้ถึงการตรวจเกิดขอ้จาํกัดหลายประการ อาทิ การตอ้งลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบ
ออนไลน์ ตอ้งเดินทางไปจองคิวในสถานท่ีตรวจขา้มคืน หรือ การจาํกดัจาํนวนผูต้รวจหาเช้ือ การรอตรวจท่ี
ใช้เวลานาน ทาํให้บางรายเสียโอกาสในการหารายไดใ้นวนันั้นไป หรือสถานท่ีตรวจแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมี
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บริการตรวจเฉพาะผูท่ี้เป็นคนไทยเท่านั้น ทั้งท่ีจริงแลว้ประเทศไทยมีแรงงานขา้มชาติเป็นจาํนวนมาก จาก
ขอ้มูลยอดผูติ้ดเช้ือตั้งแต่ช่วง 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กุมภาพนัธ์ 2565 แยกตามสัญชาติพบวา่ นอกจากมี
ประชากรไทยท่ีติดเช้ือจาํนวน 2,163,399 ราย คิดเป็น 83.6% แลว้ยงัพบวา่มีแรงงานขา้มชาติโดย แบ่งเป็น 
เมียนมาร์ 144,383 ราย คิดเป็น 5.6% กมัพูชา 37,895 ราย คิดเป็น 1.5% ลาว 8,991 ราย คิดเป็น 0.3% และ
อ่ืนๆ 232,646 ราย คิดเป็น 9.0%  (WHO THAILAND, 2565) จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นถึงจาํนวนแรงงาน
ขา้มชาติท่ีเขา้มาอาศยัและทาํงานในประเทศไทยจาํนวนมาก แต่รัฐยงัขาดมาตรการในการตรวจหาเช้ือให้กบั
กลุ่มคนดงักล่าวอยา่งครอบคลุม  

ประเด็นในเร่ืองของการเขา้ถึงวคัซีนของประชาชน ท่ีเป็นหน่ึงในปัญหาความเหล่ือมลํ้าช่วงวิกฤต 
COVID-19 ท่ีผา่นมา ดว้ยมาตรการของรัฐท่ีไดใ้ชป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขา้ถึงวคัซีนผา่นการจองโดย
แอปพลิเคชัน่หมอพร้อม ท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงความรอบคอบเน่ืองจากมีประชาชนกลุ่มเส่ียงในกลุ่มผูสู้งอายุ หรือ
ผูท่ี้ไม่พร้อมทางดา้นเทคโนโลย ีส่งผลใหมี้โอกาสในการเขา้ถึงวคัซีนนอ้ยกวา่ประชากรกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
เส่ียง เน่ืองจากประชาชนกลุ่มเหล่าน้ีไม่มีสมาร์ทโฟน และเขา้ไม่ถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ต กรณีท่ีเกิดข้ึนถือเป็น
ความเหล่ือมลํ้าทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงวคัซีนและถือเป็นความเหล่ือมลํ้าทางการเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขอีกขั้น 

ในปี พ.ศ.2564 ไดมี้การปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ.) สามารถตั้งงบประมาณ
เพื่อซ้ือวคัซีนทางเลือกได ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลในการกระจายวคัซีนอยา่งทัว่ถึง อีกทั้ง
ยงัเป็นการแกปั้ญหาความล่าชา้ในการดาํเนินการ แต่อยา่งไรก็ตามการปลดล็อกดงักล่าวมี อบจ. จาํนวนมาก
ท่ีไม่มีศกัยภาพทางการเงินมากพอท่ีจะนาํไปซ้ือวคัซีนทางเลือกเพื่อมาจดัสรรให้กบัประชาชนได ้ซ่ึง อบจ.ท่ี
สามารถซ้ือวคัซีนไดน้ั้นจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีเงินสะสมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ส่วน อบจ.ท่ีงบประมาณจาํกดั
จะไม่สามารถจดัซ้ือวคัซีนทางเลือกหรืออาจซ้ือไดจ้าํนวนน้อย ไดแ้ก่ จงัหวดัอาํนาจเจริญ หนองบวัลาํภู 
นครพนม แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกรณีของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดท้าํการจองวคัซีนซิโนฟาร์ม 11,000 โดส 
แต่ไดรั้บเพียง 1,000 โดส (ศูนยข์อ้มูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2564) รูปแบบการจดัสรรวคัซีน
ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นและตอกย ํ้าให้เห็นถึงความเหล่ือมลํ้ าในการเขา้ถึงวคัซีนของประชาชนในช่วง
วิกฤต COVID-19 น้ี นอกจากน้ียงัพบปัญหาเก่ียวกบัการเขา้ถึงวคัซีนท่ีถูกวิพากษ์ในสังคมถึงเร่ืองการ
กระจายวคัซีน จากรายงานประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2 ของ TDRI  (THE MOMENTUM, 
2565) มีการจดัสรรวคัซีนให้กลุ่ม VVIP หรือกลุ่มคนท่ีรู้จกัมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารของโรงพยาบาล 
หรือมีสถานะเป็นผูอุ้ปถมัภ์รายสําคญัโดยใช้ความสัมพนัธ์ หรือความรู้จกักนัเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้เขา้ถึง
วคัซีนไดเ้ร็วข้ึน ส่งผลให้กลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มเปราะบางไดรั้บวคัซีนอย่างล่าชา้ จึงเกิดเป็นความเหล่ือมลํ้าท่ี
เห็นไดใ้นสถานการณ์ดงักล่าว (ฐานเศรษฐกิจ, 2564)  
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ความเหลือ่มล า้ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม 
 ประเด็นความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงโอกาสทางสังคมน้ี จะกล่าวถึงประเด็นเร่ืองการจดัสวสัดิการ
ของรัฐภายใตว้ิกฤต COVID-19 ท่ีผ่านมาซ่ึงพบถึงปัญหาบางประการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการขอ้มูลท่ี
ลม้เหลว รัฐไดอ้อกแบบมาโดยไม่คาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสังคมทาํให้กลุ่มคนท่ีมีความลาํบากจริงไม่มี
โอกาสท่ีจะเขา้มาเพื่อพิสูจน์ หรือยืนยนัตวัตนไดส่้งผลให้เขา้ไม่ถึงสวสัดิการดงักล่าว การดาํเนินการจึงไม่
เป็นไปตามสิทธิถ้วนหน้า เน้นระบบการพิสูจน์ตัวตนท่ีซับซ้อนยุ่งยาก ไม่ทันต่อสถานการณ์ และ
งบประมาณท่ีใช้ดูแลในเร่ืองของสวสัดิการทางสังคมค่อนขา้งจาํกดั คิดเป็น 3.7 % ของ GDP ซ่ึงถือว่า
ประเทศไทยใชง้บประมาณท่ีตํ่ากวา่หลายประเทศในภูมิภาค ตวัอยา่งเช่น ประเทศเวียดนาม 6.3 % ไตห้วนั 
9.7 % เกาหลีใต ้10.1 % ญ่ีปุ่น 23.1 % (KKP Research, 2564) การเขา้ถึงสวสัดิการจึงเป็นเสมือนการเส่ียง
ดวง เน่ืองจากการจดัสรรงบไม่เพียงพอต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มาตราการเยียวยาแต่ละโครงการจาํเป็นตอ้ง
ลงทะเบียนผา่น     สมาร์ทโฟน ในขณะท่ีบางครัวเรือนไม่สามารถเขา้ถึงการรับสวสัดิการดงักล่าวได ้ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสวสัดิการถว้นหน้า และท่ีผ่านมารูปแบบการจดัสวสัดิการของรัฐจะอยู่บนฐานการสงเคราะห์ 
(Charity-based approach) (กฤษฎา ธีระโกศลพงศ,์ 2564) ไม่ไดต้ระหนกัวา่สวสัดิการเป็นปัจจยัพื้นฐาน และ
เป็นสิทธิท่ีทุกคนพึงไดรั้บ หลายคร้ังท่ีรัฐมองวา่การจดัสวสัดิการให้กบัประชาชนเป็นภาระทางการคลงั แต่
รัฐไม่เคยมองว่าทาํอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้ า ความไม่เท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายพื้นฐานของนโยบายและสวสัดิการสังคม  
 ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนทาํใหส้ังคมไดเ้ห็นความไม่สมบูรณ์ของการจดัสวสัดิการอยา่งทัว่ถึง เพราะ
ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัระบบเศรษฐกิจในระดบัมหาภาคเพียงอยา่งเดียว แต่ยงั
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการดาํรงชีวิตของประชาชนในทุกๆ ระดบั ตั้งแต่เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ผู ้
คา้ขาย คนขบัรถ หมอนวด พนกังานบริการ นกัแสดง ศิลปิน     นกัดนตรี รวมถึงผูท่ี้รับจา้งทัว่ไป หรือท่ีเป็น
แรงงานนอกระบบท่ีมีสัดส่วนถึง 54% (KKP Research, 2564) ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยท่ีไม่มีหลกัประกนัใดๆ 
มารองรับกลุ่มคนเหล่าน้ีซ่ึงมาตรการการช่วยเหลือท่ีรัฐได้ดาํเนินการ ยงัมีผูค้นจาํนวนมากท่ีรัฐเองก็ไม่
สามารถระบุจาํนวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบได ้เพราะมีความบกพร่องเร่ืองฐานขอ้มูล และขาด
การบูรณาการขอ้มูลร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวน้ีเราจะเห็นความเคล่ือนไหวกลุ่มคนต่างๆ 
ไปเรียกร้องทวงถามถึงมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ จากปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นได้
วา่รัฐตอ้งทบทวนนโยบายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน เพื่อเป็นการสร้างหลกัประกนัในอาชีพและความมัน่คง
ในชีวติใหแ้ก่กลุ่มคนท่ีเป็นรากฐานสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ (สถาบนัพระปกเกลา้, 2563)  
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บทสรุป 
 ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยช่วงวิกฤต COVID-19 ท่ีผ่านมา พบว่า สังคมไทยมี
ความเหล่ือมลํ้าค่อนขา้งมาก เร่ิมจากความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ จากการกาํหนดมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทาํใหมี้ผูไ้ดรั้บผลกระทบเป็นจาํนวนมาก กลุ่มคนจนยิง่จนลงกวา่เดิม บางคนตกงาน
กระทนัหนั ขาดรายได ้แบบท่ีไม่มีแผนรองรับมาก่อน ในขณะท่ีคนบางกลุ่มยงัคงสามารถใช้ชีวิตไดอ้ย่าง
ปกติ สามารถทาํงานในรูปแบบออนไลน์ และไดรั้บค่าตอบแทนเท่าเดิม ผูป้ระกอบการบางรายรวมถึงพ่อคา้
แม่คา้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไดจ้ากการใช้เทคโนโลยีในการสร้างอาชีพและรายไดจ้าํนวนมาก 
วกิฤตคร้ังน้ีไดเ้พิ่มช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวยเพิ่มข้ึนไปอีกหลายเท่า 
 ความเหล่ือมลํ้ าทางการศึกษา พบว่าปัญหาดงักล่าวมีความรุนแรงอยู่แลว้เป็นทุนเดิม แต่จากวิกฤต 
COVID-19 ในคร้ังน้ีกลบัยิง่ตอกย ํ้าใหเ้ห็นปัญหามากข้ึน เด็กวยัเรียนจาํนวนมากขาดโอกาสท่ีจะเขา้ถึงระบบ
การศึกษา วกิฤต COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนสถาบนัการศึกษาไดเ้ปล่ียนการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ปัญหาท่ีตามมา คือ สําหรับเด็กบางครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีจะสนับสนุนให้เด็กไดเ้ขา้ถึงการ
เรียนอยา่งเต็มท่ี แต่สําหรับบางครอบครัวท่ีไม่สามารถสนบัสนุนเด็กไดน้ั้นเท่ากบัวา่ มีกาํแพงมากั้นโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กอีกชั้น เป็นสาเหตุใหเ้ด็กบางรายหลุดออกจากระบบการศึกษาไป  

ความเหล่ือมลํ้าทางการเขา้ถึงบริการทางสาธารณสุข นบัเป็นปัญหาสาํคญัและเป็นอุปสรรคต่อการมี
สุขภาพท่ีดีของประชาชน ในช่วงวิกฤต COVID-19 น้ี เราจะพบวา่เกิดขอ้จาํกดัของประชาชนในการเขา้ถึง
บริการทางสาธารณสุข หลายประการ อาทิ ความพร้อมของการเขา้ถึงหนา้กากอนามยัและอุปกรณ์ป้องกนั
อยา่งมีคุณภาพ การตรวจหาเช้ือ การเขา้ถึงการรักษาพยาบาล และการเขา้ถึงวคัซีนอยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการตรวจหาเช้ือหรือการฉีดวคัซีนท่ีมกัมีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทาํให้คนจาํนวนมากท่ี
เขา้ไม่ถึงไดรั้บบริการท่ีล่าชา้กวา่คนอ่ืน 

ความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงสวสัดิการสังคม ในช่วงวิกฤต COVID-19 รูปแบบการจดัสวสัดิการ
ของรัฐไม่ไดเ้ป็นแบบถว้นหนา้ กล่าวคือ ไม่ใช่ประชาชนทุกคนท่ีจะไดรั้บสิทธินั้น และมีการสร้างเง่ือนไข
โดยผูท่ี้จะขอรับสิทธิจาํเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียน และรอลุ้นผลการลงท ะเบียน ขั้นตอน
ดงักล่าวไดส้ร้างความเดือดร้อนให้กบัคนท่ีเขา้ไม่ถึงเทคโนโลยีและผูท่ี้ขาดความรู้ความเขา้ใจการรับสิทธิ
ต่างๆ การช่วยเหลือของรัฐจึงเป็นรูปแบบการสงเคราะห์  

จากปัญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีกล่าวมาแต่ละดา้นนั้นจะพบวา่ เทคโนโลยีจะเป็นปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบัความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดข้ึน คนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเทคโนโลยีจะมีโอกาสเขา้ถึง หรือสามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินชีวิตในภาวะวิกฤต COVID-19 ไดเ้ป็นอยา่งดี ตั้งแต่การทาํงาน การประกอบ
อาชีพสร้างรายได้มีความได้เปรียบมากกว่าคนท่ีไม่มีต้นทุนทางเทคโนโลยี ส่วนในเร่ืองของการศึกษา
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เทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างสะดวก แต่เด็กบางคนท่ี
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออาํนวยจะเป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการเขา้ถึงการศึกษา และอาจทาํให้
เด็กบางคนหลุดจากระบบการศึกษาไป นอกจากน้ีเทคโนโลยยีงัทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงบริการ
ทางสาธารณสุข ในเร่ืองของการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจหาเช้ือ และการลงทะเบียนจองวคัซีน 
รวมทั้งการเขา้ถึงสวสัดิการของรัฐท่ีไดอ้อกแนวทางการรับสิทธิต่างๆ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ส่งผล
ใหป้ระชาชนท่ีเขา้ไม่ถึงเทคโนโลยไีดเ้สียโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์ดงักล่าว 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย ‚คนดี๑  ในการ
เมืองไทยสมยัใหม่ และศึกษาการเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยม ‚คนดี๑ ในการเมืองไทยสมยัใหม ่
ในช่วงปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2562 พบว่า วาทกรรมดงักล่าวถูกใช้เพื่ออธิบายคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้กครองและผูค้นในสังคม ผูป้กครองคนดี หมายถึง ผูป้กครองท่ีมีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล และ
นาํมาซ่ึงประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง ต่อมา คนดีในสังคม คือ คนท่ีมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ รู้จกั
ทดแทนคุณแผ่นดิน และวาทกรรมคนดีถูกใช้ในลกัษณะท่ีมีความหมายแตกต่างออกไปจากเดิม คือ การ
สร้างความหมายท่ีใชเ้พื่อลดทอนความชอบธรรมของคนดี วจิารณ์ผูใ้ชค้าํวา่คนดีนิยามตนเอง ตลอดจนสร้าง
ความหมายใหม่ของคาํวา่คนดีท่ีผกูโยงเขา้กบัความเป็นประชาธิปไตย  
 การเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี เกิดข้ึนในลกัษณะของการเพิ่มเติมความหมาย
ของคาํวา่คนดีใหมี้คุณสมบติัท่ีมากยิง่ข้ึน  และเกิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการเกิดการวิพากษก์ารใช้
และความหมายของคนดี ตลอดจนเกิดการสร้างนิยามความหมายใหม่ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวลว้นเป็นผล
มาจากบริบททางสังคมและการเมืองในสังคมไทย  
 

ค าส าคญั: วาทกรรม, วาทกรรมชาตินิยม, วาทกรรมคนดี, คนดี, การเมืองไทยสมยัใหม่ 
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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 
 

บทน า 
สังคมไทยปกคลุมดว้ยวาทกรรมทางการเมืองท่ีหลากหลายแตกต่างกนั วาทกรรมชาตินิยม คือหน่ึง

ในวาทกรรมท่ีถูกใช้ในสังคมไทย โดยเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างความคิด ความเช่ือในความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกันของคนในชาติ ผ่านการนําเสนอในรูปแบบความรักชาติ  เพื่อให้เกิดการมีเป้าหมายร่วมกัน มี
ความรู้สึกถึงความตอ้งการทาํเพื่อบา้นเมือง การนาํเสนอวาทกรรมชาตินิยมมกักระทาํผา่นผูมี้อาํนาจในสังคม 
อาทิ รัฐบาล วาทกรรมชาตินิยมประกอบสร้างด้วยวาทกรรมย่อยจาํนวนมาก (พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, 
2555) โดยรูปแบบหน่ึง คือ วาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ย ๐คนดี๑ 
 วาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ยคนดี หรือ วาทกรรมคนดี ในท่ีน้ี คือ การใช้คาํว่าคนดี ในการอา้งอิงถึง
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีพึงประสงค ์ และการระบุถึงแนวทางปฏิบติัในการเป็นคนดี 

ช่วงเวลาท่ีชดัเจนของการเกิดข้ึนของวาทกรรมคนดี ไม่มีความแน่ชดัซ่ึงเป็นปกติของวาทกรรมท่ีถูก
ใชใ้นสังคม คือ ไม่สามารถระบุจุดเร่ิมตน้ท่ีมา หรือผูเ้ป็นเจา้ของวาทกรรมไดอ้ยา่งเจาะจง (ธงชยั วินิจจะกูล 
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อา้งถึงใน (2534: 23-24) อา้งถึงใน สิทธิชยั, 2557, น.7) ผูศึ้กษาจึงไดค้ดัเลือกช่วงเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2534 
ถึง พ.ศ. 2562 ดว้ยเพราะเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ. 2534 ภายหลงัการเกิดรัฐประหาร 
นาํไปสู่การเรียกร้องนายกรัฐมนตรีท่ีมีคุณธรรม (ชูวสั ฤกษศิ์ริสุข อา้งถึงใน ประชาไท, 2555) และช่วงเวลา
ใหห้ลงัจากนั้นปรากฎเร่ืองราวของการก่อร่างการใชว้าทกรรมคนดี ผา่นการให้ความหมายในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง อาทิ การเกิดรัฐประหาร การ
เลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 (บีบีซีไทย, 2562) ตลอดจนในช่วงเวลาแห่งการชุมนุมประทว้งทางการเมืองในปี พ.ศ. 
2564 (The Momentum, 2564) จะเห็นวา่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วาทกรรมคนดียงัไดรั้บการใชเ้ร่ือยมา ต่าง
เพียงช่วงเวลา สถานการณ์ และอาจมีความแตกต่างในความหมายท่ีตอ้งการส่ือสาร 

ในอดีตไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัวาทกรรมชาตินิยม และวาทกรรมยอ่ยอยา่งวาทกรรมคนดีหลากหลาย
แง่มุมในการวจิยั โดยมีลกัษณะการศึกษาท่ีมุ่งไปท่ีการปรากฏของรูปแบบวาทกรรมในสังคมผา่นการศึกษา
แถลงการณ์ของรัฐบาลหรือตวับทอ่ืน ๆ ถึงลกัษณะและเป้าหมายท่ีใช้สร้างความชอบธรรมให้กบัการมีอยู่
ของรัฐบาล รัฐบาลนิยม และสถาบนัการเมืองอ่ืน ๆ(พิมพาภรณ์, 2555, น.217-218) ทั้งยงัมีการสํารวจการมี
อยู่ของวาทกรรมชาตินิยมในแบบเรียนท่ีใช้จริงในระดบัประถมศึกษา โดยวาทกรรมนั้นไดมุ้่งเน้นด้านท่ี
แตกต่างแต่สอดคลอ้งกนั อยา่งเช้ือชาติ วฒันธรรมท่ีงดงามของไทย และสถาบนักษตัริย ์แสดงให้เห็นวา่รัฐมี
ความพยายามถ่ายทอดความเป็นชาตินิยมในหลายรูปแบบและช่องทาง (สิทธิชยั, 2557) 
นอกจากนั้น มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ๐การเมืองคนดี๑ โดยศึกษาลกัษณะของการขบัเคล่ือนแนวคิดและ
ขบวนการการเคล่ือนไหวทางการเมืองในนามของคนดี ซ่ึงศึกษาความคิด ความเช่ือในการแสดงออกซ่ึงการ
ขบัเคล่ือนขบวนการของกลุ่มท่ีเรียกตนเองวา่คนดี ผูพ้ิทกัษไ์วซ่ึ้งความดีงาม และธาํรงชาติบา้นเมือง (อภิชาต 
สถิตนิรามยั และอนุสรณ์ อุณโณ, 2560, น.11) งานวิจยัเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกซ่ึงลกัษณะการ
ใช ้และแนวคิดท่ีแฝงอยูใ่นวาทกรรมอนัถูกผลิต ส่งต่อในสังคม อีกทั้งยงัสะทอ้นถึงบริบทสังคมท่ีประกอบ
สร้างวาทกรรม  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์การใชว้าทกรรม การเปล่ียนแปลงรูปแบบของวาทกรรม
ชาตินิยม ๐คนดี๑ ในการมืองไทยสมยัใหม่ อนัเป็นการเจาะจงวาทกรรมยอ่ยของวาทกรรมชาตินิยม นัน่คือ
วาทกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองราวของคนดี หรือ วาทกรรมคนดี  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีเน้ือหาประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ยคนดีในการ
เมืองไทยสมยัใหม่ จากวาทกรรมตวัอยา่งท่ีไดรั้บการนาํเสนอสู่สังคม และศึกษาการเปล่ียนแปลงของการใช้
และนิยามวาทกรรมโดยพิจารณาบริบททางสังคม การเมือง และแนวคิดต่างๆ ในสังคมท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อวเิคราะห์การใชว้าทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ย ๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมยัใหม่ ในช่วงปี  

พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562 
2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยม ๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมยัใหม่ ในช่วงปี 

พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562 
 

ตัวแบบการวเิคราะห์ 
 
 
 
 
                  
 
 

  สาเหตุ       ผล        ความเปล่ียนแปลง 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. วาทกรรม คือ เร่ืองราวท่ีมากกวา่การพูด (Foucault อา้งถึงใน Rachel Adams, 2560) อาจกล่าวได้
วา่ คือ การส่ือสาร ผา่นการพดู การเขียน รูปภาพ ท่าทาง หรือการแสดงออกรูปแบบอ่ืนๆท่ีสามารถส่งต่อสาร
ออกไป โดยสารเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างผา่นกระบวนการสร้างความหมายและอตัลกัษณ์ มีเจตนา
ของผูส่้งและความรับรู้ของผูรั้บสาร อีกทั้งอาํนาจกาํกบัอยู ่(วรพงศ ์ไชยพฤกษ,์ ม.ป.ป.) อยา่งไรก็ตาม สารท่ี
ส่ือสารนั้น อาจไม่จาํเป็นต้องมีความสอดคล้องกันในเน้ือหา หรือมีรากเหง้ามาจากอุดมการณ์ และชุด
ความคิดใด ๆ แต่สารดงักล่าวยงัคงเป็นผลผลิตของการส่ือสารทางวาทกรรม มีการผลิตซํ้ าทางวาทกรรม
ปรากฏเป็นเร่ืองราวท่ีปกคลุมสังคม (ธงชัย (2534: 23-24) อา้งถึงใน สิทธิชัย, 2557, น.7) วาทกรรม มี
รูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในฐานะอุดมการณ์ และในฐานะท่ีเป็นสถาบนั ซ่ึงลว้นแตกต่างกนัตามบริบทของ
การประกอบสร้าง การใช ้และการนาํเสนอวาทกรรม 

บริบททางการเมอืง 
๒ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง 
๒ การชุมนุมประทว้ง 
๒ การรัฐประหาร 
๒ การเลือกตั้ง 

การใช้วาทกรรม 
๒ ลกัษณะ/รูปแบบการใช ้
๒ ความหมายท่ีรับรู้ร่วมกนั
ของผูค้นในสงัคม 
 

 

ความเปลีย่นแปลงของวาทกรรม 
๒ ลกัษณะ/รูปแบบการใช ้
๒ ความหมายท่ีรับรู้ร่วมกนัของ
วาทกรรมในกลุ่มผูใ้ชแ้ละผูค้นใน
สงัคม 
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 วาทกรรมในฐานะท่ีเป็นอุดมการณ์ (ideology) คือ วาทกรรมท่ีมีฐานะเป็นตวัแทนของชุดความคิด
และเช่ือมโยงระหว่างความเช่ือและพฤติกรรมเขา้ดว้ยกนั โดยทาํหน้าท่ีกาํกบัการผลิตการส่ือสารรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความรับรู้ของผูค้น วาทกรรมจะปฏิบติัการควบคู่ไปกบัการมีกลไกกาํกบัความสัมพนัธ์ 
(dispositive) ของผูใ้ช้วาทกรรมท่ีสร้างความชอบธรรมให้กบัวาทกรรม แฝงไปดว้ยวิถีปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆ 
และผลิตสร้างสํานึกการแยกแยะความเป็นพวกเดียวกนั มีลกัษณะการมองแบบคู่ตรงขา้ม โดยมองกลุ่มท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตนในลกัษณะของคู่แข่งหรือเป็นศตัรู ลกัษณะของการใชว้าทกรรมจึงเป็นการเน้นส่ิงท่ีเป็นบวก
เก่ียวกบัพวกเราหรือกลุ่มตนเองผูน้าํเสนอวาทกรรม (us) และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นลบเก่ียวกบัพวกเรา ขณะท่ี
กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตนหรือพวกเขา (they) ใหเ้นน้ส่ิงท่ีเป็นลบและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นบวก 
 วาทกรรมในฐานะท่ีเป็นสถาบนั (discursive institution) คือ การพิจารณาสถาบนัทางสังคมวา่มีการ
ก่อร่างข้ึนมาจากโครงข่ายของวาทกรรม เพื่อให้เป็นไปเพื่อการส่งสาร และวาทกรรมนั้นมีท่ีมาจากการสรร
สร้างร่วมกนัของผูแ้สดง (actors) ในทางสังคมท่ีมีจุดร่วมทางความคิด และการยอมรับนิยามความจริงชุด
หน่ึงร่วมกัน โดยปฏิบติัการดังกล่าวเป็นการผลิต สร้างความจริงจากการใช้กลวิธีทางภาษา กฎเกณฑ ์
แนวทาง วถีิปฏิบติัท่ีคอยกาํกบัเกิดเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเป็นรูปร่างข้ึนมาในลกัษณะองคก์ร องคป์ระกอบ
ทั้งหลายกอปรเกิดสถาบนัทางสังคมท่ีมีความเฉพาะทาง ในทศันะของฟูโกตเ์ห็นวา่ สถาบนัเช่นน้ีเองท่ีทาํให้
อาํนาจกระทาํต่อตวัของผูค้นอยา่งรุนแรงแต่ผูค้นท่ีถูกอาํนาจกระทาํไม่รู้ตวั กลบักลายเป็นการฝึกวินยัให้มี
ความเช่ือง เกิดการผลิตซํ้ า และส่งต่อผลผลิตของอาํนาจท่ีตนถูกกระทาํนั้นต่อไปโดยไม่รู้ตวั (Foucault, 
1997 อา้งถึงใน สามชาย, 2561,น.46) การให้ความสําคญัต่อผูท่ี้มีทกัษะความรู้ท่ีเจาะจงในสถาบนั เป็นการ
ให้การยอมรับ และมอบอาํนาจให้กบัคนบางกลุ่มให้มีอภิสิทธ์ิและอาํนาจมากกว่าคนอ่ืน ๆ และส่งเสริมให้
เกิดการกดทบักลุ่มคนท่ีมีอาํนาจนอ้ยกวา่ อาํนาจในสถาบนัจึงมีความเขม้ขน้และดาํเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน 
เพราะถูกผูกขาดไวก้บัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและแยกขาดจากคนอ่ืนๆ มากกว่านั้น วาทกรรมเชิงสถาบนัยงั
ปรากฏให้เห็นการเปล่ียนแปลง ปะทะ และประสาน ในภาคปฏิบติัการอนัส่งผลถึงโครงสร้างหลกัของ
สถาบนั อีกทั้งยงัเผยให้เห็นการเช่ือมร้อยของโครงข่ายวาทกรรม วาทกรรมท่ีแทรกซึมอยูใ่นสังคมนั้นดาํรง
อยูผ่า่นปฏิบติัการทางวาทกรรม คือ กระบวนการสรรสร้างความหมายจากการควบรวมกนัของทรัพยากรต่าง 
ๆในสังคม จากการผลิตสร้างตวับท ไปสู่การนาํเสนอ และสุดทา้ยคือการบริโภควาทกรรมของผูค้นในสังคม 
เม่ือวาทกรรมถูกนาํเสนอออกไป ยงัก่อให้เกิดปฏิบติัการทางสังคมซ่ึงก่อให้เกิดขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั หรือ
แนวคิดความเช่ือในสังคมอีกดว้ย (สามชาย, 2561, น.45-52) 
 2. การวเิคราะห์วาทกรรมแนววพิากษข์องนอร์แมน แฟร์คลฟั มุ่งศึกษาความเป็นไปของวาทกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความเป็นเจา้ (hegemony) ในสังคม ผา่นการศึกษาบริบทแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดวาทกรรม โดยเฉพาะ
ความผดิพลาดทางสังคมท่ีบ่อนทาํลายความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์อาทิ ความรุนแรง และความอยุติธรรม เพื่อ
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เป็นประเด็นในการวิเคราะห์ และสํารวจอุปสรรคท่ีทาํให้ความผิดพลาดท่ีหล่อเล้ียงวาทกรรมไวไ้ม่สามารถ
ถูกเขา้ปะทะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และดาํรงอยูใ่นสังคมต่อไป (สามชาย, 2561, น.135-138)  
3. วาทกรรมชาตินิยม คือ เคร่ืองมือในการผลกัดนัและสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชาติ โดย
มกัมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือชาติ สถาบนักษตัริยแ์ละวฒันธรรมไทย  
วาทกรรมชาตินิยม ด้านเช้ือชาติ คือ การอธิบายให้เห็นถึงความสําคญัของเช้ือชาติ ท่ีมีความสามคัคีเป็น
ปึกแผน่ มีความเฉลียวฉลาด และมีความสามารถในการปรับตวัเพื่อใหด้าํรงสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน 
ดา้นสถาบนักษตัริย ์คือการให้ความสําคญัอย่างสูงสุดต่อสถาบนัฯ เน่ืองดว้ยมีความสําคญัต่อความเป็นไป
ของชาติ เอกราชและเอกภาพจะเกิดข้ึนมิได ้อีกทั้งยงัสร้างคุณประโยชน์อย่างมากแก่สังคมไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติซ่ึงก่อร่างจากความจงรักภักดีและความศรัทธาของ
ประชาชน ส่งผลให้สถานะของสถาบนักษตัริยจึ์งอยูใ่นสถานะท่ีถูกละเมิดมิได ้เทิดไวด้ว้ยความเคารพจาก
คนในสังคม การผกูโยงเขา้กบัความเป็นเอกราชของชาติตามความตอ้งการของรัฐ เป็นไปเพื่อเป็นสัญญะของ
การห้ามไม่ให้ผูใ้ดแตะตอ้งเร่ืองเอกภาพของชาติท่ีส่ือความหมายผ่านสถาบนักษตัริยอี์กทางดว้ย (สิทธิชยั, 
2557, น.58-78) อย่างไรก็ดี แนวคิดชาตินิยมท่ีนับถือพระราชา หรือ ๐ชาตินิยมแบบไทย ๆ๑ ผ่านการยก
สถานะของสถาบนักษตัริยใ์ห้อยูใ่นสถานะสูงส่ง ไม่สามารถแตะตอ้งได ้(ธงชยั วินิจจะกูล อา้งถึงใน บีบีซี
ไทย, 2562) โดยแนวคิดดงักล่าวปฏิบติัการผา่นการสร้างประวติัศาสตร์เร่ืองเล่าโดยรัฐ นาํเสนอความสําคญั
ของชาติ ศาสนา และกษตัริย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กษตัริยใ์นฐานะท่ีเป็น ๐หวัใจของชาติ๑ ผูน้าํท่ีสมบูรณ์ดว้ย
คุณธรรมและจริยธรรม (ชยัพงษ ์สาํเนียง, 2563) 

ดา้นวฒันธรรม วฒันธรรมไทย หมายถึง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ฯลฯการนาํเสนอ
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปเพื่อแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์และงดงาม โดยเป็นวฒันธรรมท่ีรู้จกัปรับตวั ไดรั้บ
การยอมรับจากสากล ควรค่าแก่การรักษาไว ้อีกทั้งวฒันธรรมไทยยงัมีความเหนือกวา่วฒันธรรมอ่ืนส่งผลให้
เกิดความรู้สึกชาตินิยม (สิทธิชยั, 2557, น.58-81)  

นอกจากนั้น วาทกรรมชาตินิยม ยงัถูกใช้โดยผูมี้อาํนาจอย่างรัฐบาล ก่อให้เกิดแนวคิดในรูปแบบ 
๐รัฐบาลนิยม๑ คือ การนาํเสนอวา่รัฐบาล คือ สถาบนัท่ีกระทาํคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ การกระทาํใดๆ
ของรัฐบาลลว้นเป็นส่ิงท่ีดีทั้งต่อความมัน่คงของชาติ และมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ รัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐเป็นผูท่ี้ถือครองความชอบธรรมในการใชว้าทกรรมเหล่าน้ี (พิมพาภรณ์, 2555, น.218) 
 4. แนวคิดผู ้ปกครองท่ีดีในการเมืองไทยกับการอธิบายสถานะของผูป้กครองและความเป็น
ประชาธิปไตย สํานกัคิดประเพณีใชแ้นวคิดอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ  มุ่งเนน้การอธิบายสถานะอนัชอบ
ธรรมของระบอบกษตัริย์ผ่านการอธิบายการข้ึนครองราชย์ของพระมหากษตัริย์ไทย เกิดข้ึนโดยความ
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เห็นชอบจากชุมชนการเมือง อนัส่งผลให้พระองคอ์ยูเ่หนือราษฎรเพียงผูเ้ดียว ท่ามกลางราษฎรทุกคนท่ีเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น นอกจากการแบ่งกลุ่มระหว่างกลุ่มท่ีจงรักภกัดี และไม่จงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย ์มากกว่านั้น ผูป้กครองเกิดข้ึนไดเ้พราะมีคนมากมายและแตกต่างกนัทางฐานะ อาชีพมา
ประชุมร่วมกนั และเกิดการสมมติผูป้กครองข้ึนผา่นอาณัติสัญญาณแสดงออกซ่ึงการยอมรับตามวฒันธรรม
ประเพณี ผูป้กครองจะสังเกตดว้ยญาณทศันะถึงการยอมรับนั้น สาํนกัประเพณีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อกลุ่มคน
ชั้นกลางและผูท่ี้มีการศึกษา โดยพวกเขายอมรับแนวคิดและการอธิบายท่ีวา่การปกครองของไทยมีแนวโนม้
ท่ีจะเป็นประชาธิปไตยจากการนําของพระมหากษัตริย์อยู่ก่อนแล้ว และการปกครองของไทยคงเป็น 
๐ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์พร้อมดว้ยผูป้กครองท่ีทรงคุณธรรม๑ (นครินทร์, ม.ป.ป., น.216-237) อย่างไรก็
ตาม ผูป้กครองในการเมืองไทยยงัเก่ียวขอ้งกบับุญและบารมี อาํนาจทางศีลธรรม เป็นการพึ่งพา ๐คนดี๑ ใน
การปกครอง คนดีท่ีแตกต่างจากนกัการเมืองท่ีมุ่งแต่ผลประโยชน์ (อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.106-110) 
 

วธิีการวจิัย 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเอกสารผา่นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัอาศยัวิธีการในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 1 รูปแบบ คือ การศึกษาเอกสาร เอกสารท่ีจะใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  เอกสารชั้นตน้ (Primary Data) คือ ขอ้มูลท่ียงัไม่ผา่นการวเิคราะห์และสังเคราะห์ โดยในงานวิจยั

น้ีขอ้มูลลกัษณะดงักล่าวไดม้าจากเอกสารอยา่ง ถอ้ยแถลง หนงัสือพิมพอ์อนไลน์ อินเทอร์เน็ต และส่ือสังคม
ออนไลน์อย่าง ทวิตเตอร์ (twitter) ได้แก่ เอกสารท่ีมีข้อความประเภทท่ีแสดงออกซ่ึงทรรศนะของผูน้ํา
รัฐบาล รัฐบาล สถาบนัการเมือง หรือ นกัการเมืองท่ีไม่ใช่รัฐบาล เก่ียวกบัคนดีในการเมืองไทยสมยัใหม่ 
โดยมีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ข่าวสารและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนอผูป้กครองท่ีเป็นคนดี  
 (2) ขอ้ความในส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง ทวิตเตอร์  การเก็บขอ้มูลผา่นช่องทางสังคมออนไลน์อยา่ง
ทวิตเตอร์นั้น ดว้ยเพราะถือเป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีผูใ้ช้จาํนวนมาก ทั้งบุคคลทัว่ไปและนกัการเมือง มีการใช้
ช่องทางดงักล่าวในการเผยแพร่ความรู้ แสดงความเห็นเก่ียวกบัประเด็นทางการเมืองและสังคมต่างๆอย่าง
หลากหลาย (เดือนเพญ็ จุย้ประชา, ม.ป.ป.) รวมไปถึงเร่ืองราวของคนดีดว้ย 

2. เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) คือ ขอ้มูลท่ีผา่นการวเิคราะห์มาในระดบัหน่ึง ทาํให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์การวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยในงานวิจัยน้ีข้อมูลลักษณะดังกล่าวได้มาจากเอกสาร 
บทความวชิาการ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และหนงัสือ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชแ้นวทางการวเิคราะห์ตามแนวคิดการวเิคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ ์(Critical 
Discourse Analysis) ของ นอร์แมน แฟร์คลฟั (Norman Fairclough) (สามชาย, 2561,น.135-145) ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์วาทกรรมท่ีให้ความสําคญักบัอาํนาจทางสังคมสะทอ้นผา่นการพูด ตวับท และการแสดงออกเพื่อ
การส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ ในบริบททางสังคมและการเมืองท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์วาทกรรม 3 
ดา้น คือ ตวับท (text) ปฏิบติัการทางวาทกรรม (discursive practice) และปฏิบติัการทางสังคม (social 
practice) โดยการวเิคราะห์จะอธิบายถึง 3 ดา้นดงักล่าววา่มีความสัมพนัธ์ เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกนั โดยมี
ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. วิเคราะห์ตวับท(text) อนัเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางคาํพูด ท่ีมาจากบุคคลหรือสถาบนัทาง
การเมือง อย่างรัฐบาล สถาบนัทางการเมือง และนกัการเมืองท่ีไม่ใช่รัฐบาล ท่ีแสดงทรรศนะเก่ียวกบัวาท
กรรมชาตินิยมวา่ ๐คนดี๑ เพื่อพิจารณาวา่ตวับทเหล่านั้นผลิตหรือส่ือความหมายอยา่งไรบา้ง 
 2. วิเคราะห์ปฏิบติัการทางวาทกรรม (discursive practice) หรือกระบวนการผลิตสร้างวาทกรรม
ชาตินิยมวา่ดว้ย ๐คนดี๑ โดยศึกษาและวเิคราะห์บริบทในห้วงเวลาการสร้างวาทกรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการ
สร้างความหมายอยา่งไร ประกอบกบัวเิคราะห์ผูเ้สนอตวับท ประเด็นท่ีใชน้าํเสนอ แนวทางการเผยแพร่วาท
กรรม และกลุ่มคนท่ีตอ้งการส่ือสาร มากไปว่านั้นคือ การซึมซับตวับทท่ีถูกนาํเสนอของคนในสังคมเพื่อ
สร้างความเขา้ใจต่อหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของการสร้างวาทกรรม 

3. วิเคราะห์ปฏิบติัการทางสังคม (social practice) วิเคราะห์อิทธิพล บทบาทของวาทกรรมท่ีส่งผล
ต่อผูค้นในสังคม วา่มีลกัษณะอยา่งไร โดยใชแ้นวคิดวเิคราะห์วาทกรรมเชิงวพิากษ ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
งานวิจยัช้ินน้ีมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนแรก คือ การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ย 

๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมยัใหม่  และส่วนท่ีสอง คือ การเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ย ๐คนดี๑ 
ในการเมืองไทยสมยัใหม ่

การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่ 
1. ๐คนดี๑ กบัความเป็นชาติและศีลธรรม 

วาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดีท่ีเก่ียวโยงกบัความเป็นชาติและศีลธรรมถูกระบุถึงคุณลกัษณะและแนวทาง
ของผูป้กครองและคนในสังคมในการเป็นคนดี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ผูป้กครอง ๐คนดี๑ และ ๐คนดี๑ 
ในสังคม 
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1) ผูป้กครอง ๐คนดี๑  
วาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีในลกัษณะน้ีใช้เพื่ออธิบายถึงคุณสมบติัของผูป้กครอง ผ่านการ

อา้งอิงความสําคญัของคนดีในการปกครองบา้นเมือง ทั้งน้ีคุณสมบติัของผูป้กครองคนดี คือ เป็นผูน้าํท่ีมี
คุณธรรม มีธรรมะ ศีลธรรมและไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ดว้ยคุณสมบติัของผูป้กครองคนดีเหล่าน้ี 
จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้นดีไดเ้ขา้สู่อาํนาจการปกครอง และเม่ือ
ผูน้าํเป็นคนดีจะนาํไปสู่ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งไดใ้นทา้ยท่ีสุด 

การปรากฏข้ึนของผูน้าํท่ีมีคุณธรรมเกิดข้ึนภายหลงัจากมีการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534 โดยคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยเหตุแห่งการรัฐประหารระบุวา่เก่ียวพนักบัการฉ้อฉลท่ีร้ายแรง
ของคณะผูบ้ริหารประเทศและขา้ราชการระดบัสูง มีความพยายามบิดเบือนคดีลม้ลา้งสถาบนักษตัริย ์เกิด
เผด็จการรัฐสภา และพยายามนาํกองทพัไปอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของนกัการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีนาํมาซ่ึงความไม่
สงบและระสํ่ าระส่าย (สํานกังานอยัการสูงสุด, 2534, น.1-5 อา้งถึงใน ธาํรงศกัด์ิ เพชรเลิศอนนัต,์ 2561, น.
174-175) หลงัจากเหตุการณ์รัฐประหาร อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกดัพรรคพลงั
ธรรม นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนวล ไดก้ล่าวถึง การมีรัฐบาลชัว่คราวท่ีจาํเป็นตอ้งมีผูน้าํท่ีมีคุณธรรม เพื่อเรียก
ศรัทธาจากประชาชน (มือเก่า [นามแฝง], 2559)  เหตุการณ์ทางการเมืองขณะนั้นทาํให้ประชาชนเกิดความ
ส้ินศรัทธาในการเมืองไทย และอาจหมายรวมถึงรัฐบาลท่ีปกครองประเทศ นํามาสู่มุมมองว่าผูน้ําท่ีมี
คุณธรรมของรัฐบาลชั่วคราวจะสามารถเรียกความศรัทธาของประชาชนกลบัมาได้ และคุณสมบติัการมี
คุณธรรมสามารถกูว้กิฤติศรัทธาทางการเมืองในสังคมไทยได ้

ต่อมาไดเ้กิดการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องนายกคุณธรรมท่ีมาจากการเลือกตั้งภายหลงัการรัฐประหาร 
เพราะประชาชนมองว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมทางการเมือง มีท่ีมาท่ีไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ประชาธิปไตย ประชาชนจึงเรียกร้องนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง และมีคุณธรรม การปรากฏข้ึนของ
ผูน้าํท่ีมีคุณธรรมในห้วงเวลาน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากคือ 
๐พุทธทาสภิกขุ๑ จึงเป็นไปไดว้่าคุณสมบติันั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากพระภิกษุรูปดงักล่าว (ชูวสั อา้งถึงใน 
ประชาไท, 2555) ยงัผลใหเ้กิดการเรียกร้องผูน้าํท่ีแมว้า่มาจากการเลือกตั้งแลว้ยอ่มจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีคุณธรรม
ควบคู่ดว้ย อยา่งไรก็ดี การเรียกร้องความมีคุณธรรมในตวัผูน้าํยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากแกนนาํการเคล่ือนไหว 
อยา่ง นายจาํลอง ศรีเมือง ซ่ึงมีภาพลกัษณ์ของความเป็นคนดี มีคุณธรรม (ชชัฎา กาํลงัแพทย,์ ม.ป.ป., น.4-5) 
ทั้งน้ี การเรียกร้องผูน้าํท่ีมีคุณธรรมยงัสอดคลอ้งกบัคติเร่ืองผูป้กครองท่ีดีคุณลกัษณะการมีคุณธรรมจึงมี
ความจาํเป็น และกลายมาเป็นคุณสมบติัท่ีผูชุ้มนุมใชก้ารเรียกร้องนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยงัสะทอ้นให้
เห็นวา่ผูน้าํท่ีมาจากการเลือกตั้งและมีคุณธรรมจะสามารถอยูใ่นตาํแหน่งไดอ้ยา่งชอบธรรมทางการเมือง  
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เม่ือกาลเวลานาํพาความเปล่ียนแปลงทางการเมืองมาสู่สังคม คุณสมบติัท่ีถูกนาํเสนอต่อมาคือ ผูน้าํคนดีไม่
จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ลกัษณะของผูน้าํดงักล่าวปรากฎข้ึนในการเคล่ือนไหวของประชาชนในปี 
พ.ศ.2556 ในช่ือ ๐คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข๑ (กปปส.) ภายใตแ้นวคิด ๐ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง๑ ความตอน
หน่ึงของการปราศรัยของแกนนํา ได้ระบุถึงการได้มาซ่ึงนายกรัฐมนตรี ว่า ๐…สภาประชาชนจะเป็นผู ้
คดัเลือกคนดีท่ีไม่ใช่คนของพรรคการเมืองใดข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี…๑(สุเทพ เทือกสุบรรณ อา้งถึงใน 
ประชาไท, 2556) ทั้ งน้ี สภาประชาชนผูไ้ด้รับหน้าท่ีให้เลือกคนดีมาดาํรงตาํแหน่งผูน้ํา มีท่ีมาจากการ
เลือกสรรโดยกลุ่ม กปปส. และมาจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยระบุถึงความจาํเป็นของคนดีในการดาํรง
ตาํแหน่งผูน้าํทางการเมือง และมาจากสภาประชาชน เน่ืองจากรัฐสภาไม่สามารถทาํให้การเมืองมีการปฏิรูป
เกิดข้ึนได ้จึงจาํเป็นตอ้งจดัตั้งสภาประชาชนข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ (ฐิติกร สังขแ์กว้ และอรรถสิทธ์ิ พาน
แกว้, ม.ป.ป.) กลุ่มการเคล่ือนไหวของ กปปส. ขบัเคล่ือนมวลชนดว้ยเง่ือนไขของการใช้โอกาสจากความ
กงัวลเร่ืองพระราชบญัญติันิรโทษกรรม และรวบรวมขบวนการต่อตา้นทกัษิณขบวนอ่ืนๆเขา้ดว้ยกนั ผ่าน
การเคล่ือนไหวกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก เปิดทางให้มีการปฏิรูปประเทศ ผ่านการจัดตั้ งสภา
ประชาชนและใหมี้นายกรัฐมนตรีคนกลาง(อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.51-60) 

การสร้างมุมมองต่อคุณสมบติัของผูป้กครองว่าตอ้งเป็นคนดี เพราะคนดียอ่มไดรั้บการคดัเลือกมา
ทาํหน้าท่ีผูน้าํ คนดีจึงยงัคงเป็นอีกหน่ึงคาํท่ีถูกนาํมาสร้างความหมายให้กบัผูป้กครองท่ีสมควรแก่การได้
อาํนาจผา่นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยการปฏิรูป และบ่งช้ีวา่การปฏิรูปทางการเมืองท่ีไดรั้บ
การนาํเสนอตอ้งการให้ไดน้ายกรัฐมนตรีท่ีเป็นคนดี และอีกคุณลกัษณะหน่ึง คือคนดีท่ีไดรั้บเลือกนั้นไม่
สังกดัพรรคการเมือง คุณสมบติัน้ีสอดคลอ้งกบัการไม่ตอ้งการการปฏิรูปการเมืองผ่านระบบรัฐสภา ท่ีตอ้ง
อาศยันกัการเมืองในกระบวนการซ่ึงลว้นสังกดัพรรคการเมือง  

ภายหลงัจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากนั้นไดมี้
การร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ข้ึน โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบบั
ใหม่ไดมี้การปรับเปล่ียนบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง และคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดย
บทบญัญติัมาตรา 272 ในหมวดบทเฉพาะกาล มีสาระสําคญัคือ หากไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจาก
รายช่ือท่ีพรรคการเมืองเสนอไวไ้ดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใด สามารถเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรายช่ือท่ี
พรรคการเมืองเสนอมาได ้และบุคคลนั้นไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งเช่นกนั หรือท่ีรู้จกัในฐานะ 
๐นายกรัฐมนตรีคนนอก๑ มาตราดงักล่าวก่อให้เกิดความกงัวลต่อท่ีมาของนายกรัฐมนตรี และถูกวิจารณ์ถึง
การเปิดช่องทางให้มีนายกรัฐมนตรีท่ีไม่ได้ถูกนาํเสนอช่ืออย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเขา้สู่อาํนาจ 
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(iLaw, 2559) ทั้งน้ี ภายหลงัจากการมีการรัฐประหาร เกิดการจดัตั้งมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ การมีอยู่ของมูลนิธิดงักล่าว เพื่อสานต่อแนวทางการปฏิรูปท่ีกลุ่มมวลชน กปปส.ตอ้งการ โดย
ประธานมูลนิธิฯ ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นดงักล่าวว่า ๐…คนท่ีมาเป็นผูน้าํมาอย่างไรนั้น ไม่สําคญั
เท่ากบัคนมีธรรมะ มีศีลธรรม ขอให้ไดค้นดีก็แลว้กนั เพราะไม่ไดอ้ยูท่ี่วิธีการมาแต่อยูท่ี่คน๑ (สุเทพ เทือก
สุบรรณ อา้งถึงใน มติชน, 2559)  

หากพิจารณาการเลือกตั้งท่ีไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัของผูป้กครอง พบว่ามุมมอง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดมติมหาชน หรือผูป้กครองท่ีดี คือผูป้กครองมีท่ีมาจากการความ
เห็นชอบจากชุมชนการเมืองโดยใชญ้าณทศันะสังเกต ปราศจากวธีิการนบัคะแนนแบบชาวตะวนัตก หรือใน
ท่ีน้ี คือ การเลือกตั้ง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดประชาธิปไตยแบบไทย จากสํานกัประเพณี โดยการ
เผยแพร่ ส่งต่อความรู้และความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวกระทาํผ่านการใช้อาํนาจของกลุ่มผูน้ํา เหล่า
ขา้ราชการและทหาร จึงมีพลวตัทางอาํนาจในการใช้และนาํเสนอต่อเน่ืองเร่ือยมา มุ่งเนน้คุณค่าท่ีสําคญั คือ 
กษตัริยใ์นฐานะผูน้าํ หรือ ผูน้าํคณะรัฐบาล ไม่จาํเป็นตอ้งผา่นการเลือกตั้ง อีกทั้งการทาํหนา้ท่ีของผูน้าํ ตอ้ง
อาศยัขา้ราชการชั้นสูงและผูเ้ช่ียวชาญ เพราะจะนาํมาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ มีเสถียรภาพและสงบสุขของ
ชาติบา้นเมือง จุดประสงคห์รือจุดมุ่งเนน้ของการเผยแพร่วาทกรรมสอดคลอ้งกบักลุ่มเผยแพร่สารอยา่งเหล่า
ขา้ราชการและทหาร (นครินทร์, ม.ป.ป., น.231-233) ความสอดคลอ้งดงักล่าวสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั
ใหก้บัสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีอยูแ่ละการใชข้องวาทกรรม จึงทาํใหว้าทกรรมยงัคงอยู ่ถูกส่งต่อในสังคม 
 เม่ือผูน้าํคนดีมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการเมืองไทย จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมคนดี
ใหป้กครองบา้นเมือง และจาํกดัคนไม่ดีไม่ใหมี้อาํนาจ ขอ้ความดงักล่าวปรากฎข้ึนในพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยถูกนาํเสนอคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2512 
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี 6 ระบุถึง บา้นเมืองหรือสังคมไทยนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี และ
ไม่มีใครสามารถทาํให้ทุกคนเป็นคนดีได ้ดว้ยเหตุน้ี หากจะทาํให้บา้นเมืองมีความปกติสุข ไม่ใช่การทาํให้
ทุกคนเป็นคนดี แต่คือการส่งเสริมคนดีให้ไดป้กครองบา้นเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอาํนาจ หรือก่อ
ความเดือดร้อนวุน่วาย (บีบีซีไทย, 2562) วาทกรรมดงักล่าวยงัถูกนาํใชใ้นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง อยา่งน้อย 2 คร้ัง คร้ังหน่ึงในการชุมนุมประทว้งของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
เม่ือปี พ.ศ. 2551 และในเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านจากยุครัฐบาลคณะรัฐประหาร อย่างคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ไปสู่ยคุรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2562 (BBC NEWS ไทย, 2562) 

การชุมนุมประทว้งของกลุ่มพนัธมิตรฯ ไดเ้สนอตวัแบบการเมืองใหม่ เพราะมองวา่การเมืองแบบ
เก่าไม่เกิดโอกาสให้คนดี และนาํเสนอแนวทางการไดม้าซ่ึงผูแ้ทนทางการเมือง ผ่านการเสนอสูตร 70:30 
โดยร้อยละ 70 คือผูแ้ทนทางการเมืองท่ีมาจากการสรรหา หรือจากกลุ่มสาขาอาชีพ และอีกร้อยละ 30 มาจาก
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การเลือกตั้ง ทวา่ขอ้เสนอดงักล่าวถูกวิจารณ์วา่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงปรับมาสู่ตวัแบบสูตร 50:50 และคง
ท่ีมาของผูแ้ทนฯดังเดิม การระบุเพิ่มเติมให้ผูแ้ทนฯเป็นตวัแทนจากแต่ละสาขาอาชีพ เน่ืองจากระบบ
การเมืองแบบเก่าและการได้มาซ่ึงผูแ้ทนโดยปกติท่ีเกิดข้ึน เป็นตวัแทนกลุ่มทุน ทาํให้ผลประโยชน์ถูก
ผกูขาดโดยคนไม่ก่ีกลุ่ม ก่อให้เกิดการฉ้อฉลและไม่มีตวัแทนอาชีพท่ีจะสามารถช่วยกระจายผลประโยชน์
ไปยงัคนทุกกลุ่ม ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งมุ่งลดตวัแทนกลุ่มทุนท่ีมาจากการเลือกตั้งลง และเพิ่มตวัแทนจากสาขา
อาชีพข้ึน (สนธิ ล้ิมทองกุล อา้งถึงใน ประชาไท, 2551) อีกทั้งยงัไดมี้การนาํเสนอหลกัการธง 4 ผืน โดยธง
ผืนหน่ึงไดร้ะบุถึงคุณลกัษณะของผูป้กครองวา่ ๐ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบา้นเมือง ป้องกนัมิให้คนไม่ดีมี
อาํนาจ๑ การเป็นคนดีไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะผูน้าํทางการเมืองเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงผูมี้อาํนาจทางการเมือง
และอาํนาจรัฐอ่ืน ๆ อีกดว้ย (อุเชนทร์ เชียงแสน, ม.ป.ป.)  

มุมมองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เช่ือมั่นในการเลือกตั้ งว่าจะสามารถนํามาซ่ึงผูแ้ทน
ประชาชนท่ีไม่ใช่ตวัแทนของคนบางกลุ่มเขา้มา เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบัคนกลุ่มนั้น หรือกระบวนการ
เลือกตั้งไม่สามารถนาํผูแ้ทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอ่ืนๆ เขา้สู่อาํนาจทางการปกครองได ้จึงตอ้งอาศยั
ช่องทางอ่ืนในการกระจายผลประโยชน์ไปยงักลุ่มอ่ืนๆ 

นอกจากเป้าหมายการเคล่ือนไหวของกลุ่มพนัธมิตรฯ ขา้งตน้แลว้ อีกเป้าหมายหน่ึงท่ีสําคญัในการ
เคล่ือนไหวของมวลชนดงักล่าว คือการขจดัระบอบทกัษิณ (นายทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี) ให้
หมดส้ินจากการเมืองไทย เน่ืองดว้ยระบอบทกัษิณเป็นตวัทาํลายชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อีกทั้งการ
นาํประเด็นเร่ืองพระราชอาํนาจมาเป็นตวัขบัเคล่ือนกลุ่มมวลชน (อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.48-51) 
ต่อมา คือการเสนอหลักการธง 4 ผืน ซ่ึงหลักการหน่ึง ระบุถึงความต้องการส่งเสริมคนดีให้ปกครอง
บา้นเมืองและป้องกนัมิใหค้นไม่ดีมีอาํนาจ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บา้นเมืองมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งการคนดี
เขา้มาปกครอง อีกทั้งยงัตอ้งป้องกนัมิให้คนไม่ดีเขา้มามีอาํนาจอีกดว้ย อยา่งไรก็ดี การนาํเสนอหลกัการท่ี
สอดคล้องกบัพระบรมราโชวาทดังกล่าว แสดงออกถึงการนาํกลุ่มการเคล่ือนไหวของตนยึดโยงเขา้กับ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ในลกัษณะการผนวกรวมกลุ่มตนเขา้กบัสถาบนัฯ นอกจากนั้น ยงัผูกโยงผา่นการ
นาํเสนอกลุ่มตนในรูปแบบอ่ืน อาทิ การระบุวา่ เรา(กลุ่มเคล่ือนไหว) จะสู้เพื่อในหลวง  

การยดึโยงกลุ่มของตนเองเขา้กบัสถาบนัพระมหากษตัริยข์องกลุ่มพนัธมิตรฯ ยงัแสดงออกผา่นการ
นาํเสนอวา่ระบอบทกัษิณท่ีกลุ่มตนต่อตา้นนั้น เป็นตวัทาํลายชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์(สนธิ อา้งถึง
ใน ประชาไท, 2551) การผนวกกลุ่มตนเข้ากับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงของการ
เคล่ือนไหว เพราะความเช่ือทางการเมืองในเวลานั้น เกิดกลุ่มตรงขา้มซ่ึงเป็นปรปักษก์บัสถาบนัหลกัของชาติ  
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การผูกโยงกลุ่มการเคล่ือนไหวของตนเขา้กบัสถาบนัทางการเมือง และแสดงตนต่อตา้นกลุ่มท่ีเป็นปรปักษ ์
จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพยายามเขา้มามีบทบาทแกไ้ขปัญหาทางการเมืองดงักล่าว อีกทั้งเป็นการนาํ
แนวคิดแบบชาตินิยมมาใชห้ล่อเล้ียงการเคล่ือนไหว เพื่อให้มวลชนรู้สึกถึงความเป็นหน่ึงเดียวกนั ผา่นการมี
เป้าหมายร่วมกนั ในการปกป้องสถาบนัหลกัของชาติท่ีอาจถูกทาํลายโดยระบอบทกัษิณและระบบการเมือง
ท่ีไม่เปิดโอกาสให้แก่คนดี  และเป็นการใชว้าทกรรมชาตินิยม ดา้นพระมหากษตัริย ์ในการสะทอ้นให้เห็น
ถึงความสาํคญัของสถาบนัฯ ท่ีไม่ควรถูกละเมิดและเป็นหนา้ท่ีของประชาชนท่ีตอ้งร่วมมือกนัรักษาไว ้(สิทธิ
ชยั, 2557, น.102)  และใชป้ระโยชน์ของความจงรักภกัดีของประชาชนต่อสถาบนัในการสร้างกลุ่มมวลชน
และเป้าหมายร่วมกนัในการเคล่ือนไหว  

การให้ความสําคญัและส่งเสริมให้ผูน้ ําคนดีเข้ามามีอาํนาจการปกครอง ไม่เพียงถูกนาํเสนอว่า
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในขา้งตน้เท่านั้น ทวา่ไดรั้บการนาํเสนอวา่สามารถนาํมาซ่ึงประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งได ้
ภายหลงัการเกิดรัฐประหาร ได้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2557 และประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่อนัเป็นฉบบัถาวร เพื่อทาํให้
ประเทศกลบัเขา้สู่วถีิแห่งประชาธิปไตย และมีการเลือกตั้งอีกคร้ัง โดยระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบบั
ใหม่ หรือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากวนัประกาศใช้ฉบบัชัว่คราว จนถึงเสร็จส้ินในวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 
2560 ใชร้ะยะเวลากวา่ 2 ปี 8 เดือน (iLaw, 2560) ทวา่ยงัคงไม่เปิดทางให้มีการเลือกตั้ง ส่งผลให้รัฐบาลของ
คณะรัฐประหารยงัคงดาํรงตาํแหน่งสืบต่อไป จนนาํมาสู่การวิจารณ์ว่ามีความพยายามประวิงเวลา เพื่อให้
คณะรัฐประหารอยูท่าํหนา้ท่ีคณะรัฐบาลต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) หวัหนา้คณะรัฐบาลไดแ้สดงทศันะต่อ
เร่ืองดงักล่าว ผา่นตอนหน่ึงของคาํกล่าวมอบโอวาทแก่ขา้ราชการ โดยมีสาระสําคญัระบุถึง ความไม่ตอ้งการ
สืบทอดอาํนาจ แต่กงัวลวา่การเลือกตั้งอาจทาํใหไ้ดค้นไม่ดีเขา้มา ตวัของผูพ้ดูไม่ไดเ้ป็นศตัรูกบัใคร หากใคร
ทาํเพื่อบา้นเมืองก็พร้อมยอมรับ ซ่ึงการมีประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง ตอ้งไดค้นดีเขา้มาบริหารประเทศ และคนดี
คือ คนท่ีมีธรรมาภิบาล (ประยทุธ์ จนัทร์โอชา อา้งถึงใน คมชดัลึก, 2560)  

การสร้างคาํอธิบายวา่ ผูน้าํท่ีเป็นคนดี จะนาํไปสู่การมีประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง แสดงให้เห็นวา่ผูน้าํ
คนดี เก่ียวโยงกบัการไดม้าซ่ึงประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งแสดงออกถึงความกงัวลวา่การเลือกตั้งอาจนาํ
คนไม่ดีกลบัเขา้มาได ้โดยช่วงเวลาดงักล่าวยงัเป็นช่วงเวลาท่ีสังคมไทยห่างหายจากการเลือกตั้งกว่าคร่ึง
ทศวรรษ และแสดงออกถึงความตอ้งการคนดีท่ีทาํมาเพื่อบา้นเมืองเขา้มาทาํหนา้ท่ีอีกดว้ย ทั้งน้ี ในอดีตหลงั
การรัฐประหาร พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชาไดรั้บความเห็นจากประชาชนผ่านผลสํารวจของสวนดุสิตโพ
ลกว่าร้อยละ 81 ซ่ึงรู้สึกสมหวงักบัการไดพ้ลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ ๐เป็นคนดี เด็ดขาด 
จริงจงั๑ (BBC NEWS ไทย, 2561) ส่ิงน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการถือครองความเช่ือมัน่ของการเป็นคนดีของพล
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เอกประยุทธ์จากรายงานผลสํารวจดังกล่าวท่ีได้รับการเเผยแพร่ไปยงัสังคม ด้วยเหตุน้ี การนําเสนอ
ความสาํคญัของคนดีโดยผูท่ี้ไดรั้บภาพลกัษณ์วา่เป็นคนดี มีความเก่ียวโยงกบัภาพลกัษณ์ของผูน้าํเสนอ 
 ทศันะของความตอ้งการคนดีมาบริหารประเทศเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งนั้นยงัมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดท่ีสะทอ้นจากวาทกรรมทางการเมืองวา่ดว้ยประชาธิปไตยแบบไทย ในแบบแผนของ ๐สํานกัคิด
ประเพณี๑ ซ่ึงเป็นสํานักคิดท่ีมีอิทธิพลต่อระบบราชการและทหาร โดยมองว่าการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย คือการมีผูป้กครองผูท้รงคุณธรรม เหมาะสมดว้ยคุณสมบติัส่วนตน (นครินทร์, ม.ป.ป., น.
231) สะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปไตยในการเมืองไทย มีสถานะเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มคนในสังคม ท่ี
พยายามเป็นเจา้ของ  สร้างและดดัแปลงเพื่อใชต่้อสู้ทางการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของตน (เกษียร เตชะพีระ 
อา้งถึงใน นครินทร์, ม.ป.ป., น.255) เช่นเดียวกับการสร้างความหมายและใช้คาํว่าคนดี เพื่ออธิบายถึง
คุณสมบติั และความเหมาะสมของการเป็นผูน้าํในหว้งเวลานั้น ๆ คาํอธิบายลว้นเป็นไปเพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดผล
ประโยชน์แก่กลุ่มตนหรือผกูโยงเขา้กบักลุ่มของตนเอง 

การอธิบายว่าคนดี คือคนท่ีมีธรรมาภิบาล คาํว่า ธรรมาภิบาล มีความหมายเก่ียวขอ้งกบั ๐หลกัใน
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และสังคมท่ีดี๑ รักษาสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม (ลดัดา ผลวฒันะ, 2557, 
น.16-17) อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความหมายของหลกัการธรรมาภิบาลเพิ่มเติม มีการมุ่งเน้นหลัก
คุณธรรม (morality) คือการยึดมัน่ในคุณธรรมความดี ความถูกตอ้งตามครรลองครองธรรมดว้ย (ระเบียบ
สํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี, 2542) จึงจะเห็นวา่ ความหมายของ
คาํว่าธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยงัคงความเก่ียวเน่ืองกบัคุณธรรมและความดีงาม จึงมีความเป็นไปไดว้่า
ความหมายของ ๐ธรรมาภิบาล๑ ท่ีถูกอา้งถึงในโอวาทมุ่งเนน้คุณธรรมและความดีงามในการปกครองดว้ย  
 วาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี ในรูปแบบของผูป้กครองคนดีนั้น ถูกใช้ในรูปแบบของการอธิบาย
ถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของการเป็นผูป้กครอง โดยการเป็นคนดีปกครองบา้นเมืองนั้น หมายถึง การ
เป็นคนคุณธรรม ในบางช่วงเวลาผูป้กครองคนดีนอกจากเป็นผูมี้คุณธรรมแล้ว ยงัจาํเป็นตอ้งมาจากการ
เลือกตั้งดว้ย เพื่อทาํให้บา้นเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน การเปล่ียนแปลงทางการเมืองนาํมาซ่ึง
คุณสมบติัของผูป้กครองท่ีต่างออกไป นัน่คือ มีศีลธรรม มีธรรมะ มีธรรมาภิบาล ทาํเพื่อชาติบา้นเมือง และ
ไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้ง การไดม้าซ่ึงอาํนาจจากการเลือกตั้งจึงไม่ใช่คุณสมบติัสําคญัของผูป้กครอง 
และการมีผูป้กครองท่ีเป็นคนดี จะนํามาซ่ึงประชาธิปไตยท่ีถูกต้องได้อีกด้วย ก ารสถาปนาและสร้าง
ความสําคญัให้กบัความเป็นคนดีของผูป้กครองดว้ยคุณสมบติัขา้งตน้ ยงัถูกประกอบสร้างไปดว้ยความเป็น
ชาตินิยม นัน่คือ การสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติในการให้ความสําคญัผูป้กครองคนดี เพราะการมีอยู่
ของผูป้กครองคนดีนั้นลว้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติ 
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2) ๐คนดี๑ ในสังคม 
 คนดีในสังคม คือ วาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดีในลกัษณะของการมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัการ
เป็นคนดีท่ีทาํหน้าท่ีเพื่อปกป้อง หรือทาํเพื่อบา้นเมืองในระดบัของบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่ผูป้กครอง ในการ
ระบุถึงคุณลกัษณะและหนา้ท่ีอนัพึงกระทาํเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเป็นคนดี วาทกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ระบุถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นและควรจะเป็นของคนดีท่ีสังคมตอ้งการ  
การตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นคุณลักษณะหน่ึงของการเป็นคนดี แนวทางการตอบแทนคุณแผ่นดิน จึง
สามารถหมายถึง แนวทางการเป็นคนดีดว้ยเช่นกนั แนวทางดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการมีความจงรักภกัดีต่อ
ชาติ ศาสนา และกษตัริย ์ยึดถือและปฏิบติัตามพระบรมราโชวาท พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมไทย ไม่ควรลอกเลียนของ
ฝร่ัง จนไม่เหลือความเป็นไทย หากเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือเป็นเจา้นาย ตอ้งเป็นตวัอยา่งแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และมีความเมตตา คุณธรรม จริยธรรม หากเป็นผูใ้หญ่ตอ้งรับผิดชอบให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีของชาติ  
(เปรม ติณสูลานนท ์อา้งถึงใน นกัปรัชญาชายขอบ [นามแฝง], 2555) อีกทั้งบา้นเมืองยงัตอ้งการคนดีจาํนวน
มาก เพื่อร่วมกนัทาํใหก้ารโกงชาติอนัเป็นภาระและหนา้ท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะตอ้งครุ่นคิดหาวิธีทาํให้การ
โกงชาตินอ้ยลง (เปรม ติณสูลานนท ์อา้งถึงใน TNN, 2558)  

การเป็นคนดีท่ีตอบแทนคุณแผ่นดิน มีแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัหลกัของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และสถาบนักษตัริย ์สะทอ้นให้ถึงการผูกโยงความเป็นคนดีเขา้กบั
ความเป็นชาตินิยม โดยเฉพาะในรูปแบบราชาชาตินิยม ผา่นการใหค้วามสาํคญักบัสถาบนักษตัริยอ์ยา่งสูงสุด 
และจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมอบความจงรักภกัดีเพื่อเป็นการทดแทนคุณแผน่ดิน เป็นการผกูโยงการทดแทน
บุญคุณต่อแผ่นดินหรือชาติ ไวก้บัสถาบนักษตัริย ์โดยการทาํให้สถาบนัเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นชาติ 
ประกอบกบัแนวทางในการทดแทนคุณแผน่ดินแนวทางหน่ึง คือการยดึถือและปฏิบติัตามคาํพูดหรือคาํสอน
ใด ๆ ท่ีมาจากสถาบนัฯ สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากสถาบนักษตัริยจ์ะมีความสําคญัในการได้รับความ
จงรักภกัดีแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งเช่ือฟังในส่ิงท่ีสถาบนัฯไดส่ื้อสารมาถึงผูค้นในสังคม เกิดเป็นแนวทางปฏิบติัท่ี
จาํเป็นตอ้งใหก้ารยอมรับนาํมาปรับใชใ้นชีวติ 

การดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมไทย แนวทางน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นชาตินิยมทางวฒันธรรม การ
อ้างอิงถึงการไม่ควรลอกเลียนหรือต่ืนเต้นไปกับวฒันธรรมของพวกฝร่ัง ๐ฝร่ัง๑ ตามความหมายใน
พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถานฯ หมายถึง ๐ชนชาติผิวขาว๑ หรืออาจระบุเจาะจงไดว้า่หมายถึงชาวตะวนัตก 
(western) การระบุวา่ไม่ควรลอกเลียน ดว้ยเพราะวฒันธรรมไทยอาจหายไปได ้ 
การคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมไทยและไม่ไขวเ้ขวกบัวฒันธรรมอ่ืนจึงเป็นแนวทางในการทดแทนคุณแผ่นดินท่ี
สาํคญัประการหน่ึง ทวา่ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่การเป็นคนดีท่ีตอบแทนคุณแผน่ดินของคนในชาติไทย
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ทุกพื้นท่ีไม่วา่เช้ือชาติใด เก่ียวขอ้งกบั ๐ความเป็นชาติไทย๑เท่านั้น เน่ืองจากให้ความสําคญักบัความเป็นไทย
ใหอ้ยูเ่หนือกวา่ชนชาติอ่ืน ๆ ความเป็นคนดี ทดแทนคุณดงักล่าว จึงผกูโยงเขา้กบัรัฐไทยและความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดชาตินิยม ดา้นวฒันธรรม ท่ีให้ความสําคญัและคุณค่าแก่ส่ิงท่ีเป็น
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของไทย โดยเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของรัฐในการรวมคนในชาติ ( สิทธิชยั, 2557, น.
103) อย่างไรก็ดี การอ้างอิงถึงการไม่ควรลอกเลียนฝร่ังหรือชาวตะวนัตก ถูกนําเสนอมาตั้งแต่ในอดีต
โดยเฉพาะในการสรรสร้างคาํอธิบายทางความคิดให้กบั ๐ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ๑  ปรากฏการอา้งอิงถึง
การไม่ควรลอกเลียนวฒันธรรมหรือพิธีกรรมแบบชาวตะวนัตก อาทิ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วัไดท้รงตกัเตือนคนรุ่นใหม่เร่ืองการใชภ้าษาแบบใหม่ โดยสาระสําคญัระบุถึง การท่ีคนไทยไม่ค่อย
รักษาของเก่า และไม่มีของใหม่มาแทนท่ี คนไทยมกัพูดตามฝร่ังทั้งท่ีไม่เขา้ใจ อีกทั้งยงัตั้งคาํถามว่าเหตุใด 
คนไทยไม่รักบ้านเมืองตนเอง ไปรักนิยมชาติอ่ืน ภาษาอ่ืน หรือแนวคิด ๐ประชาธิปไตยแบบไทย๑ ท่ีมี
รากฐานมาจากสาํนกัคิดประเพณี เก่ียวขอ้งกบัการอธิบายสถานะของกษตัริยแ์ละผูน้าํไทย โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ผา่นการเลือกตั้งท่ีเป็นพิธีกรรมของชาวตะวนัตก (อา้งถึงใน นครินทร์, ม.ป.ป., น.221-233) แสดงให้เห็นวา่
ความพยายามสร้างแนวคิดการรักษาไวซ่ึ้งความเป็นไทยมีหลากหลาย ไดรั้บการนาํเสนอมาอย่างยาวนาน 
และเป็นไปไดว้า่ยงัส่งอิทธิพลต่อแนวคิดการรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมไทยอ่ืน ๆ ท่ีถูกนาํเสนอต่อมาอีกดว้ย 
การมีความเมตตา มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยผูมี้อาํนาจท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาํเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความเมตตา และรับเอาความทุกขม์าไวก้บัตนเอง เป็นการสร้างความหมายให้กบัภาระหนา้ท่ีของผูมี้อาํนาจ
ตอ้งมีเมตตาต่อผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นสถานะท่ีตํ่ากวา่ ช้ีใหเ้ห็นวา่ ความเมตตาในกรณีดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีถูกมอบให้จาก
ผูท่ี้อยู่ในสถานะสูงกว่าไปยงัผูน้้อย หรือผูท่ี้สถานะแตกต่างกนั การระบุดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงลกัษณะ 
๐คนดีแบบฆราวาส๑ การเป็นผูป้กครองท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยคุณธรรมของผูป้กครอง ทว่าไม่ได้ตั้งอยู่บน
หลกัการเชิงศีลธรรมท่ีมองวา่คนเท่ากนั (สุรพศ ทวศีกัด์ิ, 2559) 
 สุดทา้ยคือ การโกงชาติ โดยมองว่า การโกงชาติเกิดข้ึนจากคนไม่ดี และการจะจดัการกบัการโกง
ชาติใหไ้ดน้ั้น จาํเป็นตอ้งการสร้างคนดีใหม้าจดัการกบัคนไม่ดี และทาํใหก้ารโกงชาติหมดไป 
 เร่ืองราวของ ๐การโกง๑ ในสังคมไทยมีมาอย่างยาวนาน การอ้างอิงถึงการโกงเกิดข้ึนในหลาย
ช่วงเวลา และบ่อยคร้ังถูกนาํเสนอในรูปแบบของการต่อตา้นการโกง หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ๐วาทกรรมปราบ
โกง๑ ในทศวรรษ 2520 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีกองทพัเร่ิมส่ือสารเร่ืองราวของกลุ่มผลประโยชน์ในทางการเมือง 
พรรคการเมืองของนายทุน ผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีเขา้ทาํหน้าท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทน โดยการส่ือสารกระทาํ
ผ่านทั้งโครงสร้างหลกัของกองทพั และผ่านกลุ่มย่อย อย่างนกัวิชาการสายทหารซ่ึงลว้นมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์คาํและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของการโกงในทางการเมือง อาทิ ๐ธุรกิจการเมือง๑, 
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๐บุฟเฟตค์าบิเนต๑ ซ่ึงลว้นถือครองอิทธิพลในทางสังคม ตวับทเหล่าน้ีไม่ไดย้ดึครองพื้นท่ีทางความคิดแก่คน
บางกลุ่มเท่านั้น แต่ยงัแทรกซึมเข้าสู่สังคมอย่างรวดเร็ว และปรากฏเป็นคาํสําคญัท่ีเก่ียวโยงกบัการเปิด
โอกาสใหท้หารแทรกแซงการเมืองและปูทางไปสู่การรัฐประหาร (ศิโรตม ์คลา้มไพบูลย,์ 2559) 
 การโกง และการปราบโกงนั้น กลุ่มบุคคลท่ีถูกอา้งอิงอยา่งเจาะจง คือ นกัการเมือง ในเหตุการณ์ทาง
การเมืองมกัหยบิยกเร่ืองราวของนกัการเมือง และ การโกงข้ึนมานาํเสนอ ดงัในกรณีการชุมนุมประทว้งของ
กลุ่มพนัธมิตรฯ จากคาํปราศรัยของนายประพนัธ์ คูณมี ซ่ึงความตอนหน่ึงระบุถึงความตอ้งการคนดีปกครอง
บา้นเมือง และการโกงของเหล่านักการเมือง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง สร้างความ
เสียหายมากกวา่นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการปฏิวติัหรือรัฐประหาร (ประชาไท, 2554) จะเห็นวา่การนาํเสนอ
เร่ืองราวของคนดีอนัเป็นคู่ตรงขา้มกบัการโกงนั้น และเร่ืองราวการโกงหรือการปราบโกงถูกนาํเสนอผา่นผู ้
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักองทพั และมกันาํมาวพิากษว์จิารณ์นกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง  

วาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยแนวทางปฏิบติัของคนดีในขา้งตน้ ถูกทาํให้กลายเป็นเร่ืองเชิงสถาบนั คือ 
บริบทของสถาบนัจะรายลอ้มไปดว้ยแนวทางปฏิบติั กฎเกณฑ์ ซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมการประพฤติ ดงัท่ีพบ
เห็นจากการสร้างความหมายและความสาํคญัใหก้บัคนดี และสร้างแนวทางปฏิบติัในการเป็นคนดี ผูน้าํเสนอ
สารดงักล่าว ทาํหนา้ท่ีเสมือนผูเ้ช่ียวชาญ โดยทาํหนา้ท่ีเสมือนผูน้าํทางศีลธรรมและความรู้จึงเป็นการสร้าง
พื้นท่ีให้กบัการถือครองอาํนาจในการสร้างความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ และวิถีปฏิบติัของผูค้นในสังคม
ให้กบัสาร และการส่ือสาร ผ่านการสร้างโลกทศัน์ให้เกิดการยอมรับซ่ึงแนวคิดท่ีถูกมอบให้ (ชัยอนันต ์
สมุทรวณิช, 2530) ซ่ึงอุดมไปดว้ยความรู้ในเร่ืองราวของการเป็นคนดี การทดแทนคุณแผ่นดิน และมีการ
แบ่งสรรหนา้ท่ีถึงแนวทางปฏิบติัใหก้บัผูค้นในสังคม ขณะเดียวกนั ผูถ่้ายทอดคุณสมบติัของการเป็นคนดีได้
สถาปนาตนเองเป็นผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าว มีตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีเหนือกว่าผูอ่ื้นซ่ึงส่งผลให้วาทกรรมท่ี
ผลิตสร้างทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสร้างอาํนาจให้กบัคนบางกลุ่ม สามารถใช้อาํนาจกาํกบั 
หรือกดข่ีคนกลุ่มอ่ืนไว ้ส่งผลให้มีผูท่ี้ตกอยู่ใตอ้าํนาจ ในสถาบนัของวาทกรรมดงักล่าว จึงมีการผลิตสร้าง 
ทาํซํ้ าวาทกรรมเพื่อใชค้รอบงาํผูค้นอยู่ตลอด (สามชาย, 2561, น.47-48) ทั้งน้ี เป้าหมายของวาทกรรมเชิง
สถาบนัยงัมุ่งท่ีจะทาํให้ความรู้และสถาบนันั้นๆ มีความเฉพาะทาง จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
การยกยอ่งวา่มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีบทบาทต่อเร่ืองดงักล่าวอยา่งชดัเจน (ชยัณรงค ์เครือนวน, ม.ป.ป.) 
นอกจากคุณสมบติัของการทดแทนคุณแผ่นดินอนัเป็นคุณสมบติัของการเป็นคนดีแล้ว วิถีปฏิบติัของการ
เป็นคนดีในสภาวการณ์ท่ีการเมืองไทยประสบปัญหาเผชิญภยัจากกลุ่มคนท่ีขาดซ่ึงคุณงามความดี คือ การ
ต่อสู้ของคนดี อันเป็นช่วงตอนหน่ึงของคาํกล่าวท่ีปรากฎข้ึนในการปราศรัยของแกนนําการชุมนุม
เคล่ือนไหว ภายใต้ช่ือ กลุ่มกปปส. ถ้อยคําปราศรัยนําเสนอต่อผู ้ร่วมการชุมนุมและถ่ายทอดผ่าน
สถานีโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างบลูสกาย (blue sky) โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูน้าํการชุมนุมเป็นผู ้
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ส่ือสาร (BBC NEWS ไทย, 2560) การระบุถึงการเคล่ือนไหวดงักล่าวว่าเป็นของกลุ่มคนดี เป็นถอ้ยคาํท่ี
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการข้ึนปราศรัย(อภิชาต และอนุสรณ์, 2560, น.100) 

การต่อสู้ของคนดีใช้ในการอธิบายถึงการเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐบาลของกลุ่ม กปปส. มีลกัษณะ
สําคญัคือ การสร้างอตัลกัษณ์คนดีให้เกิดแก่ผูเ้ขา้ร่วมการเคล่ือนไหวทางการเมือง โดยยึดมัน่ในความดีและ
ศีลธรรม การปฏิบติัการต่างๆ ของกลุ่ม กปปส. ท่ีมีหรือไม่มีความรุนแรง ถูกสร้างความชอบธรรมดว้ยการ
ระบุวา่ ลว้นเป็นการกระทาํในนามของความดี เพื่อรักษาและคงคุณค่าของความดีไว ้และกลุ่มกปปส.มกัให้
ความหมายต่อการกระทาํของกลุ่มตนและกลุ่มตรงกนัขา้มท่ีแตกต่างกนัออกไป ความเป็นคนดีถูกผูกอตั
ลกัษณ์ไวท่ี้กลุ่มตนเองเท่านั้น ทวา่มองวา่กลุ่มตรงขา้มเป็นคนไม่ดี เพื่อสร้างความเป็นขั้วตรงขา้มให้เกิดข้ึน 
(ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2560) ทั้งน้ี คาํปราศรัยท่ีมุ่งเนน้การสร้างอตัลกัษณ์ของการเป็นคนดี อีกทั้งผลิตซํ้ าวาท
กรรมคนดีท่ีออกมากระทาํการเพื่อชาติในกลุ่มการเคล่ือนไหว มีฐานะเป็นอุดมการณ์ คือการสร้างตวัแทน
ความคิด ทาํใหผู้ค้นเกิดจินตภาพและความรู้สึกร่วมกบัตวับทท่ีนาํเสนอ (สามชาย, 2561, น.37-40) ในกรณีน้ี
คือ การสร้างอตัลกัษณ์คนดี นาํเสนอกลุ่มตรงกนัขา้มให้อยู่ในด้านลบ อาทิ การระบุว่ากลุ่มตรงขา้มเป็น
อมนุษย ์(ประจกัษ์, 2560) ขณะท่ีมีความเช่ือวา่กลุ่มตนเป็นผูผ้ดุงศีลธรรมให้เกิดแก่สังคมและออกมาต่อสู้
เพื่อบา้นเมือง ซ่ึงมีลกัษณะการเน้นดา้นท่ีเป็นบวกให้เกิดแก่กลุ่มตน วาทกรรมดงักล่าวจึงเป็นอุดมการณ์ท่ี
เช่ือมโยงความเช่ือของการเป็นคนดีเขา้กบัการกระทาํ การใช้ความรุนแรงหรือการกระทาํใดๆของกลุ่มตน
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานเหตุผลของการธาํรงไวซ่ึ้งความดีงาม การปราศรัยขา้งตน้ ยงัเป็นการแสดงภาพอุดมการณ์ท่ี
กาํกบัความคิดและแบบพฤติกรรมของผูร่้วมชุมนุมอีกดว้ย 

การใชว้าทกรรมคนดีในรูปแบบดงักล่านั้นมีลกัษณะของการนาํเสนอ ๐การเมืองเชิงศีลธรรม๑  เน่ือง
ด้วยมุ่งเน้นและให้ความสําคญักบัตวับุคคลท่ีเป็นคนดี เพื่อแสวงหาคนดีเขา้มาปกครอง อีกทั้งส่งผลต่อ
พฒันาการองคป์ระกอบหลกัของประชาธิปไตย ไดแ้ก่ กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ดว้ยเพราะผูค้นใน
สังคมเช่ือมัน่ในความเป็นคนดี จนส่งผลให้เกิดช่องวา่งอนันาํมาซ่ึงโอกาสในการแทรกแซงจากอาํนาจนอก
ระบอบประชาธิปไตย (อนุสรณ์ อุณโณ อา้งถึงใน De/code, 2564) นอกจากนั้น การนิยามความหมายของ
ความดีอย่างเฉพาะ เจาะจงยงัผลให้เกิดการเบียดขบัและกีดกนัความหมายหรือคาํนิยามรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
แตกต่าง เม่ือเกิดการจาํกดัการนิยามความหมายของการกระทาํตนเป็นคนดี อาจนาํมาซ่ึงการทาํลายคุณค่า
ของความดีหรือการเป็นคนดีลงได ้(เกษม เพญ็ภินนัท,์ 2552) 

การสร้างค่านิยมเก่ียวกบัคนดีในสังคม ตวัอยา่งเช่น การสร้างค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลคณะ
รัฐประหาร อนัเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดี ต่อชาติ ศาสน์ และกษตัริย ์การปฏิบติัตามพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ นึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นสําคญั มีความกตญัํู
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กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ และเคารพผูใ้หญ่ มีศีลธรรม มีความละอายต่อบาป มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินยั 
รักษาวฒันธรรมไทย และเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (สํานกังาน 
กสทช., ม.ป.ป.) การออกคาํประกาศค่านิยมดงักล่าว แสดงออกถึงการประกาศคุณงามความดีของผูป้ระกาศ 
เพื่อเป็นการแสดงเจตจาํนงวา่การยึดอาํนาจจากการก่อรัฐประหาร เป็นไปเพื่อสร้างคนดีให้เขา้สู่อาํนาจ และ
สังคม ตรงตามเจตจาํนงการเรียกร้องของกลุ่มผูป้ระทว้งก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารและคติการปกครองท่ี
องคก์รพุทธศาสนาไทยใชเ้พื่อสนบัสนุนผูใ้หก้ารอุปถมัภอ์งคก์ร (นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2562) 

2.  ๐คนดี๑ กบัความแตกต่างของความหมาย 
การใช้และนิยามคนดีท่ีแตกต่างไปจากนิยามและการใช้ท่ีแพร่หลายและถูกรับรู้โดยทัว่ไป มี

ลกัษณะท่ีหลากหลาย ทั้งความพยายามเสียดสีความหมายเดิม ตลอดจนสร้างความหมายใหม่ในลกัษณะของ
การลดความชอบธรรมของคาํว่า ๐คนดี๑ ในรูปแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นความมีคุณธรรม ศีลธรรมและเป็น
คุณลกัษณะท่ีควรค่าแก่การเป็นผูป้กครอง และแนวทางท่ีบ่งช้ีถึงความเป็นคนดีในสังคม 
ความเป็นคนดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งในลกัาณะของการลดทอนความชอบธรรมลง ถูกหยิบยกข้ึนกล่าว
ในการปาฐกถาในงานครบรอบ 36 ปี ของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน โดยประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ นายอานนัท์ ปันยารชุน ระบุว่าการท่ีชาวชนบทตอ้งการพื้นท่ีในการต่อรองกบัผูมี้อาํนาจใน
ทอ้งถ่ิน เขาเหล่านั้นจึงรู้สึกถึงความเหล่ือมลํ้ าและความยากจนอย่างมาก พวกเขาจึงต้องการพื้นท่ีเพื่อ
แสดงออกซ่ึงสิทธิ อนัเป็นส่ิงท่ีผูมี้อาํนาจหวงแหนอยา่งมาก โดยเฉพาะการกระทาํผา่นการเลือกตั้ง ดว้ยเหตุ
น้ีการเลือกตั้งในเมืองไทยจึงตอ้งเคารพสิทธิและความเห็นท่ีแตกต่าง ไม่คาดหวงัว่าตอ้งเลือกคนดี คนเก่ง 
เพราะไม่ไดก้าํลงัเลือกพระสังฆราช อีกทั้งยงันาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวผ่านการเคารพซ่ึง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง (แนวหนา้, 2553 อา้งถึงใน ประจกัษ ์กอ้งกีรติ, 2558, น.50-51)  

การอา้งอิงถึงการเขา้ถึงสิทธิการเลือกตั้ง และอาํนาจทางการเมืองของกลุ่มคนจน โดยเฉพาะใน
ชนบท เน่ืองจากในสังคมมีความพยายามลดทอนความชอบธรรมในการเขา้ถึงหรือการมีอยู่ของสิทธิของ
กลุ่มดงักล่าว ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ทวา่มีจุดร่วมอยา่งหน่ึงคือมองวา่กลุ่มคนดงักล่าวมีความไม่ฉลาด อีก
ทั้งกลุ่มคนท่ียากจนไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษา ไม่มีความรู้ และตกเป็นเคร่ืองมือของนกัการเมืองท่ีไม่ดี ขาด
ความเขา้ใจในประชาธิปไตย ไม่สามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามมาตรฐานของชน
ชั้นกลางในสงัคมไทย ส่ิงเหล่าน้ีนาํพาประเทศพบกบัความวุน่วายและเลวร้าย ทาํให้เกิดทศันคติท่ีไม่ยอมรับ
ผลการเลือกตั้งของคนเหล่านั้นซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ (ประจกัษ,์ 2558, น.20-51) ส่งผลใหเ้กิดความเช่ือวา่ผูท่ี้มี
การศึกษา มีความพร้อม และรู้เท่าทันนักการเมืองจะเป็นผูท่ี้สามารถเลือกตั้ งคนดีเข้ามาทาํหน้าท่ีการ
ปกครอง  
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ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นค่านิยมในสังคมท่ีตอ้งการเลือกคนดีและคนเก่งเขา้มาเป็นผูบ้ริหาร หรือมี
อาํนาจทางการเมือง การเปรียบเทียบว่าไม่ควรคิดว่าตอ้งเลือกคนดี คนเก่ง เน่ืองจากเราไม่ได้กาํลงัเลือก
พระสังฆราช แสดงใหเ้ห็นวา่ มุมมองต่อลกัษณะของคนดีนั้นถูกผกูโยงเขา้กบัความดีงามท่ีเก่ียวพนักบัความ
เช่ือทางศาสนา ดงัท่ีพบเห็นจากแนวคิดผูป้กครองท่ีดีในการเมืองไทย  การมีบุญสะสม มีความดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม อนันาํมาซ่ึงอาํนาจการปกครอง (วนัพฒัน์ ยงัมีวทิยา, 2560, น.206)  

ทั้งน้ี คนดีท่ีเก่ียวพนักบัการเลือกตั้งในขา้งตน้ เป็นการพยายามลดทอนความสําคญัของการเลือกตั้ง
คนดีลง ผา่นการสร้างมุมมองต่อการเลือกตั้ง วา่ไม่จาํเป็นตอ้งยกการเลือกคนดี หรือคนเก่งเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด 
ทว่ามุมมองท่ีจาํเป็นต่อการเลือกตั้งในสังคมไทยท่ีเกิดการสร้างคือการยอมรับให้กบัการเปิดพื้นท่ีในการ
เคารพสิทธิของคนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมในการแสดงออกซ่ึงสิทธิของตน 
การลดทอนความชอบธรรมของคาํวา่คนดี ยงัเกิดข้ึนในรูปแบบของการนิยามความหมายท่ีมีเป็นลบอีกดว้ย 
อย่างการใช้คาํว่า คนดีจอมปลอม ซ่ึงถูกสร้างข้ึนและอธิบายว่า คือ กลุ่มคนท่ีทาํเร่ืองไม่ดี แทรกแซง
กระบวนการทางกฎหมาย เพื่อใชก้ฎหมายอยา่งไม่เท่าเทียม โดยใชเ้พื่อรักษาผลประโยชน์แก่กลุ่มตนและใช้
กาํจดักลุ่มตรงขา้ม ขณะเดียวกนั คนดีจอมปลอมน้ีมกัจะคอยสร้างภาพสั่งสอนผูอ่ื้นให้เป็นคนดี เพราะเกรง
วา่หากคนอ่ืนทาํชัว่แลว้จะมาแก่งแยง่ผลประโยชน์จากกลุ่มตนไป (วโิรจน์ ลกัขณาอดิสร, 2562)  

คนดีในขอ้ความดงักล่าวถูกปรับเปล่ียน เพื่อใชเ้ป็นคาํเสียดสีต่อผูต้ ั้งตนหรืออธิบายตนเองวา่เป็นคน
ดี และสั่งสอนผูอ่ื้นว่าให้เป็นคนดี ดว้ยการอธิบายว่าคนเหล่าน้ี คือ คนดีจอมปลอม หรือ ไม่ไดเ้ป็นคนดีท่ี
แทจ้ริง การนิยามดงักล่าวมุ่งนิยามกลุ่มคนท่ีอา้งตนวา่เป็นคนดี ดว้ยการสร้างคาํเรียกใหม่ให้กบัคนเหล่านั้น
วา่เป็น ๐คนดีจอมปลอม๑ มากกว่าการวิจารณ์คาํวา่ ๐คนดี๑ โดยตรง สะทอ้นวา่ยงัคงไวซ่ึ้งความดีงาม ในคาํ
ว่า ๐คนดี๑ ทาํให้ยงัคงเป็นคาํท่ีสามารถนาํมาใช้อธิบายความดีงามในตวัตนของคนได้ แต่คาํดงักล่าวถูก
นาํไปใชโ้ดยคนบางกลุ่มท่ีมุ่งทาํส่ิงท่ีเป็นลบ การนิยามดงักล่าวนั้นสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของผูน้าํเสนอ
ในขณะนั้น โดยเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีพรรคอนาคตใหม่ (พรรคการเมืองสังกดัเดิมของนายวิโรจน์ก่อนถูก
วินิจฉยัยุบพรรคการเมือง) กาํลงัเผชิญกบัการถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่ืองของ
สัญญาการกูเ้งินของพรรค โดยตรวจสอบวา่การจดัทาํสัญญาการกูเ้งินท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ (Thai PBS 
NEWS, 2563) เหตุการณ์ดงักล่าว เป็นเหตุนาํมาสู่การท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ใน
ทา้ยท่ีสุด  อยา่งไรก็ตาม ขอ้ความขา้งตน้ถูกแบ่งปันในห้วงเวลาท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวกาํลงัดาํเนินอยู ่จึงทาํให้
สามารถพิจารณาได้ว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างการนิยามของคาํว่า ๐คนดีจอมปลอม๑ จะพบว่าคนดีท่ีถูก
นาํเสนอขา้งตน้ คือคนดีท่ีถูกนาํไปผกูโยงเขา้กบัคนบางกลุ่มอยา่งเจาะจงคุณลกัษณะของคนกลุ่มนั้น   



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 546 PSPARN 2022 

มากไปกว่านั้น การใช้คาํว่าคนดีของคนบางกลุ่มยงัถูกมองว่าทาํให้ความหมายคนดี ถูกทาํให้
เสียหายเน่ืองดว้ยคนกลุ่มหน่ึงไดส้ถาปนาตนวา่เป็นคนดี ทวา่กลบันิยามผูค้นท่ีไม่ใช่กลุ่มของตนเองวา่เป็น
คนไม่ดี ดว้ยเหตุน้ีคนดีจึงตอ้งยดึอาํนาจการปกครอง เพราะในห้วงเวลานั้นบา้นเมืองอาจเต็มไปดว้ยคนไม่ดี
ท่ีมีอาํนาจการปกครอง เหล่าคนดีจึงตอ้งทาํหนา้ท่ียดึอาํนาจการปกครองมาเป็นของตน (ปิยบุตร, 2562) 

คาํว่า คนดีถูกนาํไปใชโ้ดยคนบางกลุ่ม ดว้ยการใชเ้พื่อให้ความหมายแก่ตนเองวา่เป็นคนดี มากไป
กวา่นั้น การให้นิยามตนเองว่าเป็นคนดีแลว้ ยงัผลกัดนัให้คนอ่ืน หรือคนท่ีไม่ใช่กลุ่มของตนวา่เป็นคนไม่ดี 
ดว้ยแนวทางการสร้างความตรงกนัขา้มให้เกิดแก่กลุ่มตนและคนอ่ืน โดยใชก้ารมุ่งเน้นดา้นบวกแก่กลุ่มตน 
ขณะเดียวกนั มุ่งเนน้ดา้นลบแก่กลุ่มอ่ืน (สามชาย, 2561, น.37-38) คือ ความเป็นคนดี และความเป็นคนไม่ดี 
ตามลาํดบั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกระบวนการสร้างความชอบธรรมทางอุดมการณ์ผ่านวาทกรรม เพื่อให้ผูค้นใน
สังคมมีความเช่ือ และยึดมัน่ในความสําคญัของคนดีเหนือส่ิงอ่ืนใด รวมไปถึงเช่ือมัน่ในแนวทางปฏิบติั 
(วชิญจ์าํเริญ มณีแสง, 2559) หรือคาํพูดของกลุ่มคนท่ีเรียกตนเองวา่คนดีดว้ย มากไปกวา่นั้น กลุ่มคนดียงัทาํ
การยดึอาํนาจการปกครองเพราะเช่ือวา่อาํนาจการปกครอง หรือบา้นเมืองกาํลงัตกอยูแ่ก่คนไม่ดี เหล่าคนดีจึง
จาํเป็นท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อชาติบา้นเมืองในการยึดอาํนาจเพื่อปกครอง การอา้งอิงถึงการยึดอาํนาจในการ
ปกครองของกลุ่มคนดีนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงการเสียดสีผูท่ี้อา้งตนวา่เป็นคนดีมกัใชช่้องทางในการเขา้สู้อาํนาจ
อย่างไม่ชอบดว้ยกฎหมายผ่านการกระทาํรัฐประหารยึดอาํนาจเขา้มาปกครอง การกระทาํดงักล่าวนั้น ถือ
เป็นการกระทาํท่ีเปิดช่องทางใหก้บัอาํนาจนอกระบบท่ีขดักบัหลกัการประชาธิปไตย อนัไม่เป็นท่ีรองรับของ
ชาติและสังคมโลกในการเขา้กุมอาํนาจการปกครอง (นภาจรี จิวะนนัทประวติั, 2557, น.14) 

นอกจากการสร้างความหมายท่ีเสียดสีและลดทอนความชอบธรรมของคาํวา่คนดีแลว้ ความเป็นคน
ดียงัได้รับการนิยามความหมายข้ึนใหม่ ทาํให้ควรมีการช่วงชิงความหมายมาอธิบายในรูปแบบท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัหลักการประชาธิปไตย ด้วยการอธิบายว่า คนดี คือ ๐คนท่ีเคารพศกัด์ิศรีเพื่อนมนุษย ์ความ
หลากหลาย เช่ือในเร่ืองความเสมอภาค สิทธ์ิเสรีภาพ๑ (ปิยบุตร, 2562) การนาํเสนอภาพของการเป็นคนดี
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดประชาธิปไตยของสํานกัคิดตะวนัตกในประเทศไทย กล่าวคือ วิสุทธ์ิ 
โพธิแท่น อธิบายวา่อุดมการณ์อนัเป็นหลกัการของประชาธิปไตย คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมัน่ใน
หลกัสิทธิเสรีภาพ และเสมอภาค หรืออีกในกรณีหน่ึงคือ ปรีดี พนมยงค ์ไดตี้พิมพห์นงัสือในช่ือ ๐คาํอธิบาย
กฎหมายปกครอง๑ โดยกล่าวถึง ๐หลกัการท่ีเป็นสากล๑ วา่ ๐มนุษยทุ์กคนเกิดมายอ่มมีเสรีภาพ เสมอภาคและ
ภราดรภาพ๑ ซ่ึงทั้งสองคนเห็นตรงกนัว่า ส่ิงดงักล่าวคือแนวคิดปกติขั้นพื้นฐานท่ีลว้นไม่ผูกพนักบัธรรม
เนียมประเพณี อนัตรงกนัขา้มกบัความคิดเห็นของสํานกัคิดประเพณีท่ีอธิบายสถานะของผูป้กครองบนฐาน
คิดท่ีเก่ียวโยงกบัธรรมเนียมและประเพณี  ซ่ึงให้ความสําคญักบัความเหมาะสมของผูป้กครองท่ีพร้อมดว้ย
บุญบารมี และไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้ง (นครินทร์, ม.ป.ป., น.239-252) ดงันั้น จึงมีความเป็นไปได้
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อยา่งยิ่งวา่การสร้างการนิยามใหม่ให้กบัคาํวา่คนดีดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลและมีความสอดคลอ้งกบัสํานกัคิด
ตะวนัตกอนัมุ่งเนน้หลกัการท่ีเป็นสากลและความเป็นปกติขั้นพื้นฐาน   
 
การเปลีย่นแปลงของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วย “คนดี” ในการเมืองไทยสมัยใหม่ 
 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดีในการเมืองไทยผา่นการศึกษาในช่วง
ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562 โดยเจาะจงช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองหรือการเปล่ียนแปลงทางการ
เมืองข้ึน พบว่า การใช้หรือให้ความหมายวาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ยคนดีจะปรับเปล่ียนไปตามเหตุการณ์
ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นๆ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อลดความชอบธรรมจากวาทกรรมรูปแบบเดิมท่ี
ครองความเป็นเจา้อยูใ่นสังคม 

การใช้วาทกรรมคนดีในฐานะของการอธิบายผูป้กครองช่วงปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2562 มีการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะของการเพิ่มเติมคุณลกัษณะของผูน้าํ และเกิดการเปล่ียนแปลงในความหมายและ
การใช้อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบของวาทกรรมเดิม
ในสังคม โดยเร่ิมแรกในปี พ.ศ. 2534 ใชค้าํวา่ผูมี้คุณธรรม และนายกคุณธรรม และคาํวา่มีคุณธรรมไดก้ลาย
มาเป็นหน่ึงในคุณสมบติัของคนดี ต่อมาในอีกหลายปีให้หลงั ลกัษณะของการใช้คาํว่า ๐คนดี๑ เกิดการ
เพิ่มเติมความหมายให้กบัคาํดงักล่าวให้มากยิ่งข้ึน คือ มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่
จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ตลอดจนเกิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการวิพากษว์ิจารณ์และสร้าง
ความหมายใหม่ท่ีแตกต่างจากความหมายเดิม 

คาํว่าผูมี้คุณธรรมถูกใช้เม่ือเกิดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534  ส่งผลให้เกิดการจดัตั้งรัฐบาลชัว่คราว
ข้ึน การเรียกร้องผูน้าํท่ีมีคุณธรรมเป็นไปเพื่อเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน ต่อมาการชุมนุมประทว้งในปี 
พ.ศ. 2535 เกิดการเรียกร้องนายกคุณธรรมท่ีมาจากการเลือกตั้ง เพราะในช่วงเวลานั้นสังคมไทยปกครองโดย
รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร ทาํให้กลุ่มผูชุ้มนุมเรียกร้องมองว่าขาดความชอบธรรมในทางการเมือง 
เพราะไม่ไดมี้ท่ีมาจากวิถีแห่งประชาธิปไตย และตอ้งการรัฐธรรมนูญท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย ยุติการ
แทรกแซงทางการเมืองจากทหาร (ธาํรงศกัด์ิ, 2561, น.35) ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องนายกรัฐมนตรีท่ีมีท่ีมา
จากการเลือกตั้ง มากไปกวา่นั้น การเรียกร้องผูน้าํท่ีมีคุณธรรมหรือนายกคุณธรรมไดรั้บอิทธิพลมาจากความ
เช่ือทางศาสนาผ่านพระภิกษุช่ือดงัท่ีได้เผยแผ่แนวคิดเก่ียวกบัความสําคญัของธรรมะในศาสนาท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัการเมืองและผูป้กครอง (สนิทสุดา เอกชัย, 2562) อีกทั้งความมีคุณธรรมในตวัผูน้าํในการ
ชุมนุมประทว้งในปี พ.ศ. 2535 ยงัถูกนาํเสนอผา่นแกนนาํในการเคล่ือนไหวอยา่งนายจาํลอง ศรีเมือง บุคคล
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ท่ีมีภาพลกัษณ์เป็นคนดี ปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด แมอ้ยูใ่นเพศฆราวาส (ชชัฎา, ม.ป.ป.,น.14) จึงเป็นผลให้
ภาพลกัษณ์การเป็นคนดีมีคุณธรรมจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและถูกเรียกร้องในห้วงเวลาดงักล่าว  
 วาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี ในรูปแบบของการส่งเสริมคนดีให้ปกครองบา้นเมือง และจาํกดัคน
ไม่ดีไม่ใหมี้อาํนาจนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ อยา่งไรก็ตาม การนาํกลบัมาใชอี้กคร้ังในการเคล่ือนไหวของกลุ่มพนัธมิตรฯ เป็นไปเพื่อนาํเสนอ
หลกัการธง 4 ผืนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผูน้าํ ขา้ราชการการเมืองและขา้ราชการประจาํท่ีเป็ นคนดี การนาํเสนอ
หลกัการธง 4 ผืน เป็นส่วนหน่ึงของตวัแบบการเมืองใหม่ท่ีมองว่าการเมืองแบบเก่าไม่เกิดโอกาสแก่คนดี 
ส่งผลให้มีความพยายามในการลดจาํนวนผูแ้ทนประชาชนท่ีมาจากการเลือกตั้งลง และเพิ่มท่ีนั่งให้กับ
ตวัแทนจากสาขาอาชีพท่ีจะช่วยกระจายผลประโยชน์ไปยงักลุ่มอ่ืนๆอนัจะนํามาซ่ึงผลประโยชน์ของ
บา้นเมือง (สนธิ อา้งถึงใน ประชาไท, 2551) การใช้วาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ยคนดีในรูปแบบดงักล่าว จึง
เป็นไปเพื่อการสนบัสนุนขอ้เรียกร้องและสร้างความชอบธรรมให้กบัตวัแบบการเมืองและหลกัการท่ีกลุ่ม
การเคล่ือนไหวเสนอ ประกอบกบับรรยากาศในการเคล่ือนไหวขณะนั้นมีมุมมองต่อรัฐบาลของนายสมคัร 
สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงสวสัด์ิวา่ใชอ้าํนาจในทางมิชอบ เกิดการฉ้อฉล อีกทั้งยงัเป็นรัฐบาล
หุ่นเชิดของนายทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ผูท่ี้ถูกกลุ่มพนัธมิตรฯมองว่าไม่ใช่นักการเมืองท่ีดี 
(human Rights Watch, ม.ป.ป.) การนาํเสนอภาพลกัษณ์ผูป้กครองท่ีดีในหลกัการธง 4 ผืนจึงปรากฎข้ึน 
เสมือนการช้ีใหเ้ห็นทางเลือกใหม่และคุณสมบติัอนัพึงมีของผูป้กครองในโมงยามท่ีสังคมไทยกาํลงัประสบ
ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่ดีงามของเหล่านกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

ต่อมา การเรียกร้องผูน้ําคนดีท่ีไม่จาํเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยเป็นการนําเสนอผ่านการ
ปราศรัยของแกนนาํในการชุมนุมประทว้งของกลุ่ม กปปส. นาํเสนอวา่สภาประชาชนท่ีมาจากแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศของกลุ่มกปปส. จะเป็นผูค้ดัเลือกนายกรัฐมนตรีคนดีท่ีไม่สังกัดพรรคการเมืองเข้าดาํรง
ตาํแหน่ง เพราะขาดความเช่ือมัน่ในกระบวนการรัฐสภาท่ีมีนกัการเมืองตน้ตอปัญหาทางการเมืองทาํหนา้ท่ี
อยู ่ดว้ยเหตุน้ี นายกรัฐมนตรีคนดี จึงถูกสร้างคาํอธิบายเพื่อสร้างตวัแทนของความดีในรูปของบุคคลท่ีเป็น
ผูน้าํในการสร้างความชอบธรรมใหก้บัขอ้เรียกร้องของกลุ่ม (ฐิติกร และอรรถสิทธ์ิ , ม.ป.ป.)  

ทั้งน้ี คุณสมบติัของผูน้าํคนดีท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการเลือกตั้งยงัไดรั้บการนาํเสนออีกคร้ังผ่าน
มุมมองของประธานมูลนิธิกปปส. ซ่ึงระบุวา่ท่ีมาของผูน้าํไม่สําคญัเท่ากบัการเป็นคนมีธรรมะและศีลธรรม 
การอธิบายว่าท่ีมาในการได้มาซ่ึงผูน้าํทางการเมืองสําคญัน้อยกว่าคุณสมบติัส่วนตนนั้นเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในสังคมไทยหว้งเวลานั้นเกิดความกงัวลต่อบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปิดโอกาส
ให้กบันายกรัฐมนตรีคนนอกซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่ท่ีมานั้นไม่ไดย้ึดโยงกบัประชาชน เน่ืองดว้ยบทบญัญติั
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ดังกล่าวเปิดโอกาสให้กับนายกรัฐมนตรีท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ต้องถูกเสนอช่ีอจากพรรค
การเมืองใด ๆ สามารถไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีได ้(iLaw, 2559) 

คาํอธิบายวา่ท่ีมาไม่สําคญัเท่าการเป็นคนดีหรือมีธรรมะ จึงเป็นไปเพื่อให้การใชว้าทกรรมดงักล่าว
รองรับกบัเหตุการณ์ในขณะนั้น คือการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กบัท่ีมาของนายกรัฐมนตรีคนนอก
ในบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าว และมุ่งเนน้ไปท่ีคุณสมบติัของผูป้กครองมากข้ึน 
 รูปแบบถดัมา คือ ผูน้าํคนดีทาํให้ไดม้าซ่ึงประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง ผ่านการอธิบายวา่ผูน้าํคนดี ท่ีมี
ธรรมาภิบาลนั้น จะนาํมาซ่ึงประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง และการเลือกตั้งอาจทาํให้ได้คนท่ีไม่ดีกลับเขา้มา 
คาํอธิบายดงักล่าวเก่ียวพนักบัสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ผูน้าํเสนอวาทกรรมรูปแบบน้ี คือหวัหนา้
คณะรัฐประหารท่ีกําลังถูกตั้ งคาํถามถึงการอยู่ในอาํนาจมาอย่างยาวนานภายหลังจากการรัฐประหาร 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2564) และยงัไม่เปิดทางให้มีการเลือกตั้ง อนัเป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงจะเปล่ียนผา่นสังคม
ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ดว้ยเหตุน้ี คาํกล่าวท่ีว่าการมีผูน้าํท่ีเป็นคนดี ทาํให้ไดม้าซ่ึงประชาธิปไตยท่ี
ถูกตอ้ง จึงถูกสร้างข้ึนเพื่ออธิบายวา่ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งคือการไดผู้น้าํท่ีเป็นคนดี อีกทั้งยงัลดความชอบ
ธรรมของการเลือกตั้งลงผา่นการระบุวา่การเลือกตั้งอาจนาํมาซ่ึงคนไม่ดี ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีตรงขา้มกบัคน
ดี จึงเป็นไปไดว้า่การเลือกตั้งท่ีไดค้นไม่ดีกลบัมานั้นจะไม่นาํไปสู่ประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง 

การเปล่ียนแปลงในรูปแบบของการลดความชอบธรรมของคาํว่าคนดีลง เห็นไดจ้ากการนาํเสนอ
ทศันะเก่ียวกบัคนดีในการเลือกตั้งนั้น ไม่ควรคาดหวงัเพียงว่าผูค้นในสังคมจะตอ้งเลือกคนดี หรือคนเก่ง 
เพราะไม่ไดก้าํลงัเลือกพระสังฆราช ทว่าส่ิงท่ีสําคญัสําหรับการเลือกตั้ง คือ การยอมรับซ่ึงความคิดเห็นท่ี
แตกต่างของคนอ่ืน ๆ แมไ้ม่ถูกตอ้งตามใจ (แนวหนา้, 2553 อา้งถึงใน ประจกัษ,์ 2558, น.50-51) อนัเป็นการ
ลดความสาํคญัของการมุ่งเนน้การเลือกตั้งคนดีเขา้มาทาํหนา้ท่ี แต่เปล่ียนไปใหค้วามสาํคญักบัการยอมรับซ่ึง
ความหลากหลายทางความคิดและความเสมอภาคทางการเมืองของคนในสังคม ความเปล่ียนแปลงเร่ืองราว
ของคนดีในการเลือกตั้งขา้งตน้นั้น แสดงให้เห็นถึงบริบทในสังคมช่วงเวลาดงักล่าวท่ีส่งผลต่อการก่อรูป
ของวาทกรรม กล่าวคือ ในช่วงเวลานั้นมีการเกิดข้ึนของวาทกรรมทางการเมืองหลายรูปแบบท่ีถูกนาํมาใช้
และส่ือสารในกระบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง รวมไปถึงผ่านส่ือต่างๆ เพื่อลดทอนความชอบธรรม
ของเสียงขา้งมากของประชาชน ผา่นการนาํเสนอปัญหาความไม่พร้อม การขาดความรู้ และความไม่มีสํานึก
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า และมีฐานะยากจน ทวา่เป็นกลุ่มคนท่ีถือครองเสียงขา้งมาก 
อนันาํมาสู่ปัญหาทางการเมือง (ประจกัษ,์ 2558, น.19-26) 

ต่อมา คือลกัษณะของการเปล่ียนแปลงผา่นการพยายามสร้างความหมายใหม่ จากเดิมท่ีมีความหมาย
เก่ียวพนักบัศีลธรรม ธรรมะท่ีเก่ียวพนักบัความเช่ือทางศาสนา หรือ ความเป็นชาตินิยมท่ีวา่ดว้ยเร่ืองราวของ
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การทดแทนคุณแผ่นดิน ไปสู่การให้ความหมายของคนดี คือ คนท่ีเคารพหรือให้เกียรติศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ ความแตกต่าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์ (ปิยบุตร, 2562) คือการ
เปล่ียนแปลงทั้งความหมายและการใช้ ผา่นการสร้างความหมายและการใช้ท่ีลดความชอบธรรมของความ
เป็นคนดีและกลุ่มคนท่ีใชค้าํวา่คนดี เป็นการขยายความหมาย ลดการผกูขาดความหมายหรือแนวทางปฏิบติั
ไวใ้นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เพื่อใหค้าํวา่คนดีถูกใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ไปทวา่สอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตย 
การนิยามความหมายใหม่ของวาทกรรมชาตินิยมว่าด้วยคนดีรูปแบบดังกล่าว เป็นผลมาจากการนิยาม
ความหมายคนดีแบบเดิมอยู่ในการกาํกบัของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยมาอย่างยาวนาน ซ่ึงทาํหน้าท่ีในการ
ปลูกฝังเร่ืองราวและความเช่ือเร่ืองของคนดีตามบรรทดัฐานของศีลธรรมท่ีผกูโยงเขา้กบัความเช่ือทางพุทธ
ศาสนาและอาํมาตยาธิปไตย คือ การนิยามคนดีเขา้กบัการแสดงบทบาทในการเรียกร้องให้นาํเอาหลกัธรรม
ทางศาสนามาใชใ้นการปกครอง และการเป็นคนดีท่ีนิยามความหมายใหผ้กูโยงเขา้กบัการสํานึกและทดแทน
บุญคุณแผ่นดิน ตลอดจนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และอาจเข้ามาดํารงตาํแหน่งทาง
การเมืองโดยผา่นการเลือกตั้งหรือการรัฐประหาร (สุรพศ ทวีศกัด์ิ, 2562) ดว้ยเหตุน้ี การนิยามการเป็นคนดี
รูปแบบใหม่จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไปและมุ่งเนน้คุณค่าท่ีเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 

โดยสรุป การเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการ
เพิ่มเติมคุณลกัษณะความเป็นคนดี ในรูปแบบต่างๆ จากผูมี้คุณธรรม สู่ผูมี้ศีลธรรม มีธรรมะ ไม่จาํเป็นตอ้ง
มาจากการเลือกตั้ง และมีธรรมาภิบาล ไปจนถึงการวพิากษว์จิารณ์ความชอบธรรมของคาํนิยามของคนดีและ
การก่อร่างความหมายใหม่ การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีลว้นมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง บริบท
สถานการณ์ในสังคม และแนวคิดต่างๆในสังคม 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาเก่ียวกบัวาทชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี ในบริบทการเมืองไทยสมยัใหม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 

ถึง พ.ศ. 2562 โดยทาํการวิเคราะห์การใชว้าทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ย ๐คนดี๑ และศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
วาทกรรมชาตินิยม ๐คนดี๑ ในการเมืองไทยสมยัใหม่ โดยเจาะจงไปท่ีสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิงถึงคนดี
ของผูน้าํรัฐบาล ตวัแทนรัฐบาล ผูด้าํรงตาํแหน่งในสถาบนัการเมือง ผูแ้ทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล ผูแ้ทนราษฎร
ฝ่ายคา้น และผูน้าํการชุมนุมท่ีถูกนาํเสนอสู่สาธารณะผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย และส่ือสังคมออนไลน์ 
อยา่งช่องทางทวติเตอร์ (twitter) พบวา่ รูปแบบวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดีในการเมืองสมยัใหม่ สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบผ่านการพิจารณาการใช้และความหมาย คือ คนดีกบัความเป็นชาติและศีลธรรม 
และคนดีกบัความแตกต่างของความหมาย  
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คนดีกบัความเป็นชาติและศีลธรรม คือวาทกรรมท่ีสะทอ้นถึงความเก่ียวโยงกบัความเป็นชาติและ
กรอบเชิงศีลธรรม มกัเก่ียวขอ้งกบัความสําคญัของคนดีท่ีส่งผลแก่ความเป็นไปของชาติบา้นเมือง ผา่นการ
อธิบายถึงคุณลกัษณะหรือแนวทางปฏิบติัของการเป็นผูป้กครองและผูค้นในสังคมท่ีเป็นคนดี คุณลกัษณะ
ของผูป้กครองท่ีเป็นคนดีถูกถ่ายทอดผา่นผูมี้บทบาททางการเมืองในสังคมไทย และมกัเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ช่วงเวลาเกิดการรัฐประหารและภายใตก้ารนาํของคณะรัฐประหาร การ
ชุมนุมประทว้งต่อตา้นคณะรัฐประหาร หรือการชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลพลเรือน ทั้งน้ี วาทกรรมชาตินิยมว่า
ดว้ยคนดี ระบุถึงผูน้าํท่ีมีคุณธรรม และควรไดรั้บการสนบัสนุนให้ปกครองบา้นเมือง ขณะท่ีคนไม่ดีจะตอ้ง
ถูกจาํกดัไวไ้ม่ให้มีอาํนาจ การได้มาซ่ึงผูน้าํท่ีเป็นคนดี มีท่ีมาจากการเลือกโดยคณะบุคคลท่ีถูกจดัตั้งข้ึน 
ปรากฏอยู่ในข้อเสนอของกลุ่มกปปส. หรือเช่นเดียวกันกับการเสนอแนวทางการเมืองใหม่ของกลุ่ม
พนัธมิตรฯ ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มข้ึนของผูแ้ทนทางการเมืองท่ีมาจากการสรรหาตามกลุ่มอาชีพ อีกทั้งวิธีการ
ไดม้านั้นอาจไม่ไดมี้ความจาํเป็นเท่ากบัคุณสมบติัอยา่งการเป็นคนดี สุดทา้ยในภาพรวมแลว้ คุณลกัษณะของ
คนดีท่ีปรากฏเด่นชดัจากวาทกรรมเหล่าน้ีในฐานะผูป้กครอง คือการมีคุณธรรม มีธรรมะ ศีลธรรม และมี
ธรรมาภิบาล มากไปกวา่นั้น การมีผูน้าํท่ีเป็นคนดียงัหมายถึงการเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย  

การสร้างนิยามใหก้บัคุณลกัษณะของคนดีของผูค้นในสังคม ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ การรู้คุณ
และทดแทนคุณแผ่นดิน มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ อนุรักษ์ไวซ่ึ้งวฒันธรรมไทย ประพฤติ
ตนตามพระราชดาํรัส มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่คดโกงชาติ วาทกรรมวา่ดว้ยคนดีอนัสรรสร้างอตัลกัษณ์
คนดีของกลุ่มมวลมหาประชาชน กปปส. ผ่านการยึดมัน่ความดีและศีลธรรมสําหรับการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองเพื่อการต่อสู้เพื่อบา้นเมือง โดยเป็นไปเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบัการกระทาํท่ีไดรั้บนิยามว่า
คือการพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งความดีงาม แมว้า่การกระทาํเหล่านั้นจะนาํไปสู่ความรุนแรง (ประจกัษ,์ 2560) 
 รูปแบบสุดทา้ยของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี คือ คนดีกบัความหมายท่ีแตกต่าง แสดงออกผา่น
การลดความชอบธรรมของการเลือกคนดีผา่นการเลือกตั้ง ทวา่มุ่งเนน้การยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกนัของ
คนในสังคม อีกทั้งการลดความชอบธรรมผา่นการสร้างนิยามในทางลบใหก้บักลุ่มท่ีนิยามตนเองวา่เป็นคนดี 
และความแตกต่างสุดทา้ย คือ การสร้างความหมายใหม่ให้เกิดแก่คนดีในลกัษณะของการนิยามคุณสมบติั
การเป็นคนดีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการสากลและความเป็นประชาธิปไตย ความแตกต่างของความหมายของ
วาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ยคนดีเกิดข้ึนจากการท่ีความเป็นคนดี และการเมืองเชิงศีลธรรมถูกผูกขาดโดยคน
บางกลุ่ม ส่งผลใหเ้กิดการวพิากษว์จิารณ์ และสร้างความหมายใหม่ท่ีมีการมุ่งเนน้หลกัการสากล  
 การเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี ในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ในตอนตน้
เกิดการเพิ่มเติมความหมายของคนดี คือ มีความหมายกวา้งมากข้ึน ความมีคุณธรรมแปรเป็นหน่ึงใน
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คุณสมบติัของการเป็นคนดี ต่อมาคือ การเปล่ียนแปลงการใช้ การให้ความหมายจากเก่ียวพนักบัศีลธรรม
อนัมีความสําคญัมากไปสู่การลดความชอบธรรมและสร้างความหมายใหม่ให้กบัคาํวา่คนดีท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการสากล การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง บริบททางสังคม 
และแนวคิดในสังคมท่ีส่งผลต่อรูปแบบการนิยามความหมายของคาํวา่คนดี 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่าการใช้และนิยามของวาทกรรมชาตินิยมว่าดว้ยคนดีมีความสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ (2555) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2550 โดยสอดคลอ้งเร่ืองการใช้วาทกรรมชาตินิยม เพื่ออธิบายถึงความรักชาติ การทาํ
ประโยชน์เพื่อชาติ  เชิดชูความเป็นไทย และปกป้องความสงบของชาติ อนัแสดงให้เห็นว่าวาทกรรม
ชาตินิยมประกอบไปดว้ยวาทกรรมยอ่ยท่ีหลากหลาย ทวา่ลว้นเก่ียวพนักบัแนวคิดชาตินิยมท่ีให้ความสําคญั
กบัความเป็นชาติเป็นสําคญั เช่นเดียวกบัวาทกรรมวา่ดว้ยคนดี อีกทั้งจากงานวิจยัดงักล่าว ยงัสะทอ้นวา่การ
ใช้วาทกรรมและแนวคิดชาตินิยม หลายคร้ังนําไปสู่รัฐบาลนิยมท่ีมุ่งสรรสร้างตวับทต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมใหก้บัรัฐบาลหรือผูมี้อาํนาจทางการเมือง โดยวาทกรรมชาตินิยมวา่ดว้ยคนดีปรากฏลกัษณะ
ท่ีคลา้ยกนัคือ วาทกรรมว่าดว้ยคนดีมกัถูกใช้โดยผูมี้อาํนาจทางการเมือง ผูด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํรัฐบาล หรือ
แกนนําการเคล่ือนไหวทางการเมือง เพื่อใช้สร้างความชอบธรรมให้กบัการกระทาํของกลุ่มตน โดยให้
เหตุผลวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบา้นเมือง ความสงบ และสถาพรของชาติ 
  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิชาต สถิตนิรามยั และอนุสรณ์ อุณโณ (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง 
๐การเมืองคนดี๑: ความคิด ปฏิบติัการ และอตัลกัษณ์ทางการเมืองของผูส้นบัสนุน ๐ขบวนการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทย๑ โดยมีความสอดคลอ้งในเร่ืองของแนวคิดการเมืองคนดี ท่ีให้ความสําคญักบักรอบศีลธรรม
และศาสนาในการระบุถึงคุณสมบติัของการเป็นคนดีในบริบทการเมืองไทย อีกทั้งนาํเสนอการมีอาํนาจทาง
การเมืองไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพาคนส่วนใหญ่ในประเทศ อนัเป็นแนวคิดรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฎในวาทกรรม
ชาตินิยมวา่ดว้ยคนดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 การสร้างพื้นท่ีในสังคมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปล่ียน ถกเถียง และพูดคุย

เก่ียวกบัวาทกรรมสาธารณะ ในประเด็นต่าง ๆ  
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังถัดไป 

2.1 ศึกษาการใช้และเปล่ียนแปลงของวาทกรรมชาตินิยม ในกลุ่มคนทัว่ไป  เพื่อศึกษามุมมอง การให้
ความหมาย การใชว้าทกรรมของผูค้นทัว่ไป อีกทั้งเพื่อศึกษาผลผลิตของการใชว้าทกรรมคนดีในการเมืองวา่
ส่งผลอยา่งไรต่อผูค้นในสังคม 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนั ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตวัแทน เป็นระบอบท่ีได้รับการยอมรับอย่าง

กวา้งขวาง การทาํความเขา้ใจลกัษณะ ขอ้จาํกดั อุปสรรค และแนวทางการพฒันาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยตวัแทน รวมถึงระบอบการปกครองแบบอ่ืนๆ นั้น จะทาํไดดี้ข้ึนผ่านการศึกษาแนวคิดเร่ือง
ความเป็นพลเมืองของระบอบดังกล่าว และการนําเสนอความพลเมืองอย่างท่ีควรจะเป็นนั้น เน่ืองจาก 
แนวคิดเร่ืองความพลเมืองมีหน้าท่ีหรือประโยชน์สองประการท่ีสําคญั ดงัน้ี ประการแรก ตามท่ี Kenneth 
Minogue  ไดช้ี้ไวใ้นหนงัสือ Politics: A Very Short Introduction. นั้น แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองช่วยให้
เห็นบทบาท และหนา้ท่ีของประชาชนท่ีจะสนบัสนุนรูปแบบการปกครอง  ประการท่ีสอง แนวคิดเร่ืองความ
เป็นพลเมืองอธิบายลกัษณะของรัฐ โดยช้ีว่า รัฐเป็นสมาคมทางการเมืองของพลเมือง ดงันั้น การเข้าใจ
ความหมายของพลเมืองจะช่วยให้เข้าใจการสมาคมทางการเมือง รวมถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได ้
พลเมืองจึงเป็นรากฐานสาํคญัของรัฐ  ในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบนั ซ่ึงมีปัญหา อุปสรรคและความเส่ือม
นานบัปการนั้น นกัวชิาการต่างๆ มองวา่ การสร้างความเขม้แข็งให้กบัพลเมืองเป็นแนวทางหน่ึงในการช่วย
แก้ปัญหาความเส่ือมของระบอบน้ี บทความช้ินน้ี นําเสนอ 5 หัวข้อดังต่อไปน้ี ปัญหาของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตวัแทน  แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองของเอเธนส์โบราณ แนวคิดเร่ืองความเป็น
พลเมืองในสมยัโรมนัโบราณ การเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองของเอเธนส์และโรมนัโบราณ 
ความสาํคญัของความเป็นพลเมืองของเอเธนส์และโรมนัโบราณต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตยตวัแทน 
 

ค าส าคญั: ความเป็นพลเมือง กรีก โรมนั ประชาธิปไตยตวัแทน 
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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 
 

บทน า 
บทความวิจยัเร่ือง แนวคิดเร่ือง ความเป็นพลเมือง ของเอเธนส์ และโรมนัโบราณและความสําคญั

ต่อประชาธิปไตยแบบตวัแทน พฒันามาจาก งานวิจยัเร่ือง แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองของนกัคิดกรีก
โบราณ ทุนวจิยัจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา โดย ดร.โชติสา  ขาวสนิท การนาํเสนอ
บทความวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการรับทุนวิจยั โดยบทความช้ินน้ีสํารวจแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองของ
กรีกโบราณ  และไดเ้พิ่มเติมการศึกษาแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองของโรมนัโบราณ เพื่อนาํเสนอมุมมอง
ในเชิงเปรียบเทียบและช้ีแง่คิด บทเรียนสําหรับการพฒันาระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทนปัจจุบนั การ
วเิคราะห์ความเป็นพลเมืองนั้นอาศยักรอบคิดของอริสโตเติลท่ีอธิบายถึงความเป็นพลเมืองโดยเช่ือมโยงกบั
รัฐธรรมนูญของรัฐ ว่า ลกัษณะของรัฐธรรมนูญนั้น สะทอ้นลกัษณะของพลเมืองในรัฐ โดยรัฐเป็นการ
รวมกนัของพลเมือง ลกัษณะแนวทางวิถีแห่งการรวมตวัคือส่ิงบ่งช้ีถึงเอกลกัษณ์ของพลเมือง  รัฐธรรมนูญ
เป็นส่ิงท่ีกาํหนดบทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งพลเมืองในดา้นลกัษณะแนวทางการปกครอง การครอบครอง
และจดัวางตาํแหน่งและอาํนาจในรัฐ รวมถึงเป้าหมายปลายทางของการรวมตวัทางการเมือง(ส.ศิวรักษ์,  
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2532) ทั้งน้ี แนวคิดเร่ือง ความเป็นพลเมือง ของอริสโตเติลนั้น ปรากฏอยู่ในเล่มท่ี 3 ของงาน การเมือง
(Politics) ในบทท่ีวา่ ทฤษฎีความเป็นพลเมืองและรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีใจความสําคญัประการหน่ึงคือ  การทาํ
ความเขา้ใจ ธรรมชาติของพลเมือง ช่วยในการทาํความเขา้ใจแนวคิดเร่ือง นคร และรัฐธรรมนูญ   เน่ืองจาก
แนวคิดเหล่าน้ีสัมพนัธ์กนัในแง่ท่ีวา่ เมืองคือองคาพยพของพลเมือง(a body of citizens)   และการสืบเสาะถึง
ธรรมชาติของนครจะช่วยให้เราเขา้ใจความหมายของรัฐธรรมนูญได(้Aristotle, 1998)   ในทาํนองเดียวกนั 
การศึกษารัฐธรรมนูญ ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการจดัการปกครองก็จะช่วยให้เขา้ใจแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมือง
ไดช้ดัเจนข้ึน  จากกรอบการวเิคราะห์ดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองประกอบกบั
การอธิบายสถาบนัการปกครองในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญเพื่อให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของ
พลเมืองได้ยิ่ง ข้ึน ซ่ึงจุดเด่นของความเป็นพลเมืองแบบเอเธนส์ในแง่ของความเป็นพลเมืองอย่าง
กระตือรือร้นเขม้แข็ง การใช้เหตุผลและการส่งเสริมการปรึกษาหารือร่วมกนั และการเปิดกวา้งในทางดา้น
วฒันธรรมของความเป็นพลเมืองแบบโรมนั  และหากเราพิจารณาถึงการปรับเปล่ียนความหมาย ขอบข่าย 
และบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองกรีกและโรมนัท่ีต่างไปในแต่ยุคแต่ละสมยัยอ่มสะทอ้นให้เห็นถึงการนิยาม
ความเป็นพลเมืองในฐานะของการวางสมดุลแห่งอาํนาจท่ีปะทะประสานกนัภายในรัฐให้อยู่ในรูปแบบท่ี
ยอมรับได้จากฝ่ายต่างๆ นั้นล้วนเป็นแง่คิด มุมมองท่ีเราอาจนํามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตวัแทนซ่ึงกาํลงัเผชิญกบัปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัจจุบนั ระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตวัแทนเผชิญกบัปัญหาหลากหลายประการ ดงัเช่น  ความไม่พอใจต่อรัฐบาลท่ีรับเลือกและความไม่ไวว้างใจ
ต่อนกัการเมืองท่ีมีมากข้ึน  ซ่ึงความไม่พอใจน้ีส่วนหน่ึงมาจาก ความผิดหวงัท่ีรัฐบาลไม่สามารถแกปั้ญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และผลกัดนัการปฏิรูปต่างๆ ท่ีจาํเป็น(ชยัวฒัน์  ถิระพนัธ์ุ, 2547)  ปัญหาความเส่ือม
ของพรรคการเมือง พลเมืองมีความผกูพนักบัพรรคการเมืองนอ้ยลง(ชยัวฒัน์  ถิระพนัธ์ุ, 2547)  ประชาชน
เฉ่ือยชาทางการเมือง ไม่ใส่ใจกบัชีวิตทางการเมืองมากนัก การขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี
คุณภาพ(สมเกียรติ  วนัทะนะ, หนา้ 224 และ อเล็กซ์  วลูฟ์, 2555, หนา้ 29) และปัญหาการครอบงาํโดยเสียง
ส่วนใหญ่ (อเล็กซ์  วลูฟ์, 2555, หนา้ 32) 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองของเอเธนส์และโรมนัโบราณ 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
แนวคิดความเป็นพลเมืองของอริสโตเติลเป็นกรอบในการวิจยัเอกสารในเชิงประวติัศาสตร์และ

สถาบนัการเมืองการปกครองของกรีกและโรมนัโบราณ โดยอริสโตเติลไดอ้ธิบายแนวคิดเร่ืองความเป็น
พลเมืองไวใ้นหนงัสือ Politics เล่มท่ี 3 ว่าพลเมืองเป็นทั้งผูท่ี้ปกครองและถูกปกครอง พลเมืองท่ีดีตอ้งมี
ความสามารถในการปกครองและถูกปกครอง นัน่คือพลเมืองคือผูมี้ส่วนในอาํนาจบริหารและตุลาการ  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
Paul Barry Clarke (1994) ใน Citizenship วิเคราะห์ความเป็นพลเมืองแบบกรีกว่าเป็นสถานะ

อภิสิทธ์ิท่ีเหล่าพลเมืองหวงแหน คนกรีกมองว่าการอาศยัในสังคมการเมือง คือวิถีการดาํรงชีวิตในฐานะ
มนุษย ์ซ่ึงควรมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการทาํเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่วนสาธารณรัฐโรมนัมีตวัแบบ
ความเป็นพลเมืองสองแนวทางแยกตามการสังกดัชนชั้นในสังคม โดยท่ีคนชั้นสูงซ่ึงเป็นพลเมืองส่วนนอ้ยมี
โอกาสท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีลกัษณะของความเป็นพลเมืองแบบแข็งขนัขณะท่ีประชาชน
ทัว่ไปถูกกีดกนัการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไดรั้บการปกป้องคุม้ครองตามกฎหมาย  
Richard Bellamy (2008) ใน Citizenship : a very short introduction ช้ีวา่ ในกรีกโบราณ ความเสมอภาคใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นส่วนสําคญัของความเป็นพลเมือง ส่วนความเป็นพลเมืองแบบโรมนัเน้น
ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย โดยทุกคนท่ีอยูภ่ายใตอ้าณาจกัรโรมนัไดรั้บสถานะความเป็นพลเมืองของ
โรมนัด้วยกันทั้ งหมด นวตักรรมน้ี เกิดข้ึน หลังจากท่ีโรมันแผ่ขยายอาณาเขตไปไกลด้วยการยึดครอง
ดินแดนต่างๆ โรมนัให้ความเป็นพลเมืองกบัประชากรของดินแดนเหล่านั้น ดว้ยสถานะความเป็นพลเมือง
แบบโรมนัน้ี พวกเขาไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายโรมนั แต่พลเมืองเหล่าน้ีไม่มีส่วนในการปกครอง
ของโรมนั พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลงคะแนนเสียง  ขณะเดียวกนั ดินแดนเหล่าน้ียงัไดรั้บอนุญาตให้คง
รูปแบบการปกครองรวมถึงรูปแบบความเป็นพลเมืองแบบของตนเองไวไ้ด ้  
 

วธิีการวจิัย 
การวเิคราะห์เอกสารดว้ยวิธีการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ความคิดทางการเมือง และ ทฤษฎีการเมือง 

สําหรับตวับทหลักท่ีใช้ในการกาํหนดกรอบความหมายของความเป็นพลเมืองคือ Jonathan Barnes. 
editor.Aristotle’s Politics. The United States of America: Princeton University Press, 2016. 
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ผลการศึกษา  
ผลการศึกษา แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ความเป็นพลเมืองของเอเธนส์โบราณ ความเป็นพลเมือง

ของโรมนัโบราณ และการเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างพลเมืองเอเธนส์และโรมนัและ
ความสําคญัของแนวคิดความเป็นพลเมืองเอเธนส์และโรมนัโบราณต่อประชาธิปไตย ตวัแทน โดยนาํเสนอ
ให้เห็นถึงคุณูปการของความเป็นพลเมืองดังกล่าวว่าให้แง่คิด หรือมุมมองท่ีสามารถปรับใช้กับ
ประชาธิปไตยแบบตวัแทนได ้

ความเป็นพลเมืองของเอเธนส์เป็นสถานะอนัทรงอภิสิทธ์ิ และเป็นท่ีหวงแหน พลเมืองเน้นการมี
ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยมีทั้งสิทธิและหนา้ท่ี จุดเน้นของความเป็นพลเมืองอยู่ท่ีความเสมอภาคใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  และเสรีภาพในการพดูและการแสดงออก และ ภราดรภาพ 

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเอเธนส์โบราณมีพฒันาการโดยบุคคลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
โซลอน คลีสตีนีสและ เพริคลีส เป็นตน้ โดยเหตุการณ์สาํคญัเร่ิมข้ึนเม่ือนครรัฐเอเธนส์เผชิญกบัปัญหาความ
ขดัแยง้คร้ังใหญ่ระหวา่งชนชั้นสูงกบัชนชั้นล่าง โซลอนไดรั้บเลือกให้เขา้มาแกปั้ญหาน้ี  การปฏิรูปของโซ
ลอนนั้น ถือเอาทรัพยเ์ป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งชนชั้น สิทธิ และหนา้ท่ีของคน  จึงเป็นการลดอาํนาจของชน
ชั้นสูงเดิมท่ียดึถือวงศต์ระกลู และเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีฐานะ หรือสามารถเปล่ียนแปลงฐานะตนเองไดเ้ขา้มามี
บทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน แต่ชนชั้นสูงโดยเกณฑ์ของฐานะก็มีสิทธิ หนา้ท่ีมากกวา่ชนชั้น
ล่าง อีกทั้งโซลอนไม่ไดป้ฏิรูปท่ีดิน ดงันั้น อาํนาจส่วนใหญ่จึงอยูก่บัชนชั้นสูงเดิมแต่ก็เปิดกวา้งให้ผูมี้ฐานะ
เขา้มาร่วมใชอ้าํนาจมากข้ึนดว้ย บทบญัญติัหลายส่วนเป็นประชาธิปไตยอยูม่าก เช่น การยกเลิกการขายเป็น
ทาส และการไถ่ตวัผูท่ี้ถูกขายเป็นทาส นอกจากน้ี โซลอนยงัตั้งศาลประชาชนซ่ึงทาํให้อาํนาจ และความเป็น
ธรรมกระจายตวัยิ่งข้ึน อีกทั้งส่ิงท่ีมีการฟ้องร้อง ก็ขยายตวัออกไป สมยัก่อนผูเ้สียหายให้ผูแ้ทนฟ้องไม่ได ้
แต่โซลอนบญัญติัให้ผูเ้สียหายให้ผูแ้ทนฟ้องแทนได้ รวมไปถึงการฟ้องในฐานะปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะก็ได้ดว้ย  โซลอนแบ่งประเภทกฎหมายอย่างชดัเจน เช่น กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และ
กฎหมายวา่ดว้ยกระบวนการวธีิ จะเห็นไดว้า่ การปฏิรูปของโซลอน ทาํใหช้นชั้นล่างมีส่วนร่วมทางการเมือง 
กา้วสําคญัท่ีให้อาํนาจไปสู่พลเมือง เช่ือมโยงไปถึงการท่ีโซลอนออกกฎหมายว่า ชนชั้นล่างสามารถฟ้อง
แทนคนอ่ืนได ้         ส่ิงน้ีกระตุน้ให้พลเมืองเอเธนส์มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ความเป็นพลเมืองของ
เอเธนส์ คือ การสร้างความเป็นเจ้าของประเทศ รักและหวงแหนในดินแดนของตนเอง และความเป็น
พลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นก็เป็นปัจจยัสําคญั เพราะว่าใครทาํลายประโยชน์ส่วนรวม ถูกละเมิด หรือ
เสียหาย เราสามารถฟ้องแทนได้หมด  ศาลประชาชนท่ีโซลอนสร้างไว ้ทาํให้พลเมืองมีจิตสํานึกทาง
การเมือง และทาํหนา้ท่ีทบทวนคดีความท่ีตดัสินไปแลว้ได ้ จากท่ีกล่าวมาน้ี นบัไดว้า่สมยัของโซลอนเป็น
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ประชาธิปไตยกา้วแรก นอกจากน้ี บุคคลสําคญัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น ‚บิดาแห่งประชาธิปไตยเอเธนส์‛ ไดร้วมคน
เอเธนส์ด้วยวิธีใหม่ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและสิทธิท่ีเท่าเทียมกันมากยิ่งข้ึน คือ คลีสตีนีส การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองของคลีสตีนิส ไม่ไดย้กเลิกสถาบนัท่ีทรงอาํนาจ นัน่คือ สภาอาเรโอพากสั 
ซ่ึงเป็นสภาขุนนางเดิม ท่ีประกอบไปด้วยผูสู้งศักด์ิและผูม้ ัง่มีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งตลอดชีพ  แต่สภาน้ีหมด
ความสําคญัลงเร่ือยๆ  เช่น อาํนาจของสภาน้ีในการควบคุมการบริหารงานเมืองไดต้กมาอยู่ในอาํนาจของ
สภาห้าร้อย กล่าวคือ คลีสตีนีสจดัตั้งสภาห้าร้อยข้ึนมา โดยเปิดโอกาสให้พลเมืองแต่ละเผ่าท่ีจดัแบ่งตาม
พื้นท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครอง โดยสภาแห่งน้ีประกอบดว้ยพลเมืองท่ีเป็นผูช้าย มีอาํนาจในการ
อภิปรายถกเถียงเพื่อตรากฎหมาย การปฏิรูปน้ี ทาํใหส้ภาพลเมืองกลายเป็นศูนยก์ลางทางอาํนาจการเมืองการ
ปกครองมากยิ่งข้ึน  ประชาธิปไตยในสมยัของคลีสตีนิสนั้น ยงัไม่สมบูรณ์ เพราะ สภาอาเรโอพากสัยงัมี
อาํนาจอยูบ่า้ง และสมาชิก ยงัคงเป็นชนชั้นท่ีมีทรัพยสิ์น  (คอสมอส, 2557.) อยา่งไรก็ตาม ในสมยัของคลี
สตีนีส เง่ือนไขสาํคญัของการเป็นพลเมืองจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ สถานะทางชนชั้นเหมือนเม่ือก่อนอีกต่อไปแลว้ แต่
อยู่ท่ีการเป็นคนในพื้นท่ี มีถ่ินฐานรากเหงา้อยู่ในเอเธนส์อนัทาํให้ชาวเอเธนส์มีความเท่าเทียม (isonomia) 
กนัในสถานะของความเป็นพลเมืองหรือเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย (ไชยนัต ์ ไชยพร, 2552) ขณะเดียวกนั 
ความเสมอภาคกนัในทางกฎหมายน้ีก็มีความเสมอภาคในการพูดในท่ีประชุมสาธารณะ(isogoria) เช่น สภา
ดว้ย ในเวลาต่อมา หลงัจากเกิดสงครามกรีโค-เปอร์เชีย อาํนาจของสภาอาเรโอพากสัหรือสภาของเหล่าขุน
นางเก่าก็หมดลง  (คอสมอส, 2557) ชยัชนะจากการสู้รบกบัเปอร์เซียท่ีชนชั้นล่างเขา้ร่วมสู้รบดว้ยนั้น ทาํให้
พวกเขาเร่ิมมีความมัน่ใจในตนเอง และภายใตก้ารนาํของเพอริคลีส  ประชาธิปไตยเอเธนส์จึงได้รับการ
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน(คอสมอส, 2557) โดยหลงัจากจาํกดัอาํนาจของสภาขุนนางไดส้ําเร็จแลว้ สถาบนั
ต่างๆ ในสมยัคลีสตีนีสก็ได้นาํกลบัมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, 2549, หน้า 29.)
นอกจากน้ี ในสมยัของเพอริคลีสนั้นได้มีการจดัให้มีค่าตอบแทนแก่การปฏิบติัหน้าท่ีของพลเมืองใน
ตาํแหน่งต่างๆ โดยค่าตอบแทนต่างๆ มีหลกัพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเสมอภาคของพลเมืองมากยิ่งข้ึน โดย
คนท่ีอยู่ไกล หรือคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดอ้ยกว่า ก็จะมีเวลาในการอุทิศตนเพื่องานสาธารณะอนัทรง
เกียรติน้ีไดดี้ข้ึน (สมเกียรติ  วนัทะนะ, 2555, หนา้ 95.)  

พลเมืองนั้นเป็นคนส่วนนอ้ยของประชากรเอเธนส์   โดยมีอยูป่ระมาณหน่ึงในสาม  ประชากรกลุ่ม
ท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือทาส นอ้ยท่ีสุดคือพลเมืองมีอยูป่ระมาณหน่ึงในสาม  ส่วนคนต่างดา้วมีประมาณหน่ึง
ในหกของประชากรทั้งหมด (สุขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.)  
 พลเมือง เป็นชนชั้นท่ีสําคญัท่ีสุด ฐานะของความเป็นพลเมืองได้มาโดยกาํเนิด  พลเมืองมีความ
ผกูพนักบันครรัฐอยา่งมาก พวกเขามองวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ และรัฐเป็นส่วนหน่ึงของเขา และมอง
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เพื่อนพอ้งพลเมืองอยา่งผกูพนัใกลชิ้ดกนัราวกบัเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกนั พลเมืองจะมีสิทธิท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ การมีส่วนมีเสียงในการปกครองและกิจการของรัฐอยา่งเท่าเทียม คนต่างดา้ว คือ เสรีชนท่ีบิดามารดา
ไม่ไดเ้ป็นชาวเอเธนส์ คนต่างดา้วส่วนใหญ่คือพอ่คา้ คนต่างดา้วไม่มีสิทธิในการปกครอง ตอ้งเสียภาษีพิเศษ 
และถูกกฎหมายควบคุมมากกวา่พลเมืองธรรมดา สําหรับชนชั้นท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ ทาส ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับ
ใช้ ทาํให้นายมีเวลาวา่งท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ   รัฐบญัญติักฎหมายพิทกัษท์าสไวด้ว้ย เช่น การ
หา้มนายทาสทาํอนัตรายทาสจนถึงแก่ชีวติ  เป็นตน้(สุขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.)  

ในส่วนของสถาบันการปกครองเอเธนส์โบราณนั้น องค์การหลักในการปกครองของนครรัฐ
เอเธนส์ ประกอบดว้ย 4 องคก์ารดงัต่อไปน้ี(สุขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.)  

1. สภาประชาชน หรือ รัฐสภาเอค็คลีเซีย (Assembly of Ecclesia) เป็นท่ีประชุมของพลเมือง อายุ 20 
ปีข้ึนไป สภาประชุมปีละอย่างนอ้ย 40 คร้ัง การประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 6,000 
คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดวา่จาํนวนตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 1 ใน 4 ของพลเมืองทั้งหมด(สมเกียรติ  วนัทะนะ, 
2555, หนา้ 94. และ สุขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.) สมาชิกของสภามีสิทธิในการพูด การ
เสนอญตัติ และสิทธิในการลงคะแนนเสียง(บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ , 2549, หนา้ 29,) เพื่อพิจารณาปัญหาเชิง
นโยบายส่วนรวม เช่น การจดังบประมาณ นโยบายต่างประเทศ การสงคราม กฎหมายต่างๆ  (วิชยั  ตนัศิริ, 
2548, หนา้ 57.) ปลายศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พลเมืองท่ีเขา้ร่วมประชุม  
เพื่อให้เกิดเท่าเทียมกนัมากข้ึนระหว่างพลเมืองท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีอยูห่่างไกลในการเขา้มาทาํงานอนัทรงเกียรติ
ให้กบันครรัฐ(สมเกียรติ  วนัทะนะ, 2555, หน้า 95)  สภาแห่งน้ีมีความสําคญัในฐานะเป็นสถาบนัท่ีแสดง
เจตน์จาํนงสูงสุดของประชาชน โดยมีอาํนาจหน้าท่ีสูงกวา่สถาบนัอ่ืน คือ การบญัญติักฎหมาย การควบคุม
นโยบายต่างประเทศ และการควบคุมฝ่ายบริหาร (สุขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.)สภา
พลเมืองทาํหน้าท่ีวินิจฉัยพนัธกิจทางการเมือง โดยใช้มิติเอกฉันท์ หรือ เสียงขา้งมากในกรณีท่ีเป็นปัญหา
ยุง่ยาก หรือเร่งด่วน(David Held, 2008.) 

2. สภาห้าร้อย หรือ คณะมนตรีห้าร้อย (Council of Five Hundred) สมาชิกขององค์การน้ี 
ประกอบดว้ย พลเมืองชายเอเธนส์ อาย ุ30 ปี ข้ึนไป(บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ, หนา้ 30, 2549) จาํนวน 500 คน มา
จากผูแ้ทนจากการจบัสลากจากทุกเผ่า(Phyle) รวม 10 เผ่า เผ่าละ 50 คน  สมาชิกแต่ละคนนั้นมีอายุ
ประจาํการคร้ังละ 1 ปี และห้ามดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ติดต่อกนั องค์การน้ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการวางนโยบาย 
เป็นคณะกรรมการดาํเนินงานของสภา การเตรียมวาระการประชุมของสภา การออกกฤษฎีกาและกาํหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตวับทกฎหมายท่ีสภาบญัญติัข้ึน  การควบคุมดูแลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีบริหาร
ทั้งหมด การจดัการดา้นการคลงัและการเก็บภาษี การควบคุมการเลือกตั้ง การเป็นตวัแทนเจรจากบัผูแ้ทนรัฐ
อ่ืนๆ บางคร้ัง อาจทาํหน้าท่ีเป็นศาลสถิตยุติธรรมกาํหนดความผิดและลงโทษเพื่อให้การปฏิบติังานมี
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ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (สุขมุ นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.) กล่าวโดยรวมแลว้ สภาแห่งน้ี ทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการและเสนอมติการตดัสินใจของสาธารณะ ซ่ึงสภาแห่งน้ีไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีมี
ความคล่องตวัยิง่กวา่ นัน่คือ สภาบริหาร (Prytanie) หรือ คณะกรรมการ 50 คน  ซ่ึงสมาชิกมาจากเผา่หน่ึงใน
บรรดาทั้ งหมดสิบเผ่าจะหมุนเวียนเข้ามาทาํหน้าท่ี   สภาบริหารน้ีจะตดัสินใจกรณีท่ีไม่ต้องข้ึนสู่สภา
ประชาชน  และมีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองญตัติต่างๆ ก่อนเขา้สู่การพิจารณาของสภาประชาชน  โดยทาํ
หน้าท่ีช้ีแนะและเสนอความเห็นต่อสภาพลเมือง กลุ่มผูแ้ทน 50 คน จากแต่ละเผ่าได้ทาํหน้าท่ีเป็นสภา
บริหารโดยทาํงานกนักลุ่มละเดือนเศษๆ ของแต่ละปี 10 กลุ่ม 500 คน ก็ครบหน่ึงปีพอดี ประธานในท่ี
ประชุมก็คดัเลือกกนัโดยการจบัฉลากเช่นกนั(วิชยั  ตนัศิริ, 2548, หนา้ 5., David Held, 2008, บุญศรี มีวงศ์
อุโฆษ, 2549.) ช่วงกลางศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุม สําหรับ
สมาชิกสภาบริหารเพื่อให้โอกาสพลเมืองในการอุทิศเวลาเพื่องานน้ีได้วจบัสลาก  และสามารถดํารง
ตาํแหน่งได้เป็นเวลา 1 ปี แต่จะดาํรงตาํแหน่งหลายตาํแหน่งในขณะเดียวกนัไม่ได(้บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, 
2549, หนา้ 30.) 

3. ศาล เป็นตวัแทนแสดงอาํนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ของประชาชน ประกอบดว้ยชาวเอเธนส์ชายท่ี
มีอายุ 30 ปีข้ึนไป จาํนวน 6,000 คน คดัเลือกมาจากการจบัสลากทั้ง 10 เผา่ เผา่ละ 600 คน รวมเป็น 6,000 
คน  ในการพิจารณาคดีแต่ละคดี จะมอบอาํนาจในการเป็นผูพ้ิพากษาให้กบัสมาชิกของศาลจาํนวนหน่ึง  ใน
กลุ่มน้ีจะประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากทุกเผา่ในจาํนวนท่ีเท่ากนั และเพื่อใหก้ารตดัสินเป็นไปอยา่งยุติธรรม จะ
ไม่แจง้ใหก้ลุ่มน้ีทราบล่วงหนา้วา่จะใหพ้ิจารณาเร่ืองใด (สุขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.) ศาล
มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ส่วนผูใ้ดจะเขา้ไปเป็นลูกขุนของศาลใด ก็ข้ึนอยูก่บัการจบัฉลาก(วิชยั  ตนัศิริ, 2548.) 
ศาลทาํหนา้ท่ีพิพากษาทั้งคดีแพง่และคดีอาญา คาํตดัสินของศาลถือเป็นส่ิงท่ีเด็ดขาด สมาชิกของศาลเป็นทั้ง
ตุลาการและลูกขนุ    ไม่มีอยัการ   โจทกแ์ละจาํเลยวา่ความเองไม่มีทนาย ขบวนการตดัสินคดีเร่ิมตน้จากการ
ลงมติว่า คดีมีความผิดหรือไม่ หากว่าไม่ผิด ก็ยกฟ้อง  แต่หากวา่ผิด ก็หามติมากาํหนดโทษ โดยเลือกโทษ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีคู่คดีเสนอมา  ศาลมีหน้าท่ีอ่ืนด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาคดี เช่น การควบคุม
เจา้หนา้ท่ีรัฐ การตรวจสอบคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีศาลซ่ึงเลือกดว้ยการจบัสลาก และ กา รตรวจสอบบญัชี
การเงินต่างๆ ซ่ึงมีเงินของรัฐเก่ียวขอ้งอยู่ด้วย  ศาลของเอเธนส์มีขอ้บกพร่องคือ ขอ้กาํหนดว่า การเป็น
สมาชิกของศาลต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และมีค่าตอบแทนให้เป็นจํานวนน้อย  ดังนั้ นผู ้มี
ความสามารถท่ีตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองการทาํมาหาเล้ียงชีพไม่ประสงค์จะมาทาํหน้าท่ีน้ี   ผลท่ีตามมาคือ 
สมาชิกส่วนใหญ่ของศาลประกอบดว้ยคนชราและผูท่ี้ไม่ไดมี้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง(สุขุม นวลสกุล และ 
โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.) 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 566 PSPARN 2022 

กล่าวโดยภาพรวมแลว้ ศาลลูกขุน มีภาระหน้าท่ีอย่างกวา้งขวาง นอกเหนือจากการตดัสินคดีความ ยงัทาํ
หนา้ท่ีท่ีเราอาจเรียวา่ การนิติบญัญติัและการบริหารอีกดว้ย เช่น การควบคุมตรวจสอบผูบ้ริหารอีกดว้ย เช่น 
การควบคุมตรวจสอบผูบ้ริหาร ศาลลูกขุนตรวจสอบคุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้ไปบริหารเช่น ตรวจดูวา่ เขาผู ้
นั้น ได้ปฏิบติัหน้าท่ีทางศาสนาหรือไม่ มีหน้ีสินหรือเปล่า ได้รับใช้ประเทศด้านการเป็นทหารหรือไม่ 
รวมทั้งตรวจสอบดา้นการเงิน และการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร เม่ือ ครบวาระแลว้ ตรวจดูบญัชีการเงินต่างๆ 
เป็นตน้ (วชิยั  ตนัศิริ, 2548.) 

4. คณะสิบนายพล (Ten Generals) ซ่ึงเป็น ตาํแหน่งเสนาธิการทหาร (strategen) 10 ตาํแหน่ง ซ่ึงทาํ
หน้าท่ีเป็นผูบ้ญัชาการกองพล ต่างๆ จะได้รับการแต่งตั้งจากสภาประชาชน  และสภาประชาชนสามารถ
แต่งตั้งบุคคลเดิมไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง เน่ืองจากตอ้งการให้ผูท่ี้มีความสามารถจริงๆ ดา้นน้ีเท่านั้นเขา้
มาดาํรงตาํแหน่ง (บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ, หนา้ 30, 2549.) 

แมว้่าตาํแหน่งเสนาธิการทหารน้ี จะเป็นตาํแหน่งทางทหาร  แต่ในทางปฏิบติันายพลทั้งหลายมี
อิทธิพลทางการเมืองมาก ตาํแหน่งน้ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและสามารถครองตาํแหน่งไดอี้กหากไดรั้บ
เลือกซํ้ า กฎหมายกาํหนดใหน้ายพลแต่ละคนมีอาํนาจหนา้ท่ีทางการเมืองท่ีทดัเทียมกนัและแบ่งประเภทงาน
กนัทาํ อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั จะมีนายพลคนหน่ึงผูเ้ป็นหวัหนา้อยา่งไม่เป็นทางการ ท่ีสามารถครอบงาํ
และมีอิทธิพลเหนือนายพลคนอ่ืนๆ  คณะสิบนายพลมีหน้าท่ีเน้นหนักไปทางนโยบายต่างประเทศและ
การทหาร บางคร้ังดูแลเร่ืองการคลงั และนโยบายภายในประเทศดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์แวดลอ้ม 
และบุคลิกของหัวหน้านายพล  กลุ่มนายพลน้ีเปรียบได้กับคณะรัฐมนตรีในระบบการปกครองปัจจุบนั 
หวัหนา้นายพลเปรียบเป็นนายกรัฐมนตรี หวัหนา้นายพลอาจเรียกประชุมและยื่นขอ้เสนอต่อสภา(สุขุม นวล
สกุล และ โกศล โรจนพนัธ์ุ , 2528.) ตาํแหน่งนายพลทั้งสิบเป็นตาํแหน่งท่ีสําคญัท่ีสุดในการบริหารคือ 
ตาํแหน่งนายพลทั้งสิบ  นายพลทั้งสิบน้ีไม่ไดมี้อาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะการทหารเท่านั้น แต่ยงัมีหนา้ท่ีดา้นการ
ต่างประเทศ และมีอิทธิพลต่อสภาหา้ร้อย และสมชัชาพลเมือง ประธานของคณะนายพลทั้งสิบ คือ ทาํหนา้ท่ี
คลา้ยๆ นายกรัฐมนตรีนัน่เอง และผูน้าํท่ีสําคญัของกรีกเช่น  เทมีสโตคลีส และ เพอริคลีส สามารถไดรั้บ
เลือกตั้งหลาย ๆ ปีติดต่อกนั และเกิน 20 ปี ในกรณีของเพอริคลีส (วชิยั  ตนัศิริ, 2548, หนา้ 59.) 
 
ความเป็นพลเมืองแบบโรมัน 

สาธารณรัฐโรมนัถูกก่อตั้งข้ึนในปี 509 ก่อนคริสตกาล หลงัจากกษตัริยท์าร์ควินท่ีสอง หรือ ลูซิ
อุสส ทาร์ควนิิอุส ซุแปร์บุส  ถูกขบัไล่ออกจากกรุงโรม โดยจูนิอุส  บรูตุส  ผูน้าํของกลุ่มผูมี้ฐานะในสมยันั้น   
สาธารณรัฐโรมนัได้กาํเนิดข้ึนโดยถือเป็นสาธารณรัฐแห่งแรกของโลก เม่ือสาธารณรัฐโรมนัเร่ิมตน้ข้ึน 
ตาํแหน่งกษตัริยก์็ถูกยกเลิกไป  แต่ตาํแหน่งหัวหน้าพระ(vicar) ยงัคงอยู่  สาธารณรัฐโรมนัก็ยงัอยู่ภายใต้
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อาํนาจของทหาร และกลุ่มผูมี้อิทธิพลทางการเมือง(คือผูมี้ฐานะ) ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของประชาชน
ทัว่ไป  ความขดัแยง้ของชนทั้งสองชั้นและการประนีประนอมระหวา่งสองชนชั้น ทาํให้อาํนาจกระจายสู่คน
ทัว่ไปมากข้ึน ระบบสาธารณรัฐดาํเนินต่อไปจนถึง 27 ปีก่อนคริสตกาล(ชญา  ปิยะชาติ, หนา้ 166 และ 170, 
171)  

พลเมืองในระบอบสาธารณรัฐโรมนัมีพลเมืองอยูส่องพวก ไดแ้ก่ (ชญา  ปิยะชาติ, หนา้ 171) 
พาร์ทิเชียน  เป็นกลุ่มขุนนางซ่ึงมีท่ีดินเป็นของตนเอง มีฐานะมัน่คงและร่ํารวย ซ่ึงมีจาํนวน 10 เปอร์เซนต์
ของพลเมืองทั้งหมด 

พลีเบียนส์ มีจาํนวนประมาณ 90 เปอร์เซนต ์ประกอบอาชีพคา้ขาย กรรมกรและชาวนาท่ียากจน 
ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ชาวโรมนัรับเอารูปแบบการปกครองในระบอบสาธารณรัฐมาใช้ คือ ความบีบบงัคบัท่ี
เคยไดรั้บเม่ือคร้ังอยู่ภายใตก้ารปกครองของต่างชาติอีทรัสกนั ในคร้ังนั้น โรมอยู่ภายใตร้ะบอบกษตัริย ์ซ่ึง
เรียกวา่ Rex กษตัริยเ์ป็นประมุขสูงสุดในทางการทหาร การปกครองและการศาสนา มีอาํนาจสูงสุดในการ
ตรากฎหมาย ตดัสินคดีพิพาทต่างๆ  การปกครองต่างๆ เป็นการปกครองโดยบุคคลเดียวท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ
สิทธ์ิขาด  เม่ือเป็นอิสระ โรมจึงสถาปนาระบอบสาธารณรัฐข้ึนปกครอง(ชญา  ปิยะชาติ, หนา้ 172) 
 คาํว่า สาธารณรัฐ ในภาษาองักฤษ คือ Republic มาจากคาํละตินสองคาํ คือ res + publica มี
ความหมายวา่ ของประชาชน ซ่ึงแตกต่างจากระบอบกษตัริยท่ี์อาํนาจการปกครองอยูท่ี่กษตัริย ์อยา่งไรก็ตาม 
การปกครองสาธารณรัฐโรมนัสมยัตน้ๆ  อาํนาจการปกครองยงัคงอยูก่บัสภาซีเนท ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกท่ี
เป็นคนส่วนนอ้ย  ต่อมาเม่ือมีการขยายสิทธิพลเมืองโรมนักวา้งขวางข้ึน  ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิมี
เสียงในการปกครองมากข้ึน(ชญา  ปิยะชาติ, หนา้ 172) 
สถาบนัการปกครองของสาธารณรัฐโรมนั( เน้ือหาส่วนน้ี สรุปเรียบเรียงมาจาก เบอร์นาร์ด คริก, 2002. ชญา  
ปิยะชาติ, 2556. บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ, 2549) 

สาธารณรัฐโรมนักาํเนิดจากการล้มอาํนาจของราชวงศ์เอทรัสกนั โดยกบฏของกลุ่มขุนนางท่ียึด
อาํนาจและจดัตั้งระบบสาธารณรัฐท่ีกรุงโรม ดว้ยหลงัจากท่ีกลุ่มน้ีลม้อาํนาจกษตัริยแ์ลว้ ก็มีอาํนาจมากข้ึน
และมีอิทธิพลต่อการบริหารสาธารณรัฐ  ขุนนางไดจ้ดัตั้งระบบกงสุล ซ่ึงคือผูบ้ริหารสูงสุดจาํนวน 2 คน ซ่ึง
ต่างมีอาํนาจเท่ากนั เพื่อใหค้านอาํนาจกนัไว ้และให้มีการเลือกตั้งกงสุลทุกๆ ปี ซ่ึงทาํให้หวัหนา้ของตระกูล
ใหญ่ๆ ไดผ้ลดักนัมาบริหารงาน ส่วนใหญ่อาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบันโยบายการทาํสงคราม การแต่งตั้งแม่ทพั 
การแต่งตั้งผูบ้ริหารต่างๆ                  

กงสุลเป็นเจา้หน้าท่ี มีวาระ 1 ปี ในระหว่างนั้นพวกเขาจะมีอาํนาจของสภาซีเนท ซ่ึงสามารถใช้
กฎหมายสาธารณะจาํกัดสิทธิของผูอ่ื้น  แต่ไม่มีข้อจาํกัดอาํนาจของตนเอง ซ่ึงอาํนาจลกัษณะน้ีเรียกว่า 
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imperium หรืออาํนาจโดยรวมของรัฐ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัทั้งชุมชน โดยเป็นอาํนาจบญัชาการสูงสุดทั้งทาง
ฝ่ายทหารและพลเรือน  และอาํนาจในการตดัสินใจในกิจการต่างประเทศดว้ย กล่าวคือ อาํนาจสูงสุดของรัฐ
นั้น มีผลบงัคบัใช้กับทั้งชุมชนผ่านทางสภาสูงและกงสุล อย่างไรก็ตามสถาบนัตรีบูนส์มีอาํนาจในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจสูงสุดเช่นน้ีได้  แต่โดยทัว่ไปแล้วประชาชนทัว่ไปจะมี libertas  กล่าวคือ
พลเมืองจะได้รับการปกป้องจากกฎหมายท่ีเป็นท่ีรับรู้โดยทั่วกัน และเป็นระบบกฎหมายท่ียุติธรรม
พอสมควร 
 กงสุลเป็นประมุขในทางการบริหาร มีจาํนวน 2 คน มีอาํนาจเท่าเทียมกนั มีอาํนาจเต็มท่ีทั้งในยาม
สงครามและสันติ มีอาํนาจสูงสุด ในดา้นการทหาร นิติบญัญติั บริหาร และตุลาการ เลือกมาจากกลุ่มคน
ชั้นสูงของสังคมของสังคมโรมนัท่ีเรียกวา่พวกพาร์ทีเชียน  โดยสภาราษฎรเป็นผูล้งมติเลือกอยู่ในตาํแหน่ง
คราวละปี มีอาํนาจยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนัได ้ในยามสงครามหรือยามฉุกเฉิน กงสุลอาจมอบอาํนาจให้บุคคล
เดียวเรียกวา่ ผูเ้ผด็จการหรือผูบ้งัคบับญัชาการทพั โดยคาํแนะนาํของสภาซีเนท ผูเ้ผด็จการอยูใ่นตาํแหน่งไม่
เกิน 6 เดือน  ในระหวา่งอยู่ในตาํแหน่ง ผูเ้ผด็จการมีอาํนาจเด็ดขาดในทางการทหาร มีสิทธิเรียกระดมพล 
และลงโทษผูป้ระพฤติผิดวินยัไดเ้ต็มท่ี  ในการปฏิบติังานโดยทัว่ไป กงสุลบริหารงาน ดว้ยความช่วยเหลือ
ของสภาซีเนท  กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นภาวะฉุกเฉินนั้น สภาซีเนทสามารถเสนอแนะให้แต่งตั้งกงสุลคนใดคน
หน่ึง เป็นผูเ้ผด็จการ 

แรกเร่ิมเดิมทีนั้ น สภาซีเนท เป็นท่ีประชุมของผูน้ําแต่ละตระกูล ท่ีประชุมเหล่าน้ีมีหน้าท่ีให้
คาํปรึกษา แก่ผูป้กครอง มาตั้งแต่สมยัท่ีมีการอพยพเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานมาจนกระทัง่มีการตั้งหลกัปักฐาน 
องคก์รน้ีมีภารกิจสาํคญัในการกาํหนดตวัผูท่ี้จะข้ึนครองราชยเ์ป็นกษตัริย ์ เม่ือกษตัริยเ์สด็จสวรรคต ประมุข
ของแต่ละตระกูลเหล่าน้ีคือผูใ้ชอ้าํนาจรัฐต่อไป จนกวา่กษตัริยพ์ระองคใ์หม่จะข้ึนครองราชย ์ สมาชิกสภา
ซีเนทเป็นหัวหน้าตระกูลเก่าแก่ท่ีสืบเช้ือสายจากเผ่าพงศ์ต่างๆ มาจากอดีต ซ่ึงเป็นตระกูลขุนนาง ซ่ึงเป็น
เจา้ของท่ีดินรอบๆ กรุงโรม สภาซีเนทนั้น ประกอบดว้ยสมาชิก 300 คน เรียกวา่ เซเนเตอร์ หรือสมาชิกสภา
ซีเนท ดาํรงตาํแหน่งตลอดชีพ  สมาชิกเหล่าน้ีเลือกจากพวกพาร์ทิเชียน โดยกงสุลเป็นผูแ้ต่งตั้ง กงสุลท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีครบตามวาระจะได้เป็นสมาชิกสภาซีเนทโดยอตัโนมติั สภาน้ีควบคุมเก่ียวกบัการคลงั การ
ต่างประเทศ การประกาศสงคราม ทาํหน้าท่ีตดัสินคดี และมีสิทธิยบัย ั้งของสภาราษฎร ในสมยัตน้ๆ ของ
ระบอบสาธารณรัฐ สภาซีเนทคุมอาํนาจการปกครอง ทั้งน้ีเพราะกงสุลมกัขอความเห็นและคาํแนะนาํจาก
สภาซีเนทซ่ึงนโยบายส่วนใหญ่มกัดาํเนินไปเพื่อประโยชน์ของพาร์ทิเชียนทั้งส้ิน 

เดิมทีเดียว ตาํแหน่งกงสุลน้ีสงวนไวส้ําหรับชนชั้นสูงเท่านั้น  แต่นบัแต่ปีท่ี 363  ก่อนคริสตกาล 
สมาชิกจากครอบครัวของชนชั้นตํ่าก็สามารถดาํรงตาํแหน่งกงสุลได้ การขยายอาณาจกัรโรมนัออกไป
กวา้งขวางนั้น ทาํให้ภารกิจของกงสุลมีเพิ่มมากข้ึน จนตอ้งมีการกาํหนดให้ผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งกงสุล เม่ือ
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พน้จากตาํแหน่งแล้วไปดาํรงตาํแหน่งเป็น Proconsul  อีกเป็นระยะเวลาหน่ึงปี  เพื่อดูแลกองทพั หรือ
ปกครองจงัหวดัต่างๆ แทนกงสุล 

นอกจากตาํแหน่งกงสุลและสภาขุนนางแลว้ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐยงักาํหนดให้มีระบบสภา
ผูแ้ทนราษฎรแบบไตรภาค สภาท่ีสาํคญัอนัดบัแรกคือ สภาของชนชั้นอศัวิน หรือสภาเซ็นจูรี ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยผูท่ี้มีฐานะดี สภาน้ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการเลือกตั้งกงสุล และพิจารณากฎหมายตามท่ีกงสุลจะเสนอมา 
สภาคิวเรีย(สภาเผา่ดั้งเดิม) เป็นสภาของเผา่ดั้งเดิมซ่ึงประกอบไปดว้ย เผา่ติต้ี เผา่รัมเนส และเผา่ลูเซเรส  สภา
น้ีมีกาํเนิดมาในสมยักษตัริย ์และในสมยัสาธารณรัฐ มีอาํนาจหนา้ท่ีรับทราบและเห็นชอบดว้ยกบัการแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารในตาํแหน่งต่างๆ และสภาราษฎร ประกอบข้ึนดว้ยราษฎรโรมนัทั้งพวกพาร์ทิเชียนและพลีเบียนส์ 
เรียกว่า โคมิตาคิวริเอตา มีหน้าท่ีแต่งตั้งกงสุลและเจา้หน้าบริหารอ่ืนๆ ให้ความเห็นยินยอมหรือปฏิเสธ
กฎหมายท่ีกงสุลและสภาซีเนทนาํเสนอ ทาํหนา้ท่ีตดัสินขอ้พิพาทท่ีสําคัญๆ  เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ องคก์รทั้ง 3 
เป็นองคก์รท่ีทรงไวซ่ึ้งอาํนาจในการปกครอง แต่ละองค์กรต่างระแวดระวงัและคานอาํนาจซ่ึงกนัและกนัมิ
ให้องค์กรหน่ึงองค์กรใดมีอํานาจอย่างมากมายสูงสุดแต่เพียงฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันก็มีการทํางาน
ประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แมว้า่กงสุลมีอาํนาจเตม็ท่ีในดา้นการทหาร และดูเหมือนวา่มีอาํนาจท่ีจะบนัดาลให้นโยบายต่างๆ ท่ี
วางไวด้าํเนินไปไดต้ามความประสงค ์แต่ในทางปฏิบติัจริงแลว้ การดาํเนินนโยบายต่างๆ จะตอ้งไดรั้บความ
สนับสนุนจากทั้งสภาซีเนทและสภาราษฎร เช่น กงสุลมีอาํนาจเด็ดขาดในกองทพั แต่กองทพัก็จาํตอ้งมี
เสบียงยทุธสัมภาระและยุทธปัจจยั ซ่ึงจะจดัหามาไดก้็โดยไดรั้บความยินยอมจากสภาซีเนท ดงันั้นหากสภา
ซีเนทไม่ใหก้ารสนบัสนุน แผนการก็เป็นไปไม่ได ้นอกจากนั้น เม่ือวาระสมยัของการบญัชาการทพัหมดลง 
สภาซีเนทเป็นผูต้ดัสินวา่จะใหต่้อหรือใหพ้น้วาระ 

ส่วนสภาราษฎร มีหน้าท่ีให้สัตยาบนั หรือเพิกถอนเง่ือนไขของสันติภาพและขอ้ตกลงในสัญญา
ต่างๆ และท่ีสําคญัท่ีสุดคือเม่ือวาระของกงสุลส้ินสุดลง กงสุลมีพนัธะท่ีจะตอ้งช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ใน
ภารกิจท่ีปฏิบติัต่อสภาราษฎร  ดงันั้นกงสุลท่ีฉลาดมกัจะประนีประนอมกบัทั้งสภาซีเนทและสภาราษฎร 
ในเวลาเดียวกนั สภาซีเนทก็ตอ้งให้ความเคารพต่อสภาราษฎร เพราะในกรณีท่ีการกระทาํผิดฝ่าฝืนกฎหมาย 
โทษ ถึง ตาย สภาซีเนทไม่มีอาํนาจท่ีจะจดัดาํเนินการไต่สวนใดใดเลย ถา้ไม่ไดรั้บการยืนยนัจากสภาราษฎร 
หรือในกรณีท่ีจะตดัสินลงโทษในเร่ืองใดก็ตาม ถ้าทรีบูนส์เพียงคนเดียวขดัขวางการตดัสินนั้นก็ไม่อาจ
กระทาํได ้ดว้ยเหตุน้ีสภาซีเนทจึงตอ้งเคารพต่อเสียงของประชาชนดว้ย 

ขณะเดียวกัน ประชาชนก็ต้องเคารพสมาชิกสภาซีเนท เพราะผูพ้ิพากษาในคดีแพ่งแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาซีเนท ความเมตตาปรานีจากผูพ้ิพากษาเหล่าน้ีย่อมีผลต่อประชาชนเม่ือเกิดคดี และโดยทัว่ไป
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แลว้ประชาชนก็มกัจะไม่ขดัขวางโครงการต่างๆ ของกงสุล เพราะในสนามรบ ประชาชนทุกคนข้ึนตรงต่อ
อาํนาจเด็ดขาดของกงสุล  นอกจากองคก์รทั้งสามแลว้ ยงัมีเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีปฏิบติังานต่างๆ รองลงมาจาก
กงสุลในฐานะประมุขสูงสุดของการบริหาร ไดแ้ก่ เพรเตอร์ เซนเซอร์ เกสเตอร์ และอิไคล ์

วิธีการปกครองดงักล่าวไม่เป็นท่ีพอใจของพวกเพลเบียนส์ เพราะพวกพลีเบียนส์ถูกกีดกนัจาก
ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานในองค์กรท่ีเป็นหัวใจของการปกครอง คือ กงสุล และสภาซีเนท ในปี 449 ก่อน
คริสตกาล มีการร่างกฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนเป็นคร้ังแรก เรียกวา่ Law of the Twelve Tables ระบุ
ถึงสิทธิและหนา้ท่ีของพวกพาร์ทิเชียนและพลีเบียนส์ 

กฎหมายฉบบัน้ีให้สิทธ์ิพลีเบียนส์ออกกฎหมายร่วมกับพวกพาร์ทิเชียน โดยมีสภาของตนเอง
เรียกวา่ ไทรเบิล ทาํหนา้ท่ีออกกฎหมาย และแต่งตั้งผูแ้ทนของตนเรียกวา่ ทรีบูนส์ จาํนวน 10 คน เป็นประจาํ
ทุกปี ทรีบูนส์ทั้งสิบเป็นผูน้าํในสภาและเป็นผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ของพวกพลีเบียนส์จากการเอารัดเอา
เปรียบของพวกพาร์ทิเชียน  เม่ือมีขอ้ขอ้งใจใด พวกพลีเบียนส์ก็จะร่างขอ้ขอ้งใจของตนออกมาในรูปของมติ
เรียกร้องใหมี้การแกไ้ขเรียกวา่ เพบลิไซท ์(ต่อมาใชใ้นความหมายวา่ประชามติ) ในระยะศตวรรษท่ี 5 และ 4 
ก่อนคริสตกาล พวกพลีเบียนส์ไดรั้บอนุญาตให้สมรสกบัพวกพาร์ทิเชียนและไดรั้บสิทธิเขา้นัง่สภาซีเนท
และมีสิทธิในตาํแหน่งกงสุล การปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ซ่ึงแต่เดิมเป็นลกัษณะการปกครองแบบท่ี
อาํนาจการปกครองอยูใ่นมือคนกลุ่มเล็กๆ ก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมีรูปลกัษณ์เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน 
การปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐของโรมเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มทางดินแดนของโรมในขณะนั้น คือ 
เป็นรัฐเล็กๆ  มีอาณาบริเวณท่ีไม่กวา้งใหญ่นกั มีประชากรอยูไ่ม่มาก   สาธารณรัฐโรมนัประสบผลสําเร็จ ใน
ระยะ 500 ปีแรกก่อน คริสตศกัราช และไดข้ยายอาณาเขตออกไปไกล  

แต่เม่ือโรมแผ่ขยายแสนยานุภาพจึงได้นํารูปแบบการปกครองแบบใหม่มาใช้ คือ รูปแบบการ
ปกครองแบบจักรวรรดิมีพระจกัรวรรดิเป็นองค์พระประมุขสูงสุด อาํนาจการปกครองจะมารวมอยู่ท่ี
พระองคแ์ต่ผูเ้ดียว สภาซีเนท สภาราษฎร และสถาบนัอ่ืนๆ คงอยู่แต่เพียงในนาม ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงได้
นาํมาสู่จุดจบของสาธารณรัฐโรมนั โดย100 ปีก่อนคริสตกาล  ความขดัแยง้ระหวา่งชนชั้นผูดี้และประชาชน
ธรรมดา ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  ในขณะท่ีกองทพัท่ีใครๆ ต่างเขา้ร่วมไดใ้ห้รางวลัพลทหารทุกคนดว้ย
การให้ท่ีดินทาํกินและยศถาบรรดาศกัด์ิ ทาํให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอาํนาจจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองใน
ท่ีสุด  ทางดา้นชยัชนะในสงครามกบัดินแดนภายนอกก็เปิดทางให้แม่ทพันายกองสร้างอาํนาจและบารมีของ
ตน และยื้อแยง่อาํนาจกนั  จูเลียส ซีซาร์ คือขนุพลท่ีสาํคญัของโรมนั สภาซีเนทแห่งโรมหวัน่เกรงอาํนาจของ
จูเลียส ซีซาร์เป็นอยา่งมาก สภาซีเนทจึงคบคิดกบัปอมเปย ์ออกบญัชาใหซี้ซาร์ยกทพักลบั แต่ซีซาร์ก็ไม่กลบั
และยงัเดินทพัไปทาํสงครามกบัปอมเปยจ์นได้รับชัยชนะ และได้ตั้งตนเป็นผูน้าํเผด็จการในปี 44 ก่อน
คริสตกาล สองปีต่อมาซีซาร์ไดถู้กรุมสังหารในสภาซีเนท และทายาทของจูเลียส ซีซาร์ คือ ออคเตเวียน กา้ว
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ข้ึนมาเป็นผูน้าํแทนในนามจกัรพรรดิพระองคแ์รกของจกัรวรรดิโรมนั สภาแนตประกาศยกยอ่งออคเตเวียน
ให้เป็นออกุสตุส ซ่ึงมีความหมายว่าสูงสุด และถือเป็นการก้าวเข้าสู่สมยัแห่งจกัรวรรดิโรมนั ในสมยั
จกัรวรรดิโรมนัน้ี บทบาทของชนชั้นล่างในการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองก็เป็นอนัยติุลง  

การเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหวา่งพลเมืองเอเธนส์และโรมนัและความสําคญัหรือการ
ปรับใชต่้อประชาธิปไตยตวัแทน(เน้ือหาส่วนน้ีสรุปเรียบเรียงมาจาก คอสมอส, 2557 และ ไชยนัต ์ ไชยพร, 
2551, เบอร์นาร์ด คริก, 2557, พิพฒัน์ พสุธารชาติ, 2553. เคนเนธ มินอค  บุญศรี  มีวงศอุ์โฆษ, 2549 และ 
สมเกียรติ  วนัทะนะ, 2555, เอนก  เหล่าธรรมทศัน์, 2557) 
ในดา้นความเหมือนกนันั้น วกิฤติความขดัแยง้อยา่งรุนแรงไปสู่การเปล่ียนแปลงทางการเมืองอนัมีผลต่อการ
กาํหนดนโยบายความเป็นพลเมือง ส่วนในดา้นความแตกต่างคือวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีสะทอ้นคุณค่าท่ีสังคม
ทั้งสองเชิดชูแตกต่างกนัไป 

กรณขีองเอเธนส์ 
เดิมทีเดียวนั้น เอเธนส์ปกครองดว้ยระบอบกษตัริย ์ต่อมาประมาณ ศตวรรษท่ี 9 ก่อนคริสตกาล การ

ปกครองเปล่ียนเป็นระบอบอภิชนาธิปไตย โดยกลุ่มขุนนางเป็นใหญ่ ขุนนางนั้นมาจากตระกูลผูดี้ไม่ก่ี
ตระกลูท่ีครอบครองท่ีดินจาํนวนมาก พวกอาร์คอนเป็นกลุ่มผูป้กครอง และมีสภาอาเรโอพากสั เป็น กลุ่มขุน
นางชั้นผูใ้หญ่ท่ีวางนโยบายและพิพากษาคดีความต่างๆ อาร์คอนเป็นขุนนางท่ีไดรั้บเลือกทุกปีจาํนวน 9 คน 
ผูท่ี้เคยเป็นอาร์คอนนั้น เม่ือดาํรงตาํแหน่งครบวาระแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกสภาดงักล่าวได ้
เหตุการณ์ดาํเนินไปจนถึงศตวรรษท่ี 7 ก่อนคริสตกาล พ่อคา้ท่ีร่ํารวยไดเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองใน
ระดบัสูง   ในปลายศตวรรษดงักล่าว วิกฤติท่ีดินและการเกษตรไดเ้กิดข้ึนและส่งผลให้ช่องวา่งระหวา่งชน
ชั้นขยายตวักวา้งยิ่งข้ึนกว่าเดิมไปอีกมาก  ประมาณ  600 ปี ก่อนคริสตกาล เกิดวิกฤติการณ์ในระบบ
เพาะปลูกท่ีลม้เหลว แลว้ลุกลามกลายเป็นขา้วยากหมากแพง  ชาวนากรีกโบราณซ่ึงจนกรอบ ไม่อาจคืนหน้ีท่ี
หยิบยืมมาได ้ก็ถูกรีบทรัพยสิ์นท่ีดินตอ้งกลายเป็นทาส ทาํให้จาํนวนทาสในเอเธนส์ เพิ่มข้ึนเป็นสองในห้า 
ปัญหาน้ีลุกลามกลายเป็นความขดัแยง้ท่ีรุนแรง จนนาํไปสู่การปฏิรูปการเมืองการปกครองและขยายอาํนาจสู่
ประชาชนมากข้ึน จนเป็นประชาธิปไตยเอเธนส์โบราณ 

ในช่วง 508 – 507 ปีก่อนคริสตกาล ไคลอีสทีนีส(Cleisthenes)  บิดาแห่งประชาธิปไตยของเอเธนส์ 
ได้ประกาศให้ทุกคนในเอเธนส์ขณะนั้นเป็นพลเมืองเอเธนส์ ซ่ึงเป็นการสร้างแรงสนับสนุนระบอบการ
ปกครองใหม่ให้ดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คง   ขอบเขตของการเมืองก็ไดข้ยายฐานออกมาสู่ผูค้นส่วนใหญ่มากยิ่งข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือระบอบประชาธิปไตยมัน่คงแลว้ เอเธนส์เขม้งวด กบัการให้สถานะความเป็นพลเมือง ซ่ึง
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ไชยนัต์  ไชยพรวิเคราะห์สาเหตุว่ามาจาก การท่ีเอเธนส์ตอ้งการจาํกดัผลประโยชน์ให้แต่เฉพาะคนท่ีเป็น
พลเมืองเท่านั้น เพราะไม่สามารถท่ีจะรองรับพลเมืองท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

ส าหรับกรณขีองโรมัน 
หลงัจากท่ีคนโรมนัขบัไล่กษตัริยอ์อกไปแลว้ กลุ่มพาร์ทิเชียนก็กลายเป็นผูมี้อาํนาจทางการเมือง  

ส่วนกลุ่มพลีเบียนส์ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ ถูกจาํกดัสิทธ์ิในอาํนาจรัฐ  แต่ยงัสามารถสะสมเงินทองได ้ฐานะ
ของพลีเบียนส์นั้นร่ํารวยข้ึน จึงมีการรณรงค์เรียกร้องสิทธิในการปกครองในปี 494 ก่อนคริสตกาล พลี
เบียนส์ไดร่้วมกนัอพยพออกจากกรุงโรมไปยงัเนินเขาศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อสร้างเมืองใหม่ข้ึนมา พอกลุ่มขุนนาง
ทราบเร่ืองก็ตกใจเพราะต่างก็ตอ้งอาศยักาํลงัของคนกลุ่มน้ีเป็นแรงงานและทหาร ในปี 300 ก่อนคริสตกาล 
จึงยนิยอมใหมี้ตวัแทนคดัเลือกเขา้มานัง่รักษาผลประโยชน์และสิทธิทางการเมืองเรียกวา่ตรีบูนส์(Tribunes) 
เม่ือเขา้มานัง่ในสภาเซเนต สามารถคดัคา้นหรือวีโตก้ฎหมายท่ีขดัผลประโยชน์ให้กฎหมายนั้นตกไปได ้แต่
เดิมมีเพียง 2 คน ต่อมากาํหนดเพิ่มเป็นจาํนวน  10 คน เป็นตาํแหน่งท่ีสําคญัในการออกกฎหมาย หากใครทาํ
ร้ายตรีบูนส์ จะมีโทษถึงตาย พลีเบียนส์ไดเ้รียกร้องให้มีการออกกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร โดยศึกษาจาก
กฎหมายโซลอนของกรีก ปรับเป็นกฎหมาย 12 โตะ๊ สาํเร็จและประกาศใชเ้ม่ือ 450 ปีก่อนคริสตกาล 
  แนวทางการประนีประนอมและหาข้อตกลงร่วมกันน้ี สะท้อนลักษณะนิสัยของคนโรมนัว่ามี
ลกัษณะเป็นนักปฏิบติั ชอบใช้สามญัสํานึกมากกว่าหลกัการ  ขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะประนีประนอม
ลดหยอ่นแนวคิดและความตอ้งการของฝ่ายตนเอง เพื่อให้ปัญหาเหล่าน้ีมีหนทางหรือทางออกเพื่อท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาและนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงจงัโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ เสรีภาพของสังคมและความคงอยูข่องอาณาจกัร  
คุณสมบติัน้ีเห็นไดจ้ากการท่ีชนชั้นสูงจาํนวนน้อยกบักบัชนชั้นกลางจาํนวนมากในสังคมโรมสามารถทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัโดยไม่เกิดความขดัแยง้รุนแรง ความประนีประนอมระหว่างคนในชาติทาํให้สังคมโรมนั
โดยรวมเกิดความสงบสุข  

นอกจากน้ี การหาทางออกด้วยการตกลงร่วมกนัยงัสะท้อนถึงการให้ความสําคญักบัเพื่อนพอ้ง
พลเมืองในฐานะครอบครัวเดียวกนั  ประเด็นน้ี เคนเนธ มินอค วิเคราะห์วา่ วิธีการแกปั้ญหาของชาวโรมนั
น่าสนใจและถือว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีอาจจะเป็นมรดกให้กบัการเมืองรุ่นหลงัๆ ก็คือ การตกลงกนัดว้ยการทาํ
สนธิสัญญาท่ีอนุญาตให้คนธรรมดาดาํรงตาํแหน่งได้ คือเป็นการรักษาครอบครัวโรมนัไว ้กล่าวคือ เป็น
วิธีการท่ีไม่ใช่ให้ไปก่อตั้งประเทศใหม่หรือแบ่งแยกดินแดนออกไป แต่ยงัคงให้กลุ่มคนเหล่านั้นยงัเป็น
ประเทศเดียวกนัอยู ่โดยการใชส้นธิสัญญาเขา้มาแกไ้ขปัญหา ก่อตั้งตรีบูนส์ข้ึนมาทาํหนา้ท่ีเป็น ผู้พิทักษ์ของ
เพลเบียน 
 ตรีบูนส์ อาจเทียบไดว้า่เป็นตาํแหน่งผูต้รวจการ ตรีบูนส์ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมของพวก
ไพร่  โดยท่ีประชุมจะลงมติท่ีเรียกว่าเป็น มติของประชาชน (Plebiscita) มติของประชาชนน้ีจะมีผลผกูพนั
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ชาวโรมนัทุกคน มิใช่เฉพาะพวกไพร่ ตาํแหน่งตรีบูนส์น้ี ประกอบไปดว้ยสมาชิก 10 คน  บุคคลเหล่าน้ีมี
หน้าท่ีสําคญัสามประการ อนัได้แก่ ประการแรก การคุม้ครองเหล่าไพร่มิให้ถูกขา้ราชการระดบัสูงรังแก  
ประการท่ีสอง สิทธิในการคดัคา้นการลงโทษหรือการจบักุมคุมขงัพลเมือง  ประการท่ีสาม อาํนาจการ
คดัคา้นการกระทาํตามหนา้ท่ีของขา้ราชการระดบัสูง และคดัคา้นมติของสภาซีเนท ยกเวน้ในยามสงครามท่ี
จะมีขอ้ยกเวน้การใชสิ้ทธิคดัคา้นของตรีบูนส์ 

หากวิเคราะห์ทั้งความเหมือนและความต่างจะพบประเด็นท่ีควรนาํมาปรับใชไ้ดก้บัประชาธิปไตย
ตวัแทนปัจจุบนั  แมเ้อเธนส์กบัโรมนัจะเหมือนกนัในแง่ท่ีวิกฤตินาํมาสู่การเปล่ียนแปลงในรูปท่ีพลเมือง
ขยายไปสู่คนชั้นล่าง โดยคนชั้นล่างเขา้มามีส่วนในอาํนาจบริหารและตุลาการมากข้ึน แต่จุดท่ีแตกต่างคือ 
กรีกเน้นการเปิดกวา้งให้มีส่วนร่วม โดยให้ความสําคญักับการตดัสินใจด้วยมติเอกฉันท์  และแม้จะมี
นวตักรรมคือ การเลือกตั้งดว้ยเสียงส่วนใหญ่ แต่ใชส้ําหรับการตดัสินใจยามเร่งด่วน หรือวิกฤติ ในยามปกติ
จะแสวงหาเสียงเอกฉนัท ์และเนน้การปรึกษาหารือดว้ยเหตุผลและหาทางออกร่วมกนั ดงันั้นจึงเป็นตวัแบบ
ท่ีเนน้เร่ืองการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวม เนน้ความเป็นเอกภาพ เนน้การใชเ้หตุใชผ้ล และเปิดกวา้งให้มี
การแสดงความคิดเห็น และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนนโยบายใหม่ท่ีสังคมมองว่าดีกว่าโดยไม่ยึดติดกบัการ
ตดัสินใจหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาแบบเดิม ซ่ึงกรณีตวัอยา่งท่ีน่าสนใจคือ การท่ีชาวเอเธนส์ถกเถียงกนัวา่จะ
ลงโทษ กบฎในมิทีลินี ซ่ึงก่อกบฎต่อตา้นความเป็นเจา้ของเอเธนส์อยา่งไร ในการโตแ้ยง้คร้ังน้ี ผูน้าํท่ีไดรั้บ
ความนิยมช่ือคลีออน เสนอขอ้สนบัสนุน การตดัสินใจท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้วา่ ให้ฆ่าผูช้ายให้หมด แลว้จบั
ผูห้ญิงกบัเด็กไปเป็นทาส และกล่าววา่หากจะเป็นจกัรรวรรดิก็ตอ้งโหด ปรากฎวา่ แมต้ดัสินใจกนัไปแลว้ ส่ง
เรือออกไปเพื่อแจง้ข่าวทหารท่ีมิทีลินีแลว้ ก็มีผูท่ี้เปิดประเด็นน้ีต่อเสนอต่อสภาให้ทบทวนกนัใหม่บอกว่า
ผ่อนผนัจะดีกว่าไหม  ด้วยการให้เหตุผลว่า ความเห้ียมโหดนั้นไม่เป็นผลดี เพราะจะทาํให้การก่อกบฎ
ภายในรัฐภายใตจ้กัรวรรดิเอเธนส์กลายเป็นการต่อสู้แลกชีวิตไปหมด เพราะถึงไม่สู้ก็ตายอยูดี่ แต่สู้มีโอกาส
รอดนัน่เอง พลเมืองเห็นดว้ย และตดัสินใจใหม่ ส่งคนไปแจง้ข่าวการเปล่ียนแปลงไดส้ําเร็จ น่ีคือตวัอยา่งท่ี
ควรเรียนรู้วา่กฎหมายและนโยบายเกิดไดจ้ากพลเมืองท่ีเท่าเทียมกนัท่ีถกเถียงกนัในท่ีสาธารณะ  ดงันั้นคน
ธรรมดาก็มีพื้นท่ีให้ไดแ้สดงความคิดเห็นและถา้เป็นท่ียอมรับจากเพื่อนเมืองดว้ยการก็มีสิทธิท่ีจะโดดเด่น
และไดรั้บการนาํแนวคิดของผูน้ั้นไปเป็นนโยบายหรือไปดาํเนินการต่างๆ เวทีสาธารณะในลกัษณะน้ีจึงเป็น
แรงบนัดาลใจท่ีควรสร้างให้มีมากข้ึนหรือมีคุณภาพข้ึนเพื่อเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทน
ปัจจุบนัดีข้ึน ขณะท่ีโรมันจะฝากการไตร่ตรองตดัสินใจไวก้ับคนชั้ นสูงและผูท่ี้ดํารงตาํแหน่งแล้วให้
ประชาชนรับรอง ยอมรับ ดงันั้นส่ิงท่ีเราเรียนรู้จากโรมนัคือ การให้ความสําคญักบัผูเ้ช่ียวชาญขณะเดียวกนั
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ใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจของประชาชน การบริหารปกครองบา้นเมืองจึงเป็นเร่ืองของการจดัสมดุลทั้ง
สองฝ่าย  

จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบ กรณีของโรมนัเด่นในเร่ืองการเป็นนักปฏิบติั และยอมรับถึงความ
ขดัแยง้ระหว่างชนชั้นและเลือกวิธีการตรวจสอบและคานอาํนาจกนั มากกว่ามติเอกฉันท์ซ่ึงไม่เหมาะกบั
สังคมท่ีมีผลประโยชน์แตกต่างมาก แนวทางของโรมนัเป็นตวัอย่างของรัฐธรรมนูญแบบผสมดว้ยการให้
อาํนาจแต่ละฝ่ายมาคานกนั ขณะเดียวกนัก็ให้แต่ละฝ่ายคงลกัษณะของตนเองไว ้ซ่ึงเหมาะสมกบัการนาํมา
ปรับใชใ้นระบอบประชาธิปไตยในสังคมสมยัใหม่ท่ีมีผลประโยชน์แตกต่างกนั หรือในกรณีท่ีการแสวงหา
มติเอกฉนัทท์าํไดย้าก  จุดร่วมท่ีชนชั้นสูงและประชาชนธรรมดาโรมนัมี คือทั้งสองฝ่ายมีความสําคญัเพราะ
ตอ้งร่วมกนัรบดว้ย น่ีก็คือส่ิงท่ีคนชั้นสูงตอ้งยอมมอบสถานะความเป็นพลเมืองให้กบัชนชั้นล่างไดมี้ส่วน
ร่วมในอาํนาจบริหารและตุลาการ ซิเซโรไดว้ิเคราะห์สังคมโรมนัไวใ้ห้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างชนชั้ นสูงและชนชั้ นล่างไวว้่า อาํนาจวินิจฉัยช้ีขาด ขั้นสุดท้ายอยู่กับประชาชนแห่งกรุงโรม 
ประชาชนโดยรวมไม่อาจปกครองตนเองได ้ แต่พวกเขาทาํลายรัฐบาลลงได ้ชนชั้นสูงลงสมคัรเป็นตรีบูนส์ 
ตรีบูนส์สามารถยบัย ั้งสภาสูงได ้แต่ประชาชนคือผูเ้ลือก ดงันั้นตรีบูนส์ตอ้งสามารถโน้มน้าวประชาชนได ้
ในแง่น้ีเราจะเห็นอาํนาจของประชาชนชั้นล่างไดอ้ยา่งดี สําหรับแนวทางของเอเธนส์นั้น เป็นแรงบนัดาลใจ
ใหส่้งเสริมการมีส่วนร่วมดว้ยการปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อแสวงหาทางออกอนัเป็นท่ียอมรับ 
 พื้นท่ีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเอเธนส์เนน้ท่ีความเสมอภาค ซ่ึงคือลกัษณะสําคญัของความ
เป็นพลเมือง ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองได ้ทั้งความเป็นพลเมืองท่ีเสมอกนั ในทางกฎหมาย รวมถึง
ความเสมอภาคในการพูด ซ่ึงมีการปฏิรูปสําคญัท่ีเกิดข้ึนโดยคลีสตีนีส เกณฑ์ของคลีเอสธิเนส เป็นเกณฑ์
ทางภูมิศาสตร์  นัน่คือ พลเมืองของเอเธนส์ ตอ้งสังกดัแขวงใดแขวงหน่ึง หรือสังกดัเผา่ใดเผา่หน่ึงใน 10 เผา่ 
พลเมืองของเอเธนส์ ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนๆ ก็มีฐานะความเป็นพลเมืองเสมอกนั ซ่ึงเรียกขานกนัในสมยันั้นว่า  
isonomia หรือความเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ขณะเดียวกนั พลเมืองท่ีมีความเท่าเทียมหรือเสมอภาคกนัทาง
กฎหมายน้ีก็มีความเสมอภาคในอนัท่ีจะพูดในท่ีประชุมสาธารณะ เช่น รัฐสภา หรือ สภาเอ็คคลีเซียอีกดว้ย  
ความเสมอภาคในการพูดน้ีเรียกว่า isogoria  ความเสมอภาคเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย มาตรการปฏิรูปของคลีสตีนิส  ทาํให้องคป์ระกอบขอ้น้ีเกิดข้ึนไดจ้ริงในรูปของ ความเสมอ
ภาคทางกฎหมาย และความเสมอภาคในการพูดของพลเมือง  นอกจากน้ี มีการลดทอนความเสียเปรียบของ
พลเมืองในการอุทิศตนเพื่องานสาธารณะ ด้วยการให้ค่าตอบแทนการทาํหน้าท่ีในสมยัเพอริคลีส  การ
ประชุมรัฐสภาเอค็คลีเชีย (ซ่ึงจดัwประชุมท่ีเนินเขาพีนิกซ์ Pnyx ทางตะวนัตกของเมือง นั้น ไม่เกิดความเท่า
เทียมกันระหว่างพลเมืองท่ีอยู่ในนครเอเธนส์  กับพลเมืองท่ีอยู่ท่ีมาราธอน  ซ่ึงห่างออกไปถึงกว่า 40 
กิโลเมตร ดงันั้นในปลายศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล จึงมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พลเมืองท่ีเขา้ประชุม ใน
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แต่ละปี เผ่าทั้ง 10 เผ่าจะตอ้งเลือกผูส้มคัร โดยวิธีจบัฉลากให้ไดต้วัแทนของเผ่าๆ ละ 50 คน เขา้ไปเป็น
สมาชิกสภาบริหารบูเล่ หรือสภาห้าร้อย สมาชิกมีวาระการทาํงาน 1 ปี และในแต่ละปีนั้น สภาบูเล่ ประชุม
กนัเกือบทุกวนั (โดยจะมีการหมุนเวียนชุดละห้าสิบคน ดาํรงตาํแหน่งชุดละเดือนกว่าๆ ) ดงันั้น สมาชิก
จะตอ้งเขา้ไปพกัอาศยัอยูใ่นเมืองอยา่งนอ้ย ในช่วงเดือนท่ีถึงคิวการปฏิบติังาน ตรงน้ีก็ตอ้งเป็นภาระในการ
ออกค่าใชจ่้ายในการพกัอาศยัระหวา่งปฏิบติังาน ทั้งเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหวา่งพลเมืองท่ีอาศยัอยูใ่น
เมืองกบัพลเมืองท่ีอาศยัอยู่ในชนบท  ส่วนตุลาการในศาลประชาชนเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีก็ไดรั้บค่าตอบแทน
เป็นค่าป่วยการ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานและปฏิบติังานของรัฐอีกกวา่ 600 ตาํแหน่ง นบัตั้งแต่คณะนายพลทั้ง 10 
อาร์คอน หรือสมาชิกแห่งสภาผูอ้าวุโสดั้งเดิม ซ่ึงแมไ้ม่ไดป้ฏิบติังานแบบเดิม แต่ปฏิบติังานดา้นงานพิธี
ต่างๆ ก็ไดรั้บค่าตอบแทนไล่เรียงลงไปจนถึงผูท้าํความสะอาดถนนก็ลว้นไดค้่าตอบแทนด้วยกนัทั้งหมด  
นอกจากน้ี  ความเสมอภาคยงัเกิดข้ึนไดเ้ป็นรูปธรรมจากการใช้การจบัสลากเพื่อให้คนเขา้สู่ตาํแหน่งงาน
สาธารณะ  
 ขณะท่ีความเป็นพลเมืองของโรมนันั้น จุดเนน้อยูท่ี่ความเสมอภาคตามกฎหมายมากวา่ ความเสมอ
ภาคทางการเมือง สาํหรับกรณีของโรมนั ความโดดเด่นอยูท่ี่ โรมนัยุคแรก ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ความ
รักชาติบา้นเมือง การอุทิศตนเพื่อสาธารณะ มีความโดดเด่นมาก สําหรับความเป็นพลเมืองแบบโรมนั
ช่วงแรกน้ี ดงันั้น จึงมีความเหมือนพลเมืองเอเธนส์ในดา้นพลเมืองท่ีอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จุดท่ีแตกต่างคือ
โรมนัมีความรักชาติบา้นเมืองสูงมาก อนัเน่ืองมาจากการร่วมกนัรบต่อตา้นศตัรูจากภายนอก จนตอนหลงั
เปล่ียนมาเป็นผูรุ้กรานและผูพ้ิชิตดินแดนอ่ืน ซ่ึงชนชั้ นสูงและชนชั้นล่างร่วมกันรบเคียงบ่าเคียงไหล่ 
สงครามทาํให้สองชนชั้นน้ีพึ่งพิงกนัและกนั โดยท่ีมาของความรู้สึกรักชาติบา้นเมืองอย่างสูงของโรมนัมา
จากฐานคิดของความเป็นครอบครัวเดียวกนั การเคารพนบัถือครอบครัวและ บรรพบุรุษ และนั้นเป็นท่ีมา
ของอาํนาจของเหล่าผูน้าํตระกูลต่างๆ ท่ีปกป้องบา้นเมืองมาและมีอาํนาจอยูใ่นสภาซีเนทของโรมนั ขณะท่ี
ความเป็นพลเมืองเอเธนส์ไม่ไดเ้คารพนบัถือบรรพบุรุษอยา่งเขม้ขน้แบบโรมนัท่ียงัคงให้อาํนาจการเมืองอยู่
มาก แต่มองว่าเวทีการเมืองเปิดกวา้งอย่างเสมอภาคกนัมากกว่า ส่วนโรมนันั้น มีคุณค่าท่ีต่างไประหว่าง
อภิชนกบัประชาชนทัว่ไป โดยอภิชนนั้น มี dignitas อนัเป็นคุณค่าท่ีผูเ้กิดในตระกูลสภาสูงเชิดชูมาก พวก
เขาเป็นสุภาพชน ท่ีอยู่อย่างเรียบง่าย อุทิศตวัเพื่องานสาธารณะอย่างเสียสละ เสียสละเร่ืองส่วนตน เป็น
แบบอยา่งให้ผูอ่ื้น  ส่วนประชาชนจะเชิดชู libertas คือเสรีภาพในการทาํส่ิงท่ีกฎหมายอนุญาตให้ทาํได ้เป็น
อิสระจากการแทรกแซงตามอาํเภอใจ จะเห็นไดว้า่ ชนชั้นสูงนั้นจะตอ้งมีความเสียสละ อุทิศตนยิ่งกวา่คนชั้น
ล่าง จึงมีลกัษณะความเป็นพลเมืองตามอุดมคติแบบกรีกคือพลเมืองเขม้แข็งทาํเพื่อส่วนรวม ขณะเดียวกนั 
ชนชั้นล่างใชชี้วติโดยทัว่ไป โดยมีอิสรภาพพอสมควร และพร้อมท่ีจะเขา้มาร่วมรบกบัชนชั้นสูง แต่ภาพของ
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ชนชั้นสูงคือแบบอย่างของผูเ้สียสละท่ีน่านับถือ   อย่างไรก็ตาม เม่ือโรมนัขยายดินแดนออกไป ก็ได้มี
นวตักรรมของการมอบสถานะความเป็นพลเมืองให้กบัดินแดนท่ียึดครองและปรับใช้กฎหมายของโรมนั 
ขณะเดียวกนัก็อนุญาตสถานะและสิทธิหนา้ท่ีของความเป็นพลเมืองตามเดิมของดินแดนท่ีตนไปยึดครองมา
ดว้ย โดยเป็นการอนุญาตให้มีสถานะความเป็นพลเมืองแบบคู่ โดยให้สถานะความเป็นพลเมืองของโรมนัท่ี
เหนือกวา่ ในแง่ของการใหก้ารปกป้องคุม้ครองพลเมืองไดท้ั้งอาณาจกัรโรมนั โดยจะไม่มีเจา้หนา้ท่ีปกครอง
ใดไม่ใช่จะโรมนัหรือดินแดนอ่ืนท่ีจะลงโทษโดยไม่ไต่สวน หรือจะลงโทษดว้ยวิธีโหดร้ายทารุณได ้ความ
โดดเด่นตรงน้ีเป็นนวตักรรมท่ีมีผลให้อาณาจกัรโรมนัขยายไปและดาํรงอยู่ไดอ้ยา่งยาวนาน อยา่งไรก็ตาม 
ความเป็นพลเมืองกลายมาเป็น ความเป็นพลเมืองตามกฎหมาย ไดรั้บการปกป้องตามกฎหมาย แต่ความเป็น
พลเมืองแบบเดิมคือความกระตือรือร้นแข็งขนั การเขา้มามีส่วนในอาํนาจทางการเมือง หรือความเป็น
พลเมืองทางการเมืองแบบเอเธนส์โบราณ หรือแบบโรมนัโบราณก็ตีวงจาํกดัแต่เฉพาะคนโรมนัท่ีมีจาํนวน
น้อยเท่านั้น นอกจากน้ี เม่ือเทียบเคียงกนัแลว้ ความพลเมืองเอเธนส์เป็นเร่ืองทรงอภิสิทธ์ิ ขณะท่ีพลเมือง
โรมนัเปิดกวา้งกวา่  

ความเป็นพลเมืองแบบเอเธนส์เป็นส่ิงท่ีหวงแหนกนั มีความสําคญัมาก มีคุณค่ามาก กระบวนการ
เขา้สู่พลเมืองมีขั้นตอนมากและ สังคมเขา้มามีส่วนร่วมมากในการรับรองสถานะความเป็นพลเมือง(ผูส้นใจ
โปรดอ่าน ไชยนัต ์ ไชยพร Premodern. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ ์way of book pre modern, 2551. หนา้ 41 – 
44.) แต่เป็นสถานะท่ีให้ทั้งสิทธิและหน้าท่ี ความทรงอภิสิทธ์ิน้ีเป็นความแตกต่างท่ีเทียบกบัผูท่ี้ไม่ใช่
พลเมือง อตัลกัษณ์ของพลเมืองจะโดดเด่นมากเม่ือเทียบกบัประชากรผูท่ี้ไม่ใช่พลเมือง เช่น ทาส คนต่างดา้ว 
หรือผูห้ญิงท่ีถือวา่เป็นพลเมืองท่ีไม่สมบูรณ์ 

ส่วนกรณีของโรมนัการไดมี้สถานะความเป็นพลเมืองโรมนั มาพร้อมอภิสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการปกป้อง
คุม้ครองตามกฎหมายโรมนัทัว่ทั้งอาณาจกัร ไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีไหนภายใตก้ารปกครองของโรมนัจะได้รับ
ความคุม้ครองจากกฎหมายโรมนัทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างคือ ขณะท่ีความเป็นพลเมืองของกรีก
มีวงจาํกดัคบัแคบ แต่โรมนัขยายความเป็นพลเมืองไปครอบคลุมคนต่างวฒันธรรม ต่างชาติ ต่างภาษา และ
กระบวนการมอบสถานะความเป็นพลเมืองโรมนัไม่ได้ยุ่งยาก ไม่มีการตรวจสอบมากมายหลาย ไม่ใช่
พิธีกรรมท่ีลงรายละเอียดเม่ือเปรียบเทียบกบั  สะทอ้นถึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายอนัเป็นส่ิงท่ี
ประชาธิปไตยตวัแทนปัจจุบนัควรเรียนรู้เพื่อนาํมาปรับใชใ้นสังคมท่ีมีลกัษณะพหุนิยมมากนัน่เอง   
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
นโยบายความเป็นพลเมืองต้องจัดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจกบุคคล กับ 

ผลประโยชน์ส่วนตวั ในแง่น้ีเอเธนส์และโรมนัเหมือนกนั แมว้า่ช่วงแรกของโรมนัจะเนน้ความเสียสละก็
ตาม แต่ในภายหลังโรมันก็บริหารปกครองบ้านเมืองด้วยการวางสมดุลเช่นน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีระบอบ
ประชาธิปไตยปัจจุบนัก็เรียนรู้ได้ เพราะในการปกครองประเทศ การบริหารประเทศก็ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงน้ี
เช่นกนัโดยตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ แมว้า่การคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นส่ิงน่าพึงปรารถนา 
ขณะเดียวกนัการกาํหนดนโยบายก็ตอ้งคาํนึงถึงการมอบผลประโยชน์ให้กบัพลเมืองดว้ย ในกรณีท่ีสังคม
เผชิญกบัความขดัแยง้จากภายนอก  สํานึกแห่งความเสียสละจะมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หากปัญหา
ยืดเยื้อไป  การณ์ก็กลบัตรงกนัขา้ม ดงักรณีของเพอริคลีส ช่วงตน้ๆของสงคราม ผูค้นสนับสนุน แต่พอ
สงครามยืดเยื้อ ผูค้นเผชิญกบัความยากลาํบากต่างๆ ก็เกิดกระแสความไม่พอใจเพอริคลีสอยา่งสูง ภาพแห่ง
ความเสียสละ ผูค้นเร่ิมมองวา่จะไดอ้ะไรจากนครรัฐ มากกวา่จะมองวา่จะใหอ้ะไรกบันครรัฐ     ยิ่งในภาวะท่ี
พลเมืองเผชิญกบัความทุกข์หรือความยากลาํบากเร่ืองต่างๆ  อย่างมาก ประเด็นการเรียกร้องความเสียสละ
นั้นไม่ไดรั้บการตอบรับจากพลเมืองเท่าไหร่ เช่นเดียวกบัโรมนั ท่ีเม่ือเผชิญกบัภยัจากภายนอกแลว้ ร่วมกนั
ต่อสู้อยา่งสามคัคี แต่เม่ือโรมนัแข็งแกร่งยิ่งข้ึนหลงัชยัชนะของสงครามพิวนิคท่ีโรมนัรบกบัชาวคาร์เธจ อนั
เน่ืองมาจากความขดัแยง้ในเร่ืองการทาํการคา้แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ความมัง่คัง่และความสําเร็จทาง
ทหารกลบัค่อยๆ บ่อนทาํลายคุณความดีดั้งเดิมของพลเมือง  ประกอบกบัการรับอิทธิพลความฟุ่มเฟือยและ
ปัจเจกชนนิยมเขา้มา กดักร่อนคุณธรรมแบบเดิม ในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมประโยชน์ ช่องวา่งระหวา่งคน
จนกบัคนรวยก็ขยายกวา้งไปเร่ือยๆ แรงกดดนัความไม่สงบในสังคมเร่ิมคุกคามเสถียรภาพของสังคมโรมนั 
ดงัท่ีชญา ปิยะชาติไดอ้ธิบายเหตุการณ์ดงักล่าว อนัแสดงถึงการเสียสมดุลทางการเมือง ส่งผลให้หลกัการ
ความเป็นพลเมืองแบบโรมนักระทบกระเทือนตามไปดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 บทความช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายความคิดทางการเมืองของอิสยาห์ เบอร์ลิน: ว่าดว้ยความ
แตกต่างระหว่างเสรีภาพเชิงลบกบัเสรีภาพเชิงบาก การศึกษาในคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงเอกสาร และวิธีการ
ศึกษาแบบปรัชญาการเมือง ผา่นการตีความวิเคราะห์ตวับทอยา่งละเอียด ผลการศึกษาพบวา่ เสรีภาพเชิงลบ 
คือ ความไร้ซ่ึงขอ้จาํกดัใด ๆ จากส่ิงกีดขวางหรือการบงัคบัควบคุมจากภายนอก เช่น บุคคลอ่ืน ๆ สังคม และ
รัฐไม่เขา้มาแทรกแซงเรา เม่ือเราปรารถนาจะกระทาํการใด ๆ ขณะท่ี เสรีภาพเชิงบวก คือ ความเป็นไปไดท่ี้
จะกระทาํหรือการกระทาํไดจ้ริงในลกัษณะท่ีเราสามารถควบคุมชีวติของเราเองได ้ดงันั้น เสรีภาพเชิงบวกจึง
เก่ียวขอ้งกบัการมีทรัพยากรและอาํนาจในการดาํเนินการเพื่อดาํเนินชีวิตตามวิถีทางใดวิถีทางหน่ึง ซ่ึงมี
เป้าหมายในการเอ้ือประโยชน์หรือสนบัสนุนใหปั้จเจกบุคคลมีอิสรภาพผา่นมาตรการของรัฐและสังคม 
 

ค าส าคญั: อิสยาห์ เบอร์ลิน, เสรีภาพเชิงลบ, เสรีภาพเชิงบวก 
 
 
 
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง ‚ความคิดทางการเมืองของอิสยาห์ เบอร์ลิน : ว่าดว้ยความแตกต่างระหว่าง
เสรีภาพเชิงลบกบัเสรีภาพเชิงบวก๑ โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากชมรมนกัศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแห่ง
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ประจาํปี 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 
 

บทน า 
 Isaiah Berlin (1909-1997) เกิดท่ีเมืองริกา (Riga) ประเทศลตัเวยี เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน ค.ศ. 1909 เขา
เป็นเกิดในครอบครัวพอ่คา้แมค้า้ผูม้ ัง่คัง่ แต่แลว้ครอบครัวของเขาก็ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคในการดาํเนินชีวิต
คร้ังสาํคญัเม่ือในปี ค.ศ. 1915 ไดเ้กิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดท้าํใหค้รอบครัวของเขาตอ้งล้ีภยัไปจากเมือง
ริกาแห่งลตัเวีย และไดไ้ปอาศยัอยู่ท่ีประเทศรัสเซีย ต่อมาในประเทศรัสเซียเองก็ไดเ้กิดความไม่สงบข้ึน
เช่นกนัในปี ค.ศ. 1917 ครอบครัวของเขาตอ้งเผชิญกบัความวุ่นวายอย่างต่อเน่ือง ภายใตก้ารปกครองของ
สหภาพโซเวยีต 
 ภายใตก้ารปกครองเชิงปราบปรามผูเ้ห็นต่างของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1920 ครอบครัวของ 
Berlin ไดต้ดัสินใจล้ีภยัไปอาศยัอยูท่ี่เมืองลอนดอน (London) ประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีมีเสรีภาพ
และความอดทนอดกลั้นต่อความคิดและการกระทาํท่ีแตกต่างกนัหรือขนัติธรรม (tolerance) มากท่ีสุด
ดินแดนหน่ึงของโลก และไดส่้งผลอยา่งลึกซ้ึงต่อการพฒันาทางปัญญาของ Berlin ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะ
เม่ือเขาไดมี้โอกาสเขา้สู่แหล่งเรียนรู้ชั้นนาํขององักฤษอยา่งมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) 
ท่ีมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด เขาได้พยายามผูกมิตรกบัปัญญาชนผูมี้อิทธิพลทางความคิดต่อสังคมองักฤษ
หลายคน เช่น A.J. Ayer (1910-1989), Sigmund Freud (1856-1939), Ludwig Wittgenstein (1889-1951), 
John Maynard Keynes (1883-1946) เป็นอาทิ 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 581 PSPARN 2022  

 David Ben Gurion (1886-1973) นายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอล เคยเสนอตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลให้กบั Berlin แต่เขาปฏิเสธ แต่สําหรับวงวิชาการในประเทศอิสราเอล 
เขาเคยทาํงานเป็นกรรมการบริหารให้กบัมหาวิทยาลยัฮิบรูแห่งเยรูซาเลม (the Hebrew University of 
Jerusalem) ดา้น John F. Kennedy (1917-1963) ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนท่ี 35 ก็เคยปรึกษาเขา
เก่ียวกบัการเมืองในสหภาพโซเวยีต  
 Berlin เคยไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืน ๆ อยู่บา้งในช่วงเวลาสั้ น ๆ เช่น ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เขาเร่ิม
ทาํงานให้กบัหน่วยงานขององักฤษท่ีช่ือ British Information Services ซ่ึงทาํงานในลกัษณะหน่วยข่าวกรอง 
ท่ีเมืองนิวยอร์ก (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาเขาไดรั้บการแต่ตั้งให้เป็นเลขานุการเอกของ
สถานทูตองักฤษท่ีเมืองวอชิงตนั ดี.ซี. (Washington D.C.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเขามีบทบาทหน้าท่ี
สาํคญัในการประสานงานระหวา่งองักฤษกบัสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นพนัธมิตรหลกักนัในเวลานั้น รายงานของ
เขาเก่ียวกบัการเมืองและความคิดเห็นของสาธารณชนชาวสหรัฐอเมริกาเต็มไปดว้ยขอ้มูลเชิงลึกท่ีไดม้าดว้ย
ความสามารถอนัยอดเยี่ยมของเขา รายงานของเขาได้รับความสนใจและถูกอ่านอย่างกระตือรือร้นโดย
บรรดาผูน้าํองักฤษ โดยเฉพาะ Winston Churchill (1874-1965) ต่อมาเขาถูกแต่งตั้งให้ไปทาํหน้าท่ีท่ี
สถานทูตองักฤษในเมืองมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซีย เขามีส่วนอย่างยิ่งในการทาํให้ชาติตะวนัตก
เขา้ใจแนวคิดของสหภาพโซเวยีตภายใตผู้น้าํอยา่ง Joseph Stalin (1878-1953)  
 หลงัจากนั้น Berlin ไดยุ้ติการทาํหนา้ท่ีนกัการทูต และตดัสินใจกลบัไปทาํงานในฐานะนกัวิชาการ
เพื่อสอน วิจยั และบริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1956 เขาได้แต่งงานกับ Aline 
Halban หรือ née de Gunzbourg (1915-2014) หญิงชาวฝร่ังเศส และไดใ้ชชี้วิตท่ีเหลือร่วมกบัเธอ ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1975 เขาไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหารของ British Academy ซ่ึงเป็นสถาบนัวิชาการระดบัชาติเพื่อ
การวจิยัดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขององักฤษ จนถึงปี ค.ศ. 1978  
 Berlin ยงัคงทุ่มเทให้กบัการแสวงหาความรู้และผลิตงานวิชาการอยา่งต่อเน่ืองและไม่ยอ่ทอ้ตลอด
ชีวติท่ีเหลือของเขา Berlin เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1997 ท่ีอ็อกซ์ฟอร์ด หลงัจากท่ีเขาไดเ้จ็บป่วยเพียงช่วงเวลา
สั้น ๆ ขณะท่ีเขาอายไุด ้88 ปี สาํหรับความตาย Berlin เคยกล่าวไวว้า่ เขาไม่ไดรั้งเกียจความตาย แต่เขาคิดวา่ 
การตายเป็นส่ิงท่ีน่ารําคาญ เขาพยายามคดัคา้นมนั เขาไม่อยากให้มนัเกิดข้ึน เขาอยากรู้อยากเห็นอย่างมาก 
เขาอยากมีชีวติอยูต่ลอดไป เขากล่าว (The Isaiah Berlin Association of Latvia, 2011: 1) 
 Berlin มีช่ือเสียงเป็นอย่างมากจากการเรียกร้องและปกป้องเสรีภาพผ่านงานเขียนของเขา โดย
เฉพาะงานเขียนท่ีช่ือ Two Concepts of Liberty ซ่ึงเป็นงานเขียนท่ีวา่ดว้ยปรัชญาเสรีภาพท่ีโด่งดงัท่ีสุดและมี
อิทธิพลต่อวงวิชาการท่ีสุดช้ินหน่ึงในศตวรรษท่ี 20 โดยไดตี้พิมพ์ออกมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1958 ซ่ึงถูก
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พฒันามาจากงานกล่าวสุนทรพจน์เม่ือคร้ังท่ี Berlin ไดรั้บการสถาปนาให้เป็นศาสตราจารยด์า้นทฤษฎีสังคม
และการเมืองแห่งมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1958 (Merriman and Winter, 2006: 351) 

ใน Two Concepts of Liberty ของ Berlin ไดน้าํเสนอปรัชญาเสรีภาพสองแบบ คือ (1) เสรีภาพเชิง
ลบ (negative liberty) และ (2) เสรีภาพเชิงบวก (positive liberty) ซ่ึงมีความแตกต่างกนั แข่งขนักนั ตลอด
ประวติัศาสตร์การเมืองของมนุษยชาติ มีอิทธิพลต่อการเมืองโลกพอ ๆ กนั ทาํใหค้วามเช่ือ การมองโลก และ
วิถีชีวิตของผูค้นแต่ละแห่ง แต่ละประเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ความแตกต่างและการแข่งขนักนัทาํ
ใหผู้ค้นตอ้งขดัแยง้กนั (Cherniss and Hardy, 2022) 

ดงันั้น การทาํความเขา้ใจปรัชญาเสรีภาพทั้งสองแบบจึงมีความสําคญัต่อมนุษยชาติ ในฐานะภูมิ
ปัญญาทางการเมืองท่ีจะทาํใหม้นุษยมี์ความเป็นมนุษยม์ากข้ึน โดยเฉพาะถา้หากมนุษยส์ามารถนาํมนัมาเป็น
แนวคิดและแนวปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและสมดุล การดาํรงชีวิตอยู่อย่างสันติภาพของมนุษยย์่อมมีความ
เป็นไปได ้
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษาความคิดทางการเมืองของอิสยาห์ เบอร์ลิน วา่ดว้ยความแตกต่างระหวา่งเสรีภาพเชิงลบกบั

เสรีภาพเชิงบาก 
 

วธิีการการศึกษา 
ผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการเน้นศึกษาเอกสาร โดยเป็นการศึกษาแบบ

ปรัชญาการเมือง ผ่านการตีความวิเคราะห์ตวับทอย่างละเอียด สําหรับเอกสารตวับทท่ีเป็นหน่วยในการ
วเิคราะห์นั้น ผูศึ้กษาเนน้ท่ีจะใชเ้อกสารชั้นตน้ ซ่ึงเป็นงานเขียนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์
ของการศึกษา ซ่ึงคืองานเขียนท่ีช่ือ Two Concepts of Liberty (1958) ของ Berlin 
 

ผลการศึกษา 
เสรีภาพเชิงลบคืออะไร ? 
Berlin ได้เสนอไวว้่า มนุษย์เราจะมีเสรีภาพเชิงลบได้ก็ต่อเม่ือเราไม่มีมนุษย์คนอ่ืน ๆ เข้ามา

แทรกแซง บงัคบั กีดกนั หรือขดัขวางในส่ิงท่ีเราตอ้งการจะกระทาํตามท่ีใจเราปรารถนา ซ่ึงคาํวา่มนุษยค์น
อ่ืน ๆ ในท่ีน้ี อาจจะอยูใ่นรูปของรัฐ สังคม หรือปัจเจกบุคคล ดงันั้น พื้นท่ีท่ีเรามีเสรีภาพเชิงลบ จึงเป็นพื้นท่ี
ท่ีเราอยูใ่นฐานะองคป์ระธานหรือในฐานะผูก้ระทาํ ซ่ึงไม่ใช่ผูถู้กกระทาํ  
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ทั้งน้ี การขาดหรือไร้ซ่ึงเสรีภาพเชิงลบตอ้งมีสาเหตุมาจากการถูกแทรกแซง บงัคบั กีดกนั หรือขดัขวางโดย
มนุษยค์นอ่ืน ๆ เท่านั้น การถูกแทรกแซง บงัคบั กีดกนั หรือขดัขวางจากตนเองหรือจากส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย ์นัน่
ไม่ถือวา่เป็นสาเหตุแห่งการขาดหรือไร้ซ่ึงเสรีภาพเชิงลบ 

โดยเฉพาะการกระทาํใดก็ตามของเรา ท่ีถา้หากไม่มีมนุษยค์นอ่ืน ๆ เขา้มาแทรกแซง บงัคบั กีดกนั 
หรือขดัขวาง เรายอ่มจะสามารถกระทาํให้บรรลุผลหรือบรรลุเป้าหมายได ้แต่เพราะมีมนุษยค์นอ่ืน ๆ เขา้มา
แทรกแซง บงัคบั กีดกนั หรือขดัขวาง จึงทาํใหเ้ราไม่สามารถกระทาํใหบ้รรลุผลหรือเป้าหมายได ้
ยกตวัอย่างเช่น ถา้หากเราเป็นคนตาปกติดีมาตั้งแต่กาํเนิด แต่กลบัมีมนุษยค์นอ่ืน ๆ เขา้มาแทรกแซง บงัคบั 
กีดกนั หรือขดัขวางเรา จนทาํใหเ้ราไม่สามารถถนอมตาของเราไวใ้หเ้ป็นปกติดีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน
ตามอายุขยั และจนเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เราไม่สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตาไดอ้ยา่งเป็นปกติก่อนวยัอนัควร 
ลกัษณะเช่นน้ี เรายอ่มสามารถท่ีจะอา้งไดอ้ยา่งชอบธรรมว่า เราขาดเสรีภาพเชิงลบท่ีจะถนอมตาของเราไว้
ให้เป็นปกติดีไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยาวนานตามอายุขยั เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตาอย่างเป็นปกติ 
เป็นอาทิ 

แต่ในกรณีท่ีถา้หากการกระทาํใดก็ตามของเรา แมต่้อใหไ้ม่มีมนุษยค์นอ่ืน ๆ เขา้มาแทรกแซง บงัคบั 
กีดกนั หรือขดัขวางเรา เราก็ไม่มีทางท่ีจะสามารถกระทาํให้มนับรรลุผลหรือบรรลุเป้าหมายได ้ต่อให้เรามี
เสรีภาพมากขนาดไหนก็ตาม ลกัษณะเช่นน้ี เราไม่สามารถท่ีจะอา้งไดอ้ยา่งชอบธรรมวา่เป็นสาเหตุท่ีทาํให้
เราขาดหรือไร้ซ่ึงเสรีภาพเชิงลบ 

ยกตวัอย่างเช่น ถ้าหากเราเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่กาํเนิด ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เราไม่สามารถ
แสวงหาความรู้ดว้ยตาของเราไดอ้ยา่งเป็นปกติ ลกัษณะเช่นน้ี เรายอ่มไม่สามารถท่ีจะอา้งไดว้า่ เราขาดหรือ
ไร้ซ่ึงเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ด้วยตาของเรา เพราะการตาบอดมาตั้งแต่กาํเนิดของเรา ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งเชิงสาเหตุกบัมนุษยค์นอ่ืน ๆ เป็นอาทิ (Berlin, 1969: 122) 

กล่าวโดยสรุป เสรีภาพเชิงลบ คือ ความไร้ซ่ึงขอ้จาํกดัใด ๆ จากส่ิงกีดขวางหรือการบงัคบัควบคุม
จากภายนอก นั่นคือ เม่ือบุคคลอ่ืน ๆ สังคม และรัฐไม่เขา้มาแทรกแซงเรา เสรีภาพเชิงลบจึงเก่ียวขอ้งกบั
พื้นท่ีซ่ึงปัจเจกบุคคลมีอิสรภาพท่ีจะกระทาํการใด ๆ โดยไม่ถูกบงัคบัจากผูอ่ื้น 

เสรีภาพเชิงบวกคืออะไร ? 
Berlin ไดเ้สนอไวว้า่ มนุษยเ์ราจะมีเสรีภาพเชิงบวกไดก้็ต่อเม่ือเราสามารถมีความปรารถนาท่ีจะเป็น

นายตวัเองได้ มีอาํนาจเหนือตวัเองได้ กระทาํส่ิงต่าง ๆ โดยข้ึนอยู่กบัตวัเองได้ รับผิดชอบในส่ิงท่ีตวัเอง
ตดัสินใจเลือกได ้เป็นเคร่ืองมือของตนเอง ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของผูอ่ื้น บรรลุผลหรือเป้าหมายต่าง ๆ ตามท่ี
ใจปรารถนาได ้ใชเ้หตุผลของตนเองเป็นเคร่ืองนาํทางชีวิตได้ เขา้ใจเหตุผลของตนเองได้ กาํหนดเป้าหมาย
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ของตนเองได ้ท่ีสําคญัตอ้งเป็นเป้าหมายท่ีสามารถทาํให้สําเร็จไดใ้นความเป็นจริง และตอ้งเป็นผูก้ระทาํใน
ฐานะองคป์ระธาน ไม่ใช่ผูถู้กกระทาํเยีย่งวตัถุ เยีย่งสัตว ์หรือเยีย่งทาส (Berlin, 1969: 131) 

ดงันั้น เม่ือใดก็ตามท่ีเรารู้วา่เราไม่สามารถกระทาํในส่ิงท่ีตอ้งการให้สําเร็จไดใ้นความเป็นจริงดว้ย
ตวัเอง เราย่อมมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้รัฐและสังคมเขา้มาช่วยเหลือเพื่อทาํให้เราสามารถกระทาํในส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งเป็นจริง 

เสรีภาพเชิงบวกจึงเป็นเสรีภาพท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ เช่น สิทธิท่ีจะมีการศึกษาท่ีดี สิทธิท่ีจะมี
สาธารณสุขท่ีดี เป็นอาทิ โดยสิทธิท่ีเป็นรูปธรรมจะทาํให้ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพเชิงบวกไดอ้ยา่งเป็นจริง ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งอาศยัระบบ กลไก และมาตรการของรัฐและสังคม นัน่ก็เพราะปัจเจกบุคคลเพียงลาํพงัไม่สามารถ
ท่ีจะกระทาํใหส้าํเร็จได ้(Berlin, 1969: 132) 

กล่าวโดยสรุป เสรีภาพเชิงบวก คือ ความเป็นไปไดท่ี้จะกระทาํหรือการกระทาํไดจ้ริงในลกัษณะท่ี
เราสามารถควบคุมชีวิตของเราเองได้ และบรรลุเป้าหมายพื้นฐานของเราเองได ้ดงันั้น เสรีภาพเชิงบวกจึง
เก่ียวขอ้งกบัการมีทรัพยากรและอาํนาจในการดาํเนินการเพื่อดาํเนินชีวิตตามวิถีทางใดวิถีทางหน่ึง หรือ
บรรลุการตระหนกัรู้บางอยา่งในตนเอง ซ่ึงมีเป้าหมายในการเอ้ือประโยชน์หรือสนบัสนุนให้ปัจเจกบุคคลมี
อิสรภาพผา่นมาตรการของรัฐและสังคม  
 

เสรีภาพเชิงลบกบัเสรีภาพเชิงบวกแตกต่างกนัอย่างไร ? 
ประการท่ี 1 ทิศทางของเสรีภาพเชิงลบมีลกัษณะเป็นเสรีภาพจาก (freedom from) โดยเฉพาะ

เสรีภาพจากรัฐ สังคม หรือปัจเจกบุคคลอ่ืน ๆ ส่วนทิศทางของเสรีภาพเชิงบวกมีลกัษณะเป็นเสรีภาพท่ีจะ
นาํไปสู่ (freedom to) โดยเฉพาะเสรีภาพท่ีจะบรรลุผลหรือเป้าหมายต่าง ๆ ตามท่ีใจปรารถนาไดจ้ริง 

ประการท่ี 2 เสรีภาพเชิงลบสอดคลอ้งกบัสิทธิเชิงรับท่ีเน้นการปกป้องคุม้ครองเราเองจากการถูก
ผูอ่ื้นละเมิด ส่วนเสรีภาพเชิงบวกสอดคลอ้งกบัสิทธิเชิงรุกท่ีเนน้การทาํใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิอ่ืน ๆ ไดจ้ริง 

ประการท่ี 3 เสรีภาพเชิงลบจะตั้งคาํถามกบัรัฐและสังคมวา่ อะไรคือส่ิงท่ีรัฐและสังคมกระทาํแลว้
ขดัแยง้กบัเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ซ่ึงเป็นการตั้งคาํถามเพื่อหาส่ิงท่ีจะปฏิเสธมนั ส่วนเสรีภาพเชิงบวกจะ
ตั้งคาํถามกบัรัฐและสังคมว่า รัฐและสังคมควรทาํอะไรเพื่อให้ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพ ซ่ึงเป็นการตั้งคาํถาม
เพื่อหาส่ิงท่ีจะสนบัสนุนมนั 

ประการท่ี 4 เสรีภาพเชิงลบเน้นการพึ่ งตนเองเป็นหลัก ส่วนเสรีภาพเชิงบวกนั้น นอกจากการ
พึ่งตนเองแลว้ ยงัตอ้งการพึ่งรัฐและสังคมดว้ย 
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ประการท่ี 5 จุดแข็งของเสรีภาพเชิงลบคือ มีหลักประกันว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะไม่ถูก
แทรกแซงจากรัฐและสังคม ส่วนจุดแขง็ของเสรีภาพเชิงบวกคือ มีรัฐและสังคมคอยช่วยเหลือให้เสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายไดจ้ริง 

ประการท่ี 6 จุดอ่อนของเสรีภาพเชิงลบคือ เสรีภาพของปัจเจกบุคคลบางด้าน เช่น การศึกษาท่ีดี 
สาธารณสุขท่ีดี เป็นอาทิ อาจบรรลุเป้าหมายจริงไดย้าก เน่ืองจากปัจเจกบุคคลเองไม่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย
ลาํพงั ส่วนจุดอ่อนของเสรีภาพเชิงบวกคือ อาจเปิดช่องทางใหเ้สรีภาพของปัจเจกบุคคลถูกละเมิดจากรัฐและ
สังคมได ้

ประการท่ี 7 เสรีภาพเชิงลบจะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเสรีนิยม (liberalism) เพราะตอ้งการให้
ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้และตอ้งการให้รัฐและสังคมมีอาํนาจท่ีจาํกดั เช่น รัฐและ
สังคมมีหน้าท่ีเพียงปกป้องชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของปัจเจกบุคคลผูเ้ป็นสมาชิกของรัฐและสังคมตน
เท่านั้น ส่วนเสรีภาพเชิงบวกจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดสังคมนิยม (socialism) เพราะตอ้งการให้ปัจเจกบุคคลมี
ความเท่าเทียมกนัทั้งสังคม ตอ้งการให้ผลประโยชน์ส่วนรวมคือส่ิงเดียวกนักบัผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล 

กล่าวโดยสรุป เสรีภาพเชิงลบกบัเสรีภาพเชิงบวกมีความแตกต่างกนัดงัน้ี (1) ทิศทางของเสรีภาพ 
(2) ความสอดคลอ้งกบัสิทธิ (3) การตั้งคาํถามกบัรัฐและสังคม (4) การพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพารัฐและ
สังคม (5) จุดแขง็ (6) จุดอ่อน (7) ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเสรีนิยมและแนวคิดสังคมนิยม 
 

อภิปรายผล 
 หากยอ้นกลบัไปพิจารณาถึงนกัคิด นกัปรัชญาการเมืองก่อนหน้า Berlin ความคิดเร่ืองเสรีภาพเชิง
ลบของ Berlin มีท่ีมาและมีความเช่ือมโยงกบัแนวคิดเร่ืองเสรีภาพของนกัคิด นกัปรัชญาการเมืองอยา่ง John 
Locke (1632–1704), John Stuart Mill (1806-1873) เป็นอาทิ ส่วนความคิดเร่ืองเสรีภาพเชิงบวกของ Berlin 
มีท่ีมาและมีความเช่ือมโยงกบัแนวคิดเร่ืองเสรีภาพของนกัคิด นกัปรัชญาการเมืองอย่าง Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831), Karl Marx (1818-1883) เป็นอาทิ (Merriman and Winter, 2006: 350-352) 
 อยา่งไรก็ตาม สาํหรับ Berlin เสรีภาพเชิงลบควรเป็นเสรีภาพท่ีมนุษยค์วรมีก่อนเสรีภาพอ่ืนใด และ
การใหค้วามสาํคญักบัเสรีภาพเชิงบวกมากเกินไปจนสุดโต่ง อาจเปิดช่องทางให้มีการทาํลายเสรีภาพเชิงลบ
ลง นอกจากน้ี Berlin ยงัเตือนให้มนุษยชาติระมดัระวงัการใชเ้สรีภาพเชิงบวกวา่ มนุษยเ์ราอาจเช่ือโดยสนิท
ใจว่าตนเป็นนายตนเอง มีอาํนาจเหนือตวัเอง เพราะไม่ไดมี้ชีวิตและการตดัสินใจในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งข้ึนอยูก่บัผูอ่ื้น หรือไม่ไดต้กเป็นทาสของใคร มีความเป็นไท แต่อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริง เราอาจมี
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ชีวติและการตดัสินใจในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ ท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัอารมณ์ความรู้สึกท่ีไร้เหตุผลของตวัเราเอง เรา
อาจตกเป็นทาสของธรรมชาติแห่งตวัตนของเราเอง ซ่ึงการตกเป็นทาสในลกัษณะเช่นน้ีเป็นการตกเป็นทาส
ท่ีมนุษยค์นหน่ึงนั้นยากท่ีจะควบคุมมนัไดด้ว้ยตวัเอง และยากท่ีจะปลดแอกจากมนัได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตกเป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อศีลธรรมท่ีเราเช่ือถืออยู ่ซ่ึงมกัจะอยูเ่หนือเหตุผลอ่ืนใด การตก
เป็นทาสในลกัษณะน้ีนั้น อาจเกิดข้ึนไดท้ั้งโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ มนุษยม์กัจะไม่รู้ตวั และ
สําหรับผูท่ี้ไม่รู้ตวั ก็มกัจะคิดวา่นัน่คือตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง และนัน่จึงทาํให้เราไม่สามารถท่ีจะรู้และ
เขา้ใจไดว้่า อะไรคือส่ิงท่ีครอบงาํจิตวิญญาณของเราอยู่ และทาํให้เราตอ้งมีตวัตนในแบบท่ีเราเป็นอยู่นั้น 
(Berlin, 1969: 132) 
 อน่ึง การใชเ้สรีภาพเชิงบวกอยา่งสุดโต่ง ก็อาจนาํไปสู่ปัญหาใหญ่ท่ี Mill เรียกมนัวา่ ‚ทรราชเสียง
ขา้งมาก๑  (the tyranny of the majority) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีคนฝ่ายเสียงขา้งมากในสังคมกดข่ีหรือละเมิด
เสรีภาพของคนฝ่ายเสียงขา้งน้อยในสังคม ซ่ึงการกดข่ีหรือละเมิดเสรีภาพ มีอยู่ดว้ยกนั 2 ประเภท คือ (1) 
ทรราชเสียงขา้งมากโดยกฎหมาย ซ่ึงมกัจะกระทาํผ่านสถาบนัการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ (2) ทรราชเสียงขา้ง
มากโดยสังคม หรือทรราชเสียงขา้งมากโดยมติความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกท่ีแพร่หลายของคนส่วน
ใหญ่ในสังคม โดย Mill ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ทรราชเสียงขา้งมากเป็นทรราชประเภทท่ีมนุษยชาติหลีกเล่ียงไดย้าก
กว่าทรราชประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทรราชเสียงขา้งมากโดยสังคม หรือทรราชเสียงขา้งมากโดยมติความ
คิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกท่ีแพร่หลายของคนส่วนใหญ่ในสังคม ท่ี Mill เห็นวา่ เป็นทรราชเสียงขา้งมาก
ประเภทท่ีมนุษยชาติหลีกเล่ียงไดย้ากท่ีสุด โดยเฉพาะมนุษยชาติท่ีเป็นคนฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยในสังคม อยา่งไร
ก็ตาม Mill เสนอว่า มีแนวทางการป้องกนัทรราชเสียงขา้งมาก โดยปัจเจกบุคคล สังคม และรัฐ ตอ้งมี
หลกัการสําคญัอนัเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงไดแ้ก่ (1) หลกัอรรถประโยชน์ (2) หลกัเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล (3) หลกัขนัติธรรม (4) หลกัความเป็นภยัอนัตรายแก่ผูอ่ื้น (5) หลกัการมีส่วนร่วม (6) 
หลกัการปกครองแบบมีตวัแทน และ (7) หลกัการกระจายอาํนาจและการปกครองทอ้งถ่ิน (ศกัด์ิสิทธ์ิ ฆาร
เลิศ, 2021) 
 ในมิติเชิงประวติัศาสตร์การเมือง เสรีภาพเชิงลบมีความเก่ียวขอ้งและเป็นคุณสมบติัท่ีสําคญัของการ
ก่อเกิดรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีพฒันาแล้วทั้งหลาย เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นอาทิ แต่ในมิติเชิง
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูว่า่ เสรีภาพเชิงลบอาจเปิดช่องทางใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนั
หรือความเหล่ือมลํ้ากนัได ้สหรัฐอเมริกาจึงพยายามสร้างสมดุลโดยจดัวางให้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางมี
เน้ือหาท่ีเน้นเสรีภาพเชิงลบ และค่อยเติมเต็มเสรีภาพเชิงบวกลงในเน้ือหารัฐธรรมนูญของรัฐบาลทอ้งถ่ิน 
เช่น เน้ือหาเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพทางอาหาร การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ สาธารณสุข
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และการแพทย ์ผูย้ากไร้ ผูสู้งอายุ ความเจ็บป่วย อุบติัเหตุ การวา่งงาน ค่าครองชีพ เป็นอาทิ (Zackin, 2016: 
318-320) 
 นกัคิด นกัปรัชญาการเมืองแนวเสรีนิยมต่างสนบัสนุนทั้งเสรีภาพเชิงลบและเสรีภาพเชิงบวก บาง
คนอาจสนบัสนุนเสรีภาพเชิงลบมากกวา่ บางคนอาจสนบัสนุนเสรีภาพเชิงบวกมากกวา่ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น พวก
เขาส่วนใหญ่ต่างก็เช่ือว่า เสรีภาพคือส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาและความกา้วหน้าของมนุษย ์(Darity, Jr., 
2008: 439-441)  
 ดงันั้น เราควรให้ความสําคญักบัเสรีภาพทั้งสองแบบอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะถา้หากมนุษยเ์รา
ตอ้งการให้เสรีภาพเกิดข้ึนไดจ้ริง ๆ เพราะถา้หากเสรีภาพทั้งสองแบบตอ้งพึ่งพาอาศยักนั เสรีภาพทั้งสอง
แบบก็ควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั (Gombert, 2009: 96-100)  
 การมีเสรีภาพแบบใดแบบหน่ึงเพียงอย่างเดียวจึงไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เราจะสามารถใช้
ประโยชน์จากมนัไดใ้นทางปฏิบติัจริง และการได้รับความช่วยเหลือให้เรามีทรัพยากรและอาํนาจในการ
ดาํเนินชีวติตามวถีิทางท่ีเราตอ้งการผา่นการแทรกแซงจากรัฐและสังคมจึงมีความจาํเป็นในแง่น้ี (Goldfinger, 
2011: 616) นกัคิด นกัปรัชญาการเมืองท่ีมีแนวคิดในลกัษณะดงักล่าวไดรั้บการขนานนามว่า นกัเสรีนิยม
สมยัใหม่ (modern liberalism) เช่น Thomas Paine (1737-1809), John Rawls (1921–2002) เป็นอาทิ 
(Goldfinger, 2011: 619-620) 
 อยา่งไรก็ตาม การหาจุดสมดุลระหวา่งเสรีภาพเชิงลบกบัเสรีภาพเชิงบวกนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย และยงั
ตอ้งดาํเนินต่อไป ดงัท่ี James Madison (1751-1836) ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ ‚มนัคือผลสะทอ้นท่ีสะเทือนใจ ท่ี
เสรีภาพน่าจะไดรั้บอนัตรายพอ ๆ กนั ไม่วา่รัฐบาลจะมีอาํนาจมากเกินไปหรือมีอาํนาจนอ้ยเกินไป๑  (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) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. มนุษยชาติควรให้ความสําคญักบัเสรีภาพเชิงลบและเชิงบวกอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะถา้หาก
เราตอ้งการใหเ้สรีภาพมีคุณค่าและเป็นไปไดจ้ริงสาํหรับทุกคน 
 2. มนุษยชาติควรตระหนกัวา่เสรีภาพเชิงลบกบัเชิงบวกคือส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนั 
 3. รัฐ สังคม และปัจเจกบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งทาํให้คนในประเทศของตนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้ง
ในเชิงลบและเชิงบวก โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
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 4. ปัจเจกบุคคลทุกคนตอ้งช่วยกนัปกป้องระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบประชาธิปไตยจะช่วย
ใหปั้จเจกบุคคลทุกคนมีทั้งเสรีภาพเชิงลบและเสรีภาพเชิงบวกไดอ้ยา่งเป็นจริง 
 5. ปัจเจกบุคคลทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัสรรปันส่วนทางสังคมและการเมืองอยา่งแข็งขนัและ
เป็นอิสระ  
  
 

รายการอ้างองิ 
ศกัด์ิสิทธ์ิ ฆารเลิศ. (2021). ปรัชญาการเมืองเพื่อเสรีนิยมประชาธิปไตย : วา่ดว้ยจอห์น สจว๊ต มิลล ์กบัการ 

ต่อตา้นทรราชเสียงขา้งมาก. ขอนแก่น: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น. 
Berlin, Isaiah. (1969) Two Concepts of Liberty. In Four essays on liberty (pp. 118-172). London: 
Oxford University Press. 

Cherniss, Joshua and Henry Hardy. (2022). Isaiah Berlin. In Edward N. Zalta (Ed.), The Stanford  
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition). Retrieved from 

  https://plato.stanford. edu/entries/berlin/#ConcLibe. 
Darity, W.A., Jr. (Ed.). (2008). Liberty. In International Encyclopedia of the Social Sciences (pp. 439- 

441). Detroit, MI: Macmillan Reference USA. 
Goldfinger, Johnny. (2011). Modern Liberalism, Conservatism, and Libertarianism. In John T. Ishiyama  

and Marijke Breuning (Eds.), 21st Century Political Science: A Reference Handbook (pp. 615-
624). Thousand Oaks, CA: SAGE Reference. 

Gombert u.a., Tobias. (2009). Foundations of social democracy. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Hanson, R. L. (2003). Liberty, Concept of. In S. I. Kutler (Ed.), Dictionary of American History (pp. 94- 

95). New York, NY: Charles Scribner's Sons. 
Merriman, John. and Winter, Jay. (Eds.). (2006). Berlin, Isaiah (1909–1997). In Europe Since 1914:  

Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction (pp. 350-352). Detroit, MI: Charles 
Scribner's Sons. 

 
 
 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 589 PSPARN 2022  

The Isaiah Berlin Association of Latvia. (2011). Isaiah Berlin : Life. In The Isaiah Berlin Association of  
Latvia. Retrieved from http://www.isaiahberlin.org/system/articles/en_ 
pdfs/000/000/005/original/Isaiah_ Berlin.Life.pdf?1400230847. 

Zackin, Emily. (2016). Rights, Negative. In Stephen Schechter, Thomas S. Vontz, Thomas A. Birkland,  
Mark A. Graber, and John J. Patrick (Eds.), American Governance (pp. 318-320). Farmington 
Hills, MI: Macmillan Reference USA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isaiahberlin.org/system/articles/en_


บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 590 PSPARN 2022 

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่มีพืน้ฐานความเช่ือทางศาสนา ผลกระทบของคุณค่าทาง
ศาสนาต่อการจดัการองค์กร 

Faith-based Nonprofit-Organisations: The Impact of Religious Values on the 
Management of the Organisation 

 
รินลา สังขร์อด (Rinla Sungrod) 

ตาํแหน่ง อาจารย ์สังกดัสาํนกัวชิารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
Position: Lecturer at the School of Political Science and Laws of Walailak University 

E-mail: rinla.sungrod@gmail.com 
 

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. 
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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 faith-

based organisation in Germany, namely Caritas and Diakonie. The problem began from self-
understanding 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.245-
246). 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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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนสามารถนําไปสู่แนวทางการ
เสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและเกิดการมีส่วนร่วมท่ีมากข้ึนในอนาคต โดยใช้รูปแบบการวิจยัเชิง
ปริมาณ มีตวัแปรตน้คือ ความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแปรตาม คือการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง มีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 396 คน ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากการ
สุ่มแบบบงัเอิญ จากนั้นจึงทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ผลการวิจยั
พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจต่อการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง 
คือตั้งแต่ 54% จนถึง 71.1% เม่ือนาํไปเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง
นั้น เห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (x   =1.78) โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงท่ีสุด (x   =1.96) ใน
เร่ืองการใหค้วามสาํคญัและติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดาํเนินงานและกิจกรรมทางการเมืองขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ยท่ีสุด ( x   =1.56) ในเร่ืองการมีส่วนร่วมคิดและร่วมลง
ช่ือเสนอร่างขอ้บญัญติัหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขปัญหาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจาก
สมมุติฐาน ท่ีวา่ความรู้ความเขา้ใจจะสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งมีนยัสําคญันั้น เม่ือ
ไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบแลว้ เห็นไดว้า่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ิน ไม่ไดเ้ป็นปัจจยั
หลกัท่ีจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งจากการพิจารณา R-Square ท่ีพบวา่ความรู้
ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถอธิบายอตัราความคาดเคล่ือนของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไดท่ี้ร้อยละ 10.2 ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีนอ้ย ดงันั้นแลว้ การท่ีจะส่งเสริมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระดบัท่ีสูงข้ึนนั้น จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ เราไม่สามารถเนน้
เพียงแค่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเดียว ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนรุ่นใหม่เห็นถึงความสําคญัของการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการ
ปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีของตน จนเกิดจิตสํานึกในการใช้สิทธิท่ีตนเองมี สนบัสนุนให้การเมืองการ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นอะไรท่ีเขา้ถึงไดง่้าย มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีกวา้งขวางไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีผิวเผิน จนสามารถนาํไปสู่ความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมาจากความรู้
ความเขา้ใจและมาจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริง       
 

ค าส าคญั : ความรู้ความเขา้ใจ, การมีส่วนร่วม, การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

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 
 
 

บทน า 
       การปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน เป็นพื้นฐานของการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม เพราะการได้มาซ่ึงผูแ้ทนนั้นเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในทอ้งถ่ิน นับเป็น
สถาบนัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูแ้ทนของทอ้งถ่ินตน อีกทั้งแต่
ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั จึงมีความจาํเป็น ท่ีควรให้ผูท่ี้คุน้เคยต่อทอ้งถ่ินนั้นๆเขา้มาแกไ้ขปัญหา เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพ และช่วยอาํนวยความสะดวกในเร่ืองของบริการต่างๆ ให้ตรงต่อความตอ้งการของ
ประชาชน และสามารถดาํเนินการไดร้วดเร็ว มากกวา่การรอการดาํเนินการจากส่วนกลาง กล่าวไดว้่า การ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองโดยประชาชน ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัผูค้นในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด จึง
สามารถแกไ้ขปัญหาไดถู้กจุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นสาเหตุท่ีวา่ 
ส่วนกลางควรใหค้วามสาํคญัในการช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้เกิด ความรู้ความเขา้ใจต่อการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพราะเม่ือประชาชนเกิดความรู้และความเขา้ใจโดยแทจ้ริงแลว้ ก็จะนาํมาสู่การเห็นถึงความสําคญั 
ของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมากข้ึน 
       ธเนศวร์ เจริญเมือง (2562, 48) กล่าวว่า ผูค้นส่วนใหญ่มกัไม่ทราบ ว่าสมาชิกของการปกครอง
ทอ้งถ่ินมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร แมแ้ต่ในระดบัอุดมศึกษา นกัศึกษาในคณะต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสไดเ้รียนใน
หวัขอ้น้ี ไม่มีวิชาท่ีสอนเพื่อให้ความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน เพราะระบบการศึกษา
ในสังคมไทยทาํให้เกิดปริญญาชน ท่ีเป็นเพียงช่างเทคนิค รู้เฉพาะเร่ืองท่ีเรียนมาเท่านั้น ซ่ึงระบบการศึกษา
เช่นน้ีไม่อาจผลิตพลเมืองท่ีเขม้แขง็ ไม่เกิดการกระตุน้ให้เกิดความสนใจ หรือเอาใจใส่ในกิจการบริหารของ
ประเทศและท้องถ่ิน ทั้งท่ีพวกเขาจบออกไป ต่างก็เป็นสมาชิกขององค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบใด
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รูปแบบหน่ึง มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย โดยตรง กบัทอ้งถ่ินท่ีพวกเขาอาศยัและตอ้งเสียภาษีอากรให้ทุกปี เป็น
ตน้ 
      เห็นไดช้ัดว่าในปัจจุบนันั้น ความต่ืนตวัในเร่ืองการเมืองท่ีมากข้ึน ทั้งจากการเรียกร้องการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญในบางมาตรา การประทว้งให้ยุบรัฐบาลจากการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือการปฏิรูป
ในเร่ืองต่างๆซ่ึงประชาชนรุ่นใหม่ มกัให้ความสนใจและสนบัสนุนเป็นอย่างดี แต่หากกล่าวถึงการเมือง
ทอ้งถ่ิน การปกครองทอ้งถ่ินหรือการเลือกตั้งทอ้งถ่ินจากคร้ังท่ีผ่านมาและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ประชาชน
เหล่าน้ีกลบัไม่ไดใ้ห้ความสนใจหรือมีส่วนร่วมเท่าท่ีควรซ่ึงอาจเป็นเพราะมองวา่ การปกครองทอ้งถ่ินเป็น
เร่ืองระดับฐานรากห่างไกลจากตน อีกทั้ งไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ีแท้จริง ส่งผลให้เกิดการมองข้าม
ความสําคญัของการปกครองทอ้งถ่ินและไม่เกิดการมีส่วมร่วมในท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มของ
ประชาชนรุ่นใหม่จึงมีความเข้าใจและเห็นถึงปัญหาได้ชัดเจน จึงต้องการทําการวิจัยและศึกษาถึง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างของประชาชนรุ่นใหม่ ท่ีมี
ความต่ืนตวัทางการเมืองมากข้ึนว่าจะเป็นไปในลกัษณะใด เพื่อนาํไปสู่การเขา้ใจปรากฏการณ์ และจะ
สามารถส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งจนเกิดการมีส่วนร่วมท่ีมากข้ึนในการเมือง
การปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นพื้นฐานหลกัของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไปได้
ในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินกับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากศึกษา เป็นแนวทางการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเขา้ใจต่อการเมืองการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจนนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีมากข้ึนในอนาคต 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
       กาํหนดตวัแปรตน้ คือความรู้ความเขา้ใจ ตวัแปรตาม คือการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสมมุติฐาน
การวิจยัท่ีว่า ความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้ ซ่ึงไดแ้นวทางของกรอบแนวคิด จาก ผลการวิจยัของ วิริสมาหลา เกิดอยู ่(ม.ป.ป) ท่ีพบว่า 
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กลุ่มตวัอยา่งไม่มีความกระตือรือร้นทางการเมือง เพราะในสังคมไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากนกั รวมถึงผลการวิจยั ของ สุภาพร ราธิเสน (2546) ท่ี พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนใหญ่ มีระดบัความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งตํ่า และไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง และได้มีขอ้เสนอแนะท่ีว่า สถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ินควรมีการเพิ่มเติมเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับ
การเมือง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสํานึก ให้สนใจข่าวสารบา้นเมือง รัฐบาลทอ้งถ่ินก็ควรเสนอข่าวการเมือง
ทอ้งถ่ินท่ีมีประโยชน์แก่ผูฟั้ง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอยากเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงจากผลการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง แสดงให้เห็นว่า ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน จะสามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองได ้  

 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎีวา่ดว้ยการปกครองทอ้งถ่ิน 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ทฤษฎว่ีาด้วยการปกครองท้องถิ่น 
       การปกครองท้องถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองท่ีมีความใกล้ชิดต่อประชาชนมากท่ีสุด การ
ดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนในทอ้งท่ีนั้นๆ โดยการ
เกิดข้ึนของการปกครองทอ้งถ่ิน มีเหตุผลสําคญั คือ ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับความสุข ความ
สะดวกสบายในการดาํรงชีวติท่ีเพิ่มมากข้ึน มีความมัน่คงในดา้นต่างๆ จากการมีส่วนร่วมของตนเองโดยการ
ออกเสียงเลือกตั้งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูแ้ทนตนเอง ทั้งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารท่ีมีคุณภาพตามท่ีประชาชน
ในท้องถ่ินได้ลงคะแนนเสียงเลือกมาเองโดยตรง เพราะการหวงัพึ่ งหรือรอรัฐบาลจากส่วนกลางเข้ามา
ช่วยเหลือหรือดาํเนินการดว้ยตนเองนั้นอาจมีความล่าชา้ รัฐบาลกลางมีความยากลาํบากท่ีจะเขา้ถึงไดใ้นทุก
ท้องท่ีและเพื่อเป็นการลดภาระแก่รัฐบาลจึงต้องมีการกระจายอาํนาจการปกครอง อีกทั้ งยงัเป็นการ
สอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตยท่ีเป็นหวัใจหลกัของการปกครองประเทศ คือ การท่ีประชาชนจะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการปกครองตน 

ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทย 
       ดร.ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2539, 37) ไดก้ล่าวถึงการปกครองทอ้งถ่ินของไทย วา่มีปัญหาในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นอิสระในการปกครองตน การคลงั โครงสร้างและนโยบาย
ดา้นการเมือง . . . การท่ีทอ้งถ่ินมกัจะมุ่งในแง่ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าท่ีจะมุ่งพฒันา
ทางด้านการเมือง ทั้งๆ ท่ีในทอ้งถ่ินจาํเป็นต้องได้รับการพฒันาทางด้านการเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อให้มี
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รูปแบบและกิจกรรมท่ีทาํให้ประชาชนไดเ้ห็นไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ โดยไม่ไขวเ้ขวต่อการปกครองตนเองใน
ระบบประชาธิปไตย และเกิดพฤติกรรมและแบบอยา่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทอ้งถ่ินต่อไป 
       ไททศัน์ มาลา (2554) ไดก้ล่าวถึง ปัญหาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนท่ีวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมแต่เพียงในรูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมจากการถูกระดมจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือเป็นการเขา้มามีส่วนร่วมแบบขอไปที เขา้มามีส่วนร่วมดว้ยความเกรงใจ เขา้
มามีส่วนร่วมโดยไม่ได้เขา้ใจในแนวทางปฏิบติั เห็นได้ชัดว่าปัญหาอยู่ท่ีประชาชนยงัไม่เขา้ใจ และขาด
รูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีทาํใหป้ระชาชนเกิดความเป็นพลเมืองทั้งจากมาตรการทางกฎหมายท่ีไม่เก้ือหนุนต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในบางกรณีกฎหมายไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ท่ียุง่ยาก ยากสําหรับประชาชน
ในระดบัทอ้งถ่ินจะดาํเนินการได ้นอกจากน้ียงัเป็นปัญหาจากการท่ี มีองค์กรชุมชนท่ีทาํงานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีจาํนวนมากในเชิงปริมาณแต่มกัจะขาดคุณภาพ 
      จากขอ้ความท่ียกมาขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัมองวา่ ปัญหาของการปกครองทอ้งถ่ินไทย ท่ีสามารถเร่ิมแก้
ได้ท่ีตวัประชาชน คือ การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินให้กวา้งขวางมาก
ยิ่งข้ึน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีว่าการ
ปกครองทอ้งถ่ิน หรือการเมืองทอ้งถ่ิน นั้น มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ท่ีสามารถส่งผลโดยตรงต่อเราไดม้าก
ท่ีสุด และการท่ีการปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี จะมีประสิทธิภาพในการบริหาร ไดม้าซ่ึงผูน้าํท่ีดี  
จนสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดน้ั้น ก็มีส่วนข้ึนอยูก่บัการท่ีเรา
ให้ความสําคญั เช่นเดียวกบัการให้สําคญัต่อการเมืองระดบัชาติ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางในการเมือง
ทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
       การมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation)  มีความหมายโดยรวม คือ การท่ีประชาชนเขา้
มามีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมตัดสินใจ หรือร่วมกระบวนการใดกระบวนหน่ึงทางการเมืองในการจัดสรร
ทรัพยากร เพราะเห็นถึงความสําคญั  หรือตระหนกัไดถึ้งผลของการเผิกเฉยต่อเร่ืองนั้นๆ อีกทั้ง การมีส่วน
ร่วม ยงัก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกันท่ีตอ้งมีส่วนรับผิดชอบและผลท่ีได้จากการดาํเนินงานท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมก็สามารถท่ีจะตอบสนองต่อปัญหาของคนหมู่มากได ้
       อมัรินทร์ นาคณฐัเศรษฐ ์(2556, น.19, อา้งถึงใน อมรชยั ป่ินเจริญ, 2560, 141) กล่าววา่ ประชาชนท่ี
เป็นกลุ่มคนชั้นกลางข้ึนไปมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเมืองดี แต่กลบัปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมทางการเมือง 
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือการใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง เพราะขาดความเช่ือมัน่ต่อพฤติกรรมของนกัการเมืองหรือ
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พรรคการเมืองท่ีสังกดัอยู่ รวมถึงชีวิตในโลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทาํให้คนกลุ่มน้ีมีความเร่งรีบในการ
ดาํรงชีวติเพื่อแสวงหาความมัน่คง ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และชีวิตส่วนตวั ขาดจิตท่ีเป็นสาธารณะ 
จนไม่สนใจท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง กลบักันกลุ่มคนระดบัล่างท่ีมีฐานะยากจน ขาดการศึกษา ขาด
โอกาสในการประกอบอาชีพ ยิ่งทาํให้มองไม่เห็นและไม่เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะมี
ความสาํคญักวา่การหาเล้ียงชีพของตนไดอ้ยา่งไร ขาดปัจจยัจูงใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปราศจากความ
ตระหนกัและความเขา้ใจในคุณค่าจึงปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ทบทวนวรรณกรรม 
       อมรชยั ป่ินเจริญ (2560) ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอคลองเข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนไม่ทราบวา่
ตนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองได ้เพราะเขา้ใจวา่เป็นเร่ืองของผูน้าํเท่านั้น และประชาชนบางกลุ่มท่ีมีความ
สนใจท่ีจะเขา้ร่วม กลบัไม่ทราบวา่จะเขา้มาในรูปแบบใดเพราะผูน้าํองค์การบริหารส่วนตาํบลไม่ไดมี้การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วม จึงเกิดช่องว่างระหว่างประชาชนกบัผูน้าํหรือ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ร ทาํให้การแกปั้ญหาหรือการพฒันาไม่ตอบสนองกบัประชาชนโดยตรง ดงันั้นแลว้จึงควรมีการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกๆดา้น แต่การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมือง
ได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและความสําคญัท่ีต้องเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการทางการเมือง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีและภารกิจสําคญัขององคก์ร ท่ีควรสร้างความตระหนกัและทาํให้
ประชาชนเห็นถึงคุณค่า ถึงการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
       ภูริทัศน์ ชาตินํ้ าเพชร (2564) ได้ทาํการศึกษาและวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย ประชาชน
เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ลงประชามติ ตามท่ีกฎหมาย กาํหนดไวเ้ท่านั้น แมว้่า
ประชาชนส่วนหน่ึงสามารถใช้ช่องทางผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการ
ดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง เช่นการนัดประทว้งเชิงสัญลกัษณ์ การติดตามการบริหารงานรัฐบาล การ
ตรวจสอบเป็นตน้ แต่ก็ยงัไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเขา้ไปมีบทบาททางการเมืองในระดบักาํหนด
นโยบายการร่วมตดัสินใจ การติดตามตรวจสอบ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริง  ประชาชนตระหนักรับรู้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ไม่ได้มี
บทบาทในการเป็นตวัแสดงทางการเมือง  
       จากการศึกษาของ ตรีวิทย ์ณ ป้อมเพ็ชร (2548, 35) เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2540 พบว่า การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะ
สามารถประสบความสาํเร็จเช่นเดียวกบัอารยประเทศ เช่นฝร่ังเศส องักฤษ เยอรมนัและสหรัฐอเมริกา ตอ้งมี
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ประชาชนเป็นตวัแปรสาํคญัถึงความสาํเร็จในการปกครอง และคุณภาพของประชาชนก็สามารถเป็นตวัช้ีวดั
ถึงความเจริญก้าวหน้าของบา้นเมืองจึงสรุปได้ว่า ‘การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจยัช้ีขาดของการ
พฒันาทั้งมวล’ 
 
วธีิการวจัิย 
       ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
       1.ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จาํนวน 35,988 คน  
       2. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา มี 2 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาเชิงปริมาณ จาํนวน 396 คน 
จากการใชสู้ตรของ Yamane  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling)  มีกลุ่มตวัอยา่งเชิงคุณภาพ คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 4 คน จากการสุ่ม
คณะท่ีกาํลงัศึกษา 
       การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  และแบบสัมภาษณ์ (In-depth 
interview)  ซ่ึงมีความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ .782  ผา่นการวเิคราะห์ดว้ย Cronbach’s Alpha 
        การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
       1. ทาํการแจกแบบสอบถามในกลุ่มลูกช้าง มช. ซ่ึงเป็นกลุ่มในเฟสบุ๊ค ท่ีมีจาํนวนสมาชิกเป็น
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จาํนวน 62.9 หม่ืนคนโดยประมาณ 
       2. สัมภาษณ์ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวน 4 คน จากการสุ่มคณะท่ีกาํลงัศึกษา 
       การวเิคราะห์ขอ้มูล  
       1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลทาง สถิติ SPSS  
       2. วเิคราะห์คาํใหก้ารสัมภาษณ์ของ Key informants ดว้ยการใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
การทบทวนวรรณกรรม  
 

ผลการวจิัย 
1. ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 
       จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั พบว่า ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเมืองการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มูลทั้ง 4  คนทราบวา่ องคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น องคก์ารบริหาร
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ส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล เมืองพทัยาและกรุงเทพมหานคร ทราบดีว่าการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพฒันาเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของคนในพื้นท่ีได้ แต่ไม่ทราบกระบวนการว่าจะต้องไปติดต่อท่ีใครหรือมี
วิธีดาํเนินการอย่างไร เม่ือถามถึงการเก็บภาษีของการปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั ทราบว่า
ทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการเก็บภาษีส่วนใดบา้งและแต่ยงัไม่ทราบวา่มีการจดัสรรเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
ทราบว่าทะเบียนบา้นของตนเองนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใด 
ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญับางส่วนทราบวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 
4 ปี และทราบว่าการเลือกตั้งทอ้งถ่ินไม่เปิดให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขต
จงัหวดั ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไม่มีความเขา้ใจวา่นายก อบจ. มีความแตกต่างกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั  แต่ผูใ้ห้ขอ้มูล
สําคญัทราบดีว่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตย และสามารถส่งผล
กระทบโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี แต่ไม่มีความเช่ือมัน่วา่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถ
ส่งผลในภาพรวมไดม้ากนกั มองวา่ตนมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีนอ้ย  สถาบนัการศึกษาไม่ไดเ้นน้ใน
เร่ืองการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร รวมไปถึงการนาํเสนอข่าวส่วนใหญ่ก็มกัจะเน้นระดบัชาติ
มากกว่า จึงมองวา่การปกครองทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองไกลตวั และไม่ค่อยให้ความสําคญัในการติดตามข่าว และ
มกัจะไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นต่างๆ  แมก้ระทัง่การไปใชสิ้ทธ์  
2. ผลการวจัิยเชิงปริมาณ  
       สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี ในประเด็นคาํถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของ
การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นตวัแปรตน้ของการวิจยัในคร้ังน้ี จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 71.1 ทราบวา่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั(อบจ.) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล(อบต.) เทศบาลเมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร(กทม.) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 70.9 ทราบว่า การปกครองท้องถ่ินเป็นรากฐานของความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีจะส่งผลต่อการเมืองระดบัชาติได้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ65.2 ทราบว่า 
การปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินให้
ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 59.5 ไม่ทราบว่าการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการเก็บภาษีแบบใดบา้ง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 
ทราบวา่ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 4 ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 54.0 ทราบวา่ ทะเบียนบา้นของพวกเขาอยูใ่นเขตความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 61.4 ทราบว่า การ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินไม่เปิดให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้หรือการเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั กลุ่มตวัอยา่งส่วน
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ใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 62.9 ทราบวา่ พวกเขาจะเสียสิทธิหรือถูกจาํกดัสิทธิในดา้นใดบา้งหากไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็น ร้อยละ 68.7 ทราบว่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลกระทบ
โดยตรงต่อชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี และ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 59.2 ทราบวา่ นายก 
อบจ. แตกต่างกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัอยา่งไร            
       สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย x   =1.78 โดยมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูงท่ีสุด (x   =1.96) ในเร่ืองการใหค้วามสําคญัและคอยติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดาํเนินงาน
และกิจกรรมทางการเมืองขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยท่ีสุด ( x   
=1.56) ในเร่ืองการมีส่วนร่วมคิดและร่วมลงช่ือเสนอร่างขอ้บญัญติัหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภา
ทอ้งถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาในทอ้งถ่ิน ขยายความโดยละเอียดคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยให้
ความสําคญัและคอยติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดาํเนินงาน และกิจกรรมทางการเมืองขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.96 และแทบจะไม่เคยใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบัทอ้งถ่ินโดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.95 นอกจากน้ี ยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยแจง้สาเหตุการไม่ไดไ้ปเลือกตั้ง ไม่เคย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินกบับุคคลรอบขา้ง และไม่เคยมีส่วนร่วมคิดและ
ร่วมลงช่ือเสนอร่างขอ้บญัญติั หรือ แสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขปัญหาในทอ้งถ่ิน 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.72 1.72 และ 1.56 ตามลาํดบั  
       เม่ือถามถึงสาเหตุท่ีทาํให้ผูค้นส่วนมากมกัให้ความสนใจต่อการเมืองทอ้งถ่ินน้อยกว่าการเมือง
ระดบัชาติ กลุ่มตวัอยา่งมกัจะตอบไปในทิศทางเดียวกนัแบ่งได ้3 สาเหตุหลกัๆ คือ เช่ือวา่การเมืองระดบัชาติ
ส่งผลมากกวา่การเมืองระดบัทอ้งถ่ิน โดยคิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมาคือ กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดใ้ห้ความสนใจ
และไม่ศรัทธาในการเมืองทอ้งถ่ินและไม่เช่ือว่าจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้และ รู้สึกว่า ตนมีความรู้
ความเขา้ใจน้อย มีขอ้มูลน้อยและไม่ค่อยได้มีการประชาสัมพนัธ์ โดยคิดเป็นร้อยละ 6.5 และร้อยละ 5.7 
ส่วน 78.8% ท่ีเหลือนั้น ไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี 
      เม่ือทาํการสอบถามถึงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงต่อการเมือง
ปัจจุบนักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 เช่ือว่าการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมใน
การเมืองทอ้งถ่ินจะสามารถส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 7.2 ไม่เช่ือวา่การมีส่วนร่วม ในการเมือง
ทอ้งถ่ินจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อการเมืองในปัจจุบนัได ้ร้อยละ 3.7 เช่ือวา่จะเกิดการ เปล่ียนแปลงได้
แต่อาจจะยากและตอ้งใชเ้วลา และร้อยละ 1.2 ไม่ทราบเพราะไม่มีความรู้ดา้นน้ี ส่วน 70.5% ท่ีเหลือนั้น ไม่
ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี และเม่ือสอบถามถึงความคิดเห็นต่อความสําคญัของการปกครอง
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ทอ้งถ่ินต่อความเป็นประชาธิปไตย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งหรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 เห็นถึง ความสําคญัของการ
ปกครองทอ้งถ่ินต่อความเป็นประชาธิปไตยในชาติ ร้อยละ 5.0 เห็นดว้ยวา่ การเมือง ทอ้งถ่ินมีความสําคญั
ต่อความเป็นประชาธิปไตยแต่คิดวา่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงอะไรไดม้ากนกั และร้อยละ 1.5 ไม่เช่ือวา่การ
ปกครองทอ้งถ่ินมีความสาํคญัต่อความเป็นประชาธิปไตยในชาติ ส่วน 67.4% ท่ีเหลือนั้น ไม่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นน้ี 
       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้ Simple Linear 
Regression ไดด้งัน้ี พบวา่ เม่ือพิจารณาค่า Sig. of F หรือค่านยัสําคญัทางสถิติ พบวา่ความรู้ความเขา้ใจ ใน
การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
ความมัน่ใจท่ีร้อยละ 95 เน่ืองจากมีค่า P-value อยูท่ี่ .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณา R-Square 
แลว้ยงัพบวา่ความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินสามารถอธิบายอตัราความ คลาดเคล่ือนของ
ระดบัการมีความส่วนร่วมทางการเมืองไดท่ี้ร้อยละ 10.2 เม่ือพิจารณาค่า Unstandardized Coefficients แลว้
ยงัสามารถเขียนสมการ Simple Linear Regression ไดด้งัน้ี  การมีส่วนร่วมทางการเมือง = 3.604  + 1.449 
(ความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
       จากสมการขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ เม่ือความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มข้ึน 1.449 หน่วย ซ่ึงสามารถอนุมานไดว้า่ ความรู้
ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  
 

อภิปรายผล  
       เม่ือทาํการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองการเมืองการ
ปกครองทอ้งถ่ิน แต่ความรู้ความเขา้ใจท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมี ไม่สามารถก่อให้เกิดการตระหนักและเห็น
คุณค่าในการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินไดม้ากนกั วิเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล เช่ือวา่การเมือง
ในระดบัชาติจะส่งผลมากกวา่ระดบัทอ้งถ่ินจึงไม่ไดใ้หค้วามสนใจและไม่ศรัทธา ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลสําคญั มอง
วา่สถาบนัการศึกษาหรือแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไม่ไดมี้การพูดถึงประเด็นการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมากนกั 
จึงไม่เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและจาํเป็น สุดทา้ยเเลว้จึงนาํไปสู่การเมินเฉยท่ีจะมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในทอ้งถ่ิน ประกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในประเด็นเร่ืองความรู้ความเขา้ใจใน
การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของทั้งหมด มีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองของการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถือไดว้า่อยูใ่นระดบักลางไปจนถึงสูง คือเร่ิมตั้งแต่ 54% ข้ึนไป 
จนถึง 71.1% แต่เม่ือนาํไปเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น เห็นได้
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วา่กลุ่มตวัอยา่ง มีการมีส่วนร่วมทางการในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (x   =1.78) โดยมีส่วนร่วมทางการเมือง
สูงท่ีสุด (x   =1.96) ในเร่ืองการใหค้วามสาํคญัและคอยติดตามผลการเลือกตั้ง ผลการดาํเนินงานและกิจกรรม
ทางการเมืองขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ยท่ีสุด ( x   =1.56) ในเร่ืองการ
มีส่วนร่วมคิดและร่วมลงช่ือเสนอร่างขอ้บญัญติัหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ข
ปัญหาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจากสมมุติฐาน ท่ีวา่ความรู้ความเขา้ใจจะสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างมีนยัสําคญันั้น เม่ือไดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งครบแลว้ เห็นไดว้่าปัจจยัเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัท่ีจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคลอ้ง
จากการพิจารณา R-Square ท่ีพบว่าความรู้ความเขา้ใจในการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถ
อธิบายอตัราความคาดเคล่ือนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไดท่ี้ร้อยละ 10.2 ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีนอ้ย และการ
ท่ีจะส่งเสริม เพื่อใหก้ารมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระดบัท่ีสูงข้ึนนั้น จากผลการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่ เราไม่สามารถเนน้เพียงแค่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียง
อยา่งเดียว ควรมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนรุ่นใหม่ เห็นถึงความสําคญัของการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของการปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ีของตน จนเกิดจิตสํานึกในการใช้สิทธิท่ีตนเองมี 
ส่งเสริมให้การเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอะไรท่ีเขา้ถึงได้ง่าย มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีกวา้งขวาง
ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ความเขา้ใจท่ีผวิเผิน จนสามารถนาํไปสู่ความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีมาจากความรู้ความเขา้ใจและมาจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริง  
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
       1. หน่วยงานทอ้งถ่ินควรใหค้วามสําคญัในเร่ืองกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งหวงัให้ประชาชนในทุกช่วงอาย ุ
ไดเ้กิดการเรียนรู้และเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       2. ระบบการศึกษา ควรพฒันาหลกัสูตรท่ี ก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแก่ผูเ้รียนให้มากยิ่งข้ึน จนสามารถท่ีจะนาํไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าและความจาํเป็นในการให้
ความสาํคญัต่อการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
       3. ส่วนกลาง จาํเป็นตอ้งมีการพฒันากฎหมายไม่ให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในทางปฎิบติั ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 
 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 612 PSPARN 2022 

รายการอ้างองิ  
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2562). 2 ทศวรรษ ของการกระจายอาํนาจ. เชียงใหม่. สถาบนั Lannaissance           
              เชียงใหม่, 48. 
ชูวงศ ์ฉายะบุตร. (2539). การปกครองทอ้งถ่ินไทย. สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,   
             371. 
สุภาพร ราธิเสน. (2546). ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินของนักศึกษาและบุคลากร
วทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง  
              มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 76. 
ตรีวทิย ์ณ ป้อมเพช็ร. (2548). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
             ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 35. 
ไททศัน์ มาลา. (2554). การปกครองทอ้งถ่ินไทยในระยะเปล่ียนผา่น. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์,  
              1(2),  42. 
อมรชยั ป่ินเจริญ. (2560). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
            ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอคลองเข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา. วารสารชุมชนวจิยั, 11(3),  
             141-151. 
ภูริทศัน์ ชาตินํ้าเพชร. (2564). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. วารสารวชิาการไทยวจิยัและ 
             การจดัการ, 2(1), 43. 
วริิสมาหลา  เกิดอยู.่ ไม่ระบุปี. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท. มหาวทิยาลยั 
           เกษมบณัฑิต. วนัท่ีคน้ขอ้มูล 13 กุมภาพนัธ์ 2565 เขา้ถึงไดจ้าก  https://bit.ly/3v1FEg2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 613 PSPARN 2022  

การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ของการเคลือ่นไหวของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2563 - 2564 

The political symbolic expression of Chiang Mai Youth Movement 
in 2020 – 2021 

 
ณฐัณิชา แสนปัญญา (Natnicha Sanpanya) 

สาขาวชิาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Master of Political Science Program in Politics and Government, 

Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University. 
E-mail: natnicha_san@cmu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
การวจิยัเบ้ืองตน้ เร่ือง การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ของการเคล่ือนไหวของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความหมายเชิงสัญญะท่ีเกิดจากการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในการเคล่ือนไหวทาง
การเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง ท่ีปรากฏในการเคล่ือนไหวของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 - 2564 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผา่นการวิเคราะห์เชิงเอกสาร และการวิเคราะห์
โดยการตีความ โดยใช้กรอบแนวคิดสัญวิทยาและแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ประกอบการวิเคราะห์  ผล
การศึกษาพบว่า การเคล่ือนไหวของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ ได้แสดงผ่านสัญลกัษณ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
สัญลกัษณ์เก่ียวกบัสถาบนักษตัริย ์สถาบนัการเมือง การกระทาํของรัฐ เพื่อแยง่ชิงพื้นท่ีทางความคิด นาํเสนอ
อุดมการณ์ท่ีว่าดว้ย ‚ประชาธิปไตย” ชุดใหม่ให้กบัสังคม มาตอบโตก้บัอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมของรัฐ 
เช่น การปฏิรูปสถาบนักษตัริย ์วิพากษว์ิจารณ์การทาํงานรัฐ รวมไปถึงการเรียกร้องให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง ฯลฯ ผา่นการสร้างความทรงจาํร่วม การสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่ม และการเปิดพื้นท่ีให้เกิดการ
วพิากษว์จิารณ์ปัญหาทางการเมืองไทย 

 
ค าส าคญั: สัญญะ, สัญลกัษณ์ทางการเมือง, 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  
 

บทน า 
นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคาํสั่งวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) รวมถึงเพิกถอนสิทธิ

สมคัรรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 (BBC 
News ไทย, 2563)1 เหตุการณ์ดงักล่าว นบัวา่เป็นจุดเปล่ียนสําคญัของประวติัศาสตร์การเมืองของไทย กลุ่ม
เยาวชนนกัศึกษาในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศไดอ้อกมาเคล่ือนไหว เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อคาํตดัสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (BBC News ไทย, 2563)2 โดยการเคล่ือนไหวทางการเมืองของเยาวชนนกัศึกษาท่ีเกิดข้ึน
ในคร้ังน้ี ถือวา่เป็นการเคล่ือนไหวระลอกใหญ่ของนกัศึกษาคร้ังแรกในรอบ 40 ปี (BBC News ไทย, 2563)3 
นบัตั้งแต่การชุมนุมในปี พ.ศ. 2519 ปรากฏการณ์แฟลชม็อบ (Flash Mob) หรือการชุมนุมแบบไม่ยืดเยื้อ
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงแค่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยงัแพร่กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย นาํโดยกลุ่มเยาวชนและนกัศึกษาจากหลายสถานศึกษา ไดร้วมตวันดัหมายการชุมนุม อาศยัการ
ประกาศเชิญชวนดว้ยการติดแฮชแท็กในสังคมออนไลน์อยา่ง Twitter, Facebook กนัอยา่งแพร่หลายโดยท่ี
ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เกิดการจดัการชุมนุมประทว้ง ปราศรัย และแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ ต่อตา้นรัฐบาล
ของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เรียกร้องประชาธิปไตย และร้องขอใหมี้การแกไ้ขรัฐธรรมนูญอยา่งต่อเน่ือง 
(หทยักาญจน์ ตรีสุวรรณ, 2563) 
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๐การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์๑  เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีขบวนการเคล่ือนไหวไดน้าํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายใน
การชุมนุมต่อตา้นรัฐและส่ือสารกบัสังคม ในอดีตการเคล่ือนไหวของเยาวชนนกัศึกษามกัถูกจาํกดัโดยรัฐ 
การควบคุมท่ีเขม้งวดดงักล่าว ทาํให้กลุ่มนกัศึกษาเหล่าน้ี จึงตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการเคล่ือนไหวทาง
สังคม (กญัจิรา วิจิตรวชัรารักษ์ และคณะ, 2562) จาํเป็นตอ้ง คิดคน้นวตักรรมใหม่ท่ีสามารถหลบเล่ียงการ
ควบคุมจากภาครัฐ อยา่งการแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์ เพื่อใหแ้สดงออกถึงการต่อตา้นอาํนาจรัฐไดอ้ยา่งไม่
ผดิกฎหมาย (ประชา อภิวฒัน์, 2553)  

ความน่าสนใจของการเคล่ือนไหวในหว้งเวลาน้ีท่ีแตกต่างออกไปจากการชุมนุมในหลายคร้ังท่ีผา่น
มา คือ เกิดการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์รูปแบบสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ มาเป็นลูกเล่นและสร้างสีสันให้กบั
ผูรั้บสาร แต่เป็นการแสดงจุดยืนในการต่อตา้นรัฐบาล ซ่ึงในบางคร้ังรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีปรากฏ ไม่ได้
มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองดว้ยซํ้ าไป ยกตวัอย่างในอดีต (iLAW Freedom, 2561) ไดมี้กิจกรรมกิน
แซนด์วิชต้านรัฐประหาร (2557) กิจกรรมดูนาฬิการําลึกหน่ึงปีการรัฐประหาร (2558) สวมหน้ากาก 
๐ยุทธน๊อคคิโอ๑ (2561) ซดมาม่า 'ซ้อมอดอยาก รอเลือกตั้ง' (2561) หรือในการประทว้งท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 
2563 - 2564 เช่น การผูกริบบิ้นสีขาว ถือกระดาษเปล่า สวมชุดไดโนเสาร์ สาดสีนํ้ าเงิน หรือใช้เป็ดยางสี
เหลือง (สุทธิพฒัน์ กนิษฐกุล, 2563) รวมไปถึงการผลิตชุดขอ้ความ อนัมีท่ีมาจาก ทาํนองเพลง คาํติดปาก 
หรือการแต่งขอ้ความข้ึนใหม่ ให้ตลกขบขนั ท่ีเรียกวา่ ‚มีม๑ ทางการเมือง เพื่อใช้ในการแสดงออกอีกดว้ย 
(กณรจญา ตญัจพฒัน์กุล, 2563) อาทิ  ‚ผนงรจตกม๑  ‚กลา้มาก เก่งมาก ขอบใจ๑  หรือแฮชแทก็ #ถา้การเมือง
ดี .... #ปลดแอก #จะไม่ทนtoo #ปล่อยเพื่อนเรา  

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือส่วนหน่ึงของการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในกิจกรรมทางการเมืองของ
คนรุ่นใหม่ในห้วงเวลาน้ี อย่างไรก็ตามการแสดงออกทางการเมืองนั้น ไม่ไดมี้เฉพาะในกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น โดยเฉพาะการชุมนุมเพื่อต่อตา้นรัฐบาลท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ไดเ้กิดข้ึนทัว่ภูมิภาคของ
ประเทศไทย พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เองเป็นหน่ึงในนั้น เพราะจงัหวดัเชียงใหม่ นบัเป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีสุดใน
ภาคเหนือ จาํนวนประชากรมาก อีกทั้งยงัมีมหาวิทยาลยัหลายแห่งในพื้นท่ี ส่งผลให้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
นักเรียน-นักศึกษา วยัรุ่น-วยัทํางาน ทั้ งจากต่างพื้นท่ีและในพื้นท่ีรวมตัวกันอยู่ เป็นผลให้ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองได้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และส่วนมากเป็นการนําโดยแกนนําท่ีเป็นนักเรียน-
นกัศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ อาทิ กลุ่มพรรควิฬาร์ ประชาคมมอชอ ร่วมกบัแกนนาํภาคประชาชนบางส่วน 
จากการเก็บขอ้มูลการชุมนุมทางการเมืองระหวา่งปี พ.ศ. 2563 – 2564 ผา่น CIVIL MOVEMENT 2020 และ 
MOB Data Thailand แสดงให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของการชุมนุมในจงัหวดัเชียงใหม่ มากถึง 70 คร้ัง 
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(โดยประมาณ) ซ่ึงมีประเด็นทางการเมืองสอดคล้อง หรือเรียกได้ว่าจดักิจกรรมคู่ขนานไปกบัประเด็นท่ี
เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร  

ดงันั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า การศึกษารูปแบบการแสดงออกทางการเมือง และความหมายสัญญะ
ทางการเมืองของการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีสะทอ้นออกมาในการชุมนุมของเยาวชนนกัศึกษาจงัหวดั
เชียงใหม่นั้น มีความน่าสนใจ เพราะจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้การจดัการชุมนุมเพื่อต่อตา้นรัฐบาลอยูห่ลายคร้ัง 
ในบางคร้ังพบเห็นการเลือกใชก้ารแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในหลากหลายรูปแบบ อีกประการหน่ึงจากการ
สาํรวจงานศึกษาเก่ียวกบัการแสดงออกทางการเมืองในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ยงัมีจาํนวนนอ้ย ดงันั้น
การศึกษาสัญญะซ่ึงแฝงอยูก่ารแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงเปรียบเสมือนศึกษาความหมาย และการ
นาํเสนอสัญญะ รวมไปถึงอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแฝงอยู่ และส่ือให้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของ
เยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ผลิตอุดมการณ์ทางการเมืองรูปแบบใด 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะ และความหมายเชิงสัญญะท่ีเกิดจากการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏใน

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ท่ีกลุ่มเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่นาํเสนอ 

 

ทบทวนวรรณ (แนวคดิ ทฤษฎ)ี  
แนวคิดเร่ืองสัญวทิยาในการเมืองเชิงสัญลกัษณ์ 
สัญวิทยา (Semiology) มีรากศพัท์มาจากคาํว่า semio หรือในภาษากรีกคือคาํวา่ seme / semion 

แปลวา่ ‚ความหมาย๑  ดงันั้น สัญวิทยา จึงหมายถึง ศาสตร์ท่ีศึกษาระบบสัญญะและความหมาย (science of 
sign / meaning) (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2560: 392) เพื่อให้ทราบว่า ‚สัญญะ๑  นั้น            
มีความหมายอะไรบรรจุอยู่ และความหมายนั้นถูกสร้างข้ึนมาได้อย่างไร และมีโครงสร้างอะไรท่ีคอย
ควบคุมกระบวนการสร้างความหมายของสัญญะเหล่านั้นอยู ่

เฟอร์ดินานด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinan de Saussure 1857 - 1913) (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หิน
วมิาน, 2560: 411-415)  สนใจสัญญะ ในฐานะความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง มอง ภาษาในฐานะระบบสัญญะ
อย่างหน่ึง และมองว่าสรรพส่ิงล้วนแสดงความหมายออกมาได้ ซ่ึงพื้นท่ีในการบรรจุความหมายเหล่าน้ี 
เรียกวา่ ตวับท (Text) ซ่ึงเดอ โซซูร์ ไดจ้าํแนก องคป์ระกอบของสัญญะ (composition of sign) ออกเป็นสอง
ส่วนยอ่ย คือ  
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1. รูปสัญญะ (signifier) ท่ีอาจเป็นไดท้ั้ง วตัถุ ภาพ แสง สี เสียง 
2. ความหมายสัญญะ (signified) คือ หมายถึง ความคิดท่ีหมายถึงส่ิงนั้น ๆ 
และในช่วงเวลาไล่เล่ียกนั นกัปรัชญาสังคมชาวอเมริกา ชาร์ลส์ แซนเดอรส์ เพิร์ซ (Charles Sanders 

Peirce 1839 – 1944)  ก็ไดศึ้กษาเร่ืองสัญญะ เช่นเดียวกนั โดยทรรศนะของเพิร์ซ มองวา่ ทุกส่ิงทุกอย่าง
เป็นสัญญะ ตราบใดท่ีมีการให้ความหมาย และสัญญะ จะเป็นส่ิงท่ีมีความหมายมากไปกว่าตวัมันเอง  
(กาญจนา  แกว้เทพ, 2542 : 84)  

จุดร่วมสาํคญัระหวา่งแนวคิดของ เดอ โซซูร์ และ เพิร์ซ คือการมองวา่ สัญญะ ไม่ไดมี้เพียงแค่ เร่ือง
ของ ภาษา แต่ยงัหมายความรวมถึง ลกัษณะรูปธรรมและนามธรรมต่าง  ท่ีคอยทาํหน้าท่ีในการ ส่ือ / สร้าง
ความหมายในชีวิตประจาํวนัของมนุษย์ เช่น กิริยาท่าทาง ข้าวของเคร่ืองใช้ อาหารการกิน ฯลฯ ดังนั้น 
‚สัญญะ๑  จึงหมายถึง สรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ีดาํรงอยูใ่นสังคม และความหมายของสัญญะเหล่าน้ี จะถูกตีความ
แตกต่างกนัไปด้วยกฎเกณฑ์ วฒันธรรมของสังคมนั้น ๆ  มนุษยจ์ะรู้จกัและเขา้ใจสัญญะได้ ตอ้งเกิดจาก
เรียนรู้ทางสังคมเท่านั้น ดงัท่ีโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555: 90) กล่าว
วา่ ‚ทนัทีท่ีมีสังคมเกิดข้ึน การใชว้ตัถุส่ิงของต่าง ๆ ในสังคมในตวัก็ถูกทาํใหก้ลายสภาพเป็นสัญญะไป”  

ชาร์ลส์ เพิร์ซ (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2560: 417) สนใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รูปสัญญะกบัแนวคิดท่ีสัญญะนั้นไดอ้า้งอิง และไดจ้าํแนกประเภทของสัญญะ (typology of sign) ออกเป็น 3 
ลกัษณะ คือ (1) สัญญะท่ีเป็นภาพจาํลอง (Icon) (2) สัญญะท่ีเป็นดชันี (Index) (3) สัญญะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 
(Symbol)  

อย่างไรก็ตาม สัญญะ (Sign) ทั้ง 3 ประเภทน้ี อาจไม่ไดแ้ยกจากกนัโดยเด็ดขาด สัญญะหน่ึงอาจ
เป็นได้ทั้ ง ภาพจาํลอง ดัชนี และสัญลักษณ์ เช่น ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นภาพจาํลองของ
อนุสาวรียจ์ริง เช่ือมโยงให้เห็นการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์า
เป็นระบบรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นสัญลกัษณ์ของประชาธิปไตย เป็นตน้ ซ่ึงการจาํแนกประเภทสัญญะ
เช่นน้ี จะนาํมาซ่ึงความเขา้ใจในความซบัซอ้นของการเขา้-ถอดรหสัของสัญญะ ในเวลาต่อมา 

โรล็องด ์บาร์ธส์ (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวมิาน, 2560: 425)ไดพ้ฒันาแนวคิดเร่ืองสัญญะ 
และการสร้างความหมายต่อจาก เดอ โซซูร์ กล่าวคือกระบวนการสร้างความหมายในการส่ือสาร จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั 

(1) การส่ือสารความหมายในชั้นตน้ (first order) หรือ ความหมายโดยตรง (denotation) คือ
ความหมายตามตวัของภาษา (literal meaning) ท่ีสามารถคน้หาไดจ้ากพจนานุกรมทัว่ไป  
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(2) การส่ือสารความหมายลาํดบัท่ีสอง (second order) หรือ ความหมายโดยนยั คือความหมายท่ีถูก
ตีความ และถูกใส่ความหมายในเชิงวฒันธรรมเอาไว ้

โดยบาร์ธส์ ไดใ้ห้ความสนใจไปยงัความหมายในขั้นท่ีสอง (secondary signification) โดยกล่าววา่
ความหมายในขั้นน้ี มกัเป็นพื้นท่ีท่ีถูกซุกซ่อนอุดมการณ์บางอยา่งทางสังคมเอาไว ้

แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ 
หลุยส์ อลัธูแซร์ (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2560: 218) ให้คาํนิยาม อุดมการณ์ 

(ideology) ว่าเป็น ‚กรอบวิธีคิด๑ (conceptual framework) ท่ีคอยกาํกบัความคิดของมนุษยไ์ว ้ไม่ใช่ตวั
แนวคิด (concept) หรือความคิด (idea) แต่อยา่งใด ในทรรศนะของอลัธูแซร์ มนุษยไ์ม่สามารถสร้างความคิด
ไดอ้ยา่งอิสระ แต่ความคิดของมนุษยย์อ่มถูกกาํกบัโดยโครงสร้างของอุดมการณ์ชุดต่าง ๆ  อุดมการณ์จึงเป็น
ภาพแทนของความสัมพนัธ์ปัจเจกบุคคลในระดบัจินตนาการ ท่ีมีต่อการดาํรงอยูใ่นโลกความจริง หาใช่ภาพ
สะทอ้นของโลกจริง โดยอลัธูแซร์ไดจ้าํแนกประเภทของอุดมการณ์ไว ้3 ชุดดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. อุดมการณ์หลกั (dominant ideology) หรือกรอบความคิดกระแสหลกัของสังคม อลัธูแซร์มองวา่ 
คืออุดมการณ์ท่ีชนชั้นปกครองผลิต และผลิตซํ้ าข้ึน เพื่อให้ครอบงาํความคิดของคนในสังคมเอาไว้ เพื่อการ
ดาํรงอยูข่องชนชั้นปกครอง  

2. อุมดมการณ์ทางเลือก (alternative ideology) เป็นกรอบความคิดท่ีรอมชอมกบัอุดมการณ์หลกับน
เง่ือนไขบางอยา่ง (on condition) 

3. อุดมการณ์ตรงขา้ม / ต่อตา้น (oppositional / counter-ideology) เป็นอุดมการณ์ท่ีต่อตา้น หรือ
ปฏิเสธกรอบวธีิคิดของอุดมการณ์หลกั และมกัเรียกร้องให้มวลชนเขา้เป็นส่วนหน่ึงในการต่อตา้นดว้ย ผา่น
การนาํเสนอจินตภาพของสังคมแบบใหม่ (new social imagination) 

การทาํงานของอุดมการณ์ทั้งสาม ไดเ้ช่ือมโยงในลกัษณะหากไม่ส่งเสริมก็ขดัแยง้กนั สอดคลอ้งตาม
ทรรศนะของอลัธูแซร์ (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2560: 220) ท่ีวา่ไม่มีอุดมการณ์ชุดใดจะ
ครองพื้นท่ีความคิดของคนในสังคมไดต้ลอดไปอุดมการณ์ต่าง ๆ ยอ่มมีการโตต้อบกนัตลอดเวลาเพื่อช่วงชิง
พื้นท่ีใหต้นเองเป็นอุดมการณ์หลกัของสังคม อลัธูแซร์ช้ีวา่ ทา้ยท่ีสุดแลว้อุดมการณ์ทั้งหมดจะทาํงานเพื่อมุ่ง
สู่อุดมการณ์ชุดเดียว หรือทาํงา นอย่างประสานสอดคลอ้งเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและความเขา้ใจให้กบัคน
ในสังคมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั เรียกวา่ ‚การกาํหนดทิศทางอุดมการณ์ร่วมกนั๑  (over determination)  

กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนแนวคิดสัญวิทยา และแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง ผูศึ้กษาได้
นาํมาใช้ในการวิเคราะห์การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อจาํแนกรูปแบบการแสดงออก อธิบาย
ความหมายผา่นการตีความรูปสัญญะ วา่เป็นความหมายประเภทใด และส่ือสารความหมายของอุมการณ์ทาง
การเมืองเร่ืองอะไร 
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วธิีการวจิัย  
การศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูเ้ขียนได้กาํหนด

ขอบเขตการศึกษา เป็นการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีจดักิจกรรมภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือจดัข้ึน
ภายใตก้ารนาํของเยาวชนและนกัศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ และมีการแสดงออกเชิงสัญญะอยา่งเห็นไดช้ดัใน
กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ.  2563 - 2564 ทั้งหมด 20 การชุมนุม โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) ของกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ ผ่านรูปภาพและเน้ือหาจากเวบ็ไซต์ข่าว ท่ีพูดถึงการ
แสดงออกทางการเมืองในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ประชาไท, มติชนออนไลน์, BBC News ไทย, Chiang 
Mai News , CIVIL MOVEMENT 2020 และ MOB Data Thailand รวมไปถึงส่ือสังคมออนไลน์ของแกนนาํ
ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่เช่น พรรควฬิาร์, ประชาคมมอชอ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุการณ์การชุมนุมท่ีเกิดข้ึน เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและจบไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ดงันั้นจึงไม่สามารถลงพื้นท่ีเขา้สังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมได ้จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแหล่งข่าวท่ีบนัทึก
เหตุการณ์ไว ้แต่แหล่งขอ้มูล มีลกัษณะกระจดักระจายในแหล่งขอ้มูลออนไลน์ต่าง ๆ ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถ
รวบรวมขอ้มูลบางส่วน เป็นผลให้มีขอ้มูลบางส่วนไม่ครบถว้นสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาได้
สืบคน้นั้น ผูศึ้กษาคาดวา่การเลือกศึกษาทั้งหมด 20 การชุมนุมท่ีสืบคน้ได้ ก็มีจาํนวนมากเพียงพอท่ีจะนาํมา
วเิคราะห์ตวัแปร เพื่อตอบคาํถามของงานศึกษาคร้ังน้ีได ้
 

ผลการวจิัย  
1. รูปแบบสัญญะการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองของเยาวชนจงัหวดั

เชียงใหม ่สามารถแบ่งได ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 
1.1 การแสดงออกท่ีเป็นสัญญะเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต ซ่ึงมกัปรากฏในรูปแบบของ

การจดักิจกรรมในวนัครบรอบ เหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต เช่น  
- 24 มิถุนายน การอ่านประกาศคณะราษฎร 2475 ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในทุกปี คือในวนัท่ี 24 มิถุนายน 

2563 และ 2564 วนัเปล่ียนแปลงการปกครองของคณะราษฎร 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มา
เป็นการปกครองภายใตรั้ฐธรรมนูญ นาํโดยแกนนาํนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่, กิจกรรมจุดเทียนรําลึก
วนัครบรอบ 14 ตุลา (14 ต.ค. 2563), กิจกรรมจุดเทียนวางเป็นเลข 610 (6 ต.ค. 2563), จดันิทรรศการรําลึก (6 
ต.ค. 2564) และแสดง Performant Art เก่ียวกบัเหตการณ์ 6 ตุลา นยัหน่ึงเพื่อเป็นการระลึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
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1.2. การแสดงออกท่ีเป็นสัญญะเก่ียวกบัแนวคิดทางการเมือง โดยนยัยะของแนวคิดทางการเมืองน้ี 
อาจจะ เช่น 
  -หมุดคณะราษฎร 2563 เป็นสร้างหมุดเลียนแบบหมุดของคณะราษฎร 2475 ปรากฏข้ึนคร้ังแรกใน 
วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 โดยกลุ่มคณะราษฎร 2563 ไดน้าํมาเป็นสัญลกัษณ์ในการต่อตา้นรัฐบาล เป็นหมุด
ทองเหลืองท่ีมีขอ้ความว่า "20 กนัยายน 2563 SEP 20, 2020 เวลาย ํ่ารุ่ง ณ ท่ีน้ี ผองราษฎรได้แสดง
เจตนารมณ์ ประเทศน้ีเป็นของราษฎร ไม่ใช่สมบติัของกษตัริยต์ามท่ีเขาหลอกลวง" รวมทั้งมีสัญลกัษณ์ 
‚สามน้ิว๑ ซ่ึงภายหลงัการฝังหมุดคณะราษฎรท่ีกรุงเทพมหานคร ทางแกนนาํจงัหวดัเชียงใหม่ ก็ไดน้าํหมุด
คณะราษฎรดงักล่าวมาเป็นสัญลกัษณ์ และแสดงออกถึงอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นกนั อาทิ การจดัพิธีฝัง
หมุดฯ โดยไดส้ร้างหมุดเลียนแบบข้ึนจากแผน่พลาสติก (25 ก.ย. 2563), การใช้เคร่ืองเลเซอร์โปรเจกเตอร์
ฉายภาพหมุดคณะราษฎร 2563 ตามสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ (22 ต.ค. 2563) รวมไปถึงการ
ใชภ้าพหมุดปรากฏในเส้ือผา้ และธง อีกดว้ย 

-รูปภาพคาร์ล มาร์กซ์ นกัคิดแนวสังคมนิยม ท่ีต่อตา้นแนวคิดทุนนิยม ปรากฏข้ึนในการเดินขบวน
รุกไล่เผด็จการ (5 ธ.ค. 2563) ซ่ึงเป็นการเดินขบวนปราศรัยของกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และถูก
นาํไปวางทบัป้ายมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

1.3 การแสดงออกท่ีเป็นสัญญะเก่ียวกบัสถาบนักษตัริย ์โดยเป็นการหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงโดยตรง แต่
ใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย อาทิ 

- ธ ง ช า ติ ท่ี ไ ม่ มี สี นํ้ า เ งิ น  ป ร า ก ฏ ข้ึ 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
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่(22 มี.ค. 2564) และในกิจกรรมวนัชาติไทย 2564 (24 มิ.ย. 2564) เป็นลกัษณะของการ
ใช้ธงชาติท่ีตดัสีนํ้ าเงินออก นัยยะหน่ึง สีนํ้ าเงินท่ีปรากฏในธงนั้น หมายถึงสีของสถาบนักษตัริย์ ตาม
ความหมายของธงไตรรงค ์ 

- ‚มาตรา 112‛ ปรากฏการแสดงเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระดาษทิชชู่หมายเรียกคดี ม. 112 
ซ่ึงเป็นการใช้กระดาษชาํระท่ีพิมพล์ายหมายเรียกรับทราบขอ้กล่าวหา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
112 โดยกลุ่มผูป้ระทว้งไดน้าํไปติดตามจุดต่าง ๆ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้ประชาชนทัว่ไปได้
เห็น (20 ม.ค. 2564), การใชมี้ดกรีดออกเป็นเลข 112 เพื่อประทว้งของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก่อน
เดินทางไปรับทราบขอ้กล่าวหา ความผดิตามม. 112 ท่ีสถานีตาํรวจ (11 พ.ค. 2564)  

1.4. การแสดงออกท่ีเป็นสัญญะเชิงพิธีกรรม โดยมกัปรากฏในรูปของพิธีกรรม ความเช่ือต่าง ๆ ทั้ง
ความเช่ือแบบไทย และลา้นนา ปะปนกนั นยัหน่ึงเพื่อแสดงถึงความคบัแคน้ใจ โกรธเกร้ียว และตอ้งการส่ง
สารทางพิธีกรรมไปยงักลุ่มคนท่ีไม่พอใจเพื่อขอให้ไดรั้บส่ิงเลวร้าย เช่น พิธีเผาพริกเผาเกลือ ในกิจกรรมฝัง
หมุดคณะราฏร (25 ก.ย. 2563), การตดัหัวหุ่นนักโทษท่ีมีรูปนายกรัฐมนตรีติดอยู่ ในม็อบยุทธการไล่
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ประยุทธ์ (14 มี.ค. 2564), พิธีกรรมจุดเทียนสาปแช่ง (1 พ.ค. 2564) , พิธีสาปแช่งตามประเพณีลา้นนา (25 
พ.ค. 2564), พิธีศพนายกรัฐมนตรี (7 ส.ค. 2564) เป็นตน้  

1.5. การแสดงออกท่ีเป็นสัญญะเก่ียวกบัการกระทาํของรัฐ ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์การทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น หรือบอกเล่าถึงการกระทาํของรัฐท่ีผา่นมา เพื่อตอ้งการแสดงความเสียดสี ไม่
พอใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

- การจุดเทียนไวอ้าลยั เป็นลกัษณะของการจุดเทียนเน่ืองในโอกาสต่าง ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้กนัตามสากล
ว่าหมายถึงการแสดงความ ‚ไวอ้าลยั‛ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด เช่น กิจกรรมจุดเทียนรูปตาชัง่เอียงภายหลงัศาล
รัฐธรรมนูญมีคาํตดัสินยุบพรรคอนาคตใหม่ (21 ก.พ. 2563), กิจกรรมจุดเทียนเป็นรูปตาชัง่เอียง หลงัการ
เสียชีวติของ นายคณากร เพียรชนะ ผูพ้ิพากษา (8 มี.ค. 2563) เป็นตน้  

- ทุบศาลพระภูมิ ในม็อบยุทธการไล่ประยุทธ์ (14 มี.ค. 2564) เป็นการแสดงออกโดยให้คนทุบ
ทาํลาย ศาลพระภูมิสีนํ้าเงิน การใชศ้าลพระภูมิ หรือ ‚ศาล‛ ซ่ึงเป็นคาํพอ้งเสียง เป็นตวัแทนของสถาบนัตุลา
การ เพื่อแสดงความอยติุธรรมท่ีศาลไม่ยนิยอมปล่อยตวัแกนนาํกลุ่มราษฎรท่ีถูกจบักุม 
               - การมอบอาหารสุนัขให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจ และรัฐธรรมนูญใตร้องเทา้คอมแบท โดยกลุ่มแกนนาํ
ขบวนการเคล่ือนไหวในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้นาํมาจดัแสดงไว ้ในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 หน้าสถานี
ตาํรวจภูธรเชียงใหม่  เน่ืองจากถูกหมายเรียกจากเจา้หนา้ท่ีรัฐให้ไปรับทราบขอ้กล่าวหาวา่ ยุยงปลุกป่ัน อนั
เป็นผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ซ่ึงทางผูถู้กตั้งขอ้กล่าวหามองวา่เป็นการตั้งขอ้กล่าวหาท่ีไม่
เป็นธรรมต่อประชาชน  

- ศพห่อผา้ขาวจาํลอง เป็นลักษณะผา้ห่อศพท่ีมีเลือดเปรอะเป้ือน พร้อมกับป้ายคาํว่า ‚รัฐบาล
ฆาตกร๑  ปรากฏข้ึนในม็อบ The Renegades (12 ก.ย. 2564) และกิจกรรมยืนหยุดขงั ในวนัเดียวกนั รวมไป
ถึงนิทรรศการรําลึก 6 ตุลา (6 ต.ค. 2564) สามารถเช่ือมโยงได้หลายประเด็นโดยในบริบททางการเมือง
ขณะนั้น ประกอบดว้ย กรณีการสูญหายของนกัเคล่ือนไหวทางการเมือง หรือบุคคลท่ีอยูต่รงขา้มกบัอาํนาจ
รัฐ บางส่วนยงัไม่ทราบชะตากรรม ในขณะท่ีบางส่วนถูกพบเป็นศพ โดยเช่ือว่าถูกสังหารจากรัฐบาล และ
กรณีการบริหารจดัการการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ท่ีไม่มีประสิทธิภาพจนผูค้นเสียชีวิต รวมไปถึงผูค้น
ท่ีเสียชีวติจากเหตุการณ์ 6 ตุลา ซ่ึงทุกศพเกิดจากการกระทาํโดยรัฐ 

จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะของการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มเคล่ือนไหว ปรากฏลกัษณะ
หลายรูปแบบ ทั้งเป็นในรูปแบบพิธีกรรม การใชส้ัญลกัษณ์ กิจกรรมแสดงออก โดยไม่ไดมี้รูปแบบท่ีตายตวั
ว่าจะตอ้งใช้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นโดยเหตุผลสําคญัในการเลือกใช้การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ เป็น
เพราะเน่ืองจากการแสดงออกรูปแบบน้ี สามารถเขา้ถึงง่าย จดัข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถแทรกสอดไป
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ในชีวติประจาํวนัของผูค้น เป็นเพียงวตัถุหรือการกระทาํใด ๆ ท่ีผา่นการนาํมาสร้างความหมายใหม่ แต่งเติม
อุดมการณ์ แนวคิดทางการเมืองลงไป 

2. ประเด็นทางการเมืองท่ีสะทอ้นผ่านการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ พบว่าเกิดการเลือกสรรของผู ้
แสดงออกทางการเมือง ว่าอยากนาํเสนอเร่ืองราวแบบไหนให้สังคมรับรู้ โดยไม่ได้มีขอ้จาํกัดตายตวัว่า
จะตอ้งเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัเสมอไป แต่เป็นเร่ืองราวทางการเมืองท่ีเคยเกิดข้ึน ปัญหาสังคมท่ี
มองเห็น รวมไปถึงนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองของตนเองโดยสามารถจาํแนกมาไดท้ั้งส้ิน 4 ประเด็นหลกั 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประเด็นการนําเสนออุดมการณ์ ท่ีต้องการเรียกร้องส่ิงใหม่และต้องการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง ซ่ึงอุดมการณ์หลกัท่ีกลุ่มม็อบนาํเสนอทุกคร้ัง คือ การต่อตา้นเผด็จการ สะทอ้นผา่นการแสดงออก
เชิงสัญลกัษณ์อยา่ง การชูสามน้ิว อนัเป็นสัญญะท่ีแสดงถึงการสนบัสนุนประชาธิปไตย ท่ีปรากฏในแทบทุก
เหตุการณ์ชุมนุม นอกจากน้ียงัมีประเด็นอ่ืนแยกย่อย เช่น อุดมการณ์ด้านประชาธิปไตย เช่น พิธีกรรม
เก่ียวกบัหมุดคณะราษฎร กิจกรรมรําลึกวนัสาํคญัของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อยา่ง 24 มิถุนา 6 ตุลา และ 
14 ตุลา ลว้นสะทอ้นเจตนารมณ์ การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้ดาํรงอยู่ รวมไปถึงการเร่ิมตน้ใหม่ทางการ
เมือง อุดมการณ์อ่ืน ๆ  เช่น รูปภาพคาร์ล มาร์กซ์ ซ่ึงเป็นแนวคิดแบบสังคมนิยม 

2.2 ประเด็นโจมตีการทาํงานของรัฐบาล เสียดสีสังคม โดยเป็นสอดคลอ้งไปกบับริบทสังคมท่ีพบ
เจอ หรือเรียกร้องใหรั้ฐบาลเขา้มาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  เช่น ศพจาํลอง ท่ีสะทอ้นถึงความรุนแรงโดยรัฐ ผา้ห่อ
ศพเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึง คนตาย, การให้อาหารสุนขัแก่ตาํรวจ รองเทา้คอมแบทเหยียบรัฐธรรมนูญ เปรียบ
เปรยวา่ ตาํรวจเป็นเหมือนสุนขั ท่ีทาํงานตามคาํสั่ง และเม่ือทาํตามคาํสั่งอยา่งดี ก็ย่อมไดร้างวลัเป็นอาหาร 
และสัญลักษณ์อย่างรองเท้าคอมแบท คือภาพแทนของทหาร และรัฐธรรมนูญ คือกฎหมาย ดังนั้นจึง
หมายความวา่แมแ้ต่กฎหมายสูงสุดของประเทศเฉกเช่นรัฐธรรมนูญ ยงัตอ้งอยูภ่ายใตอ้าํนาจทหาร , หรือการ
ใช้ทิชชู่ ม. 112 นัยยะของการใช้กระดาษทิชชู่น้ี ส่ือได้ถึงการเสียดสีกฎหมายมาตรา 112 ท่ีบงัคบัใช้กบั
ประชาชนอย่างเกล่ือนกลาดของรัฐไทย ในการจดัการผูชุ้มนุมทางการเมืองเหมือนกระดาษทิชชู่ ท่ีมีความ
เป็นกระดาษใชแ้ลว้ทิ้ง ใชโ้ดยไม่ตอ้งคิดอะไร 

2.3 ประเด็นเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ท่ีแต่จะเป็นการหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงโดยตรง แต่ใช้
สัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย เช่น สีนํ้ าเงิน คาํพูดเล่ียง เป็นตน้ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการให้สถาบนัเกิด
การเปล่ียนแปลง 

2.4 ประเด็นการแสดงความรู้สึกภายในใจ  ส่วนมากไม่พบนยัยะทางการเมืองใด ๆ นอกเหนือจาก
การระบายความคิดท่ีอยูภ่ายในใจ เช่น การจุดเทียนไวอ้าลยัรําลึก นยัความหมายจึงเป็นการแสดงออกเพื่อ ไว้
อาลยัต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนภายหลงัเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ  การทุบทาํลาย ขวา้งปาส่ิงของ 
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เช่น ทุบศาล ตดัคอหุ่นนายก หรือการกระทาํพิธีสาปแช่ง เปรียบเสมือนสัญญะท่ีระบายความรู้สึกคบัแคน้ 
ขอ้งใจ ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือบุคคลอนัเป็นตน้เหตุ 

การศึกษาพบวา่ สัญญะท่ีกลุ่มผูแ้สดงออกมองเห็นร่วมกนัวา่ ว่าปัญหาสําคญัของการเมืองไทยคือ 
ระบบ ‚โครงสร้าง๑ บางอยา่งท่ีไม่เป็นธรรม และกดทบัสังคมเอาไว ้กลุ่มผูแ้สดงออกมองวา่ตวัของรัฐบาล
โดยเฉพาะชุดปัจจุบนั เป็นกลไกหน่ึงท่ีคอยดาํรงโครงสร้างนั้นไว ้เป็นผลให้การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ 
ส่วนใหญ่จึงแฝงสัญญะ ท่ีพดูถึงความ ‚ไม่ปกติ๑  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เช่น ลอ้เลียนเหตุการณ์ทางการเมือง 
เสียดสีสถาบนัทางการเมือง รวมไปถึงการทา้ทายและต่อตา้นอาํนาจของรัฐ โดยเลือกใช้การแสดงออกเชิง
สัญลกัษณ์มาแฝงสัญญะใหพ้ดูถึงซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก เพื่อให้คนในสังคมไดรั้บการตอกย ํ้าจุดยืนทางการเมือง และ
รับรู้เร่ืองราวร่วมกนั 

3. บริบททางการเมืองไทย พ.ศ. 2563 – 2564  โดยการชุมนุมท่ีเกิดข้ึนมีวตัถุประสงค์หลกัคือ
ตอ้งการจะส่ือสารกบัสังคม เก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง รวมไปถึงให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
และทา้ทายกบัอาํนาจรัฐท่ีเขา้มาคุกคามการแสดงออก ความหมายผา่นสัญญะท่ีนาํเสนอจะสอดคลอ้งบริบท
ทางการเมืองในระดับประเทศท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระลอกหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ 

ระลอกแรก : กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ เร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ส่งผลให้เกิดการการ
แสดงออก ท่ีมีเน้ือหาสําคญัคือการแสดงความไม่พอใจต่อคาํตดัสินของศาลรัฐธรรม และความยุติธรรมใน
สังคมไทย 

ระลอกท่ีสอง : เสนอขอ้เรียกร้องเชิงอุดมการณ์ นบัตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นตน้มา การชุมนุมได้มี
ระดบัความเขม้ขน้มากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองของประเด็นเรียกร้องท่ีมีความทา้ทายต่อระบบการเมือง และความถ่ี
ในการชุมนุม เกิดข้ึนตามมาเป็นระยะ ๆ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ คู่ขนานไปกับในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนมากเป็นการชุมนุมแบบแฟลชม็อบ ผลัดเปล่ียนแกนนํา มีการจัดปราศรัย จัดศิลปะการแสดง 
Performance Art และการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ โดยมีขอ้เรียกร้องหลกัคือการขบัไล่รัฐบาล และปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ เพื่อ ‚ปลดแอก๑  ตนออกจากโครงสร้างอนัไม่เป็นธรรมเหล่าน้ี และขยายกรอบขอ้เรียกร้อง 
ไปสู่ส่ิงสําคญัท่ีถูกมองว่าเป็นโครงสร้างหลกัของระบบสังคมไทย นัน่ก็คือ ‚การปฏิรูปสถาบนักษตัริย์”  
ในเวลาต่อมา 

ระลอกท่ีสาม : การปะทะกบัอาํนาจรัฐ ในช่วงตน้ปี 2564 การปราบปรามกลุ่มผูชุ้มนุม (โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร) ก็ไดย้กระดบัมาเป็นกระบวนการปราบปรามดว้ยความรุนแรงนกักิจกรรมการเมือง
และนกัศึกษาผูน้าํจดัแฟลชม็อบไดถู้กรัฐใช้ ‚กฎหมาย๑  เป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามอย่างเขม้ขน้ ใน
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พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่พบกระบวนการปราบปรามดว้ยความรุนแรงจากรัฐแต่อย่างใด ทว่านกักิจกรรม
หลายคน ก็ไดถู้กเจา้หน้าท่ีรัฐติดตามตวั และดาํเนินคดี ส่งผลให้ขอ้เรียกร้องหลกัท่ีโดดเด่นในการชุมนุม 
มกัจะเป็นการเรียกร้องให้คืนสิทธิในการปล่อยชั่วคราวหรือสิทธิในการประกนัตวัแกนนาํ แสดงออกถึง
ความไม่พอใจกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพรวมไปถึงใหก้าํลงัใจผูถู้กดาํเนินคดีทางการเมือง 

ระลอกท่ีส่ี : การเคล่ือนไหวช่วง ‚ขาลง๑ ช่วงทา้ยปี 2564 ซ่ึงหากเปรียบเทียบการชุมนุมในปี 2564 
กบัปี 2563 ท่ีผ่านมา จะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่ามีแนวโน้มลดขนาดลง ทั้งในแง่ของขนาดและความถ่ี โดย
ย ังคงประกอบไปด้วยข้อเรียกร้องหลักสําคัญคือ  ข้อเรียกร้องเดิมอย่าง การปฏิรูปทางการเมือง 
นายกรัฐมนตรีตอ้งลาออก แกไ้ขรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้รัฐบาลจดัการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ  และประเด็นเพิ่มเติมเช่น การขอให้ปล่อยตวันกักิจกรรมการเมืองท่ีถูกคุมขงั 
รวมถึงขอใหย้กเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

เม่ือนาํรูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์มาเปรียบเทียบกบับริบททางการเมือง จะเห็นว่าการ
ชุมนุมท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่มีประเด็นทางการเมืองท่ีไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นเหตุการณ์เฉพาะในพื้นท่ีแต่
อยา่งใด หากเป็นประเด็นร่วมกบัการชุมนุมท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงประเด็น
รูปแบบสัญญะ และประเด็นทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน พบว่าระลอกของการชุมนุมไม่ได้ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงเน้ือหา หรือรูปแบบในการแสดงออกไปอยา่งส้ินเชิง อีกทั้งยิง่เวลาผา่นไป การเคล่ือนไหวท่ีเป็น
การชุมนุมขนาดใหญ่ได้ลดขนาดการชุมนุมลง เป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็ก แต่ยงัคงการแสดงออกเชิง
สัญลกัษณ์ไวเ้ฉกเช่นเดิม ปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อหลบเล่ียงการควบคุมจากรัฐบาล และเน้ือหาขอ้เรียกเดิมยงั
คงไว ้และเพิ่มประเด็นขอ้เรียกร้องใหม่ข้ึนมาตามสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

4. ความหมายเชิงสัญญะท่ีเกิดจากการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในการเคล่ือนไหวของ
เยาวชนของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ไดมี้การเลือกสัญลกัษณ์ท่ีแฝงสัญญะ ช้ีให้เห็นปัญหาของระบบ 
‚โครงสร้าง๑ ในสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ผา่นการจดัการความหมายของสัญญะ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

4.1 ใช้ความหมายเดิม โดยมากมักจะหยิบยกรูปสัญญะท่ีเม่ือเห็น หรือได้ยินก็สามารถเข้าใจ
ความหมายไดท้นัที แสดงตรงตวัตามความหมายหรือการใชส้ัญญะ ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจความหมายอยูก่่อนแลว้ 
เป็นการส่ือสัญญะอย่างตรงตวั เช่น การจุดเทียนไวอ้าลยักบัการกระทาํต่าง ๆ การวางศพห่อผา้ขาวจาํลอง
พร้อมป้ายรัฐบาลฆาตกร ท่ีส่ือถึงความโหดร้ายของรัฐ 

4.2  แกไ้ขความหมาย คือการปรับเปล่ียนชุดความหมายบางส่วน ให้คนเขา้ใจความหมายเปล่ียนไป 
แต่ความหมายเดิมอาจยงัคงอยู ่ เช่น การแกไ้ขความหมายใหม่ของกฎหมาย ม.112 ให้หมดความศกัด์ิสิทธ์ิ 
ตอบโตค้วามหมาย ม.112 ของรัฐท่ีมุ่งให้คนเขา้ใจว่ากฎหมายเป็นส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ น่ากลวั น่าเกรงขาม ดว้ย
การ หรือการทุบทาํลายศาล ท่ีแสดงถึงความความพยายามในการลดความหมายท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของสถาบนัตุลา
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การ หรือแมแ้ต่การเอาสีนํ้ าเงิน ออกไปจากธงชาติ เพื่อส่ือถึงความไม่จาํเป็นของสถาบนัสีน้ี หรือการให้
ลดทอนความเป็นมนุษยข์องเจา้หน้าท่ีรัฐ อย่างการมอบอาหารสุนขั ลดทอนคุณค่าของตาํรวจว่าเป็นเพียง
สุนขัรับใช ้

4.3  สร้างความหมายใหม่ หมายถึงการนําชุดความหมายเดิมท่ีเข้าใจอยู่ก่อนหน้านั้น มาปรับ
เปล่ียนเป็นความหมายรูปแบบใหม่ โดยอาจจะไม่จาํเป็นต้องอิงไปกับความหมายเดิม เช่น การสร้าง
ความหมายใหก้บัหมุดคณะราษฎร ใหก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของประชาธิปไตย เพราะแต่เดิมหมุดคณะราษฎร
เป็นตวัแทนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง แต่กลุ่มม็อบไดห้ยิบยกข้ึนมาเป็นตวัแทนของประชาธิปไตย
ดว้ยการจาํลองหมุดแบบใหม่ อยา่งหมุดคณะราษฎร 2563   

5. สัญญะไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อทาํหนา้ท่ีในการสร้างความชอบธรรมให้กบัการกระทาํของฝ่าย
กลุ่มเคล่ือนไหว โดยใชก้ารแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนขอ้เรียกร้อง รวมถึงเป็น
เคร่ืองมือลดทอนคุณค่าอุดมการณ์หลกั ก็คือคาํสําคญัของ ‚โครงสร้าง๑ ท่ีครอบงาํสังคมลง ซ่ึงสามารถ
อธิบายได ้3 ประการดงัน้ี 

5.1 สร้างอตัลกัษณ์ร่วม หรือการสร้างความรู้สึก ‚เป็นพวกเดียวกนั๑ เช่นการใช ้‚สามน้ิว๑ จากเดิมท่ี
เป็นเพียงสัญลกัษณ์จากในภาพยนตร์ ก็ไดป้รับมาเป็นสัญญะต่อตา้นเผด็จการ และยงับ่งบอกให้เห็นวา่ กลุ่ม
คนท่ีเขา้มาร่วมใชส้ัญลกัษณ์น้ี มีความเห็นทางการเมืองแบบเดียวกนั หรือมีความตอ้งการเดียวกนั 

5.2 ขยายพื้นท่ีทางสังคมในการวิจารณ์รัฐ หรือท่ีเรียกวา่การ ‚ดนัเพดาน๑ เห็นไดจ้ากการแสดงออก
เชิงสัญลกัษณ์ท่ีเป็น ประเด็นอย่างการโจมตีการทาํงานของรัฐบาล ประเด็นการเสียดสีสังคม และประเด็น
เก่ียวขอ้งกบัสถาบนักษตัริย ์ทาํใหม้องเห็นวา่การวจิารณ์ไม่ใช่เร่ืองท่ีตอ้งแอบซ่อน และพดูถึงไดม้ากข้ึน 

5.3 สถาปนาความทรงจาํร่วม ด้วยการหยิบเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน เขา้มาเช่ือมต่อเขา้ด้วยกนัเป็น
ความทรงจาํร่วม ของกลุ่มคนท่ีต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เช่น การจดังานวนัท่ี 24 มิถุนายนหรือ 6 ตุลาคมหรือ
กระทัง่การชูภาพของนกักิจกรรม และการจุดเทียนรําลึก 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
จากการศึกษาดงักล่าว ไดป้รากฏประเด็นน่าสนใจของรูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ในการ

เคล่ือนไหวของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่  สาํหรับการอภิปรายได ้2 ประการ ดงัน้ี 
ประการแรก ลกัษณะและความหมายเชิงสัญญะท่ีเกิดจากการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏใน

การเคล่ือนไหวของเยาวชนของเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้การใช้สัญญะเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางการเมือง
ในอดีต แนวคิดทางการเมือง สถาบนัพระมหากษตัริย์ การกระทาํของรัฐ รวมไปถึงการแสดงออกเชิง
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พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อทาํหนา้ท่ีในการส่ือความหมายทางความคิด สร้างการรับรู้ เก่ียวกบัประเด็นทางการเมือง
ท่ีกลุ่มเคล่ือนไหวตอ้งการนาํเสนอ เช่น เร่ืองของแนวคิดทางการเมือง รวมไปถึงการตอกย ํ้าความไม่พอใจใน
การทาํงานของรัฐบาลปัจจุบนั ท่ีแสดงออกผา่นการแสดงสัญญะเชิงพิธีกรรมทางความเช่ือต่าง ๆ ซ่ึงสัญญะ
ท่ีแฝงมกัจะเป็นแสดงถึงความคบัแคน้ ไม่พอใจ โกรธแคน้รัฐบาล รวมถึงการเสียดสี ถึงการทาํงานของ
รัฐบาล และการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม จากเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน เช่น ศพ
จาํลอง, รัฐธรรมนูญใตร้องเทา้ทหาร หรือการใหอ้าหารสุนขัท่ีเปรียบเปรยการทาํหนา้ท่ีของตาํรวจ เพื่อสร้าง
ภาพวา่รัฐนั้น ไม่สามารถสร้างความเสมอภาคกนัให้แก่ประชาชนไดแ้มก้ระทัง่ในเร่ืองกฎหมาย และให้คน
เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วม ส่งเสียงเรียกร้อง พูดถึงความตอ้งการของตนแบบ ‚ดนัเพดาน๑ ในแง่ต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
เช่น ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนักษตัริย ์แมจ้ะไม่ไดก้ล่าวถึงโดยตรงแต่ก็แสดงออกโดยมีสัญญะกล่าวถึง 
เช่น ทิชชู่ลายหมายเรียก 112 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัสถาบนักษตัริย ์หรือสีนํ้ าเงินในธงชาติ ซ่ึงมี
ความหมายของตามธงไตรรงคว์า่ คือสถาบนักษตัริย ์เป็นตน้ ทั้งท่ีก่อนหนา้นั้นประเด็นเหล่าน้ีแทบไม่ไดรั้บ
การพดูถึงในสังคมหมู่มาก 

ประการท่ีสอง จากลกัษณะและความหมายเชิงสัญญะท่ีกล่าวไป เม่ือนาํไปผกูโยงกบัอุดมการณ์ทาง
การเมือง กล่าวได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีกลุ่มเคล่ือนไหวนั้นได้นําเสนอ อยู่บนพื้นฐานของการ
มองเห็นความไม่เป็นธรรมในอุดมการณ์หลกั ท่ีวา่ดว้ยความเป็นอนุรักษนิยม มองวา่ ‚ท่ีเป็นอยูน้ี่ดีอยูแ่ลว้๑ 
ซ่ึงอุดมการณ์หลกัท่ีวา่ แมไ้ม่ไดก้ล่าวถึงโดยตรง แต่ก็ไดส้ะทอ้นผา่นสัญญะ ท่ีกลุ่มเคล่ือนไหวไดแ้สดงออก 
จุดมุ่งหมายร่วมท่ีสําคัญ จึงอยู่ท่ีการต่อต้านรัฐบาล (ชุดปัจจุบัน) ภายใต้คาํนิยาม "เผด็จการจงพินาศ 
ประชาธิปไตยจงเจริญ" การขบัเคล่ือนไปสู่ความเป็น ‚ประชาธิปไตย๑  ท่ีกลุ่มเคล่ือนไหวมองหา จึงไดมี้การ
ใช้การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนขอ้เรียกร้อง รวมถึงเป็นเคร่ืองมือลดทอน
คุณค่าอุดมการณ์หลกัท่ีครอบงาํสังคมลง  ดว้ยการสร้างการรับรู้ใหก้บัสังคม สร้างแนวร่วม เผยแพร่ความคิด 
และบัน่ทอนความชอบธรรมของระบบเดิมลง ให้คนเร่ิมเขา้มามีส่วนร่วม ส่งเสียงเรียกร้อง พูดถึงความ
ตอ้งการของตนแบบ ‚ดนัเพดาน๑ ในแง่ต่าง ๆ ให้มากข้ึน ซ่ึงกลไกหน่ึงในการธาํรงอุดมการณ์ทางการเมือง
ให้ยงัคงอยู่ต่อในสังคม ให้คนเขา้ใจ และยอมรับ นอกจากการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คือสร้าง
ความชอบธรรมใหก้บัอุดมการณ์ท่ีกลุ่มมอ็บนาํเสนอ คือการผลิตซํ้ าอยา่งต่อเน่ือง  ผา่นการตอกย ํ้าเหตุการณ์ 
การเลือกใชก้ารแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ซํ้ า ๆ โดยยงัคงขอ้เรียกร้องเดิม และให้ความหมายกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง
เพื่อให้กลายเป็นท่ียอมรับของคนกลุ่มใหญ่ และยอมรับอุดมการณ์ท่ีว่าน้ีโดยปริยาย เพราะเป้าหมายสําคญั
ทา้ยท่ีสุดของการแสดงออกน้ี คือการช่วงชิงพื้นท่ีทางความคิดและสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ใหก้บัสังคม 
ดว้ยเหตุน้ี จากขอ้สรุปของงานศึกษา ผูเ้ขียนเห็นวา่ สัญญะท่ีปรากฏในการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่ม
เยาวชน ใชส้ัญญะทาํหนา้ท่ีในการส่ือความหมายทางความคิด  ผกูกบับริบททางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
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คร้ัง โดยส่งสัญญะไปต่อกรกบัขั้วอาํนาจ และใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อทาํหน้าท่ีในการสร้างความชอบธรรม
ให้กบัอุดมการณ์ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ นั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัการรับรู้ และความเขา้ใจ
ร่วมกนัของคนในสังคม เพื่อท่ีจะให้เกิดความเขา้ใจความหมายท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั หรือท่ีเรียกว่าจุด
ร่วมทางวฒันธรรมเดียวกนั จึงจะสามารถตีความความหมายของสัญญะไดต้รงกบัส่ิงท่ีผูส้ร้างสัญญะคิด และ
สามารถเขา้ใจถึงอุดมการณ์ท่ีนาํเสนอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์สามารถตีความไดห้ลากหลายมุมมอง ตามแต่ประสบการณ์เฉพาะ

ตนของผูรั้บสาร ดงันั้นในบทวิเคราะห์ของผูศึ้กษา การตีความหมายท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเพียงแค่การเสนอความ
เป็นไปไดข้องความหมายรูปแบบหน่ึงเท่านั้น 

2. การศึกษาน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ของฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลเป็นหลกั ในอนาคต
หากมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายเห็นดว้ยกบัรัฐบาล อาจจะทาํให้เกิดการเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างของการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ และบริบทสังคมท่ีกวา้งมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นประชาชนท่ีไม่ออก มาใช้
สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2564 โดยการวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิจยั
คุณภาพ ในการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ทาํการสัมภาษณ์ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในเทศบาลนครเชียงใหม ่จาํนวน 20 คน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การจดัหมวดหมู่และการ
วเิคราะห์เน้ือหาดว้ยแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 

ผลการศึกษาพบว่า 1.ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผูช้าย (ร้อยละ 65.00) 2. มีอายุระหว่าง 36-45 ปี      
(ร้อยละ 35.00) 3. มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 55.00) 4. ระดบัการศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ 36-45 ปี (คิด
ร้อยละ 35.00) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดเป็นผูรู้้กฎหมายเก่ียวกบัหน้าท่ีและสิทธิในการเลือกตั้ง โดยสาเหตุ
หลกัในการไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเน่ืองจากไม่ใช่บุคคลในพื้นท่ี โดยผูใ้หข้อ้มูล มีความคิดเห็นวา่ประเด็นดา้น
กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองก็เป็นส่วนหน่ึงในการไม่ไปใชสิ้ทธิ คือ 1.การซ้ือเสียงเลือกตั้ง 2.คนไม่
สนใจการเมือง ในสาเหตุรองลงคือ สถานการณ์โควดิช่วงเวลานั้น 
 

ค าส าคญั : การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน/ 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 36-
45 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/  
 

บทน า 
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญั เม่ือ พ.ศ.2540 ไดป้ระกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

2540 ท่ีให้ความสําคญักบัการกระจายอาํนาจลงสู่ทอ้งถ่ินอย่างจริงจงั เช่น มาตรา 285 ท่ีให้นายกทอ้งถ่ินมา
จากรูปแบบการจดัสรรไม่ไดอ้อกต่อไปเช่นเดียวกบัคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยา่งไรก็ตามนายกหรือประธาน
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กาํหนดชดัเจนตอ้งมาจากรูปแบบการเลือกตั้งจากการลงคะแนนเสียงประชาชน หรืออีก
แนวทางมาจากลงคะแนนเสียงขา้งมากของสภาโดยตรงท่ีตอ้งมาจากการเลือกตั้ง มีการกาํหนดวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ เอาไวค้ราวละ 4 ปี และยงักาํหนดให้คณะผูบ้ริหารหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะ
ผูบ้ริหารจะดาํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการประจาํหรือมีตาํแหน่งในหน่วยงานอ่ืน พร้อมกนัไม่ไดอี้กต่อไป 
(สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540) 
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แต่เม่ือพิจารณาการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่จะพบรายละเอียดดงัน้ี 
 

ที่มา: ท่ีมา:สํานักงานการเลือกตั้ง จงัหวดัเชียงใหม่.(2021). สถิติการเลือกตั้งท้องถ่ินในเขตอาํเภอเมือง
เชียงใหม ่ระหวา่ง พ.ศ. 2541-2564  และแหล่งข่าวจากประชาไท 

 
จากตารางขา้งตน้เป็นท่ีน่าสนใจวา่จากการมีรัฐประหารท่ีผา่นมานั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดบัทัว่ไปเพิ่ม ๆ ข้ึนเร่ือย และหลงัรัฐประหารโดย คสช. กลบัลดลงทั้งท่ีการ
เลือกนายกท้องถ่ินเป็นการเลือกตั้งโดยตรงท่ีใกล้ชิดกบัประชาชนท่ีสุด และเขา้ใจถึงปัญหาในเขตการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้น 

การเลือกตั้งในระดบัเทศบาลนคร จากกการรายข่าวสํานกังานบีบีซี นบัเป็นการเลือกตั้งทอ้งถ่ินคร้ัง
แรกนบัตั้งแต่มีการรัฐประหารใน พ.ศ.2557 และพร้อมกนัทุก 30 แห่งทัว่ประเทศ จากการเลือกตั้งท่ีผา่นมา
ของเขตอาํเภอเมืองในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเขตท่ีมีตระกูลผูมี้อิทธิพลการเลือกตั้งมากมาย ตั้งแต่ระดบัชาติ
อยา่ง ทกัษิณชินวตัร หรือในนามท่ีรู้จกักนัในช่ือคนเส้ือแดง และพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อยา่ง ประชารัฐ และ
อนาคตใหม่ ท่ีคนรุ่นใหม่ค่อยสนบัสนุน และพรรคการเมืองเดิมอย่าง ตระกูล บูรณุปกรณ์ท่ีมีอิทธิพลใน
ทอ้งถ่ิน ทาํให้เกิดปรากฏการท่ีพรรคการเมืองทอ้งถ่ินได้ประกาศว่าอยู่ฝ่ายไหน เพื่อใช้เป็นการหาเสียง
เลือกตั้งท่ีผา่นมา(หทยักาญจน์ ตรีสุวรรณ, 2564) 
 
 
 
 

สถิติผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

พ.ศ. การเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิไปลงคะแนน ผูไ้ปใชสิ้ทธิลงคะแนน 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 
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ที่มา:สํานกังานการเลือกตั้ง จงัหวดัเชียงใหม่.(2021). สถิติการเลือกตั้งทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ระหวา่ง พ.ศ. 2541-2564 
 

จากตารางขา้งตน้การแข่งขนัทางการเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีกลุ่มการเมืองเก่าในตระกูล 
บูรณุปกรณ์เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ 2541 จากการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีผ่านมา ทาํให้ นาย อศันัย บูรณุ
ปกรณ์ ตระกูลการเมืองเก่า ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีอีกคร้ังจากหลงัการหยุดการเลือกตั้งไป
นานถึง 8 ปี ทาํใหมี้คนรุ่นใหม่ จาก พ.ศ.2556 ท่ีมีอายุครบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองระดบัชาติอ่ืน ๆ ก็
ใหค้วามสนใจกบัการเลือกตั้งเทศบาลนครคร้ังน้ี 

ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาในประเด็นท่ี 1. เพราะอะไรหลงัการรัฐประหารจากการมีส่วนทางการเมือง
ของประชาชนในทอ้งถ่ินเทศนครเชียงใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ไดก้ลบัลดลงหลงัจากการรัฐประหารใน พ.ศ. 
2547 ในการเลือกตั้ง 28 มี.ค 2564 ด้วยเหตุผลดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจยัเชิงพื้นท่ีในเขต
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ดั้งนั้นความสําคญัของผลการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีจะแสดงให้
ทราบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ การมาใชสิ้ทธิการเลือกตั้งลดลงคร้ังน้ีคืออะไร  และเป็นการศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีไม่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีไม่ออก มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร

เชียงใหม ่
 

ล าดับ ช่วงเวลาด ารงต าแหน่ง รายช่ือนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

1. พ.ศ.2541 - พ.ศ.2542 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ 
2. พ.ศ.2543 - พ.ศ.2550 บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ดาํรงตาํแหน่ง สมยัแรกจาก 

พ.ศ.2543 และสมยัท่ี 2 จาก พ.ศ.2550 

3. พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552 เดือนเตม็ดวง ณ เชียงใหม่ 

4. พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556 
 

ทศันยั บูรณุปกกรณ์ 2 สมยั สมยัแรกจากการเลือกตั้ง พ.ศ.
2552 สมยัสองจากการเลือกตั้ง พ.ศ.2556 

5 พ.ศ. 2564 อศันยั บูรณุปกรณ์ 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 กรอบแนวคิดการท าวจัิย 
 ในการทาํความเขา้ใจต่อพฤติกรรมคิดเห็นของประชาชนในการท่ีไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ไดก้าํหนด
ตวัแปรตน้ คือ 1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ เป็นตน้ และ 2.ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรม
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในประเด็นดา้น 1. กฎหมาย 2. พรรคการเมือง 3. กลุ่มผลประโยชน์ และ4. เหตุผลส่วน
บุคคล 
 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ทาํการค้นควา้และทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องในประเด็นของสาเหตุ
พฤติกรรมของผูท่ี้มีสิทธิ ท่ีไม่ออก มาใชสิ้ทธิเลือกตั้งดั้งต่อไปน้ี 

แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 
 โกวิทย ์พวงงาม (2559) กล่าวไวว้่า การปกครองชุมชนทอ้งถ่ินหน่ึง ท่ีอาจมีบริบทแตกต่างกนัใน
ดา้นความเจริญ ประชากร ขนาดพื้นท่ี และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีอาํนาจอิสระ(Autonomy) ในการ
ดาํเนิดหนา้ท่ีตามความเหมาะสมตามกฎหมาย 
 ธเนศวร์ เจริญเมือง(2551) กล่าวไวว้่า ‚การปกครองทอ้งถ่ินคือ ระบบการบริหารและการกิจการ
สาธารณะ และทรัพยากรต่างๆ ของทอ้งท่ีภายในรัฐหน่ึง‛ โดยภายใตรั้ฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้าง
หนา้ท่ีอาํนาจ ท่ีรับรองจากกฎหมาย 
 อาจกล่าวไดว้า่สาํหรับประเทศไทยแนวคิดการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแนวคิดการกระจายอาํนาจ
(Decentralization) ตามรัฐธรรมนูญให้อาํนาจหน้าท่ี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรูปแบบบริหารของ
สภาตัวแทนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ งของประชาชน ให้ทําหน้าท่ีแทนประชาชน ในการพัฒนา 
บาํรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน(วฒิุสาร ตนัไชย, 2557) ในส่วนประเด็นการการเลือกตั้ง 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สัมภาษณ์ 
-เพศ 
-อายุ 
-การศึกษา 

เหตุผลของการไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง 
-ดา้นกฎหมาย 
-ดา้นพรรคการเมือง 
-ดา้นกลุ่มผลประโยชน์ 
-เหตุผลส่วนบุคคล 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 634 PSPARN 2022 

คือการท่ีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจในการปกครองไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านผูแ้ทนจาก
การเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกใหไ้ปใชอ้าํนาจอธิปไตยแทนตนเอง(วุฒิสาร ตนัไชย, 2541) 

แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มผลประโยชน์ 
จากการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ แนวคิดท่ีใชอ้ธิบายกลุ่มผลประโยชน์นั้น มีอยูห่ลายแนวคิด

ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของผูศึ้กษา เช่นแนวคิดพหุนิยม สถาบนั เป็นตน้ โดยการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม
ผลประโยชน์ในประเทศไทยนั้นมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมทั้งทางตรงและทางออ้มสังคมไทย นิยมใน
รูปแบบอุปถมัภ(์ณชัชาภทัร, 2562) พรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญั 
 กลุ่มผลประโยชน์กบัประเด็นการเลอืกตั้ง 

กลุ่มผลประโยชน์มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย บางกลุ่มให้เงินกบัผูส้มคัร
เพียงคนเดียว มีส่วนสนบัสนุนผูส้มคัรระดบัชาติ  และระดบัทอ้งถ่ิน รวมถึงกลุ่มและพรรคการเมืองอ่ืน ๆ 
รับสมคัรและฝึกอบรมผูส้มคัร พยายามเปล่ียนแนวคิดทางอุดมการณ์ภายใน บางกลุ่มพยายามเพิ่มจาํนวนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในกลุ่มเลือกตั้งท่ีเป็นเป้าหมายโดยการลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง การสํารวจพื้นท่ีใกลเ้คียง 
โดยการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ ไปยงัผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีคาดหวงั ซ่ึงบางคร้ังก็สนบัสนุน ผูส้มคัร
อย่างชดัเจน และในกรณีอ่ืน ๆ ก็ทาํเช่นนั้นโดย บางกลุ่มเนน้เฉพาะกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง บาง
กลุ่มกระทาํทั้งหมด(George C. Edwards III, 2010, 552-564) 

แนวคิดพรรคการเมือง 
 จากการทบทวน วรรณกรรมเก่ียวท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีถูกนํามาใช้การอธิบาย

พฤติกรรมของพรรคการเมืองท่ีมีบทบาทสําคญักบัการเลือกตั้งนั้น ข้ึนอยู่กบัรูปแบบกฎหมายการเลือกตั้ง
ของรัฐธรรมนูญดงัน้ี ในรัฐธรรมนูญฉบบั2560 ไดว้างแนวทางในการแข่งขนัการเขา้สู่อาํนาจทางการเมือง 
ไวด้งัน้ี ‚โครงสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภา‛ ซ่ึงประกอบดว้ย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จาํนวน 500 ท่ีนัง่ จากการเลือกตั้งแบ่งเขต 350 คน โดยวิธีการท่ีให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะใช้สิทธิ
ลงคะแนนบตัรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ผูช้นะในการลงสมคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดก็จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการ
เลือกตั้งทนัที และอีก 150 คน มาจากรายช่ือพรรคการเมือง(สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560)ใน
บทความวิชาการของ วีระพงค์ เชาวลิต(2561) ได้ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองไทยกบัการเลือกตั้งหลัง
รัฐธรรมนูญ 2560 มีความคิดเห็นวา่ หลกัการเลือกตั้งแบบจดัสรรปันส่วนผสม เป็นระบบการเลือกตั้งท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบการเลือกตั้ง เน่ืองจากเหตุผลสําคญัท่ีทุกพรรคการเมืองจะให้ความสําคญักบัการไป
คดัสรรเฉพาะตวับุคคล โดยเป็นการลดความสําคญัของนโยบายของพรรคการเมืองลงไป เพราะทุกคะแนน
เสียงถูกเช่ือมโยงในแบบเขตเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลต่อคะแนนแบบบญัชีรายช่ือ 
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 ในลกัษณะท่ีโดดเด่นของพรรคการเมืองไทยในอดีตท่ีผ่านมา ไดมี้การศึกษารวมรวมไวโ้ดย อรรถ
สิทธิ พานแกว้(2561) พบว่าลกัษณะโดดเด่นของพรรการเมืองไทย คือ การมีกลุ่ม มีมุง้ภายในแต่ละพรรค
การเมือง ซ่ึงส่งผลอย่างมากต่อระบบความสัมพนัธ์และการจัดการภายในของ ส.ส.ของพรรค และ
กระบวนการตดัสินใจของพรรคการเมืองยงัคงอยู่ในรูปแบบการรวมศูนยท่ี์ผูบ้ริหาร และได้อ้างถึงใน
การศึกษาของ บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ(2550) และ สติธร ธนาโซติ (2555) ดงันั้นผูว้ิจยัไดป้ระมวลสรุปลกัษณะ
สาํคญัดงัต่อไปน้ี 1. พรรคการเมืองในระดบัชาติ ไดมี้การแทรกแซงเขา้ไปมีบทบาทในการเลือกตั้งในระดบั
ต่าง ๆ ในการให้สังกดับุคคล เพื่อเป็นการตอบสนองรูปแบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 2. พรรค
การเมืองยงัคงใชรู้ปแบบอุปถมัภแ์ละการตดัสินใจแบบบนลงล่าง 
 

วธิีการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์ผูมี้สิทธิท่ีไม่ไดไ้ปเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 
หน่วยการเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งท่ี 1. แขวงนครพิงค ์2. แขวงกาวลิะ 3. แขวงเมง็ราย 4. แขวงศรีวชิยั  

ผู้ให้ข้อมูลในการวจัิย 
 ผูใ้หข้อ้มูล (Key Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งนายกเทศบาล
นครเชียงใหม่ ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2564 โดยการสุ่มแบบวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จากเขตการ
เลือกตั้ง 4 เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคดัสรรหาผูไ้ม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งท่ีผา่นมา 2 ช่องทาง 1.จาก
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google form ทางกลุ่มคนเชียงใหม่ต่าง ๆ และติดต่อสอบถาม
จากผูน้าํชุมชนทั้ง 4 เขตการเลือกตั้งจาก 97 ชุมชน ใหค้รบทั้ง 4 เขตการเลือกตั้งละ 5 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาสร้างกรอบแนวคาํถามปลายเปิดโดยเนน้ท่ีวตัถุประสงคข์องการวิจยัวิธีการโดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

การสํารวจวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร งานวิจยั เพื่อนาํมาประมวลรวมกนัสร้าง 
ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกและกาํหนดขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) สาํหรับ กลุ่มตวัอยา่งมีดงัน้ี มีดงัน้ี  
1. ขอ้มูลทัว่ไปสาํหรับผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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2. คาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัการไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามดา้นต่าง ๆ คือ 1. ดา้นกฎหมาย 2. ดา้น
พรรคการเมือง 3. ดา้นกลุ่มผลประโยชน์ 4. ดา้นเหตุผลส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลท่ีรวบรวมจากการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์
เจาะลึก จะนาํมาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยหลกัการ
เชิงพรรณนาและ วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 

ผลการวจิัย 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลทัว่ไปของผูมี้สิทธิท่ีไม่ประสงคก์าร
เลือกตั้งจาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานะ ระดบัการศึกษา  
ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและร้อยละดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
13 
7 

 
65.0 
35.0 

อาย ุ
 
 

 
18-24 ปี 
25-35 ปี 
36-45 ปี 

มากกวา่ 45 ปี 

 
5 
3 
7 
5 

 
25.0 
15.0 
35.0 
25.0 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ  

โสด 
สมรส 
หยา่-หมา้ย-แยกกนัอยู ่

 
8 
11 
1 

 
40.0 
55.0 
5.0 

ระดบัการศึกษา  
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
6 
3 
3 
7 
1 

 
30.0 
15.0 
15.0 
35.0 
5.0 

 
จากตารางที ่1 พบว่าผลการวิจัยพบว่า  

เพศ พบวา่ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นชายจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 และเพศหญิง
จาํนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 35.0  

อาย ุพบวา่ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ 18-
24 ปี และอายมุากกวา่ 45 ปี ช่วงอายลุะ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และนอ้ยสุดคือ 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 
15.0 

สถานภาพ พบวา่ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสภานภาพ สมรส  จาํนวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 55.0 
ในส่วนสภานภาพโสด มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และสุดทา้ย คือ หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู ่มีหน่ึงคน 
คิดเป็นร้อยละ 5 

ระดบัการศึกษา พบวา่ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั ปริญญาตรี จาํนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ มธัยมศึกษา จาํนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 เช่นเดียวกบั ปวส .ปวส. จาํนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 15.0 และนอ้ยสุด คือการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรีมีจาํนวนอยูท่ี่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ต่อทั้งหมด 
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2. ความคิดเห็นของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีประสงค์ไม่ไปใช้สิทธิต่อการเลือกตั้ง ต่อด้านต่าง ๆ ด้าน
กฎหมายการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล ว่ากฎหมายการเลือกตั้งเป็นสาเหตุในการไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง พบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหข้อ้มูลไปในทิศทางเดียวกนั วา่ เป็นเร่ืองท่ีทราบดีในดา้นการออกไปใชสิ้ทธิ
ตามหนา้ท่ีพลเมืองของตนในการเลือกตั้งตามกฎหมายกาํหนด ไวว้า่ การจะไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้น
เป็นสิทธิของประชาชนท่ีจะไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ตามประสงค์ของแต่ละบุคคล และ
ทราบดี หากไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาลนคร และเป็นการเสียสิทธิ ทางการเมือง
ทอ้งถ่ินเท่านนั้น ท่ีกฎหมายกาํหนดไวซ่ึ้งไม่ส่งผลกระทบกบัตนเองเน่ืองจากไม่สนใจลงสมคัรทางการเมือง
ในระยะเวลา 4 ปี 

ด้านพรรคการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น 
 จากการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล วา่พรรคการเมืองระดบัชาติและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน
เป็นสาเหตุในการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ในประเด็นน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ว่าเป็นสาเหตุหน่ึงในการไม่ไปใช้สิทธิ 1) ให้ความคิดเห็นว่า บุคคลท่ีลงรับสมคัรนายก
เทศบาลนครท่ีเป็นท่ีนิยมได้รับการเลือกตั้งในอดีตหรือปัจจุบนั ก็จะมีอยู่ไม่ก่ี ตระกูลการเมืองทอ้งถ่ินท่ี
แข่งขนักนัมานาน หากตนออกไปใชสิ้ทธิการเลือกตั้งนายกท่ีไม่ไดม้าจากตระกูลเหล่านั้น ไม่สามารถทาํให้
มีการเปล่ียนแปลง 2.พรรคการเมืองระดบัชาติและนกัการเมืองทอ้งถ่ินไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งไร ต่อการไม่
ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 

ด้านกลุ่มผลประโยชน์  
  จากการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล ว่าในประเด็นน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ไปในทางทิศทางเดียวกนัวา่ กลุ่มผลประโยชน์เป็นสาเหตุหน่ึงในการไม่ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 
เช่น การช้ือเสียงเป็นตน้ 
 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 
  จากการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูล สามารถวิเคราะห์ในประเด็นน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้
แสดงความคิดเห็นวา่สาเหตุผลหลกัคือ 1.ไม่ใช่บุคคลในพื้นท่ี เช่น1.1. เป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นเขต
อุดมศึกษาของเขตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ เนืองจากทางสภาบนัศึกษาบงัคบัให้ยา้ยทะเบียนบา้นเขา้
ทะเบียนบา้นของมหาวิทยาลยัท่ีตนกาํลงัเล่าเรียนอยู่ในด้านสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายต่าง ๆ หรือการ
รักษาพยาบาล เป็นตน้ 1.2. เป็นบุคคลนอกพื้นท่ีท่ียา้ยมาอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2. เบ่ือหน่ายกบัการ
เลือกตั้งและไม่สนใจการเมือง 3.เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส โควิด19 ดงักล่าวทาํ
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ให้เป็นส่วนหน่ึงในสาเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิเน่ืองจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีโอกาสเส่ียงติดเช้ือ
และเกรงวา่มีผูค้นมาก 
 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีไม่ออก มาใช้สิทธิในการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่มาใช้สิทธิในเขตการ
เลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น มาจากบุคคลท่ีไม่มีภูมิลาํเนาทอ้งถ่ินในเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลนครเชียงใหม่ ทาํให้ไม่สนใจการเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีไม่เป็นทอ้งถ่ินกาํเนิดของตน ซ่ึงทางมองใน
แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ินตามท่ีนักวิชาการอย่าง วุฒิสาร ตนัไชย(2541) พบว่า  การเลือกตั้ง คือการท่ี
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจในการปกครองทอ้งถ่ินนั้นไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองผา่นผูแ้ทนจาก
การเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกให้ไปใช้อาํนาจอธิปไตยแทนตนเอง หากมองในทางกลบักัน
ประชาชนท่ีมาจากพื้นท่ีทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ก็จะไม่ให้ความสําคญักบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ท่ีว่าประชาชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ท่ีไม่มาใช้สิทธินั้นมาจากบุคคลนอกพื้นท่ีเขตเลือกตั้งเชียงใหม่ ในขณะท่ี
ประเด็นดา้น กฎหมายการเลือกตั้ง แสดงให้เห็นวา่ กฎหมายให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเลือกตั้งวา่จะ
ออกไปใช้สิทธิตามหน้าท่ีพลเมืองหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบับุคคลนั้น ในดา้นกลุ่มผลประโยชน์แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มผลประโยชน์มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํให้ผูมี้สิทธิไม่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้งทางตรงและ
ทางออ้มโดยการช้ือเสียงซ่ึงไปในทิศทางแนวคิดของ George C. Edwards III(2010)และ (ณัชชาภทัร, 2562) 
ทางดา้นพรรคการเมืองก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหป้ระชาชนไม่ออกมาใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 

จากผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าประชาชนท่ีไม่ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2564 มีสาเหตุมาจากหลายดา้น ในสาเหตุหลกัของผูไ้ม่มา
ใช่สิทธิการเลือกตั้งเน่ืองมาจากส่วนใหญ่มาจากไม่ใช่บุคคลในทอ้งถ่ินเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
1. เพื่อเป็นการศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลทาํให้ประชาชนไม่ออกไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งควรศึกษาใน

การวจิยัเชิงปริมาณเพื่อขอ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึนและมีความเท่ียงตรง 
2. ควรพิจารณาปัญหาสิทธิประโยชน์ในเร่ืองการยา้ยทะเบียนท่ีอยู่ เน่ืองจากผูท่ี้ไม่ออกมาใช้สิทธิ 

ส่วนใหญ่เหล่านั้นไม่ใช่บุคคลในพื้นท่ีภูมิลาํเนาทอ้งถ่ินตนเองจึงไม่ ออกมาใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 
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เปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดั : กรณศึีกษาวดัเจดย์ีหลวงวรวหิารและวดัสวนดอก 
A  Comparative Study of Educational Management in Temples : 
Case Studies of Wat Chedi Luang Worawihan and Wat suandok 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดั:กรณีศึกษาวดัเจดียห์ลวง
วรวิหารและวดัสวนดอก พระอารามหลวง  โดยได้ทาํการศึกษาผูบ้ริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
จาํนวน 14 ท่าน จากสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ภายใน วดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอก พระอารามหลวง
ประกอบไปดว้ยสํานกัศาสนศึกษาวดัเจดียห์ลวง,โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถมัภ์,โรงเรียนสามคัคี
วทิยาทาน, มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนาและวดัสวนดอก   ประกอบไปดว้ยสํานกัศา
สนศึกษาวดัสวนดอก, โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
เชียงใหม่ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยัพบวา่  การจดัการศึกษาผ่านวดัเจดีย์
หลวงวรวหิารและวดัสวนดอก  พระอารามหลวง   มีความเห็นเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในการแยก
การจัดการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษาไม่ได้เป็นเอกภาพเพราะไม่ได้รับนโยบายโดยตรงจาก
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด  อาํนาจในการตดัสินใจทุกๆ หน่วยงานข้ึนต่อการรวมศูนยอ์าํนาจส่วนกลาง  มี
ผูบ้งัคบับญัชาหลายหน่วย  แต่ละหน่วยงานต่างแยกการบริหารจดัการศึกษา   มีเป้าหมายทิศทางการทาํงาน
ไม่เหมือนกนั  แต่สถาบนัการศึกษาทั้งหมดลว้นแลว้อยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีของวดั  
 

ค าส าคญั: การจดัการศึกษา,วดั,การศึกษาเปรียบเทียบ  
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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 in-
depth 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 
 

บทน า 
   สถาบนัทางพระพุทธศานาเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทสําคญัสถาบนัหน่ึงในการ ให้ความช่วยเหลือต่อ
สังคมไทยตลอดมา  ทาํหนา้ท่ีในการวางรากฐานความเจริญให้แก่สังคม  โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อม
เกลาจิตใจนิสัยของคนไทยและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ความสาํคญัดงักล่าวก็ยงัอยูก่บัพระภิกษุสงฆแ์ละวดัมีหนา้ท่ีในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการเสมอมา  
สถาบนัแห่งน้ีจึงอาํนวยประโยชน์เก้ือกูลต่อการปกครองและการบริหารของไทยอยู่ตลอดมา  การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงมาโดยลาํดบัแต่เป็นการเปล่ียนแปลงแบบช้าๆ 
เช่น  การปกครอง   การศึกษา  การเผยแผ ่ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณสงเคราะห์  การสาธารณูปการ  
และ พ.ร.บ คณะสงฆ ์  
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 การศึกษาในอดีตจะมีวดัเป็นศูนย์กลางในการจดัการเรียนรู้จะมี พระ-เณรทาํหน้าท่ีเป็นครูสอน
หนงัสือและสอนหลกัธรรมในเวลาเดียวกนั  จนกระทัง่สมยัรัตนโกสินทร์จึงไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนสําหรับ
ประชาชนทัว่ไปตามวดัต่างๆ  แต่ปัจจุบนั  พระภิกษุสงฆ์-สามเณรในพระพุทธศาสนาตอ้งเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ  ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  การศึกษาและคุณภาพชีวิต จาํจาํเป็นตอ้ง
ปรับตวัใหส้อดคลอ้งเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมสมยัใหม่อยูเ่สมอ 
 พระไพศาล  วสิาโล  (2546, หนา้ 304)  ไดพ้ดูถึงการศึกษาของสงฆใ์นอดีตวา่วดัไม่เคยแยกบทบาท
ทั้งสองออกจากกนั  แมจ้ะมีความพยายามนบัแต่สมยัรัชกาลท่ี 6  เป็นตน้มาแต่ก็ไม่เคยทาํไดส้ําเร็จ  เพราะ
ชาวบา้นเป็นอนัมากก็ยงัคงส่งลูกหลานมาบวชเรียนในวดั  วดัเองก็ปรารถนาท่ีจะอบรมบ่มเพาะเยาวชนและ
เสาะหาผูสื้บต่อพระศาสนาและฝึกอบรมลูกหลานเพื่อพร้อมกลบัไปใชชี้วิตคฤหสัถ์ตามประเพณีบวชเรียนท่ี
มีมาแต่ดั้ งเดิม   อย่างไรก็ตามความจริงขอ้น้ีถูกมองขา้มมาโดยตลอดไม่ว่าจากคณะสงฆ์หรือรัฐ   ความ
ขดัแยง้ระหวา่งพระผูน้้อยท่ีตอ้งการเรียนวิชาทางโลก กบัพระผูใ้หญ่ท่ีพยายามควบคุมบงัคบัให้พระผูน้้อย
ศึกษาแต่ปริยติัธรรม ซ่ึงโยงไปสู่ปัญหาการศึกษาปริยติัธรรมท่ีตกตํ่าลงเพราะผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ  ใน
ขณะเดียวกนัพระเณรจาํนวนไม่นอ้ยก็ถูกผลกัไสให้ตอ้งไปเรียนวิชาทางโลกเอาเองในสถานท่ีไกลหูไกลตา
เจา้อาวาสและมีสภาพท่ีอาจไม่เอ้ือต่อเพศบรรพชิต หาไม่ก็อยูว่ดัอยา่งไม่เต็มใจเพียงเพื่อรอวนัสึกดงัไดก้ล่าว
มาแลว้  ท่ีกล่าวมาจึงเห็นว่ามีความขดัแยง้หลายประการดาํรงอยู่ในวดัต่างๆของสังคมไทย วดัเจดียห์ลวง
วรวิหาร เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองแห่งลา้นนาทั้งในอดีตและปัจจุบนั  เป็นศูนยร์วมนกัปราชญ์  ตลอดจนถึงเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ปัจจุบนัน้ีเป็นศูนยก์ลางการศึกษาของคณะสงฆ์ธรรมยุตใน
ภาคเหนือ  เปิดโอกาสใหก้บัพระภิกษุสงฆส์ามเณรทุกนิกายรวมถึงฆราวาสไดเ้ขา้มาศึกษาเล่าเรียนอบรมบ่ม
นิสัยความรู้ควบคู่กบัคุณธรรม โดยมีสถานศึกษาภายในวดัท่ีบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมดงัต่อไปน้ี 
 1.  สาํนกัศาสนศึกษาวดัเจดียห์ลวงวรวหิาร   2.  โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถมัภฯ์   
 3. โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน สถานศึกษารางวลัพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เปิดเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1- 6  เรียนเฉพาะพระภิกษุ-สามเณรท่ีบวชเรียน 
 4. มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา เปิดเรียนระดบัปริญญาตรี,โท,เอก มีทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ  เปิดเรียนใหพ้ระภิกษุ-สามเณร และฆราวาสศึกษาไดเ้รียนต่อในระดบัอุดมศึกษา 
  วดัสวนดอก พระอารามหลวง  เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 20  ในรัชกาลพระญากือนาธรรมิกราช (พ.ศ.1898-1928)  ปกครองลา้นนา  วดัสวนดอกถือเป็นศูนยก์ลางท่ี
สาํคญัของการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา ทั้งภาษาบาลีและศิลปะวิทยาการต่างๆ มีการสร้างตาํนานทาง
ศาสนาอยา่งตาํนานมูลศาสนา  ก็ปรากฏเร่ืองราวเก่ียวกบัวดัสวนดอกอยูห่ลายแห่ง  แสดงถึงความสําคญัใน
การเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาอย่างแทจ้ริง    วดัสวนดอกเป็นศูนยก์ลางวิทยาการทั้งหลายเสมอมาตั้งแต่เร่ิม
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สร้างวดักระทั่งปัจจุบัน  นับได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการขนาดใหญ่ทางด้านวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา  มีการจัดตั้ งสถาบันหลายสถาบันภายในวัด  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา
พระพุทธศาสนา  อาทิ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่,โรงเรียนบาลีสาธิต
ศึกษา,โรงเรียนปริยติัธรรมแผนกนักธรรมและแผนกบาลี  มูลนิธิการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (มผข.)  โครงการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบา้น (กิจกรรมการสนทนา
ภาษาองักฤษ เพื่อพระพุทธศาสนา Monk  Chat  office)  ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
  ปัจจุบนัน้ีวดัสวนดอก ไดเ้ป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของคณะสงฆ์มหานิกายในภาคเหนือ  เปิด
โอกาสให้พระสงฆ์สามเณรทุกคณะนิกายรวมถึงฆราวาสไดเ้ขา้มาศึกษาเล่าเรียน โดยมีสถาบนัการศึกษาท่ี
สาํคญัภายในวดัสวนดอกดงัต่อไปน้ี 1. สาํนกัศาสนศึกษาวดัสวนดอก 2. โรงเรียนบาลีสาธิต 3. มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัเลือกวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอก พระอารามหลวงน้ีเป็นกรณีศึกษา ดว้ยเหตุผล
หลายประการดงัน้ีคือ   
  ประการท่ี 1  วดัเจดียห์ลวงวรวิหารมีสถาบนัการศึกษาท่ีตั้งอยูภ่ายในวดัถึง 4 สถาบนัการศึกษาซ่ึง
แตกต่างจากวดัอ่ืนในประเทศไทยและถือไดว้่าเป็นวดัแห่งแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศไทยและ
ภาคเหนือ และวดัสวนดอก มีสถาบนัการศึกษาท่ีตั้งอยู่ภายในวดัถึง 3 สถาบนั  ซ่ึงไดเ้ป็นศูนยก์ลางทาง
ทางการศึกษาของคณะสง ฆ์มหานิกายในภาคเหนือจึงมีพระภิกษุ -สามเณร  อุบาสก - อุบาสิกา 
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมมาอยา่งยาวนาน   
  ประการท่ี 2    วดัเจดียห์ลวงวรวหิารและวดัสวนดอก พระอารามหลวงเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่คู่
กบันครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษา การปกครอง การเผยแผ่ของคณะสงฆ์ธรรมยุตและคณะสงฆ์
มหานิกายในลา้นนา  มีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวท่ีคนไทยและต่างประเทศรู้จกัมาอยา่งยาวนาน  ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเชียงใหม่สะดวกแก่การคมนาคม  จึงทาํให้เป็นการดึงดูดพระภิกษุ-สามเณร เยาวชน ฆราวาสจาก
ภูมิภาคต่างๆเขา้มาศึกษายงัวดัเจดียห์ลวงวรวหิารและวดัสวนดอกทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
 จากความสาํคญัและเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาเห็นวา่ การจดัการศึกษาเปรียบเทียบในวดั: กรณีศึกษาวดั
เจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอก พระอารามหลวงมีความสําคญัต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงได้
ทาํการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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ค าถามการวจิัย 
  1. วดัเจดีย์หลวงวรวิหารและวดัสวนดอกมีโครงสร้าง มีระบบการบริหารจดัการศึกษาอย่างไร  
เหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร 
 2. ระบบการบริหารจดัการการศึกษาของวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอกมีจุดแข็ง  จุดอ่อน
อย่างไร ตลอดจนถึงมีการปรับตวัอย่างไรในด้านการศึกษาเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์หรือกระแสสังคมทั้ง
ภายในและนอก 
 3. วิเคราะห์ลกัษณะการจดัระบบการศึกษาของทั้ง 2 วดัและผลกระทบท่ีมีต่อสังคมเมืองเชียงใหม่,
ลา้นนาและสังคมไทย 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาพฒันาการและกระบวนการจดัการศึกษาผา่นวดัเจดียห์ลวงวรวหิารและวดัสวนดอก 
 2. เพื่อศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนและแนวทางแกไ้ขกระบวนการจดัการศึกษาผา่นวดั 
 3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทและผลกระทบของการจดัการศึกษาวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและ
วดัสวนดอก ต่อเมืองเชียงใหม่,ลา้นนา,และสังคมไทย 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
  เปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดั: กรณีศึกษาวดัเจดียห์ลวงวรวหิารและวดัสวนดอก  ผูศึ้กษาไดน้าํ
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรวมศูนยอ์าํนาจแบบแยกส่วน (Fragmented Centralism) ของอเนก เหล่าธรรม
ทศัน์และธเนศว ์ เจริญเมือง (2551) กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
  การวิจยัเร่ืองเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดั: กรณีศึกษาวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอก 
พระอารามหลวงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฏี จากเอกสาร  
ตาํรา  รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถนาํเสนอเป็นประเด็นสาํคญัได ้ ดงัน้ี 

ความหมายของการจัดการ 
  คาํว่า   ‚การจดัการ๑   มาจากภาษาองักฤษ ว่า Management  พจนานุกรมภาษาองักฤษของ
มหาวิทยาลยัแคมบริดให้คาํนิยามไวว้า่  ‚Management  is  the  control  and  organization  of  something  
(Cambridge International Dictionary of English, (Cambridge University, 1995), p. 859)  หมายถึง การ
ควบคุมและการจดัระเบียบของส่ิงต่าง ๆ  ซ่ึงมีแนวคิดแบบตะวนัตกท่ียึดถือเอามนุษยเ์ป็นจุดศูนยก์ลางของ
สรรพส่ิง  เช่ือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเพียงส่วนประกอบ  เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กบัมนุษยเ์ท่านั้น มี
อาํนาจในการจดัการกบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ ท่ีจะกาํหนดใหเ้ป็นไปในทิศทางตามความพึง 

เกษม  จนัทร์แกว้ (2542, หนา้ 463 )  กล่าวถึง  การจดัการ ( Management ) หมายถึง  การทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีลกัษณะและรูปแบบท่ีไม่ทาํใหเ้กิดผลเสีย  

สรุปแลว้  การจดัการ  หมายถึง  การดาํเนินงานไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้  โดยให้บุคคล
ภายในองคก์รไดร่้วมมือ  ร่วมแรงกนัปฏิบติังานตามกระบวนการจดัการอนัประกอบดว้ยการวางแผน  การ
จดัองคก์าร  การสั่งการและการควบคุม  เพื่อให้งานท่ีปฏิบติัอยูไ่ดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุน่
ไปตามสถานการณ์ 
 

ขอบเขตการวจิัย  
     ขอบเขตดา้นเน้ือหา     เปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดั:กรณีศึกษาวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดั
สวนดอก พระอารามหลวง 
   ขอบเขตดา้นประชากร  บุคลากรครู อาจารยเ์จา้ท่ี นกัเรียน-นกัศึกษาสถานศึกษาท่ีอยูใ่น 
วดัเจดียห์ลวงวรวหิารและวดัสวนดอก พระอารามหลวง 
   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี       วดัเจดียห์ลวงวรวหิารและวดัสวนดอก  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ขอบเขตดา้นเวลา        เดือนสิงหาคม 2563 – ตุลาคม 2564 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
            การจดัการเชิงพุทธ  คือ ทาํงานช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งมีนํ้าใจซ่ึงกนัและกนั  
 การบริหาร  คือ  การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ท่ีต่อองคก์าร 
 การบริหารการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการทาํงานของคน ใหเ้กิดความสาํเร็จในการศึกษา  
  การศึกษานกัธรรม    คือ ผูศึ้กษานกัธรรมท่ีเป็นพระภิกษุ-สามเณร เรียนตามหลกัสูตรของคณะสงฆ์
ไทยตามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้
   สาํนกัเรียน หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีวดัจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกบาลี 
สนามหลวง และแผนกธรรมสนามหลวง คือ สํานกัเรียนวดั และสํานกัเรียนคณะเขต ในกรุงเทพมหานคร
และสาํนกัเรียนคณะจงัหวดั ตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศกาํหนด 
  คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยติัธรรม  
 กระบวนการจดัการศึกษาผา่นวดั หมายถึง  วธีิการดาํเนินงานการศึกษาผา่นวดัเจดียห์ลวง 
        

วธิีการวจิัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดั: กรณีศึกษาวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอกคร้ัง
น้ี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น ผูบ้ริหาร  อาจารย ์ ครู เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน ของสาํนกัศาสนศึกษาวดั
เจดียห์ลวง โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถมัภ์  โรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนาในวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและสํานกัศาสนศึกษาวดัสวนดอก  โรงเรียนบาลีสาธิต
ศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ของวดัสวนดอก  พระอารามหลวง 
เชียงใหม ่
 ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั คือ  ผูบ้ริหาร  อาจารย ์ ครู  เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน ในวดัเจดียห์ลวงและวดัสวนดอก  
จาํนวน 14 รูป/คน 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอก จุด
แขง็ จุดอ่อนและแนวทางแกไ้ขการจดัการศึกษาผา่นวดั 
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 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกบัผูบ้ริหาร  อาจารย ์ ครู  เจา้หน้าท่ี นักเรียน
จาํนวน 14 รูป/คน  ให้ไดแ้สดงความคิดเห็นและทศันะไดอ้ย่างกวา้งขวาง ซ่ึงจะทาํให้สามารถไดรั้บขอ้มูล
ดา้นลึกเชิงคุณภาพประกอบการวเิคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
แสดงกระบวนการจดัการศึกษาผ่านวดั   จากนั้นจึงเรียบเรียงและนาํเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเชิง
วเิคราะห์ 
 

ผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พบว่า  ความเห็นมีหลกัหลายบางคนเห็นดว้ยบางคนไม่เห็นดว้ย  
บางคนเห็นดว้ยให้รวมกนัหมดเลย  บางคนเห็นวา่แยกการจดัการศึกษาดีแลว้  การจดัการศึกษาในวดัเจดีย์
หลวงวรวิหารและวดัสวนดอกมีการแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ การบริหารจดัการไม่ไดเ้ป็นเอกภาพเพราะ
ไม่ไดข้ึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด อาํนาจในการตดัสินใจทุกๆ หน่วยข้ึนต่อการรวมศูนยอ์าํนาจ
ส่วนกลาง มีผูบ้งับญัชาหลายคน    ต่างคนต่างบริหาร  แต่ละสถานบนัมีเป้าหมายคนละอย่าง  ทิศทาง
การศึกษาไปคนละอยา่ง   แต่วา่สถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นทั้ง 2 วดัลว้นแลว้อยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีอนัเดียวกนัคือวดั
เจดียห์ลวงวรวหิารและของวดัสวนดอก    
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ผลการวจิยัพบวา่  การเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในวดัในวดัเจดียห์ลวงวรวิหารและวดัสวนดอก
มี ก า ร แบ่ ง แ ย ก อ อก เ ป็ นส่ วน ๆ  ก า รบ ริ หา รจัดก า รไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เอก ภา พ เ พ รา ะ ไ ม่ ไ ด้ ข้ึ นต รง ต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด แต่เป็นการรวมศูนยอ์าํนาจส่วนกลาง ต่างคนต่างบริหาร  แต่ละสถานบนัมี
เป้าหมายคนละอยา่ง  แต่วา่สถาบนัน้ีลว้นแลว้อยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีอนัเดียวกนัคือในวดั  
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บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของภาคเีครือข่ายใน 
“โครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ” ในพืน้ที่อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

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. 
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หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 งานศึกษาการวิจยัเร่ือง ‚บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายในโครงการ 52,000 
ฝายถวายพ่อ ในพื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่๑ วตัถุประสงคคื์อ 1. เพื่อศึกษาบทบาทของแต่ละภาคี
เครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในการขบั
เคล่ือนท่ีโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ และ 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายแต่
ละภาคีเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯอยูใ่นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจรูปแบบใด
และส่งผลต่อกนัอยา่งไร โดยงานศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
และการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
 ผลการวิจยัพบว่า บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายในโครงการ 52,000 ฝาย 
ถวายพ่อ ในพื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีบางภาคีฯนั้นมีบทบาทเดียวคือ ‚บทบาทของผูน้าํไป
ปฏิบติัระดบัหมู่บา้น๑  แต่บางภาคีฯนั้นมีหลายบทบาทคือ ‚บทบาทของ ผูข้บัเคล่ือนนโยบายระดบัอาํเภอ๑ 
และ ‚บทบาทของผูผ้ลกัดนัหรือสนับสนุนนโยบาย๑ ซ่ึงบทบาทของภาคีฯขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพมากก็
ส่งผลให้การขับเคล่ือนมีพลัง ส่วนภาคีฯขนาดเล็กอ่ืนๆเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆในการขบัเคล่ือน
ดาํเนินงานตามบทบาทท่ีตนไดรั้บและมีศกัยภาพสนบัสนุนการทาํงาน อาทิ เงิน การฝึกอบรม หรือแรงงาน 
เป็นตน้ ดา้นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายในโครงการฯจะพบลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ 3 
รูปแบบ หน่ึง  ‚ลักษณะความสัมพนัธ์เชิงแนวราบ๑ และยกระดับลักษณะทีมเครือข่ายในรูปแบบ 
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‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ   ท่ีส่งผลกนั๑  และลกัษณะท่ีสาม คือ ๐ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแบบแนวด่ิง๑ 
ส่งผลให้การดาํเนินนโยบายผา่นการคิดโครงการฯ ท่ีมีเส้นทางการบงัคบับญัชา การมอบหมายหนา้ท่ี การ
รวมอาํนาจและการกระจายอาํนาจ ขนาดของการจดัการ ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้โครงการน้ีฯประสบ
ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 

ค าส าคญั: ภาคีเครือข่าย,ฝายชะลอนํ้า,บทบาท,ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ   
 

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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บทน า 
 ภายใตแ้นวนโยบายพลงังานของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานท่ีเนน้ 
‚นโยบายและทิศทางอนาคตพลงังานไทย๑  ผ่าน  ‚แผนพีดีพีหรือแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า๑ ท่ีเน้นให้
พลงังานนั้นมีตน้ทุนตํ่า มีความเสถียรภาพ เป็นความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศและไดใ้ชศ้กัยภาพของ
ชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)  คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใตก้าํกบัดูแลของกระทรวงพลงังานจึงขานรับนโยบายของกระทรวง
พลงังาน จึงน้อมนาํแนวทางการพฒันาชีวิตความอยูท่ี่ย ัง่ยืนให้แก่สังคมและชุมชน ผา่นการนอ้มนาํศาสตร์
พระราชาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มาเป็นแนวทางการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้ าในบริเวณผา่นนโยบาย ‚เข่ือน 7 พระ
นาม 3 โรงไฟฟ้า๑ ซ่ึงเข่ือนภูมิพล จ.ตาก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีนาํร่องแห่งแรก ดงันั้น กฟผ. จึงจดัทาํ ‚โครงการ
อนุรักษป่์าตน้นํ้ าเข่ือนภูมิพล๑ เข่ือนภูมิพลเป็นเข่ือนคอนกรีตรูปโคง้ขนาดใหญ่ของประเทศท่ีรองรับนํ้ าได้
สูงสุด 13,462 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ลุ่มนํ้ าปิง บริเวณเขาแกว้ อ.สามเงา จ.ตาก ทาํหน้าท่ีกกัเก็บนํ้ าเพื่อการ
ชลประทานและผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทย เข่ือนภูมิพลมีต้นนํ้ าท่ีสําคญัอยู่ใน 3 อาํเภอของจงัหวดั
เชียงใหม่คือ อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อยและอ.แม่แจ่ม ซ่ึงพบวา่พื้นท่ีป่าตน้นํ้าของเข่ือนภูมิพลถูกทาํลายจากการบุก
รุกทาํลายป่าเพื่อทาํการเกษตรปลูกพืชเชิงเด่ียว เกิดเป็นภูเขาหวัโลน้ และเกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของ
หนา้ดินอยา่งรุนแรง ทาํให้ดินตะกอนไหลไปทบัถมในอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนภูมิพลส่งผลให้กกัเก็บนํ้ าไดน้อ้ยลง 
และเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเข่ือนภูมิพลซ่ึงกลายเป็นปัญหาระดบัประเทศ   
 กฟผ.เห็นความสําคญัของอ.แม่แจ่มในฐานะพื้นท่ีป่าตน้นํ้ าของเข่ือนภูมิพล อ.แม่แจ่มจึงเหมาะสม
เป็นพื้นท่ีนาํร่อง ‚โครงการอนุรักษ์ป่าตน้นํ้ าเข่ือนภูมิพล๑ เน่ืองจากการท่ีมีหน่วยงานราชการท่ีเข็มแข็ง
โดยเฉพาะนายอาํเภอแม่แจ่ม ภาคีเครือข่ายท่ีพร้อมจะสนับสนุนและขับเคล่ือนโครงการฯ และภาค
ประชาชนท่ีตระหนกัถึงปัญหา  กฟผ.จึงร่วมกบั 7 ภาคีเครือข่าย จดัอบรมเชิงปฏิบติัการฝึกอบรมผูน้าํการ
ขบัเคล่ือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียงัยืน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
จาํนวน 114 คน จาก 7 ตาํบล 104 หมู่บา้น ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ระหวา่ง วนัท่ี 26 – 30 มิถุนายน 2563 ณ 
ศูนยก์ารเรียนรู้เชิงปฏิบติัการฯ วดัพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์การ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้าํทอ้งถ่ินตน้แบบแห่งการมีจิตสํานึกเป็นจิตอาสามุ่งทาํความดีดว้ยหวัใจเพื่อประโยชน์
สุขของชุมชนตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีองคค์วามรู้ในการสร้างฝายชะลอนํ้ า รวมถึงมีองค์
ความรู้ในการจดัการดิน นํ้ า ป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชา อาํเภอแม่แจ่มจึงน้อมนาํแนวทางศาสตร์
พระราชาในการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีและถือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการผูน้าํชุมชนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา จึงจะสามารถนาํประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
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ในพื้นท่ีไดต้ามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และภารกิจของ กฟผ. 
ในการดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 
  การท่ีผูน้าํชุมชนไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าว อาํเภอแม่แจ่มจึงขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาสําคญั
ในพื้นท่ี โดยผูน้าํชุมชนท่ีผา่นการฝึกอบรมสามารถบูรณาการความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีหมู่บา้น 
ตาํบล และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นท่ี นาํองคค์วามรู้จากการฝึกอบรมมาสร้างฝายชะลอนํ้ า โดยใชว้สัดุ
จากธรรมชาติไม่พึ่ งพางบประมาณจากภาครัฐหมู่บา้นละ 500 ฝาย จาํนวน 104 หมู่บา้น รวมจาํนวนฝาย
ทั้งหมด 52,000 ฝาย ซ่ึงเป็นการดาํเนินโครงการสร้างฝายชะลอนํ้ าตามแนวพระราชดาํริ ในนาม ‚โครงการ 
52,000 ฝาย ถวายพ่อ อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่๑ ซ่ึงดาํเนินการในห้วงเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562  
 ผลจากการดาํเนิน สามารถแสดงถึงความสําคญัของดา้นพื้นท่ีผ่านการขบัเคล่ือนโครงการฯ แสดง
ถึงบทบาทของหน่วยงานท่ีแสดงหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบในดา้นต่างๆของโครงการฯสามารถสะทอ้นถึง
ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจผา่นการขบัเคล่ือนโครงการ และความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจสะทอ้นให้เห็นผลงานเชิง
ประจกัษใ์นสังคม อาทิ กฟผ.ไดรั้บรางวลัการดาํเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดีเด่นจากการมอบรางวลั
รัฐวสิาหกิจดีเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2563 จากสาํนกังานคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจ จากโครงการอนุรักษป่์าตน้นํ้ า
เข่ือนภูมิพล ผลจากการดาํเนินโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ ทาํให้พื้นท่ีแม่แจ่มกลายเป็นพื้นท่ี นาํร่อง
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านโครงการ ‚รักษ์นํ้ า ฟ้ืนป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนา 
กระทรวงมหาดไทย๑  และหว้งการเกิดพายุโซนร้อนโพดุลในปี พ.ศ.2562 ฝายสามารถดกัตะกอนจากนํ้ าป่า
ไหลหลากเฉล่ียฝายละประมาณ 1 ตนั คิดเป็นปริมาณดินตะกอนท่ีดกัเก็บไดก้วา่ 52,000 ตนั และยงัช่วยดกั
เก็บตะกอนดินทรายท่ีจะไหลลงอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพลไดถึ้งเกือบ 7 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยให้การผลิต
กระแสไฟฟ้าของเข่ือนภูมิพลสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการสร้างฝายชะลอนํ้ า
ตามแนวพระราชดาํริท่ีใชว้สัดุจากธรรมชาติและไม่พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ หากคิดเป็นค่าแรงงานและ
วสัดุในการสร้างฝายเฉล่ียฝายละ 3,000 บาท จะใชง้บประมาณทั้งส้ิน 156,000,000 ลา้นบาท จึงสะทอ้นให้
เห็นถึง ‚การสร้างเครือข่ายผ่านบทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ๑ อาศยัความเขม้แข็งของหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น และหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นท่ีท่ีคอยให้การ
สนบัสนุนใหก้ารสร้างฝายชะลอนํ้ าจาํนวน 52,000 ฝาย ของอาํเภอแม่แจ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจเก่ียวกบับทบาทของแต่ละหน่วยงานท่ีเขา้มาขบัเคล่ือนโครงการ 
52,000 ฝายถวายพ่อฯ และบทบาทนั้นส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในรูปแบบใด 
นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัสนใจถึงการสร้างเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ สะทอ้นถึง
ความสัมพนัธ์เชิงอํานาจของแต่ละหน่วยงานอยู่ในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงอํานาจรูปแบบใด และ
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ความสัมพนัธ์ส่งผลต่อกนัอยา่งไร โดยใชแ้นวคิดการมีส่วนร่วม และแนวคิดเครือข่าย ในการศึกษางานวิจยั
คร้ังน้ี                        
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของแต่ละภาคีเครือข่ายในการขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯท่ี
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในการขบัเคล่ือนท่ีโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพอ่ฯ 
 2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายแต่ละภาคีเครือข่ายในการ
ขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพอ่ฯอยูใ่นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจรูปแบบใด และส่งผลต่อกนัอยา่งไร
  

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการแสดงถึงศกัยภาพของประชาชน และการพึ่งตนเองของชุมชน
ในส่วนของแนวคิดชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นปรากฎการณ์ของกระแสการ
เปล่ียนไปของโลกในศตวรรษท่ี 21และสังคมไทย ซ่ึงการปกครองของรับไดเ้ปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆและ
ทอ้งถ่ินไดแ้สดงบทบาทมากข้ึนภายใตรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ซ่ึงเป้าหมายการกระจายอาํนาจการปกครอง
จากรวมศูนยสู่์การปกครองแบบกาํหนดทิศทางการพฒันาดว้ยตนเอง พร้อมทั้งเป็นแนวการจดัการและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของประชาชนในทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของคนในทอ้งถ่ินและไดส่้งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรเพื่อคุณภาพชีวติของตนเอง 
 ภูมิธรรม เวชยชัย (2527:24) อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การท่ี
ประชาชนหรือชุมชนตอ้งการพฒันาความสามารถของตนในการจดัการ การควบคุมการใช้ และการกระจาย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากท่ีสุด อีกทั้งชุมชนยงัตอ้งเป็นคนออกแบบ 
คนกาํหนด ในด้านการรับรู้ การรักษาภูมิปัญญาของชุมชน และเสนอแนวทางท่ีจะให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนท่ีทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 ดงันั้น แนวคิดการมีส่วนร่วมท่ีผูว้ิจยัจะใชศึ้กษานั้นจะใช้วิเคราะห์ในส่วนท่ีแต่ละหน่วยงาน อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคประชาสังคม มีบทบาทผ่านหน้าท่ีหรือความ
รับผดิชอบในการขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพอ่ฯ และบทบาทของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความสม
พนัธ์เชิงอาํนาจในรูปแบบใดและส่งผลต่อกนัอย่างไร อีกทั้งการมีส่วนร่วมระดบัใดท่ีจะสามารถยกระดบั
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หน่วยงานให้มีลกัษณะเด่นหรือเป็นตวัหลกัขบัเคล่ือนในโครงการฯน้ี ซ่ึงจะสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจของแต่ละภาคีเครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี  
 2. แนวคิดเครือข่าย 
 สร้างเครือข่าย หมายถึง การทาํงานในรูปแบบร่วมกนัระหวา่งองคก์รในลกัษณะการพึ่งพาอาศยักนั 
ก่อใหเ้กิดรูปแบบการทาํงานท่ีแลกเปล่ียนขอ้มูล แต่มีเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงการทาํงานร่วมกนันั้นท่ีองคก์รแต่
ละองคก์รมีฐานะเท่ากนัและสมาชิกของแต่ละองคก์รยงัมีอิสระซ่ึงกนัละกนั 
 ดงันั้น ความสาํคญัของการสร้างเครือข่ายทางสังคมคือ การบรรลุเป้าหมายของบุคคลหรือองคเ์ดียว
นั้นไม่สามารถทาํไดโ้ดยลาํพงั แต่ตอ้งอาศยัการร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัซ่ึง
องคป์ระกอบของเครือข่ายทางสังคม ประกอบดว้ย หน่ึง สมาชิก สอง จุดมุ่งหมาย สาม การมีจิตสํานึกดา้น
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ ส่ี การแลกเปล่ียนและการเขา้มามีส่วนร่วม และห้า ความสัมพนัธ์และการส่ือสาร (พระมหาสุ
ทิตย ์อาภากโร, 2547:48-49) 
 แนวคิดเครือข่ายสะทอ้นถึงการทาํงานท่ีเป็นการสร้างเครือข่ายการขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝาย 
ถวายพ่อฯ ท่ีแต่ละหน่วยงานต่างดึงศกัยภาพท่ีตนมีอยู่  ความถนัด ความรู้ และมีทรัพยากรท่ีตนมีอยู่เข้า
มาร่วมขับเคล่ือนโครงการฯ จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์จากการสร้างเครือข่าย สะท้อนเป็น 
‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในลกัษณะเครือข่าย๑  ท่ีการทาํงานในรูปแบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีแฝงอยู่ในนั้น และความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของแต่ละภาคี
เครือข่ายอยูใ่นรูปแบบใด และส่งผลต่อกนัอยา่งไร 
 

กรอบแนวคดิ 
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วธิีการวจิัย 
 1. แหล่งข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากงานวจิยั วทิยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษา ผา่นแนวคิดทฤษฎี
การมีส่วนร่วมและทฤษฎีภาคเครือข่าย รวมถึงงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งวางแผนเพื่อให้การศึกษา
ครบถว้นสมบูรณ์  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
  2.1.การสัมภาษณ์ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ สัมภาษณ์แบบก่ึง ท่ีผูว้ิจ ัยได้เตรียมแบบแผนการ
สัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาไวแ้ลว้และการสัมภาษณ์จะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ท่ีเกิด โดย
แบ่งกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่มประกอบดว้ย หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ นายอาํเภอแม่แจ่ม, ปลดัอาํเภอ
แม่แจ่ม, กาํนนั, ผูใ้หญ่บา้น, อปท. ต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารกฟผ. และ หน่วยงานภาค
ประชาสังคม ไดแ้ก่ ภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ,มูลนิธิรักษดิ์น รักษน์ํ้ า, สภาคริสตจกัรแห่ง
ประเทศไทย, ชมรมนอ้งใหม่จุฬาฯ, และภาคีเครือข่ายๆอ่ืน เป็นตน้ 
 3.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาเอกสาร ศึกษาคน้ควา้ รูปแบบรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยั เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวติดในการศึกษาออกแบบและกาํหนดวธีิวจิยั 
 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวมรวม
จากจากกลุ่มประชากรตวัอยา่งซ่ึงใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลวจิยัจากการสัมภาษณ์ 
  

ผลการศึกษา 
 ผลศึกษาพบว่า บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายใน ‚โครงการ 52,000 ฝาย 
ถวายพ่อ ในพื้นท่ีอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่๑ สามารถแบ่งบทบาทของภาคีฯออกเป็น  3 บทบาทหลกัคือ ‚ผูท่ี้
ขบัเคล่ือนนโยบายระดบัอาํเภอ๑  ‚ผูท่ี้นาํนโยบายไปปฏิบติัระดบัหมู่บา้น๑  และ ‚ผูท่ี้สนบัสนุนหรือผลกัดนั
นโยบาย๑ โดยผูท่ี้ขบัเคล่ือนนโยบายฯขบัเคล่ือนผ่านสายบงัคบับญัชาท่ีถือว่าเป็นการขบัเคล่ือนทางตรงท่ี
โครงสร้างทางระบบราชการกาํหนดคือ ‚ขอ้สั่งการของนายอาํเภอแม่แจ่ม๑  ท่ีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํใน
ภาคส่วนอ่ืนๆ อาทิ  นายกองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบันายอาํเภอแม่แจ่มมีขอ้ตกลงท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือแต่ละหมู่บ้านร่วมกันสร้างฝายชะลอนํ้ า หมู่บ้านละ 500 ฝาย ทั้ง 104 หมู่บ้าน ในอ.แม่แจ่ม           



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 658 PSPARN 2022 

จ.เชียงใหม่ อีกทั้ง บทบาทของผูท่ี้ขบัเคล่ือนนโยบายฯทางออ้มคือการทาํให้ ‚ผูน้าํในพื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่ม
เขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาในพื้นท่ี๑  และตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา โดยเร่ิมจากการเขา้
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการฝึกอบรมฯ ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจพอเพียง วดัพระบรมธาตุดอยผา
ส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  ‚บทบาทผูท่ี้นาํนโยบายไปปฏิบติัระดบัหมู่บา้น๑ ผูว้ิจยัพบวา่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
และผูน้าํในพื้นท่ีคือบุคคลยอมรับและรับขอ้สั่งการจากนายอาํเภอแม่แจ่มผา่นขอ้ตกลงท่ีมีร่วมกนัและนาํขอ้
สั่งการนั้นไปปฏิบติัในแต่ละหมู่บา้นก่อให้เกิดหมู่บา้นละ 500 ฝาย ทั้ง 104 หมู่บา้น รวม 52,000 ฝาย ซ่ึง
ผูว้ิจยัพบวา่บทบาทน้ีมีส่วนสําคญัเป็นอยา่งมาก เพราะกลุ่มผูน้าํเหล่าน้ีเป็น ‚กาํลงัหลกัในการขบัเคล่ือนใน
ระดบัหมู่บา้นและเป็นผูน้าํท่ีสามารถจะชกัจูงภาคีฯภายในหมู่บา้นของตนมามีส่วนร่วมในการสร้างฝายฯ
ภายในหมู่บา้น๑ โดยภาคีฯภายในชุมชนท่ีสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างฝายฯ อาทิ วดัหรือโบสถ์ 
สถานศึกษา หน่วยจดัการตน้นํ้า หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไม ้โครงการหลวงและรพ.สต.ในพื้นท่ี เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ศกัยภาพของผูน้าํหรือในแต่ละชุมชนก็มีส่วนสาํคญัในการสร้างฝายชะลอนํ้ าท่ีสามารถชกัจูงภาคี
ฯภายนอกชุมชนเขา้มาสนบัสนุนการสร้างฝายฯของตน อาทิ ชมรมนอ้งใหม่จุฬาฯ 2514 บริจาคปูนซีเมนต์
ให้แก่บา้นบนนา ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม ในการสร้างฝายชะลอนํ้ าขนาดใหญ่กั้นลาํห้วยแม่ก๋ึง เป็นตน้ ดงันั้น 
ศกัยภาพของผูน้าํชุมชนถือว่าเป็นบทบาทสําคญัท่ีทาํให้การสร้างฝายชะลอนํ้ าตามโครงการฯนั้นประสบ
ความสาํเร็จเห็นไดจ้าก การไดรั้บรางวลั  จากกฟผ.ท่ีสนบัสนุนรางวลั 3 หมู่บา้นแรกท่ีสร้างฝายครบ 500 ฝาย
เป็น 3 หมู่บา้นแรก โดยจะไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 50,000 บาท คือ หมู่บา้นห้วยข้ีเปอะ ต.แม่ศึก รางวลัรอง
ชนะเลิศ 30,000 บาท หมู่บา้นแม่ซา ต.แม่นาจรและรางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ีสอง 20,000 บาท คือ หมู่บา้น
นาฮ่องใต ้ ต.แม่ศึก จึงสะทอ้นให้เห็นวา่ศกัยภาพผูน้าํชุมชนนั้นมีส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนการสร้างฝาย
ภายในหมู่บา้นให้ตามเป้าหมายและไดรั้บรางวลัจากภาคีฯเป็นการสร้างกาํลงัใจและแรงใจให้กบัผูน้าํและ
ชาวบ้านในการสร้างฝายฯตามโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อ และบทบาทผูท่ี้สนับสนุนหรือผลักดัน
นโยบายนั้นเป็น ‚ลกัษณะทีมเครือข่าย๑  ท่ีแต่ละภาคีเครือข่ายทาํงานร่วมกนัท่ีความสัมพนัธ์ทางเครือข่ายท่ี
เป็นโอกาสให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรเพื่อแลกเปล่ียน และการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัท่ีมี
เป้าหมายร่วมกนั และการทาํงานร่วมกนัในฐานะเท่าเทียมกนั ซ่ึงแต่ละองคก์รสามารถใช้ทรัพยากรท่ีตนมี
หรือศกัยภาพท่ีตนถนดัในการทาํงานร่วมกนักบัภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ อาทิ กฟผ.สนบัสนุนการจดัการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแก่ผูน้าํชุมชนของอ.แม่แจ่มฯ สภาคริสตจกัรฯ เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างฝายของแต่ละหมู่บา้น 
มูลนิธิรักษดิ์น รักษน์ํ้า สนบัสนุนเคร่ืองด่ืมและอาหารในการสร้างฝายชะลอนํ้ าฯ พระสงฆเ์ขา้มาช่วยในการ
สร้างฝายฯ สถานศึกษานาํนกัเรียนมาสร้างฝายฯเพื่อสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษป่์าตน้นํ้าและความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ เป็นตน้ 
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  ดา้นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีฯในโครงการ 52,000 ฝายฯ ผูว้ิจยัพบว่าความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจฯสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี ‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแนวด่ิง๑  คือ ลกัษณะเส้นสายการ
บงัคบับญัชาของระบบราชการและระบบรัฐวสิาหกิจ อาทิ กฟผ. กาํหนดนโยบายให้ตอบรับกบันโยบายของ
กระทรวงพลงังาน เป็นตน้ ‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแนวราบ๑ คือความสัมพนัธ์ระหว่างภาคีฯท่ีทาํงาน
ร่วมกนัมีวตัถุประสงค ์เป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงแต่ละองคก์รส่งเสริม สนบัสนุน ระหวา่งกนัในความสัมพนัธ์ท่ี
เก้ือหนุน ภายใตท้รัพยากรและศกัยภาพท่ีตนมีให้การสนับสนุน ส่งเสริม การทาํงานร่วมกนัของแต่ละ
องค์กรในโครงการฯดังกล่าว ทาํให้ความสัมพันธ์ลักษณะน้ีพฒันาระดับสูงข้ึนจนกลายเป็นรูปแบบ 
‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีส่งผลกนั๑ คือ ความสัมพนัธ์ของภาคีเครือข่ายท่ีร่วมกนัทาํงาน  ภายใตเ้ป้าหมาย
เดียวกนัร่วมกนัขบัเคล่ือนแลว้ประสบความสาํเร็จ ส่งผลใหเ้กิดผลงานเป็นท่ีประจกัษส์ามารถต่อยอดผลงาน
หรือยกระดบัผลงานใหก้า้วไปอีกขั้น อาทิ ภาคีท่ีขบัเคล่ือนโครงการฯน้ีประสบความสําเร็จจากการสร้างฝาย
ใหส้าํเร็จ 52,000 ฝาย ในปีพ.ศ.2562 ต่อมา ในปี พ.ศ.2564 สามารถต่อยอดโครงการฯขยายเป็น ระยะท่ี 2 คือ
การสร้างฝายชะลอนํ้ าอีก 52,000 ฝาย โดยผูส้นบัสนุนจากการ กฟผ. เปล่ียนเป็น ชมรมนิสิตนอ้งใหม่จุฬาฯ 
2514 และสามารถสร้าง ‚พื้นท่ีแห่งการสร้างทีมภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ‛ ภายใตแ้นวคิด
การคืนชีวิตให้แจ่ม หรือ กฟผ.ได้รับรางวลัการดาํเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีเด่นจากการมอบ
รางวลัรัฐวสิาหกิจดีเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2563 จากสาํนกังานคณะนโยบายรัฐวิสาหกิจจากโครงการอนุรักษป่์า
ตน้นํ้าเข่ือนภูมิพล เป็นตน้  
 ดงันั้น ผูว้จิยัพบวา่บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายในโครงการ 52,000 ฝายฯ 
ซ่ึงบางภาคีฯนั้นมีบทบาทเดียวคือ ‚บทบาทของผูน้าํไปปฏิบติัระดบัหมู่บา้น๑  แต่บางภาคีฯนั้นมีหลาย
บทบาทคือ ‚บทบาทของผูข้บัเคล่ือนนโยบายระดบัอาํเภอ๑  และ ‚บทบาทของผูส้นับสนุนหรือผลกัดนั
นโยบาย๑ ซ่ึงบทบาทของภาคีฯขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพมากก็ส่งผลให้การขบัเคล่ือนมีพลงั ส่วนภาคีฯขนาด
เล็กอ่ืนๆเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆในการขบัเคล่ือนตามบทบาทท่ีตนไดรั้บและมีศกัยภาพสนบัสนุนการ
ทาํงาน และความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีฯในโครงการฯน้ีจะอยู่ใน ‚ลกัษณะแนวราบ๑  และยกระดบั
ภาคีเครือข่ายในลกัษณะ ‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีส่งผลกนั๑ ท่ีโครงการฯน้ีประสบความสําเร็จและ
สามารถต่อยอดโครงการ 52,000 ฝาย ถวายพ่อฯ ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ.2564 และภาคีฯท่ีเข้ามาขับเคล่ือน
โครงการฯไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ และภาคีฯสามารถสร้างทีมเครือข่ายในพื้นท่ีอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ได ้
แต่อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแบบแนวด่ิงก็ส่งผลใหก้ารดาํเนินนโยบายผา่นการคิดโครงการฯ  
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โดยมีเส้นสายการบังคบับญัชา การมอบหมายหน้าท่ี ขนาดของการจดัการ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้
โครงการน้ีฯประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจจึงได้นํามาอภิปรายผล คือ บทบาทของภาคี
เครือข่ายในโครงการสร้าง 52,000 ฝายฯ พบวา่บทบาทของภาคีฯมี 3 บทบาท คือ บทบาทของผูข้บัเคล่ือน
นโยบายระดับอาํเภอ บทบาทของผูน้าํไปปฏิบติัระดบัหมู่บา้น และบทบาทของผูส้นับสนุนหรือผกัดัน
นโยบาย ท่ีบทบาทของแต่ละภาคีฯมีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการฯผ่านหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบใน
การขบัเคล่ือนโครงการ 52,000 ฝายฯ โดยเฉพาะบทบาทของผูน้าํไปปฏิบติัระดบัหมู่บา้น ได้แก่ กาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํในพื้นท่ีคือบุคคลท่ีรับขอ้สั่งการจากนายอาํเภอแม่แจ่มผา่นขอ้ตกลงท่ีมีร่วมกนัและนาํ
ขอ้สั่งการนั้นไปปฏิบติัในแต่ละหมู่บา้นก่อให้เกิดหมู่บา้นละ 500 ฝาย ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่บทบาทน้ีมีส่วนสําคญั 
เพราะกลุ่มผูน้าํเหล่าน้ีเป็น ‚กาํลงัหลกัในการขบัเคล่ือนในระดบัหมู่บา้นและเป็นผูน้าํท่ีสามารถจะชกัจูงภาคี
เครือข่ายภายในหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างฝายชะลอนํ้ า๑ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ภูมิธรรม เวชยชยั 
(2527:24) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ดา้นบทบาทของผูข้บัเคล่ือนนโยบายระดบัอาํเภอและบทบาทของผูผ้ลกัดนัหรือสนบัสนุนนโยบาย
นั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดเครือข่ายท่ีวา่การสร้างเครือข่ายระหวา่งภาคีเครือข่ายท่ีทาํงานพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั
มากกวา่ท่ีจะแข่งขนั และการร่วมกนัทาํงานมีฐานะเท่าเทียมกนัเครือข่าย  ภาคีแต่ละภาคีทาํกิจกรรมร่วมกนั
แต่ความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละองคก์รยงัคงมีอยู ่ สอดคลอ้งกบัท่ีพระมหาสุทิตย ์อาภากโร,2547:48-49 
ให้ความสําคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคมไว้ ดังนั้ น บทบาทของภาคีเครือข่ายจึงส่งผลให ้
‚ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในลกัษณะภาคีเครือข่าย๑  ประกอบดว้ย หน่ึงคือ ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแนวด่ิง 
ปรากฎในรูปแบบลกัษณะสายการบงัคบับญัชาของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ สองคือ ความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจแนวราบ ความสัมพนัธ์ในลักษณะน้ี คือความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรท่ีทาํงานร่วมกัน โดยมี
วตัถุประสงค ์เป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงแต่ละองคก์รส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนั ระหวา่งกนั ในความสัมพนัธ์ท่ี
เก้ือหนุน ภายใตท้รัพยากรหรือศกัยภาพท่ีตนมีให้การสนบัสนุน ส่งเสริม การทาํงานร่วมกนัในโครงการฯ
ดงักล่าว จนทาํใหค้วามสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีพฒันาระดบัสูงข้ึนจนกลายเป็นรูปแบบท่ีสามคือ ความสัมพนัธ์
เชิงอาํนาจท่ีส่งผลกนั คือ ความสัมพนัธ์ของภาคีเครือข่ายท่ีร่วมกนัทาํงาน  ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั ร่วมกนั
ขบัเคล่ือนโครงการฯแลว้ประสบความสาํเร็จ ส่งผลใหเ้กิดผลงานเป็นท่ีประจกัษส์ามารถต่อยอดผลงานหรือ
ยกระดบัผลงานให้กา้วไปอีกขั้น ดงันั้น บทบาทและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของภาคีเครือข่ายในโครงการ 
52,000 ฝายฯ บทบาทของแต่ละภาคีฯผา่นหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ภายใตท้รัพยากรท่ีตนมี ซ่ึงแต่ละภาคีฯมี
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เป้าหมายเดียวกนั ส่งผลให้เกิดบทบาทท่ีแต่ละภาคีฯนั้นสามารถแสดงไดใ้นหลายบทบาททั้งบทบาทผูน้าํ
การขบัเคล่ือนระดับอาํเภอหรือบทบาทผูท่ี้ให้การสนับสนุนหรือผลักดัน  หรือภาคีฯอาจจะได้รับเพียง
บทบาทเดียวแต่บทบาทนั้นกลบัมีความสําคญัอยา่งมาก ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหวา่งภาคี
เครือข่ายและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจส่งผลระหวา่งกนัเหมือนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. การท่ีภาคีเครือข่ายเขา้มาขบัเคล่ือนใหเ้กิดโครงการ 52,000 ฝายฯ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้การทาํงานท่ีมี
ลกัษณะเชิงบูรณาการของแต่ละภาคีฯ ท่ีทาํงานภายใตข้อ้จาํกดัของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายสูง มีขอ้จาํกดั
ต่างๆ และการนาํขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดแข็งของพื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่ม มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทาํงานใน
พื้นท่ีคือ ความเขม้แข็งของผูน้าํทั้งผูน้าํทอ้งท่ีและผูน้าํทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น เขา้มามี
ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนฯ โดยโครงการฯน้ีสามารถเป็นตน้แบบการสร้างเครือข่ายการทาํงาน ‚ลกัษณะทีม
เครือข่าย๑ ในพื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่มภายใต ้‚แนวคิดการคืนชีวติใหแ้จ่ม๑ 
 2. เร่งประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้ สร้างความเขา้ใจ เก่ียวกบัประโยชน์ของฝายชะลอนํ้ า ให้
ชาวบา้นไดรั้บรู้ เพื่อใหเ้ล็งเห็นประโยชน์ของฝายชะลอนํ้า เพื่อท่ีจะไดเ้กิดการต่อยอดการทาํฝายชะลอนํ้ าใน
ทุกๆปี เพื่อฟ้ืนฟูป่าตน้นํ้าและฟ้ืนฟูระบบนิเวศใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 
 3. อาํเภอแม่แจ่มคือพื้นท่ีแห่งวาทกรรม ภายใตพ้ื้นท่ีแห่งปัญหาโดยเฉพาะเร่ือง  ฝุ่ นควนัและไฟป่า 
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท่ีทุกภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานพยายามเขา้มาขบัเคล่ือน ดาํเนินโครงการต่างๆ จน
กลายเป็นพื้นท่ีนาํร่องของหน่วยงานต่างๆ จนกลายเป็นพื้นท่ีตน้แบบภายใตแ้นวคิด ‚แม่แจ่มโมเดล๑ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมุ่งหมายศึกษาการบูรณาการการปฏิบติังานภายใตค้ณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและ
ระบบบญัชาการเหตุการณ์ อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของคลสัเตอร์ หมู่ท่ี 4 ตาํบลหนองโสน และคลสัเตอร์ หมู่ท่ี 13 ตาํบลสามง่าม เพื่อ
ทราบถึงกระบวนการบูรณาการ ความเหมือนและความต่าง ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะการพฒันา
กระบวนการบูรณาการการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพด้วยวิธีการคน้ควา้
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมการและสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างจากผูเ้ก่ียวขอ้ง จาํนวน 15 
คน ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ การปฏิบติังานภายใตค้ณะกรรมการฯ ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งสองคลสัเตอร์ มีขั้นตอนกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเนน้การบูร
ณาการประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภายใน แต่ทั้งสองคลสัเตอร์มีบริบท
พื้นท่ีและลักษณะการแพร่ระบาดท่ีแตกต่างกัน จึงส่งผลให้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ 
คณะกรรมการฯ ต่างกนักนัไปดว้ย เช่น มาตรการปิดหมู่บา้นชัว่คราว เป็นตน้ ส่วนมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดค่อนขา้งมีลกัษณะคลา้ยกนั อีกทั้งยงัพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ 
คือ ความหวาดกลวัต่ืนตระหนกและขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคระบาดของประชาชน โครงสร้าง
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ภายในของคณะกรรมการฯ ท่ีมีความทบัซ้อนกนั และขาดแคลนงบประมาณ รวมไปถึงระเบียบขั้นตอนการ
เบิกจ่ายท่ีมีความซับซ้อน จากผลการศึกษาจึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการบูรณาการของคณะกรรมการฯ 
คือ 1.ควรปรับลดโครงสร้างภายในของคณะกรรมการฯ 2.ปรับปรุงระเบียบขอ้กฎหมายในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3.เพิ่มงบประมาณในการป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ  
 

ค าส าคญั: การบริหารจดัการโรคระบาด, โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 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 
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บทน า 
ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกกาํลงัเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงถือเป็นการระบาด

ใหญ่ (pandemic) ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคทัว่โลก โดยพบการระบาดคร้ังแรกใน
ประเทศจีน เม่ือ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วในทุกทวปี 

สาํหรับประเทศไทย พบผูป่้วยรายแรก เม่ือวนัท่ี 12  มกราคม 2563 และแพร่ระบาดขยายในประเทศ
เป็นวงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีผูติ้ดเช้ือจาํนวน 3,226,697 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565) (กรม
ควบคุมโรค, 2565) ดงันั้นเพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ รัฐบาลจึงได้
ประกาศมาตรการ คาํสั่ง และขอ้ระเบียบต่างๆ ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ดงักล่าว เช่น ขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาํหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 32) ว่าดว้ยการใช้มาตรการสําหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด ไดแ้ก่ การ
หา้มออกนอกเคหะสถานในระหวา่งเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน การห้ามจดักิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงต่อการแพร่โรค เป็นตน้ 

มาตรการดงักล่าวท่ีรัฐบาลกาํหนดต่างมีลกัษณะท่ีเป็นขอ้สั่งการ และการเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือฯ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกระทรวงท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการบาํบดัทุกข์
บาํรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาม พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545 จึงได้จัดตั้ งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อดาํเนินตามขอ้สั่งการจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และอํานวยการ และประสานผู ้ว่าราชการจังหวัดและผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ ขอ้
สั่งการของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
และการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ อาํเภอในฐานะท่ีเป็นหน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค ท่ีมีความใกล้ชิดกบัประชาชน มีความรู้ความเขา้ใจในบริบทของแต่ละพื้นท่ีเป็นอย่างดี มีอาํนาจ
หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ในการส่งเสริม สนบัสนุน และจดัให้มี
การบริการร่วมกนัของหน่วยงานของรัฐในลกัษณะศูนยบ์ริการร่วม  

อาํเภอสามง่าม จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน และระบบบญัชาการเหตุการณ์ อาํเภอ
สามง่าม จงัหวดัพิจิตร โดยในการปฏิบติัหนา้ท่ีจะประกอบไปดว้ยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
อาํเภอ โรงพยาบาล สาธารณสุข ตาํรวจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการฯ ดงัน้ี 
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1. ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดับอาํเภอ 2. ทีมเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ 3.ทีมยุทธศาสตร์ 4. ทีม
ปฏิบติัการ 5. ทีมส่ือสารความเส่ียง 6. การเงินและงบประมาณ 7. กฎหมาย 8. ทีมทรัพยากรและส่งกาํลงั
บาํรุง  9. ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบัตาํบล ซ่ึงมีนายอาํเภอสามง่ามเป็นผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ฯ ในการ
ควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ี และประสานงานในแต่ละฝ่าย ผา่นการประชุมหารือ เพื่อให้เกิดการทางานแบบ
บูรณาการหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงนาํนโยบายของรัฐมาปรับใช้ กาํหนดมาตรการต่าง ๆให้เหมาะสมกบั
บริบทของพื้นท่ี  

อาํเภอสสามง่าม พบผูติ้ดเช้ือไวรัสฯ คร้ังแรกในช่วงการระบาดระลอกใหม่ และมีผูติ้ดเช้ือไวรัสฯ 
เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นอาํเภอท่ีมียอดผูติ้ดเช้ือมากท่ีสุดในจงัหวดัพิจิตร โดยในช่วงเดือน 
มีนาคม 2563 จนถึง เดือนสิงหาคม 2564 มีผูติ้ดเช้ือไวรัสฯ ทั้งหมด จาํนวน 145 ราย และพบการแพร่ระบาด
แบบคลสัเตอร์คร้ังแรกในจงัหวดัพิจิตร คือ คลสัเตอร์ หมู่ท่ี 4 ตาํบลหนองโสน มีผูติ้ดเช้ือไวรัส จาํนวน 17 
ราย คลสัเตอร์ และคลสัเตอร์ หมู่ท่ี 13 ตาํบลสามง่าม ผูติ้ดเช้ือไวรัส จาํนวน 6 ราย ในระยะเวลาต่อมา ซ่ึงการ
แพร่ระบาดแบบคลสัเตอร์จะเป็นการแพร่ระบาดในวงกวา้งมีทั้งผูติ้ดเช้ือไวรัสฯ ผูส้ัมผสัเส่ียงสูง และผู ้
สัมผสัเส่ียงตํ่าหลายราย ประกอบกบัทั้งสองคลสัเตอร์มีบริบทพื้นท่ี 

ท่ีและลกัษณะการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
ฯ จึงตอ้งมีแนวทางเฉพาะของแต่ละคลสัเตอร์ในการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
พร้อมกบัสร้างกลไกลหรือกระบวนการกาํหนดกรอบการบงัคบัใช้ให้สมดุลระหว่างนโยบายของรัฐบาล 
ราชการส่วนภูมิภาคทอ้งถ่ิน และชุมชน เช่น กาํหนดมาตรการเขา้ – ออก ภายในหมู่บา้น จดัตั้งสถานท่ีกกัตวั
ของชุมชน การดูแลกลุ่มเส่ียงภายในชุมน เป็นตน้ ซ่ึงการปฏิบติังานแบบบูรณาการของหน่วยงานทุกภาค
ส่วนถือเป็นกลไกลสําคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสฯ  ท่ีนาํมาสู่การ
ปรับใชน้โยบายของรัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นกนั 

ดว้ยเหตุเหล่าน้ี ผูศึ้กษาวจิยั จึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาการบูรณาการการปฏิบติังานของหน่วยงาน
แต่ละภาคส่วนในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ะระบาดโรคติดเช้ือไวรัส ภายใตค้ณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ  ของทั้งสองคลสัเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายและความแตกต่างของการบูรณาการฯ 
และทราบถึงปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการบูรณาการการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ สาเหตุท่ีผูศึ้กษาวิจยัเลือกพื้นท่ีอาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร ใน
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพราะในช่วงการระบาดระลอกใหม่อาํเภอสามง่ามมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือฯ มากท่ีสุดใน
จงัหวดัพิจิตร และพบการแพร่ระบาดแบบคลสัเตอร์เป็นคร้ังแรกของจงัหวดัพิจิตรเช่นกนั จนถูกกาํหนดให้
เป็นพื้นท่ีควบคุมสูง คือมีมาตรการจาํกดัการเคล่ือนยา้ยคน ตลอดจนปิดหมู่บา้นบางหมู่ชัว่คราว ดว้ยเหตุน้ี
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คณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จึงเปรียบเสมือนกลไกสาํคญัในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ประกอบกบัผูศึ้กษาวจิยัปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงสามารถลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลการวิจยัไดอ้ยา่ง
ครอบคลุม เพื่อนาํไปสู่การตอบคาํถามการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
1. เพื่อศึกษาการบูรณาการการปฏิบติังานภายใตค้ณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ในการป้องกนั

และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งสองคลสัเตอร์ ไดแ้ก่ คลสัเตอร์ หมู่ท่ี 4 
ตาํบลหนองโสน และ คลสัเตอร์หมู่ท่ี 13 ตาํบลสามง่าม  

2. เพื่อทราบถึงความเหมือน และความต่าง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการบูรณาการการฏิบติังาน
ภายใตค้ณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ของทั้งสองคลสัเตอร์ ไดแ้ก่ คลสัเตอร์ หมู่ท่ี 4 ตาํบลหนองโสน และ คลสัเตอร์หมู่ท่ี 13 ตาํบลสาม
ง่าม 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการภัยพบิัติ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นภยัพิบติัท่ีทัว่โลกกาํลงัเผชิญอยู ่การอุบติั

ของโรคระบาดน้ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั และไดก่้อให้เกิดความเสียหายอยา่งรวดเร็วทั้งต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน ดงันั้นเพื่อรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการ   
ภยัพิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียจากการเกิดภยัพิบติั  

ทวิดา กมลเวชช (2552, หน้า 340-392) ให้ความหมายของการบริหารจดัการภยัพิบติัและภาวะ
ฉุกเฉิน วา่หมายถึง การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินอนัเกิดจากส่ิงท่ีเป็นภยัทั้งธรรมชาติและมิใช่ธรรมชาติ เช่น 
อุทกภยั วาตภยั เป็นตน้ เม่ือเกิดภยัพิบติัหรือภาวะฉุกเฉิน รัฐจะตอ้งจดัระเบียบโครงสร้างและระบบการ
บริหารจดัการภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อม การตอบสนองและการ
ฟ้ืนฟูสภาวการณ์ภยัพิบติั โดยการบริหารจดัการภยัพิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 ) การบริหาร
จดัการระหวา่งหน่วยงาน 2) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงาน 3) ความสามารถฟ้ืนคืนจากภยั  
4) ความสามารถในการปรับตวั 5) การสร้งองคค์วามรู้แบบบูรณาการในการจดัการเก่ียวกบัภยั  6) สร้างการ
มีส่วนร่วมในระดบัต่างๆ 
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แนวคิดการจัดการเครือข่าย  
การท่ีจะบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาสาธารณภยัให้ประสบความสําเร็จนั้น จะตอ้งอาศยั

ความน่วมมือจากภาครัฐหลายหน่วยงาน  มิใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง เช่นเดียวกบัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือฯ ซ่ึงคือสาธารณภยัประเภทหน่ึง ท่ีจะตอ้งใชก้ารบูรณาการจดัการในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่าย 
และมีองคค์วามรู้เฉพาะดา้นหลากหลายสาขา เพราะเม่ือเกิดโรคระบาดหรือสาธารณภยั ย่อมส่งผลกระทบ
ในวงกวา้ง  

ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ดงันั้นจึงตอ้งมีบริหารจดัการในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่าย 
เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแกไ้ขปัญหาอยา่งรอบดา้น โดยอาศยัทรัพยก์รของหน่วยงานต่างๆ ใน
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

บีวีร์ (Bevir) (2552, น 121) การจดัการเครือข่าย เป็นแนวคิดการบริหารจดัการแบบใหม่ (New 
Governance) ท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบของความสัมพนัธ์ของตวัแสดง โดยนาํเอาองค์กท่ีมีความเช่ียวชาญ
แตกต่างกนั มาร่วมปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนั โดยท่ีแต่ละองคก์รไม่ไดสู้ญเสียความเป็นอิสระ
ในการจดัการองค์กรของตนเอง ดังนั้นการจดัการเครือข่าย จึงมีความสําคัญในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในทิศทางของการสร้างความร่วมมือเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ ตลอดจนนาํนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติั 
 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 
การศึกษาวิจยัการบูรณาการการปฏิบติังานของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  และระบบ

บญัชาการเหตุการณ์ อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผูศึ้กษาวจิยัไดศึ้กษาและดาํเนินการวจิยั ภายใตเ้ป็นกรอบในการศึกษาวเิคราะห์น้ี 
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ระเบียบวธิีวจิัย  
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้วิจัยค้นควา้เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มี

โครงสร้าง และวธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งโดยคดัเลือกดว้ยวิธีการแบบเจาะจง ทั้งหมดจาํนวน 15 คน ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั จากคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ และผูน้าํชุมชนท่ีมีบทบาทใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือฯ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทาํงาน ปัญหาและ
อุปสรรคของคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ไดแ้ก่ 

1) ผูแ้ทนจากอาํเภอสามง่าม        จาํนวน 4 คน 
2) ผูแ้ทนจากสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสามง่าม       จาํนวน 3 คน 
3) ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโสน และเทศบาลตาํบลสามง่าม   จาํนวน 2 คน 
4) ผูแ้ทนจากสถานีตาํรวจภูธรตาํบลสามง่ามและหนองโสน     จาํนวน 2 คน 
5) ผูน้าํชุมชน           จาํนวน 4 คน 
เคร่ืองมือวจัิยทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 

และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัไดร่้วมปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงคาํตอบงานวิจยัและการอภิปรายผลอนัตรงตามวตัถุประสงค์งานวิจยั  โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ แลว้กาํหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากคาํถามและ
วตัถุประสงค์งานวิจยั พร้อมได้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัด้วยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้าเพื่อ
พิจารณาความครบถว้น ความมีคุณภาพของขอ้มูล 

การเกบ็รวมรวบข้อมูล  
ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจาํแนกตามประเภทของขอ้มูล ดงัน้ี 
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิธีสัมภาษณ์ในเชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง และวิธีการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือฯ 
ในฐานะหน่ึงในคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ี จะทาํให้ไดรั้บ
ขอ้มูลในเชิงลึก เพื่อใชว้ิเคราะห์เช่ือมโยงให้เห็นถึงการบูรณาการการปฏิบติังานของคณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง บทบาท และหนา้ท่ีของ
ของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือฯ ตาม
กฎหมาย  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ การศึกษาเอกสาร วิธี

สัมภาษณ์ในเชิงลึก และวธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือเหล่าน้ี  
มารวบรวม วเิคราะห์ ขยายผล ภายใตแ้นวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวจิยั เพื่อตอบคาํถามงานวจิยั 
 

ผลการวจิัย  
 ภาพรวมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ี ตาํบลหนองโสน และตาํบลสาม
ง่าม อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร มีดงัน้ี 
 ตาํบลหนองโสน  
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ หมู่ท่ี 4 ตาํบลหนองโสน เป็นการแพร่ระบาดแบบคลสัเตอร์แรก
ของอาํเภอสามง่าม และจงัหวดัพิตร มีจุดเร่ิมตน้คือ พบผูป่้วยรายแรก ซ่ึงเป็นผูเ้ดินทางมาจากต่างจงัหวดัเพื่อ
เยี่ยมญาติ โดยท่ีไม่รู้ว่าตวัเองติดเช้ือไวรัส ผูป่้วยจึงได้มีการพบปะสังสรรค์ภายในเครือญาติ ซ่ึงทราบว่า
ตนเองติดเช้ือไวรัสหลงัจากกลบัมาพิจิตรประมาณหน่ึงสัปดาห์ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกวา้ง
ภายในหมู่บา้น จนตอ้งปิดหมู่บา้นเป็นระยะเวลา 14 วนั เพื่อจาํกดัการแพร่ระบาด ไม่ให้ผูค้นสัญจรเขา้ ออก
หมู่บา้น พร้อมกบัการคน้หาผูป่้วยเชิงรุก (Active case finding) และพบผูป่้วยรายใหม่ จาํนวน 16 ราย กบั ผู ้
สัมผสัเส่ียงสูงและเส่ียงตํ่า จาํนวน 321 ราย  

ตาํบลสามง่าม 
สําหรับการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือฯ ของหมู่ท่ี 13 ตาํบลสามง่าม เกิดจากพบผูป่้วยซ่ึงมีประวติั

เดินทางไปตลาดส่ีมุมเมือง เพื่อรับซ้ือผกัผลไมม้าขายท่ีตลาดสามง่ามและขายให้แก่ลูกคา้อาํเภอขา้งเคียง ซ่ึง
การซ้ือขายผกัผลไมด้งักล่าว ตอ้งใช้แรงงานหลายคน และแรงงานเหล่าน้ีมกัมีพฤติกรรมไม่สวมหน้ากาก
อนามยั เน่ืองจากเม่ือสวมหนา้กากอนามยัจะทาํให้หายใจลาํบากและทาํงานไม่สะดวก จึงทาํให้เกิดการแพร่
ระบาดแบบคลสัเตอร์ โดยพบผูป่้วยทั้งหมด จาํนวน 6 ราย สัมผสัเส่ียงสูงและเส่ียงตํ่า จาํนวน 144 ราย   
สําหรับการบริหารจดัการแบบบูรณาการของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ  ในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือฯ ภายใตพ้ระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขอ้กาํหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ้สั่งการของ ศบค.
มท. และคาํสั่งจงัหวดัพิจิตร อาทิ การกกัตวัผูป่้วย ผูเ้ส่ียงสูง 14 วนั การห้ามรวมตวัหรือจดักิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงต่อการแพร่ะโรคระบาด การจดัตั้งโรงพยาบาลสนาม ควบคุมการออกนอกเคะสถาน เป็นตน้ พบวา่ 
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คลัสเตอร์ตาํบลหนองโสน อยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นเขตติดต่อกับอาํเภอไทรงาม จังหวดักาํแพงเพชร 
ประกอบกบัประชาชนไปประกอบอาชีพท่ีต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหมี้การเดินทางเขา้ออกพื้นท่ีอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้เม่ือเกิดการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือฯ ภายในหมู่ท่ี 4 การควบคุมการเดินทางของ
ประชาชนเป็นไปค่อนขา้งลาํบาก ยิ่งไปกว่านั้นการท่ีมีการเดินทางเขา้ออกหมู่บา้นตลอดเวลาเป็นประจาํ 
ยอ่มทาํให้ประชาชนรู้สึกเคยชิน อีกทั้งหมู่บา้นดงักล่าวยงัมีสภาพสังคมแบบชนบท ผูค้นภายในหมู่บา้นมี
ความสนิทสนมและรู้จกัคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ดังนั้ นเม่ือมีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นท่ี จึงไม่แจ้งกับ
ผูใ้หญ่บา้น หรือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เพราะคนในชุมชนต่างเกรงใจกนัและกนั ดว้ยเหตุ
เหล่าน้ีคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จึงได้มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา พร้อมหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั โดยเร่ิมจาก กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ซ่ึงอยู่ในทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบั
ตาํบล กับทีมเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ ลงพื้นท่ีร่วมกัน เพื่อสอบสวนโรคพร้อมออกใบกักตวั 
สําหรับผูส้ัมผสัเส่ียงสูงกบัเส่ียงตํ่า หลงัจากจะส่งขอ้มูลทั้งหมด เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเส่ียง เพื่อหาแนวทางการป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือฯ ต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ ดงัน้ี 

1) มาตรการควบคุม เน่ืองจากหมู่ท่ี 4 มีการแพร่ระบาดในวงกวา้ง พบผูป่้วย จาํนวน  17 ราย 
ประกบักบัพื้นท่ีเป็นเขตติดต่อกบัจงัหวดักาํแพงเพชร และมีการสัญจรเขา้ ออก หมู่บา้น ตลอดเวลา ดงันั้น 
คณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จึงมาตรการควบคุมการเคล่ือนยา้ยคนอย่างเขม้งวด คือ ปิดหมู่บา้น
จาํนวน 14 วนั โดยจะมีทีมกฎหมาย ทีมปฏิบติัการ ทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบัตาํบล อนัประกอบไปดว้ย 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ปลดัประจาํตาํบล ร่วมกนับูรณาการตั้งจุดเวรยาม ออกตรวจลาดตะเวน
รอบหมู่บา้น เม่ือพบผูฝ่้าฝืนคาํสั่งของเจา้หนา้ท่ี กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นจะวา่กล่าวตกัเตือน และในกรณีท่ีไม่เช่ือ
ฟัง ก็จะดาํเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีปิดหมู่บา้น ยงัไม่พบผูฝ่้าฝืนจนตอ้งดาํเนินคดี เหตุท่ี
ตอ้งปิดหมู่บ้านไม่เพียงมีวตัถุประสงค์จาํกัดวงการเพียงระบาดเท่านั้น แต่ยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํการ
สอบสวนโรคภายในหมู่บ้าน โดยจะมีการบูรณาการระหว่างทีมปฏิบติัการ ทีมเฝ้าระวงัและประเมิน
สถานการณ์ ได้แก่ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ยงัไดจ้ดัตั้งสถานท่ีกกัตวัสําหรับผูส้ัมผสัเส่ียงสูง 
โดยมี ทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดับอาํเภอ ตาํบล ประกอบด้วย นายอาํเภอ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโสน กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น เป็นผูดู้แล
รับผดิชอบในการบริหารจดัการ และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโสน เป็นทีมการเงินและงบประมาณ 
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กบัทีมทรัพยากรและส่งกาํลงับาํรุง ในการสร้างสถานท่ีกกัตวั อีกทั้ง กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํชุมชนยงัได้
ตั้งจุดรวมนํ้ าใจตาํบลหนองโสน เพื่อเปิดรับบริจาคส่ิงของหรือเงิน ในการช่วยเหลือครอบครัวผูย้ากไร้ท่ีติด
เช้ือไวรัสฯ และผูส้ัมผสัเส่ียงสูงท่ีตอ้งกกัตวั 

2) มาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ เป็นโรคท่ีอุบติัใหม่ส่งผลให้ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือมีผูป่้วยภายในหมู่บา้นช้าวบ้านมกัจะเกิดความ
หวาดกลวัและตวัผูป่้วยหรือผูส้ัมผสัเกรงวา่ตนจะเป็นท่ีรังเกียจแก่ชมชน จึงปกปิดขอ้มูล ทาํให้การสอบสวน
โรคเป็นไปไดย้าก ดงันั้นคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จึงไดมี้มาตรการป้องกนัสร้างการรับรู้เก่ียวกบั
โรคระบาดท่ีถูกตอ้ง โดยมีทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบัอาํเภอ ทีมเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ทีม
ยุทธศาสตร์ ทีมส่ือสารความเส่ียง ในการจดัทาํขอ้มูลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยมีทั้ง
รูปแบบเอกสาร และเสียงตามสาย เพื่อให้กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลหนองโสน ประชาสัมพนัธ์ภายในชุมชน ตลอดจนลงพื้นท่ีรณรงคเ์ชิญชวนให้ประชาชน
เขา้รับวคัซีนป้องกนัไวรัสฯ  

จากแนวทางท่ีคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ไดก้าํหนดข้ึนทั้งสองมาตรการทาํให้สามารถ
จาํกดัวงการแพร่ระบาดของโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การแพร่ระบาดแบบคลสัเตอร์ในอนาคต แต่อยา่งไรก็ตามมาตรการดงักล่าว กลบัไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการเขา้รับวคัซีนของคนในชุมชนได ้อาจจะเพราะชาวบา้นยงัหวาดกลวัต่อผลขา้งเคียงของวคัซีน 

คลสัเตอร์ตาํบลสามง่าม เป็นการแพร่ระบาดท่ีพบในตลาดสด หมู่ท่ี 13 โดยการแพร่ระบาดเกิดจาก
การติดเช้ือไวรัสฯ ระหวา่งผูค้า้กบัลูกจา้งภายในตลาด จาํนวน 6 ราย แต่มีผูเ้ส่ียงสูงและเส่ียงตํ่าจาํนวนมากถึง 
144 ราย เน่ืองจากผูติ้ดเช้ือเป็นพ่อคา้ จึงมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นมากมาย และตลาดเป็นสถานท่ี ท่ีมีคนเขา้
ออกจาํนวนมากกระจายไปหลายหมู่บา้นของตาํบลสามง่าม แต่เน่ืองจากพื้นท่ีระบาดดงักล่าวอยู่ในเขต
ชุมชนเมือง และเป็นย่านเศรษฐกิจ จึงไม่สามารถปิดหมู่บ้านได้หรือสร้างสถานท่ีกักตัวได้ ดังนั้ น
คณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จึงไดป้ระชุมหารือ เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยมีทีมเฝ้าระวงัและ
ประเมินสถานการณ์ และทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบัตาํบล ในการจดัทาํขอ้มูลเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึง
หลงัจากการประชุมหาหรือ ท่ีประชุมไดมี้มติกาํหนดมาตรการ ดงัน้ี  

1) มาตรการควบคุม คือให้ปิดตลาดเป็นเวลา 7 วนั ตั้ งจุดคดักรองการค้นหาผูป่้วยเชิงรุก และ
สอบสวนโรค โดยมีทีมปฏิบติัการ และทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบัตาํบล ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล
สามง่าม กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
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เป็นผูรั้บผิดชอบ พร้อมกบัให้ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ประชาสัมพนัธ์แจง้เหตุวา่พบผูป่้วยติดเช้ือไวรัสฯ ท่ีตลาด
สด ใหผู้ท่ี้มาตลาดสดในช่วงเวลาท่ีระบาดมาคดักรองประเมินความเส่ียง เน่ืองจากการสอบสวนโรค ผูป่้วย
ไม่สามารถบอกขอ้มูลไดว้า่มีการพบปะกบับุคลใดบา้ง นอกจากน้ียงัให้ทีมทรัพยากรและส่งกาํลงับาํรุง กบั
ทีมผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ระดบัตาํบล มาทาํการฉีดพน่ยาฆ่าเช้ือในตลาด และบา้นผูป่้วย พร้อมกบันาํผูส้ัมผสั
เส่ียงสูงเขา้รับการกกัตวัยงัสถานกกัตวัส่วนกลางของจงัหวดั 

2) มาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ คือ สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการแพร่ระบาดของ
โรคท่ีถูกต้อง โดยมีทีมผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์ระดับอาํเภอ ทีมเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ ทีม
ยุทธศาสตร์ ทีมส่ือสารความเส่ียง ในการจดัทาํขอ้มูลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยมีทั้ง
รูปแบบเอกสาร และเสียงตามสาย เพื่อให้กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นเทศบาล
ตาํบลสามง่าม ประชาสัมพนัธ์ภายในชุมชน ตลอดจนลงพื้นท่ีรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเขา้รับวคัซีน
ป้องกนัไวรัสฯ 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเราจะเห็นไดว้่า กระบวนการทาํงานและการบูรณาการของคณะกรรมการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินฯ ในพื้นท่ีตาํบลหนองโสนและตาํบลสามง่าม ต่างมีทั้งความเหมือนและความต่าง ซ่ึงผูว้ิจยัได้
จาํแนกออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1. การมอบหมายงานแก่หน่วยงานต่างๆ ของสองพื้นท่ี มีความเหมือนกนั คือ เม่ือพบการแพร่
ระบาด คณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จะมีการประชุมหารือ เพื่อกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
แลว้จะแบ่งงานให้แต่ละหน่วยงาน โดยงานควบคุมมวลชน ตรวจตราพื้นท่ี คอยสอดส่องผูฝ่้าฝืนคาํสั่งของ
เจา้พนกังานควบคุมโรค จะมีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นหลกั และเม่ือพบผูฝ่้าฝืนจะดาํเนินการตกัเตือน แต่ถา้
หากไม่ปฏิบติัตาม จะแจง้ไปยงัตาํรวจ เพื่อว่ากล่าวตกัเตือนอีกคร้ัง ถา้หากพบไม่เช่ือฟังก็จะดาํเนินคดีตาม
กฎหมาย ซ่ึงทั้งสองคลสัเตอร์ไม่พบผูฝ่้าฝืน งานบริการดา้นขอ้มูลการแพร่ระบาด เพื่อนาํขอ้มูลมาประเมิน
สถานการณ์ความเส่ียง การสอบสวนโรค และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้ประชาชนรับทราบ จะมี
สาธารณสุขอาํเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล โรงพยาบาลสามง่าม เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั งาน
สนบัสนุนงบประมาณ ไม่วา่จะเป็นสร้างสถานท่ีกกัตวั บริการจดัส่งผูป่้วย ผูส้ัมผสัเส่ียงสูง ตลอดจนอุปกรณ์
ท่ีใช้ป้องกนัไวรัส เช่น หน้ากากอนามยั แอลกฮอล์ จะเป็นองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนงานด้าน
อาํนวยการ ประสานงาน และร่วมลงพื้นท่ีเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง อาํเภอจะเป็น
หน่วยงานหลกั พร้อมดว้ยกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สาธารณสุข 
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ความต่าง คือ ตาํบลหนองโสน การสอบสวนโรค และตรวจติดตามผูส้ัมผสัเส่ียงสูงจะมอบหมายให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหนองโสน และกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ของตาํบลหนองโสนจะมีบทบาทใน
การสร้างสถานท่ีกกัตวัประจาํหมู่บา้น แต่ตาํบลสามง่าม การสอบสวนโรค จะมอบหมายโรงพยาบาลสาม
ง่าม และไม่มีการตรวจติดตามผูส้ัมผสัเส่ียงสูง เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะถูกส่งตวัไปยงัสถานท่ีกกัตวัส่วนกลาง
ของจงัหวดั เน่ืองจากพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนเมืองท่ีแออดัจึงไม่สามารถหาพื้นทีส่วนกลางในการจดัตั้ง
สถานท่ีกกัตวัได้ นอกจากน้ีตาํบลสามง่าม กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น จะมีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้
สัมผสัผูป่้วยมาตรวจหาเช้ือไวรัส แต่ตาํบลหนองโสน กลบัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล
และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น เพราะแต่ละคลสัเตอร์มีลกัษณะการแพร่ระบาดท่ีแตกต่างกนั 

2 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด มีความเหมือน คือ ทั้งตาํบลหนองโสนและสามง่าม ต่างมีการ
ตรวจคน้หาเช้ือไวรัสฯ เชิงรุก และมีการสอบสวนโรคอยา่งรวดเร็ว แต่ตาํบลสามง่ามจะไม่มีการปิดหมู่บา้น 
เพื่อจาํกดัคนเข้า ออก และไม่มีการตั้งสถานท่ีกักตวัภายในหมู่บ้าน 3 มาตรการป้องกนั ทั้ งสองตาํบลมี
มาตรการป้องกนัท่ีเหมือน คือ มีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัโรคติดเช้ือฯ และการเขา้รับ
วคัซีน แต่ผลการตอบรับในการฉีดวคัซีนตาํบลสามง่ามกลบัมีมากกวา่ตาํบลหนองโสนอยา่งมาก  

จากการบริหารจดัการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ ทั้งสองคลสัเตอร์ เราจะ
เห็นได้ว่ามีหน่วยงานภาครัฐท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านหลายหน่วยงาน ประกอบไปด้วย อาํเภอสามง่าม 
สาธารณสุข ตาํรวจ ซ่ึงมีการปฏิบติังานแบบบูรณาการร่วมกนัในรูปแบบคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
ฯ ซ่ึงโครงสร้างภายในจะมีการจดัการแบบเครือข่าย ภายใตอ้การปัญหาการของนายอาํเภอ โดยจะมีการแบ่ง
งานกันทาํ มีการแลกเปล่ียนข้อมูล ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานย่อยตลอดเวลา ผ่านการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ ให้
เหมาะสมกบับริบทของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงการบริหารจดัการดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเครือข่าย
ของ Bevir (2552, น 121) ท่ีกล่าววา่การจดัการเครือข่ายเป็นการปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของหน่วยงานรัฐ
เป็นความสัมพนัธ์เชิงร่วมมือ ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคญัในการตดัสินใจกาํหนดนโยบาย จนนาํนโยบายไป
ปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

อีกทั้งเม่ือพิจารณากระบวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ จะเห็นไดว้า่ใน
ทุกกระบวนการจะมีการประสานงานกันตลอดเวลา เพื่อให้มีการรับรู้ข้อมูลท่ีตรงกันอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาแนวทางการบริหารจดัการโรคระบาดไดอ้ยา่งสมดุล
สอดคลอ้งกบันโยบายของส่วนกลางและสภาพบริบทภายในชุมชน พร้อมกบัส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคระบาดท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดการตระหนกัรู้และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
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ฟ้ืนฟูชุมชนจากการเกิดโรคระบาด ดงัท่ี ทวิดา กมลเวชช (2551 , หนา้ 4-6)  ไดช้ี้ให้เห็นถึงความสําคญัใน
การจดัระเบียบโครงสร้างหน่วยงานรัฐและระบบการบริหารจดัการภยั เม่ือเกิดภยัพิบติัหรือภาวะฉุกเฉินท่ี
เปรียบเสมือนกลไกลความสาํคญั ในการเพิ่มขีดความสามารถของการบรรเทาความเดือดจากดภยัพิบติั และ
หากมีการจดัระเบียบโครงสร้างและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพจะทาํให้เกิดการฟ้ืนฟูสภาวการณ์ภยั
พิบติัไดร้วดเร็วมายิง่ข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรค 
 เน่ืองจากเป็นโรคอุบติัใหม่ ซ่ึงแพร่ระบาดไดโ้ดยง่ายและรวดเร็วในวงกวา้งยอ่มทาํให้ประชาชนต่ืน
ตระหนกประกอบกับขาดความรู้ความเข้าใจ จึงส่งผลให้บางคร้ังประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
สอบสวนโรคมีการปิดบงัขอ้มูลส่วนตวั ผูส้ัมผสัเส่ียงสูง หรือผูป่้วย เม่ือไม่ทราบวา่ตนเองเป็นผูป่้วยหรือผู ้
สัมผสัเส่ียงสูงก็จะใชชี้วติประจาํวนัอยา่งปกติ ส่งผลใหเ้ม่ือเกิดการแพร่ระบาดจะยากต่อการควบคุมและตอ้ง
ใชท้ั้งงบประมาณและบุคลากรจาํนวนมากในการปฏิบติังาน อีกทั้งในช่วงระยะแรกท่ีพบผูป่้วยติดเช้ือคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ผูป่้วยเขา้มารักษาหรือสร้างสถานกกัตวั โรงพยาบาลสนามในพื้นท่ี ด้วยเหตุท่ี
เกรงว่าจะนาํเช้ือไวรัสมาแพร่ระบาดในชุมชน หรือแมก้ระทัง่การรณรงค์ให้ประชาชนเขา้รับวคัซีนเพื่อ
ป้องกนัไวรัส แต่ประชาชนกลบัไม่ใหก้ารตอบรับ เพราะมีความเช่ือท่ีวา่ถา้หากฉีดวคัซีนอาจมีผลขา้งเคียงท่ี
รุนแรงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ดว้ยเหตุเหล่าน้ีจึงทาํใหก้ารป้องกนัและควบคมการแพร่ระบาดฯ เป็นไปอยา่ง
ยากลาํบาก 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนไดโ้ดยง่าย จึงทาํให้มีผูป่้วย
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและกระจ่างไปทุกพื้นท่ี ประกอบกบัเม่ือพบผูป่้วย หน่วยงานรัฐจะตอ้งเขา้มาดาํเนินการ
สอบสวนโรคกบัผูป่้วย เพื่อคดักรองผูส้ัมผสัเส่ียงสูงและผูส้ัมผสัเส่ียงตํ่า  แล้วนาํบุคคลเหล่าน้ีเขา้สถาน
กกักนัของรัฐ ซ่ึงทั้งในระหวา่งท่ีสอบสวนโรคและผูส้ัมผสัเขา้กกัตวั จะตอ้งใช้บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะจาํนวนมาก อาทิ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีกู้ภ ัย เป็นต้น แต่ด้วยพื้นท่ีมี
บุคคลากรไม่เพียงพอ จึงทาํให้การสอบสวนโรคเป็นไปอยา่งล่าช้า และอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดใน
พื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

โครงสร้างภายในของคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ การแบ่งงานออกเป็นหลายหน่วยงาน  
บางหน่วยงานกลบัพบวา่มีหนา้ท่ีทบัซอ้นกนัหลายหน่วย  ทั้งท่ีบางหน่วยงานสามารถยุบรวมกนัได ้เช่น ทีม
การเงินและงบประมาณควบรวมกบัทีมทรัพยากรและส่งกาํลงับาํรุง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบวา่ผูป้ฏิบติังาน
เป็นคนเดียวกัน ส่งผลให้ ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการท่ีมีหน่วยงานย่อยมาก
จนเกินไป ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงสร้างของคณะ
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กรรมการฯ จึงทาํใหก้ารตดัสินใจแกปั้ญหาอาจจะเกิดความล่าชา้ รวมถึงเกิดการสับสนของเจา้หนา้ท่ีระหวา่ง
ปฏิบติังาน  
 ในการป้องกันตลอดจนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จาํเป็น
จะตอ้งใช้งบประมาณแทบจะทุกกระบวนการ เช่น ตั้งแต่การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัโรค
ระบาด การคดักรองสืบสวนโรค การนาํผูป่้วย ผูส้ัมผสัเส่ียงสูง เขา้รักษาหรือเขา้สถานกกัตวัของรัฐ การ
จดัตั้งศูนยพ์กัคอย โรงพยาบาลสนาม เป็นตน้ แต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีใช้ในการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่ระบาดฯ มีอย่างจาํกดั จึงส่งผลให้ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการใน
ดา้นต่างๆ ขาดความคล่องตวั ประกอบกบัระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความซบัซ้อนหลายขั้นตอนทาํ
ใหบ้า้งคร้ังเกิดความล่าชา้ในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับโครงสร้างภายในของคณะกรรมการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ โดยลดจาํนวนหน่วยงานยอ่ย

ใหน้อ้ยลง เพื่อความรวดเร็วและไม่ทบัซอ้นในการปฏิบติังาน 
2. ควรปรับปรุงลดระเบียบขอ้กฎหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ภาวะฉุกเฉิน 
3. ควรเพิ่มงบประมาณในการป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ โดยเฉพาะดา้น

บุคลลากรและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
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การศึกษาเปรียบเทยีบการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ก่อนและหลงัการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินฯ 2)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ 3) 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเปล่ียนแปลงการเมืองระดบัชาติ  ท่ีมีต่อการบริหารจดัการองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน โดยผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั รวมทั้งส้ิน 20 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
เอกสาร 

ผลการศึกษาพบว่า 1)รัฐบาล คสช. พยายามลดอาํนาจและบทบาทของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แลว้รวม
อาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ(อบต.
แม่สาบ) ดงัน้ี ดา้นการบริหารงานบุคคล ไดอ้อกประกาศให้ส่วนกลางเขา้มาจดัสอบบรรจุขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งบรรจุใหม่และสายผูบ้ริหาร ด้านการบริหารงบประมาณ มีการจดัสรรงบประมาณท่ีกาํหนด
วตัถุประสงคจ์ากรัฐบาลกลางผ่าน ‚งบอุดหนุนทัว่ไป๑ และจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติม ผา่น ‚งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ๑ ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรหรือวสัดุอุปกรณ์ ออกระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานครุภณัฑ์
ประเภทต่างๆ เพื่อควบคุมการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยภาครัฐรวมทั้ง อปท. ดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ คสช.
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ประกาศงดให้มีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 2)
ระบบราชการแบบรัฐรวมศูนย ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการ อบต.แม่สาบ 3)
รัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศ ถา้เป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนยอ่มให้ความสําคญักบัการ
กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินมากกวา่รัฐบาลท่ีมาจากการยดึอาํนาจรัฐประหาร 
 

ค าส าคญั : การบริหารจดัการ, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, การรัฐประหาร, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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บทน า 
นับตั้ งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. นําโดยพลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา หวัหนา้ คสช.ไดก้ระทาํการรัฐประหาร ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 เป็นอนัตอ้งส้ินสุดลง ต่อมา คสช.ไดมี้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชัว่คราว) พ.ศ. 2557 แทน พร้อมน้ียงัไดอ้อกประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 เม่ือ
วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กาํหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีครบวาระหรือพน้จาก
ตาํแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้งดการจดัให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นไป
ก่อนจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ผูบ้ริหารและส.อบต.แม่สาบ ยงัคงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อเน่ือง
มาถึงปัจจุบนั ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นมาตรการแรกๆท่ีรัฐบาล คสช. ใช้อาํนาจเหนือประชาชนตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน 
และยงัมีความพยายามท่ีจะลดบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทิ้งดว้ยการรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง 
และสั่งการผา่นกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
 การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 นอกจากจะเป็นการลดบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทัว่ประเทศลงแล้ว ยงัเป็นการรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง และพยายามบีบบงัคบัให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งและประกาศต่างๆ ของ คสช. ทั้งในดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นการบริหารงานบุคคล  
ดา้นงบประมาณ  ดา้นการจดัการทรัพยากร  และดา้นการบริหารจดัการ ส่งผลให้การบริหารจดัการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปล่ียนแปลงไป และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มอาํนาจรัฐบาลส่วนกลาง และลดอาํนาจของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินลงอยา่งแทจ้ริง 
 การวิจยัน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนและ
หลงัการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในพื้นท่ี อบต.แม่สาบ ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงแห่ง
เดียวในอาํเภอสะเมิงท่ีมีการดาํเนินงานดา้นระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน โดยสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
การแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 มีเจ้าหน้าท่ีการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทยท่ี์ผา่นการฝึกอบรมดา้นการแพทยฉุ์กเฉินและพร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีตลอด 24 ชัว่โมง และการบริหาร
จดัการโรงเรียนอนุบาลสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียน    แม่สาบดรุณศึกษา ว่ามีการบริหาร
จดัการท่ีแตกต่างกนัในด้านใด มีนโยบาย ขอ้สั่งการของรัฐบาล คสช.ดา้นใดบา้งท่ีมีความพยายามจะลด
บทบาทของ อปท.และอาํนาจของประชาชนในท้องถ่ิน และมีปัจจยัใดบ้างท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนตาํบลแม่สาบ อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนและหลังการ

รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ของ อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก่อน
และหลงัการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ในพื้นท่ี อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเปล่ียนแปลงการเมืองระดบัชาติ ท่ีมีต่อการบริหารจดัการองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการรวมศูนย์อ านาจ 
 การรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนย์กลางเป็นแนวทางสําคญัของการปกครองในรัฐหน่ึงๆ เพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างมีเอกภาพ รัฐบาลกลางจะเป็นผูท่ี้เขา้มามีหน้าท่ีหลกัในการรักษาความมัน่คง 
ควบคุมระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการเขา้ไปกาํกบัดูแลกิจการอ่ืนๆ ทุกๆดา้นภายในรัฐ เพื่อให้สามารถพฒันา
ไปสู่ความเป็นอารยะและทดัเทียมนานาอารยประเทศ ซ่ึงนกัวชิาการไดใ้หค้าํนิยาม ความหมายไว ้ดงัน้ี 

โกวิทย ์พวงงาม, 2546 นิยามวา่ การรวมศูนยอ์าํนาจ(Centralization)  คือ  การจดัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยรวมอาํนาจการปกครองไวท่ีหน่วยบริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม 
หรือทบวงการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ) และมีเจา้หน้าท่ีของราชการส่วนกลาง เป็นผูด้าํเนินการทัว่ทั้งประเทศ 
โดยใหข้ึ้นต่อกนัตามลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชา 

ชูศกัด์ิ เท่ียงตรง, 2520 อา้งถึงในชยุตม์ พนัทรัพย,์ 2556 นิยามวา่ การรวมศูนยอ์าํนาจการปกครอง 
คือ การปกครองท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลกลาง ไดแ้ก่ กระทรวง 
ทบวงการเมืองต่างๆ ของรัฐ และมีเจา้หน้าท่ีจากราชการส่วนกลางท่ีข้ึนตรงต่อกนัตามลาํดบัชั้นของการ
บงัคบับญัชา เป็นผูด้าํเนินการปกครองทั้งอาณาเขตของประเทศ 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
สมคิด บางโม, 2548 อา้งถึงใน นิตยร์ดี ใจอาษา, 2555 นิยามความหมายของการบริหารจดัการ แยก

เป็น 2 คาํ คือ การบริหาร (Administration) หมายถึง การบริหารราชการหรือการจดัการเก่ียวกบันโยบาย และ
อีกคาํหน่ึง คือ การจดัการ (Management) นิยมใช้กบัการบริหารธุรกิจของเอกชนหรือการดาํเนินการตาม
นโยบายท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัในการบริหารจดัการมีองค์ประกอบสําคญั 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย 1. คน (Man)    
2. เงิน (Money)  3. ทรัพยากร (Material) และ  4. การบริหารจดัการ (Management)  

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง 
โกวิทย ์พวงงาม, 2554 อา้งถึงใน ดาวนภา เกตุทอง, 2563 นิยามวา่การกระจายอาํนาจการปกครอง 

หมายถึง การท่ีองค์กรซ่ึงมีอาณาเขต มีความเป็นอิสระในการปกครองและการบริหารจดัการตนเอง  มี
ประชาชน มีอาํนาจหนา้ท่ี มีรายไดต้ามกฎหมาย รวมทั้งมีอาํนาจหน้าท่ีให้บริการดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชน 
ซ่ึงประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาชุมชน ซ่ึงอาจกระทาํ
ผา่นตวัแทนของประชาชน 

การกระจายอาํนาจการปกครองสู่องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การท่ีรัฐบาลให้อิสระในการ
กาํหนดนโยบายการปกครอง  มีอาํนาจในการบริหารงานต่างๆ ภายในองคก์ร สามารถกาํหนดนโยบายการ
ปกครองด้วยตนเอง มีอิสระด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและการคลงั รวมทั้งมีอาํนาจ



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 683 PSPARN 2022  

หนา้ท่ีของตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยมีนายกเทศมนตรีซ่ึงเป็น ตวัแทนท่ีไดรั้บ
เลือกจากประชาชนให้ทาํหน้าท่ีในการบริหารงาน เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและเพื่อประโยชน์สุขโดยรวมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยรัฐบาลทาํหนา้ท่ีเป็น
เพียงผูก้าํกบัดูแลภายใตก้รอบของกฎหมาย (ดาวนภา เกตุทอง, 2563) 
 

วธิีการวจิัย 
การทาํวจิยัน้ี  ผูว้จิยักาํหนดระเบียบวธีิวจิยั  ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  กลุ่มผูน้าํ

ชุมชน กลุ่มขา้ราชการและพนักงาน และกลุ่มตวัแทนประชาชน ซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
บริหารจดัการของ อบต.แม่สาบ จาํนวนกลุ่มละ 5 คน รวมทั้งส้ิน 20 คน  

2. ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวจิยั ดงัน้ี 
- สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ทั้ง 20 คน โดยใชค้าํถามปลายเปิด เช่น 

ท่านคิดวา่การบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ ก่อนและหลงัการรัฐประหาร   22 พฤษภาคม 
2557 มีความแตกต่างกนัหรือไม่  มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองค์การ
บริหารส่วนตาํบลแม่สาบ ก่อนและหลงัการรัฐประหารฯ เป็นตน้ เพื่อชกัชวนโน้มน้าวและกระตุน้ให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัเกิดความสนใจและรู้สึกมีส่วนร่วม นาํไปสู่การตอบคาํถามการวจิยั 

- เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ
กฎหมายและหนงัสือสั่งการต่างๆ ของรัฐบาลก่อนและหลงั การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลแลว้เสร็จ นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
ended Question) โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นาํเสนอ
เป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูต้อบคาํถามปลายเปิด 
 

ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาค้นควา้จากเอกสารหลกัฐานชั้นตน้และสัมภาษณ์เบ้ืองต้นกบักลุ่มขา้ราชการและ
พนกังาน อบต.แม่สาบ พบวา่  
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1. นบัตั้งแต่ คสช. กระทาํการรัฐประหารยึดอาํนาจรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง และจดัตั้งรัฐบาล
ภายใต้การควบคุมของ คสช. พร้อมทั้งออกกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่
ประเทศ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ ดงัน้ี ด้านการบริหารงานบุคคล รัฐบาล คสช. ได้ลด
บทบาทและจาํกัดอาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แล้วรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนย์กลาง ด้วยการออกประกาศให้
ส่วนกลาง (คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนัพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน) จดัให้มีการสอบบรรจุขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินทั้งขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินบรรจุใหม่และขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสายงานผูบ้ริหาร ซ่ึงช่วงก่อน
การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 หากทอ้งถ่ินใดมีตาํแหน่งวา่ง ก็สามารถเปิดสอบบรรจุขา้ราชการเองได ้ 
ในส่วนของการโอนยา้ยขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.)ใดมีการรายงาน
ตาํแหน่งว่าง และขอใชบ้ญัชีไปยงัส่วนกลางแลว้ จะไม่สามารถเปิดรับโอนยา้ยผูท่ี้มีความประสงคม์าดาํรง
ตาํแหน่งเองได ้จนกว่าส่วนกลางจะส่งผูท่ี้สอบผา่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ตาํแหน่งว่างนั้น ส่งผลให้อปท.
ขาดอตัรากาํลงัท่ีจะตอบสนองต่อภารกิจและการให้บริการประชาชน ซ่ึงจากเดิมสามารถรับโอนยา้ยได้
ตลอดเวลาท่ีมีตาํแหน่งวา่งและสามารถเปิดสอบเองได ้ ดา้นการบริหารงบประมาณ ภายหลงัการรัฐประหาร 
รัฐบาล คสช. ไดพ้ยายามลดบทบาทและอาํนาจในการตดัสินใจใช้งบประมาณของ อปท. ดว้ยการจดัสรร
งบประมาณท่ีถูกกาํหนดวตัถุประสงคเ์รียบร้อยแลว้จากรัฐบาลกลางผ่านงบประมาณท่ีเรียกวา่ ‚งบอุดหนุน
ทัว่ไป๑ และหาก อปท.ใดตอ้งการงบประมาณเพื่อไปพฒันาพื้นท่ี จะตอ้งจดัทาํโครงการเพื่อเสนอขอรับ
งบประมาณ ผา่นงบประมาณท่ีเรียกวา่ ‚งบอุดหนุนเฉพาะกิจ๑ จากส่วนกลาง(กระทรวง กรมต่างๆ) ซ่ึงก่อน
หน้าน้ีรัฐบาลกลางจะตอ้งจดัสรรงบประมาณให้แก่ อปท.ในสัดส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด โดยอาํนาจการ
ตดัสินใจอยูท่ี่ผูบ้ริหารและสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนในทอ้งถ่ิน ดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรหรือวสัดุอุปกรณ์ ภายหลงัการรัฐประหาร รัฐบาล คสช. ได้พยายามเข้ามา
เปล่ียนแปลงแนวทางการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยภาครัฐรวมทั้ง อปท. ดว้ยการออกระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานครุภณัฑป์ระเภทต่างๆ รวมทั้งหนงัสือสั่งการ เพื่อให้หน่วยงานดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้ไดม้าซ่ึง
ทรัพยากร วสัดุอุปกรณ์ พสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ อยา่งมีมาตรฐานและมีความสุจริตโปร่งใส รวมทั้งป้องกนัการ
ถูกตั้งขอ้สังเกตจากหน่วยงานตรวจสอบ ถึงแมว้า่รัฐบาล คสช.จะพยายามเขา้มาจดัระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ แต่ตัวรัฐบาลกลางเองกลับมีการเปล่ียนแปลงข้อสั่งการต่างๆอยู่บ่อยคร้ัง จนทาํให้เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานเกิดความสับสน และถูกทว้งติงจากหน่วยตรวจสอบอีกดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ 
นบัตั้งแต่ท่ีรัฐบาล คสช.ไดเ้ขา้มาบริหารประเทศ ไดอ้อกประกาศให้ อปท.ทัว่ประเทศ  งดให้มีการเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ทีมผูบ้ริหารและสมาชิก 
อบต.แม่สาบยงัคงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง  ซ่ึงจากเดิมตอ้งจดัให้มีการ
เลือกตั้งตามวาระทุกๆ 4 ปี ต่อมารัฐบาล คสช.ยงัไดอ้อกกฎหมายใหล้ดจาํนวนสมาชิก อบต.จากเดิมสามารถ
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มีไดห้มู่บา้นละ 2 คน เหลือเพียงหมู่บา้นละคนเท่านั้น ถือเป็นการลดอาํนาจของประชาชนในการตดัสินใจ
เลือกตวัแทนเขา้มาพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้การบริหารจดัการ อบต.แม่สาบ ก่อนและหลงัการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 
2557 คือ ระบบราชการแบบรัฐรวมศูนย ์ท่ีควบคุมและสั่งการผา่นหน่วยงานต่างๆตามลาํดบั ประกอบดว้ย 1)
รัฐบาล คสช. ออกระเบียบ กฎหมาย เพื่อควบคุมผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินให้ดาํรงตาํแหน่ง 
สืบทอดอาํนาจต่อไปจนกวา่จะมีการกาํหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่   2) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขนั
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มาควบคุมและลดทอนอาํนาจในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดา้นการบริหารจดัการบุคคล ส่งผลให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบขาดแคลนบุคลากรเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 3)กระทรวงมหาดไทย พยายามออกระเบียบ กฎหมายต่างๆมากมาย เพื่อ
ควบคุมและจาํกดัสิทธิ เสรีภาพในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมกัอา้งวา่กระทาํไป
เพื่อความประหยดั โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 4) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ควบคุมและสั่งการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผ่านส่วนราชการส่วนภูมิภาค ทาํให้การบริหารจดัการ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดความล่าชา้ อีกทั้งยงัเป็นหน่วยงานท่ีรับภารกิจมาจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
โดยอา้งการถ่ายโอนภารกิจและการบูรณาการทาํงานร่วมกนั ส่งผลให้เกิดการทาํงานซํ้ าซ้อนและทบัซ้อน
ภารกิจกนั 
 3. การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั
รัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศว่าจะตระหนักถึงความสําคญัของการกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ินมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงแน่นอนวา่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของพี่นอ้งประชาชนยอ่มให้ความสําคญัและมอบหมายให้
ทอ้งถ่ินมีบทบาทหนา้ท่ีในการตอบสนองการให้บริการประชาชนอยา่งเต็มท่ี เพื่อช่วยลดแรงปะทะระหวา่ง
รัฐบาลและประชาชน แต่รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารย่อมมีความตอ้งการรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง 
เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและสามารถสั่งการได้โดยท่ีปราศจากการคดัค้านหรือการต่อรอง ดังนั้น
รัฐบาลท่ีจดัตั้งข้ึนโดยคณะรัฐประหารยอ่มไม่ใหค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินอยา่งส้ินเชิง 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คร้ังน้ี ถือได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้
พยายามเขา้ควบคุมอาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง แลว้สั่งการผา่นกระทรวง กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน รวมถึงจงัหวดัและอาํเภอ (โกวิทย ์พวงงาม, 2546) โดยท่ีทอ้งถ่ินไม่สามารถ
ตดัสินใจหรือวางแผนเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองไดเ้หมือนในอดีต อีกทั้งยงัพยายามลดบทบาทของ



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 686 PSPARN 2022 

ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการตดัสินใจเลือกตวัแทนเพื่อเขา้มาพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง ยาวนานถึง 8 
ปีนบัตั้งแต่กระทาํการรัฐประหาร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สาบ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งหน่ึง มีฐานะเป็น นิติบุคคล 
มีอาํนาจหนา้ท่ี มีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษี รวมทั้งมีอาํนาจหนา้ท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
(โกวิทย ์พวงงาม, 2554 อา้งถึงใน ดาวนภา เกตุทอง, 2563) แต่ภายหลงัรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 
ไดรั้บผลกระทบในการบริหารจดัการองค์กร ทั้งด้านการบริหารจดัการบุคคล  ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินถูกลด
บทบาทในการตดัสินใจรับโอนยา้ยขา้ราชการดว้ยตนเอง โดยจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัจงัหวดัก่อน จึงจะโอนยา้ยขา้ราชการได ้การบริหารจดัการงบประมาณ 
ซ่ึงภายในหน่วยงานจะตอ้งมีศกัยภาพอยา่งสูงในการขอรับงบประมาณจากส่วนกลาง การบริหารจดัการวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงานจะตอ้งศึกษาข้อมูล และจดัซ้ือจดัจ้างอย่างประหยดัและคุ้มค่า และการ
บริหารจดัการ ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิในการเลือกตวัแทนท่ีมีศกัยภาพ และพร้อมทาํงานดา้นการพฒันา 
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (สมคิด    บางโม, 2548 อา้งถึงใน นิตยร์ดี ใจอาษา, 2555)  
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย  
รัฐบาลกลางควรกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ กระจายทั้ง

การบริหารจดัการบุคคล การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และการบริหาร
จดัการ เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมในการจดับริการสาธารณะและการตอบสนอง
ความตอ้งการแก่ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ย่างทนัทว้งที ส่งผลดีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ิน 
โดยให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถเสนอแนวคิด สามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ิน และสามารถ
ตดัสินใจในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง และถา้การบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ินแต่ละทอ้งถ่ินดี ยอ่มส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ สามารถลดความซํ้ าซ้อน
ในการให้บริการประชาชนในพื้นท่ี และสามารถลดความทบัซ้อนภารกิจระหวา่งหน่วยงานราชการดว้ยกนั
เองดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่านซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ
เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักระบวนการต่อสู้และบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ดังกล่าวซ่ึงมีความเข้มแข็งของระบบเครือญาติและอตัลักษณ์ทางชาติพนัธ์ุสูงโดยมีประเด็นสําคญัใน
การศึกษาวา่ในการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าวปรากฏลกัษณะของการสร้าง
เครือข่ายอาํนาจการเมืองทอ้งถ่ินหรือไม่ อย่างไร และ กลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าวมีบทบาททางการเมืองในเขต
เทศบาลตาํบลงอบอยา่งไร โดยอาศยัการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทั้งเอกสาร/งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัการเมืองทอ้งถ่ินของ
ชาติพนัธ์ุมง้ กลุ่มผูอ้าวโุสของชาติพนัธ์ุมง้ กลุ่มประชากรผูมี้สิทธิเลือกตั้งของชาติพนัธ์ุมง้ และกลุ่มผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน/ผูน้าํชุมชน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบภายใตแ้นวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ผลจากการศึกษาพบวา่ในกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบล
งอบ อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน มีการสร้างเครือข่ายอาํนาจการเมืองท้องถ่ินอย่างไม่เป็นทางการใน 2 
ลกัษณะ คือ 1) เครือข่ายอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เพื่อนาํผลประโยชน์ทางการเมืองมาสู่ประชากรชาติพนัธ์ุมง้ 2) เครือข่าย
พนัธมิตรทางการเมืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์เชิงอุปถัมภ์ทาง
การเมืองระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้กบันกัการเมืองทอ้งถ่ินจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีมีผลประโยชน์ทางการเมือง
ต่างตอบแทนกนัและกนั นอกจากน้ีผลจากการศึกษายงัพบว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบมี
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บทบาททางการเมืองท่ีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การมีฐานคะแนนเสียงสําคญัทางการเมืองในพื้นท่ี 2) การ
มีเครือข่ายการเมืองท่ีเขม้แข็ง 3) การมีผูแ้ทนในสภาทอ้งถ่ินจาํนวนหลายท่ีนัง่จนกลายเป็นเสียงสําคญัใน
สภา และ 4) การมีนกัการเมืองอยูใ่นตาํแหน่งสาํคญัของฝ่ายบริหารเทศบาล   
 

ค าส าคัญ: เครือข่ายอาํนาจการเมืองทอ้งถ่ิน, เครือข่ายอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ, เครือข่ายพนัธมิตรทาง
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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aspects namely, (1) to have an important voter stronghold (2) to have strong political networks (3) to have 
a large number of members of the municipal council and (4) to have some politicians in the municipal 
executive board. 
 

Keywords: local political power network, ethnic identity network, political alliance network           
 

บทน า 
 การเมืองทอ้งถ่ินถือเป็นรากฐานสําคญัของการเมืองระดบัชาติเน่ืองจากเป็นการเมืองท่ีใกลชิ้ดกบั
ประชาชนมากท่ีสุดและเป็นจุดเร่ิมตน้สําคญัของการปลูกฝังทางการเมืองให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ินอย่าง
ทัว่ถึง ด้วยเหตุน้ี การพฒันาการเมืองระดบัชาติให้เป็นการเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพจึงไม่อาจประสบ
ความสําเร็จไดโ้ดยปราศจากการพฒันาและแกไ้ขปัญหาการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ในทางกลบักนั การเมือง
ระดับท้องถ่ินท่ีเต็มไปด้วยปัญหาและขาดหย่อนประสิทธิภาพย่อมเป็นอุปสรรคท่ีคอยฉุดร้ังการเมือง
ระดบัชาติให้มีพฒันาการท่ีล่าชา้และดอ้ยคุณภาพตามไปดว้ย เพราะฉะนั้น การแกไ้ขปัญหาการเมืองระดบั
ทอ้งถ่ินจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาการเมืองของประเทศชาติและควรถูกหยิบยกมาเป็นประเด็น
ศึกษาอยา่งจริงจงัเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการเมืองระดบัสูงข้ึนไป 

ปัจจุบนัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของประเทศไทยมีบริบทและพฒันาการท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่
ละพื้นท่ี บางทอ้งถ่ินมีการเมืองท่ีเขม้แข้งและมีการบริหารจดัการท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีบาง
ทอ้งถ่ินมีพฒันาการทางการเมืองท่ีล่าช้าและประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาความขดัแยง้ทาง
การเมือง ปัญหานกัการเมืองไม่มีคุณภาพ ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ปัญหาระบบธุรกิจการเมือง ปัญหาการ
ผกูขาดอาํนาจทางการเมือง เป็นตน้ (พินสุดา วงศ์อนนัต์, 2554: 2) ซ่ึงปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีความ
แตกต่างกนัออกไปตามบริบทและโครงสร้างทางสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทอ้งถ่ินท่ีอยู่
ภายใตโ้ครงสร้างสังคมท่ีสลบัซับซ้อนนับว่ามีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาหลากหลายกว่าทอ้งถ่ินท่ีอยู่
ภายใตโ้ครงสร้างสังคมท่ีไม่สลบัซบัซอ้นและมีโอกาสประสบปัญหาทางการเมืองมากกวา่เช่นเดียวกนั 

เทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้
โครงสร้างสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมีความตอ้งการผลประโยชน์ท่ีหลากหลายและมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหา
ทางการเมืองสูงโดยเฉพาะปัญหาความขดัแยง้เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยู่ถึงส่ีกลุ่มไดแ้ก่ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือ กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ กลุ่มชาติพนัธ์ุลัว๊ะ(ถ่ิน) และกลุ่มชาติพนัธ์ุขมุ (อาํเภอทุ่งชา้ง, 2564: 8)  
เพราะฉะนั้นการเมืองในเขตเทศบาลตาํบลงอบจึงมีลกัษณะของการเมืองเชิงกลุ่มชาติพนัธ์ุปรากฏอยูอ่ย่าง
ชดัเจนและเป็นการเมืองท่ีอยูภ่ายใตบ้ริบทของการแข่งขนัแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม
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ชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้อกจากน้ีเน่ืองดว้ยการเมืองเป็นเร่ืองของการต่อสู้ช่วงชิง การรักษา 
และการใชอ้าํนาจทางการเมืองในการท่ีจะกาํหนดนโยบายในการบริหารทอ้งถ่ิน การกาํหนดบุคคลท่ีจะนาํ
นโยบายไปปฏิบติั และการกาํหนดงบประมาณหรือเคร่ืองมือในการนาํนโยบายไปปฏิบติั (ณรงค ์สินสวสัด์ิ, 
2539: 3) แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุจึงตอ้งพยายามท่ีจะเขา้ถึงอาํนาจทางการเมืองดงักล่าวเพื่อให้ความตอ้งการใน
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มไดรั้บการตอบสนองมากท่ีสุดและเพื่อให้ตนเองสามารถ
เขา้ถึงอาํนาจทางการเมืองอย่างประสบผลสําเร็จแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุจึงตอ้งนาํตนเองเขา้สู่วิถีแห่งการต่อสู้
แข่งขนัทางการเมืองโดยกลุ่มท่ีมีความพร้อมของทรัพยากรทางการเมืองมากกว่าและมีกระบวนการต่อสู้
ทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ก็จะเป็นกลุ่มท่ีมีความเขม้แข็งทางการเมืองและสามารถเขา้ถึงอาํนาจ
ทางการเมืองไดม้ากกวา่กลุ่มอ่ืนซ่ึงจากการศึกษาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลงอบเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 
2564 พบวา่ผูส้มคัรจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งเพิ่มข้ึนจากการเลือกตั้งคร้ังก่อนถึงสาม
เท่าโดยสามารถสนับสนุนผูแ้ทนของกลุ่มเข้าสู่สภาเทศบาลตาํบลงอบได้จาํนวน 5 ท่ีนั่งจาก 12 ท่ีนั่ง 
นอกจากน้ียงัพบวา่นกัการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งสําคญัในฝ่ายบริหาร
เทศบาลตาํบลงอบ 2 ตาํแหน่ง ไดแ้ก่ รองนายกเทศมนตรีตาํบลงอบและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลงอบ 
ส่งผลใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีความโดดเด่นอยา่งมากในพื้นท่ีทางการเมืองของเทศบาลตาํบลงอบ   

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกและกระบวนการรวมกลุ่มผ่านการใช้อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุและระบบเครือญาติท่ีเขม้แข็ง (ชมรม
บริการวิชาการ สถาบนัวิจยัขาวเขา, 2541: 111 – 118) เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบับริบททางการเมือง
ของเทศบาลตาํบลงอบอย่างชดัเจนมากยิ่งข้ึนโดยมีประเด็นสําคญันการศึกษาคือการสร้างเครือข่ายอาํนาจ
การเมืองทอ้งถ่ินซ่ึงในปัจจุบนัประเด็นดงักล่าวถูกหยบิยกมาศึกษานอ้ยมาก ทั้งน้ีประเด็นดงักล่าวสามารถบ่ง
ช้ีใหเ้ห็นถึงกระบวนการต่อสู่และพฒันาการทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไดอ้ยา่งชดัเจน
อีกทั้งยงัสามารถบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงบริบทการแข่งขนัทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดับท้องถ่ินในมิติของการสร้างเครือข่ายอาํนาจ
การเมืองทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน  
 2. เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ 
อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
 

กรอบแนวคดิการศึกษา 
การคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ 

อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความเขม้แข็งทางอตัลกัษณ์และระบบเครือญาติหรือ
ระบบพรรคพวกสูงว่ามีกระบวนการเขา้สู่อาํนาจทางการเมืองโดยอาศยัเครือข่ายทางการเมืองสนับสนุน
หรือไม่ อย่างไร โดยแบ่งเครือข่ายสนับสนุนการเขา้สู่อาํนาจทางการเมืองออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ (1) 
เครือข่ายภายในซ่ึงศึกษาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดกลุ่มผลประโยชน์และแนวคิดอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ (2) 
เครือข่ายภายนอกซ่ึงศึกษาวิเคราะห์ผา่นแนวคิดแนวคิดการสร้างฐานอาํนาจทางการเมืองและแนวคิดระบบ
อุปถมัภ ์เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเขา้ถึงอาํนาจทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและการมีบทบาททางการเมือง
ระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าว 
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แนวคดิ ทฤษฎใีนการศึกษา 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีประเด็นการศึกษาสําคญัเก่ียวกบักระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน ในมิติของการสร้างเครือข่าย
อาํนาจการเมืองทอ้งถ่ินและบทบาททางการเมืองระดับท้องถ่ินโดยผูศึ้กษาได้นําแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมา
ประกอบการศึกษาศึกษาวิเคราะห์  4 แนวคิด ไดแ้ก่ 1) แนวคิดระบบอุปถมัภ์ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์
และอธิบายความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายอาํนาจการเมืองระดบั
ทอ้งถ่ินระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้กบักลุ่มชาติพนัธ์อ่ืน  2) แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์ ประกอบการศึกษา
วเิคราะห์และอธิบายการเกิดข้ึนของกลุ่มผลประโยชน์เชิงชาติพนัธ์ุซ่ึงอาจนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมต่อสู้
ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  3) แนวคิดการสร้างฐานอาํนาจทางการเมือง ประกอบ
การศึกษาวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการสร้างเครือข่ายทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เพื่อให้กลุ่ม
สามารถเขา้ถึงอาํนาจการเมืองทอ้งถ่ิน และ 4) แนวคิดอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์
และอธิบายพฤติกรรมการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกนัต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ผา่นอตั
ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุและระบบเครือญาติหรือพรรคพวกซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุ่ม 
 

วธิกีารศึกษา 
    1. ขอบเขตของการศึกษา 
  การคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงกาํหนดขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาเฉพาะ
ประเด็นกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอ
ทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ในมิติของการสร้างเครือข่ายอาํนาจการเมืองและบทบาททางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ดงักล่าวในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี พ.ศ.2564  
 2. วธีิการทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสองส่วน คือ การศึกษาวิจยัจากเอกสารซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจาก
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาวิจยัภาคสนามซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key 
Informants) ดงัน้ี 
      1. การศึกษาวจิยัจากเอกสาร (Documentary Research)  
    เป็นการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยอาศยัแหล่งขอ้มูลจาก
เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถนาํมาใช้เป็นฐานคิดและขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น 
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บทความทางวชิาการ หนงัสือ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์      เป็นตน้ แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
หอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ ขอ้มูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
 2. การศึกษาวจัิยภาคสนาม (Field Research) 
 เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาโดยมีขั้นตอนการดาํเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                           2. กาํหนดกรอบประเด็นคาํถาม 
  3. ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  4. รวบรวมขอ้มูล 
                            5. นาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ประมวลผล 
 3. กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 กลุ่มตวัอยา่งหรือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. นกัการเมืองทอ้งถ่ินจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีลงสมคัรสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง 
จงัหวดัน่านในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2564 เขต 2 จาํนวน 6 คน เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในประเด็นเก่ียวกบั
แนวทางและกระบวนการต่อสู้แข่งขนัทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของ      กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาล
ตาํบลงอบ 

2. ประชากรผูอ้าวุโส (ผูท้รงคุณวุฒิและวยัวุฒิ) ชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง 
จงัหวดัน่าน จาํนวน 10  คน เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในประเด็นเก่ียวกบัพฤติกรรมทางการเมืองและปัจจยั
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ 
 3. ประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดั
น่าน จาํนวน 20 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ข้อมูลในประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองและปัจจยั
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ 
 4. ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลงอบ (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี) 
กาํนนัตาํบลงอบและผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
อยู ่ณ ปัจจุบนั จาํนวน 16 คน เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเก่ียวกบัประเด็นอาํนาจการเมืองทอ้งถ่ินและบริบท
ของการต่อสู้แข่งขนัทางการเมืองในเขตเทศบาลตาํบลงอบ   
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ผลการศึกษา 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งศึกษาหาความจริงเก่ียวกบักระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่านในมิติของการสร้างเครือข่ายอาํนาจ
การเมืองท้องถ่ินและบทบาททางการเมืองระดับท้องถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุดังกล่าวในช่วงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี พ.ศ.2564 ซ่ึงปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ประเด็นเก่ียวกบักระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินในมิติของการสร้างเครือข่ายอาํนาจ
การเมืองทอ้งถ่ิน พบวา่ 
     1.1 การต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือมีเป้าหมายในการเข้าถึงอาํนาจทางการเมืองเพื่อสร้างอิทธิพลหรือแรงกดดนัให้การ
บริหารงานของเทศบาลตาํบลงอบตอบสนองความตอ้งการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรชาติ
พนัธ์ุมง้ในพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด 
     1.2 นกัการเมืองทอ้งถ่ินกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบมีการพึ่งพาอาศยัการสนบัสนุน
และคะแนนเสียงจากประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จนไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้ง ขณะเดียวกนัประชากรกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบก็มีการพึ่งพาอาศยันกัการเมืองทอ้งถ่ินกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เป็นผูแ้ทนใน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองและจากการบริหารเทศบาลตาํบลงอบให้กบัประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุ
มง้ 
     1.3 ประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบมีการสนบัสนุนนกัการเมืองทอ้งถ่ินกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุม้งในทิศทางเดียวกันและในทุกกิจกรรมการเมืองโดยคาํนึงถึงความมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ
เดียวกนัเป็นลาํดบัแรกและคาํนึงถึงความใกล้ชิดทางแซ่ตระกูลเป็นลาํดบัรองลงมา ขณะท่ีคุณสมบติัของ
นกัการเมืองดา้นอ่ืนๆ ถูกใหค้วามสาํคญันอ้ยมาก 
    1.4 นกัการเมืองทอ้งถ่ินกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบซ่ึงเป็นตวัแทนจากแต่ละกลุ่มแซ่
ตระกลูมีเป้าหมายหลกัทางการเมืองในทิศทางเดียวกนัคือการแสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารเทศบาล
ตาํบลงอบเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติของประชากรชาติพนัธ์ุมง้ใหม้ากท่ีสุด 
    1.5 ประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบไม่มีความขดัแยง้กนัในทางการเมืองระดบั
ทอ้งถ่ินเช่นเดียวกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกนัในทางการเมือง โดยทั้ง
ประชากรและนกัการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ต่างให้การสนบัสนุนกนัและกนัและมีการร่วมมือกนัอย่าง
เหนียวแน่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้ 
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    1.6 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลงอบ ปี พ.ศ.2564 กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีการใช ้          อตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุ ระบบเครือญาติ และระบบพรรคพวกในการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือพรรคพวก
เดียวกนัทางการเมืองเพื่อสนบัสนุนคะแนนเสียงให้แก่ผูล้งสมคัรของกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัจนไดรั้บชยัชนะ
ในการเลือกตั้ง 
    1.7 ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบส่งผล
ให้กลุ่มกลายเป็นฐานคะแนนเสียงท่ีเข็มแข็งและมีความสําคญัเชิงยุทธศาสตร์สําหรับการหาเสียงของ
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 
   1.8 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาํบลงอบ ปี พ.ศ.2564 กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไม่ส่งผูส้มคัรแต่มีการ
ลงคะแนนเสียงใหก้บัผูล้งสมคัรในทิศทางเดียวกนัโดยผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนเสียงจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มาก
ท่ีสุดเป็นผูส้มคัรจากกลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือซ่ึงได้นํานักการเมืองกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เขา้ร่วมในทีมบริหารใน
ตาํแหน่งสาํคญัคือรองนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี       
 2. ประเด็นเก่ียวกบับทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบล
งอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน พบวา่ 
     2.1 กลุ่มชาติพันธ์ุม้งมีจ ํานวนผู ้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีมากท่ีสุดในเขตเลือกตั้งท่ี 2 ของเทศบาลตาํบลงอบและมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
     2.2 กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีเครือข่ายสนบัสนุนทางการเมืองท่ีเขม้แขง็  
                  2.3 กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีนกัการเมืองอยูใ่นองคาพยพของเทศบาลตาํบลงอบทั้งในฝ่ายนิติบญัญติัคือ
สภาเทศบาลตาํบลงอบจาํนวน 5 ท่ีนัง่ จาก 12 ท่ีนัง่ และในฝ่ายบริหาร 2 ตาํแหน่ง คือ   รองนายกเทศมนตรี
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
      2.4 ความเขม้แข็งทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบมี
อิทธิพลต่อกระบวนการในสภาเทศบาลรวมไปถึงการกาํหนดนโยบายและการตดัสินใจทางการบริหารของ
เทศบาลตาํบลงอบ       
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ประเด็นเก่ียวกบักระบวนการต่อสู้ทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินในมิติของการสร้างเครือข่ายอาํนาจ
การเมืองทอ้งถ่ิน 
 ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน มี
ความตอ้งการเขา้ถึงอาํนาจทางการเมืองท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้
ให้มากท่ีสุดโดยถือวา่เป็นผลประโยชน์เพื่อสมาชิกกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัในภาพรวมและมีการร่วมมือกนั
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ต่อสู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวซ่ึงเม่ือนาํแนวคิดกลุ่มผลประโยชน์มาวเิคราะห์จะพบวา่พฤติกรรม
การรวมกลุ่มโดยอาศยัอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเพื่อร่วมกนัต่อสู้และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองระดบั
ทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้เช่นวา่น้ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเกิด ‚กลุ่มผลประโยชน์ทางชาติพนัธ์ุ๑ ท่ีอาจ
เรียกไดว้า่ ‚กลุ่มผลประโยชน์ชาติพนัธ์ุมง้๑ ซ่ึงเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการแต่สมาชิก
ภายในกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกนัและมีความเป็นเอกภาพสูง 

การเกิดข้ึนของกลุ่มผลประโยชน์ชาติพนัธ์ุมง้และการสนับสนุนกนัทางการเมืองระดบัท้องถ่ิน
ระหว่างประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในแต่ละกลุ่มแซ่ตระกูลกบันักการเมืองกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้คือการสร้าง
เครือข่ายการเมืองระดบัทอ้งถ่ินข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการโดยอาศยัอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุและความเขม้แข็ง
ของระบบพรรคพวกเป็นตวัเช่ือมโยงสมาชิกของแต่ละกลุ่มแซ่ตระกูลซ่ึงมีชาติพนัธ์ุเดียวกนัให้มีความรู้สึก
เป็นพรรคพวกเดียวกนัจนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือท่ีขบัเคล่ือนโดยผูน้าํของแต่ละกลุ่มแซ่ตระกูลใน
การผลกัดนัสนบัสนุนนกัการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ใหป้ระสบความสาํเร็จทางการเมืองและเขา้ถึงอาํนาจ
การเมืองทอ้งถ่ินให้มากท่ีสุดซ่ึง ‚เครือข่ายอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ๑ ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นเอกภาพน้ีไดส้ร้าง
ความเขม้แข็งในพื้นท่ีการเมืองทอ้งถ่ินให้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และสนบัสนุนกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ให้มีอาํนาจ
ต่อรองทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินมากข้ึน  

นอกจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้จะมีการสร้างเครือข่ายอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเพื่อร่วมมือกนัต่อสู้ช่วงชิง
อาํนาจการเมืองท้องถ่ินตามท่ีกล่าวมาในข้างต้นแล้ว กลุ่มยงัมีการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับ
นกัการเมืองทอ้งถ่ินจากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนอยา่งไม่เป็นทางการเพื่อเพิ่มความเขม้แข็งทางการเมืองและขยาย
ฐานอาํนาจการเมืองระดบัท้องถ่ินของกลุ่มให้คลอบคลุมการบริหารเทศบาลมากยิ่งข้ึนโดยอาศยัความ
เขม้แขง็ดา้นฐานเสียงของกลุ่มเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแสวงหาแนวร่วมทางการเมืองซ่ึงเป็นนกัการเมือง
จากกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีตอ้งการฐานคะแนนเสียงสนบัสนุนการแข่งขนัทางการเมืองของตนโดยท่ีกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้เองก็จะไดรั้บผลประโยชน์และการสนบัสนุนทางการเมืองจากนกัการเมืองท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย
การเมืองเช่นเดียวกนัซ่ึงปฏิสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ทางการเมืองระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์มง้กบันกัการเมืองกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่ืนในลกัษณะเช่นน้ีคือ   ‚การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางการเมือง๑  อยา่งไม่เป็นทางการของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุม้งเพื่อร่วมมือกันผลักดันและสนับสนุนนักการเมืองท่ีเป็นพนัธมิตรในเครือข่ายให้ประสบ
ความสําเร็จในการเข้าสู่อาํนาจการเมืองและอาํนาจการบริหารท้องถ่ินโดยกลุ่มชาติพนัธ์ุม้งก็จะได้รับ
ผลประโยชน์ทางการเมืองจากพนัธมิตรอีกทางหน่ึง 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน มีการสร้างเครือข่าย
อาํนาจการเมืองท้องถ่ินอย่างไม่เป็นทางการข้ึนในสองลักษณะ คือ เครือข่ายอตัลักษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ี
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สนบัสนุนนกัการเมืองกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในการต่อสู้แข่งขนัทางการเมือง และ เครือข่ายพนัธมิตรทางการเมือง
ท่ีสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนในการต่อสู้แข่งขนัทางการเมืองท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ไม่ได้ร่วม
แข่งขนัโดยได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากพนัธมิตรดังกล่าวในรูปแบบของการแบ่งปันอาํนาจ
การเมืองทอ้งถ่ินหรือผลประโยชน์ทางการเมืองอ่ืน  ซ่ึงเครือข่ายทั้งสองลกัษณะน้ีไดส้ร้างความเข็มแข็งทาง
การเมืองระดบัท้องถ่ินให้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้และสนับสนุนให้กลุ่มชาติพนัธ์ุม้งเขา้ถึงอาํนาจการเมือง
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 2. ประเด็นเก่ียวกบับทบาททางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบล
งอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีบทบาทสาํคญัทางการเมืองของเทศบาลตาํบลงอบไม่
ว่าจะเป็นการมีทรัพยากรทางการเมืองท่ีสําคญัได้แก่ฐานคะแนนเสียงขนาดใหญ่และเป็นเอกภาพ การมี
เครือข่ายการเมืองท่ีเข็มแข็ง การมีผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปทาํหน้าท่ีสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลงอบถึง
ร้อยละ 41 ของจาํนวนสมาชิกสภาทั้งหมด และการมีนักการเมืองของกลุ่มอยู่ในตาํแหน่งสําคญัของฝ่าย
บริหารเทศบาลตาํบลงอบ ซ่ึงบทบาทสําคญัดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้มีอิทธิพลอยา่งมากทั้งในฝ่าย
นิติบญัญติัและฝ่ายบริหารของเทศบาลตาํบลงอบแมว้่าจะไม่สามารถควบคุมทั้งสองฝ่ายไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดแต่อิทธิพลของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเทศบาลตาํบลงอบก็เป็นส่ิงท่ีไม่อาจมองขา้ม นอกจากน้ี บทบาท
ทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเขตเทศบาลตาํบลงอบยงัแสดงให้เห็นถึงอาํนาจการเมืองทอ้งถ่ินของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในเทศบาลตาํบลงอบซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากการพฒันารูปแบบการต่อสู้ทางการเมืองในลกัษณะ
ของการสร้างเครือข่ายอาํนาจการเมืองทอ้งถ่ินแมว้่าจะเป็นเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการและไม่มีรูปแบบท่ี
ชดัเจนก็ตาม  
 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
1. การสร้างเครือข่ายทางการเมืองอาจส่งผลดีต่อการเมืองนั้นๆ ไดใ้นแง่ของการกระตุน้ประชากร

ให้มีความต่ืนตวัและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัการสร้างเครือข่ายทางการเมืองอาจ
ส่งผลเสียต่อการเมืองนั้นๆ ไดเ้ช่นเดียวกนัในแง่ของการถูกใชเ้ป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตน
ของนกัการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์โดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ดงันั้น การเกิดข้ึนของเครือข่าย
ทางการเมืองจึงมีผลโดยตรงต่อการพฒันาทางการเมืองและควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค ์

2. ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ควรมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยอยา่งเขม้ขน้เพื่อให้ประชากรแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ
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สามารถแสดงออกและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบอบการ
ปกครอง 

3. พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทยย่อมมีความ
แตกต่างกนัออกไปตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ดงันั้น ในการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่างๆ ควรทาํการศึกษาแบบละเอียดเจาะลึกโดยกาํหนดประเด็นท่ีจะศึกษาและพื้นท่ีศึกษาเป็นการเฉพาะ
เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือและแม่นยาํมากท่ีสุด 

4. ควรมีการนาํผลจากการศึกษาน้ีไปศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนและในพื้นท่ีอ่ืนเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฒันาการทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่างๆ และในพื้นท่ีอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

5. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในพื้นท่ีการเมืองระดบัสูงข้ึนไป
จนถึงระดบัชาติเพื่อใหท้ราบถึงพฒันาการทางการเมืองในปัจจุบนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ในพื้นท่ีการเมืองแต่
ละระดบัและในแต่ละพื้นท่ี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความรู้ความเขา้ใจและการยอมรับกลุ่มความ

หลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เก็บข้อมูลด้วยชุดคาํถามและเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในระดบัปริญญาตรี 10 คน และระดบับณัฑิตศึกษา 5 คน รวม 15  คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา การจดัหมวดหมู่และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.00) 
เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 29.80 ปีและเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 93.33) มีสถานภาพโสด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีญาติ 
(ร้อยละ 80.00) เพื่อน (ร้อยละ 93.33) เป็นกลุ่ม LGBTQ และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (100%) รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
กลุ่ม LGBTQ ผา่นส่ือออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาวะของกลุ่ม LGBTQ ท่ี
สอดคลอ้งกบั 3 ปัจจยัหลกัคือ สุขภาวะดา้นปัจเจกบุคคล สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ี
ให้ความสําคญัไปท่ีกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของกลุ่มตนเอง ในขณะท่ีการยอมรับกลุ่ม LGBTQ 
ของกลุ่มตวัอย่างดา้นความรับผิดชอบในหน้าท่ีไม่แตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไป แต่มีการยอมรับดา้นภาษาและ
พฤติกรรมไดเ้พียงบางประเด็นเท่านั้น 
 

ค าส าคญั: ความรู้ความเขา้ใจ การยอมรับ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

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 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 701 PSPARN 2022  

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 
 

บทน า 
เม่ือกล่าวถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ในปัจจุบนัถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ

มนุษยชน จะเห็นได้ว่าถึงแม้นานาชาติได้มีข้อตกลงในการกาํหนดกฎหมายพนัธกรณีระหว่างประเทศ 
รวมถึงขอ้มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขอ้ท่ี 32/2 แต่ก็ยงัพบวา่กลุ่ม LGBTQ ยงัมิไดถู้ก
คุม้ครองอย่างครอบคลุมโดยกฎหมายหรือขอ้พนัธสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้มีการผลกัดนัการปกป้องสิทธิของ
กลุ่ม LGBTQ ตลอดจนเพื่อบรรเทาปัญหาดา้นการเลือกปฏิบติัและความรุนแรงต่อกลุ่ม LGBTQ แต่ก็ถือเป็น
แนวโน้มท่ีดีท่ีพบวา่มี 23 ประเทศทัว่โลกเห็นดว้ยกบัการลงมติคร้ังนั้น โดยมีเพียง 18 ประเทศเท่านั้นท่ีไม่
เห็นดว้ยและ 6 ประเทศท่ีไม่ประสงคจ์ะออกเสียง แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัพบวา่มากกวา่ 70 ประเทศทัว่
โลกท่ียงัมีกฎหมายเอาผิดทางอาญากบัประชาชนท่ีรักเพศเดียวกนัทั้งความรักแบบหญิงรักหญิงและชายรัก
ชาย และในเชิงปฏิบติัตามความเป็นจริงแลว้ยงัเกิดปัญหาการกีดกนั การรับรู้ การยอมรับ และความรุนแรง
กบักลุ่ม LGBTQ อยูเ่ร่ือย ๆ (ชีรา ทองกระจาย, 2562: 9) 
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สําหรับในสังคมไทยนั้นอาจพูดไดว้่าค่อนขา้งมีความคุน้เคยกบักลุ่ม LGBTQ มาเป็นเวลาช้านาน
แลว้ ซ่ึงส่งผลใหค้นในประเทศมองกลุ่ม LGBTQ ค่อนขา้งไม่แตกต่างจากกลุ่มคนทัว่ไปมากนกั และมองวา่
กลุ่ม LGBTQ นั้นไม่มีความผิดปกติทางจิตแต่อยา่งใด แต่อยา่งไรก็ตามองคก์ารสหประชาชาติไดร้ายงานวา่
ในปี ค.ศ. 2014 พบปัญหาการถูกกีดกนัทางการศึกษาเป็นปัญหาหลกัของกลุ่ม LGBTQ ท่ีเป็นเยาวชนใน
ประเทศไทย โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการไม่ยอมรับในความเป็นตวัตนของนกัเรียนนักศึกษาของอาจารย ์
เจา้หนา้ท่ี และเพื่อนนกัศึกษาคนอ่ืนๆ ในสถาบนัการศึกษาเดียวกนั (ชีรา ทองกระจาย, 2562: 12) ดงันั้นจึง
อาจสรุปไดว้า่กลุ่ม LGBTQ ในประเทศไทยนั้นยงัคงประสบปัญหาเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการแสดงออก
ซ่ึงความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงและส่งผลต่อปัญหาท่ีตามมาคือการเลือกปฏิบติั  (แอลเอ็มซีนิวส์, 2564) อยา่งไร
ก็ตามสังคมไทยใหก้ารยอมรับกลุ่ม LGBTQ มากท่ีสุดคือกลุ่มวยัเรียนโดยจุดเปล่ียนสําคญัของการสร้างและ
การรับรู้ให้กบัสังคมนั้นเป็นหน้าท่ีสําคญัของสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลยันั้นตอ้งมี
หนา้ท่ีในการสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับความแตกต่างในการ
ปฏิบติัและความแตกต่างทางความคิดให้เกิดแก่เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาซ่ึงเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันา
ประเทศ (สมพงษ ์จิตระดบั สุองัคะวาทิน และพจนา อาภานุรักษ,์ 2562: 52) 

จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่ม 
LGBTQ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์พบว่าการปฏิบติั การพูดคุย และพฤติกรรมท่ีมีต่อ
ตนเองจากเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลยันั้นค่อนขา้งท่ีจะมีความแตกต่างเม่ือเทียบกบันกัศึกษากลุ่มปกติ ในขณะ
ท่ีบางรายกล่าววา่รู้สึกนอ้ยเน้ือตํ่าใจและบางคร้ังรู้สึกไม่อยากมาเรียนอีกเลย จากการรวบรวมบทสัมภาษณ์
ดงักล่าวทาํให้ทราบวา่ประชาชนทัว่ไปมีการปฏิบติัและการพูดจาต่อนกัศึกษากลุ่ม LGBTQ ท่ีแตกต่างกนั 
รวมไปถึงการยอมรับซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการรับรู้ในสังคมกลุ่ม LGBTQ ท่ีคลาดเคล่ือนหรือไม่ตรงกบั
ความเป็นจริงก็เป็นได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเห็นถึงความสําคญัในประเด็นดงักล่าวและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัการรับรู้รวมถึงการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของนักศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการศึกษา
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันคติ รวมไปถึงการยอมรับท่ีดีมาก
ยิง่ข้ึนของนกัศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาความคิดเห็นตลอดจนแนวคิดท่ีเก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ 
ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีการกาํหนดวตัถุประสงค์
รองไวด้งัต่อไปน้ี 

1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ข้อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ ของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 3. เพื่อศึกษาการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 

กรอบแนวคดิการท าวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการศึกษาเป็นแบบเชิงคุณภาพ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัไดแ้ก่ 

นัก ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และไดก้าํหนดตวัแปรในการศึกษาไว ้2 กลุ่มตวัแปร คือ 1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ขอ้มูล
พื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การมีญาติและเพื่อนเป็นกลุ่ม LGBTQ และ
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั LGBTQ และ 2) ตวัแปรตาม ได้แก่การรับรู้เก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาวะ (สุทิน อยูสุ่ข, 2543 อา้งถึงใน จกัรพงษ ์พวงงามช่ืน 
และคณะ, 2561) และดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต (เสกสรร สายสีสด และคณะ, 2564) และการยอมรับกลุ่ม 
LGBTQ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นหลกัคือ ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี และภาษาและพฤติกรรม 
(ภาพท่ี 1) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใน 3 ประเด็นหลกั คือ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ การรับรู้ และการยอมรับดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
แนวคิดเกีย่วกบักลุ่ม LGBTQ 
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นกัปรัชญาการเมืองแนวโพสต์โมเดิร์น ผูซ่ึ้งพยายามปลดเปล้ือง

ความคิดผูค้นให้มีเสรีภาพดว้ยความมัน่ใจในอาํนาจของตนเอง (Michel Foucault, 2551 อา้งถึงใน เพ็ญ
พรรณ เฟ่ืองฟูลอย, 2562) จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นนกัวิชาการผูเ้ช่ียวชาญเร่ือง ‚ความเป็นชายขอบ
สังคม๑ (ทองกร โภคธรรม, 2554) โดยกรอบในการศึกษาเก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ มี 2 มิติคือ  

1. มิติการปฏิบติัการของความสัมพนัธ์  โดยไม่มีความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจใดท่ีปราศจากความ
เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัแนวคิดสําคญั 3 ประการ คือ 1) อาํนาจ (Power) หมายถึงส่ิงท่ี
ไม่มีตวัตน แต่เคล่ือนไหว (Mobile) ไหลล่ืนไปตาม เง่ือนไขไดด้ว้ยการทาํงานบนพื้นฐานของความสัมพนัธ์
และการปฏิบติัการของความสัมพนัธ์ (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2552) 2) วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ความ
จริง (Truth) และความจริงนั้นจะอยูภ่ายใตก้รอบความรู้แบบหน่ึงของการปฏิบติัการความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ 
(อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2552) และ 3) ประวติัศาสตร์ความคิด (History Ideas)  
 2. มิติเก่ียวกบัพื้นท่ีในอตับุคคล ซ่ึงเป็นผลผลิตจากการปฏิบติัการของวาทกรรมและความสัมพนัธ์
เชิงอาํนาจในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามเง่ือนไข ของประวติัศาสตร์ทางสังคมสมยันั้นๆ (อานันท์ กาญจน
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พนัธ์, 2552) โดยปัจจุบนัมีการศึกษาอย่างแพร่หลายเร่ืองเพศใน 3 มิติไดแ้ก่ เพศสรีระ (Sex) เพศสภาพ 
(Gender) และเพศวถีิ (Sexuality) (สุรียพ์ร พนัพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์, 2554: 44)  

แนวคิดและทฤษฎกีารรับรู้ 
ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) มีนกัวิชาการทางสังคมศาสตร์ไดอ้ธิบายถึงระบบและกลไก

ของการรับรู้ไวเ้ป็นจาํนวนมาก โดยสรุปอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กระบวนการรับรู้จากล่างสู่บน และ
กระบวนการรับรู้จากบนสู่ล่าง ต่อมา Ulric Neisser นกัจิตวิทยาชาวเยอรมนัไดพ้ฒันาแนวคิดดงักล่าวโดย
อธิบายเพิ่มเติมว่ากระบวนการรับรู้จากบนสู่ล่างและจากล่างสู่บนมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเพื่อกระตุน้
การแปลความหมายจากส่ิงเร้าภายนอกให้ไดเ้หมาะสมท่ีสุดเรียกว่า ‚วงจรการรับรู้๑ (Perception Cycle) 
(Neisser, 1976 อา้งถึงใน ภารดี เทพคายน, 2564: 7) ดงันั้นสรุปไดว้า่กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการท่ี
เช่ือมโยงกนัระหว่าง 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) ส่ิงเร้า 2) ประสาทสัมผสั 3) ประสบการณ์ และ 4) การแปล
ความหมายถึงส่ิงเร้า โดยในการศึกษาคร้ังน้ีหมายรวมถึงการรับรู้เก่ียวกบักลุ่มความหลากหลายทางเพศของ
นกัศึกษาใน 2 ประเด็นหลกัคือ การรับรู้ดา้นสุขภาวะ และการรับรู้ดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับ 
E.M. Rogers (1983: 11 อา้งถึงใน สุนีรัตน์ เสริมประสาทกุล, 2541) ไดอ้ธิบายวา่การยอมรับคือการ

ท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้ผ่านการศึกษาโดยผ่านขั้นการรับรู้การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการรับรู้และเรียนรู้
ดว้ยตนเองและทดลองปฏิบติัจนมัน่ใจแลว้วา่เทคโนโลยีนั้นสามารถเป็นประโยชน์ไดอ้ย่างแน่นอน ดงันั้น 
เขาจึงตดัสินใจซ้ือเทคโนโลยีนั้น ในขณะท่ี พรรณทิพา แอดาํ (2549: 51) กล่าวเสริมวา่การยอมรับส่ิงหน่ึงท่ี
เป็นส่ิงใหม่นั้น เป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาคุณลกัษณะของบุคคล เช่น เจตคติท่ีช่วยทาํให้สมาชิกของ
สังคมไดรั้บรู้การเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ ๆ ไดง่้าย โดยในการศึกษาน้ีการยอมรับหมายถึง การยอมรับในกลุ่ม 
LGBTQใน 2 ประเด็นหลักคือ การยอมรับในความรับผิดชอบในหน้าท่ี  และการยอมรับในภาษาและ
พฤติกรรม 
 

วธิีการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชรู้ปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นกรอบในการกาํหนดวิธีการศึกษาดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 
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สถานทีใ่นการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษากาํหนดสถานท่ีและพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูล ได้แก่คณะรัฐศาสตร์และ   รัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีท่ี
เปิดกวา้งต่อการยอมรับความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีหลากหลายอนัเป็นฐานคิดสําคญัในทางรัฐศาสตร์
ปัจจุบนั 

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 
ผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีและระดบั

บณัฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยทาํการสุ่มดว้ยวิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาํนวน 10 คน และนักศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษาจาํนวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 15 คนทั้งน้ีไม่มีขอ้จาํกดัดา้นวถีิทางเพศของผูใ้หข้อ้มูล  

เคร่ืองมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้2 ประเภทคือ 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) คือการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลตามขอ้คาํถามท่ีไดก้าํหนดไว ้และ 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
คือขอ้มูลจากเอกสารตาํรา วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ชุด
คาํถาม (A Set of Questions)โดยใชร่้วมกบัเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดว้ยคาํถาม 3 
ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล 2) การรับรู้เก่ียวกบักลุ่ม LGBTQใน 2 ประเด็นยอ่ยคือ 
สุขภาวะ และการดาํเนินชีวิต และ 3) การยอมรับกลุ่ม LGBTQ ใน 2 ประเด็นยอ่ยคือ ความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ี และภาษาและพฤติกรรม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล การจดัหมวดหมู่และการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สาํหรับขอ้มูลดา้นการรับรู้และการยอมรับกลุ่ม LGBTQ  
  
 
 
 
 
 

ผลการวจิัย 
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 ผูศึ้กษาได้ดาํเนินการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลผลการศึกษาใน 3 ประเด็นดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูล 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลร้อยละ 60.00 เป็นเพศชายท่ีเหลือเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 40.00) โดยมี

อายุเฉล่ียเท่ากบั  29.80 ปี อายุต ํ่าสุดเท่ากบั 23 ปี อายุสูงสุดเท่ากบั 39 ปี ผูใ้ห้ขอ้มูลเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
93.33) มีสภานภาพโสดมีเพียง 1 คน (ร้อยละ 6.67) เท่านั้นท่ีสมรสแลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูล 12 คน (ร้อยละ 80.00) มี
ญาติเป็นกลุ่ม LGBTQ โดยมีญาติเป็นกลุ่ม LGBTQ เฉล่ีย 1.17 คน สูงสุด 2 คน น้อยสุด 1 คน ส่วนผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีเหลือ 3 คน (ร้อยละ 20.00) ไม่มีญาติเป็นกลุ่ม LGBTQ ในขณะท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล 14 คน (ร้อยละ 93.33) 
มีเพื่อนเป็นกลุ่ม LGBTQ โดยมีเพื่อนเป็นกลุ่ม LGBTQ เฉล่ีย 5.92 คน สูงสุด 20 คน นอ้ยสุด 1 คนและมี
ผูใ้หข้อ้มูลเพียง 1 คน (ร้อยละ 6.67) ท่ีไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่ม LGBTQ  และผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ ผา่นทางส่ือออนไลน์ (Social Media) 
 2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักลุ่ม LGBTQ ของผู้ให้ข้อมูล 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสุขภาวะและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
กลุ่ม LGBTQ ผูศึ้กษาไดท้าํการจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและนาํเสนอในรายละเอียดต่อไปน้ี  
 2.1 การรับรู้ด้านสุขภาวะแบ่งออกเป็น 1) สุขภาวะส่วนบุคคล พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลไดอ้ธิบายถึงสุข
ภาวะส่วนบุคคลไวอ้ยา่งน่าสนใจคือ การมีสุขภาวะท่ีดีของกลุ่ม LGBTQ ควรเร่ิมตน้จากการมีการศึกษาท่ีดี 
เพื่อเป็นตน้ทุนในการกา้วไปสู่การประกอบอาชีพท่ีดี การมีรายไดท่ี้ดี รวมทั้งการยกระดบัสถานภาพทาง
สังคมให้สูงข้ึน นอกจากน้ี การเจริญเติบโต และรูปแบบการเล้ียงดูจากครอบครัวอาจเป็นปัจจยันําไปสู่
บทบาททางสังคมท่ีดีข้ึน และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือกลุ่ม LGBTQ ควรมีการปฏิบติัตนดา้นสุขภาพท่ีดีและมีทกัษะ
ในการปรับตวัให้สามารถอยูใ่นสังคมได ้2) สุขภาวะดา้นสังคมภายนอก ในประเด็นน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดง
ความคิดเห็นว่ากลุ่ม LGBTQ ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป เช่น ความสามารถในการเขา้ไปเป็น
สมาชิกในสังคมท่ีหลากหลาย มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งบุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดจน
การไดรั้บการบริการทางสังคมท่ีเท่าเทียมกนั โดยผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าวโดยสรุปไวว้า่กลุ่ม LGBTQ มีสุขภาวะ 
การดูแลตวัเอง มีสังคม มีความรู้เหมือนกบัทุกคนทัว่ไป แตกต่างกนัเพียงรสนิยมทางเพศ และ 3) สุขภาวะ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ผูใ้ห้ขอ้มูลมองว่า กลุ่ม LGBTQ อาจมีความตอ้งการทรัพยากรในการดาํรงชีวิตท่ี
มากกว่าบุคคลทัว่ไป เช่น การรักสวยรักงาม การใช้ผลิตภณัฑ์ในการดูแลตวัเอง และสุขภาวะด้านการมี
เพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีครอบครัวแล้วได้แสดงความคิดเห็นไวโ้ดยสรุปว่ากลุ่ม LGBTQ 
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ส่วนใหญ่จะใหค้วามสาํคญัท่ีการดูแลตวัเองมากเหมือนกบับุคคลทัว่ไป แต่ประเด็นท่ีตอ้งให้ความสําคญัเป็น
พิเศษคือเรืองการมีเพศสัมพนัธ์ 
 2.2 การรับรู้ดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวติ ผูใ้หข้อ้มูลแสดงความคิดเห็นวา่ กลุ่ม LGBTQ มีการดาํเนิน
ชีวติท่ีแตกต่างจากบุคคลทัว่ไปในหลายประเด็น เช่น ส่วนใหญ่กลุ่ม LGBTQ มกัแสดงตนให้สังคมภายนอก
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากการแต่งกาย การพดูคุยกบัเพื่อนในกลุ่มเดียวกนั ความสนใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสวยความงาม การแต่งกาย เช่น การชอบการประกวดความงานสําหรับกลุ่มชายรักชาย หรือการชอบ
การสักบนร่างกาย (Body Tattoo) ของกลุ่มหญิงรักหญิง เป็นตน้ หรือแมแ้ต่การทาํกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 
ท่ีจาํเป็นตอ้งมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกนัเสมอ รวมถึงความสนใจ การตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับเพศกําเนิดของตนเอง โดยผูใ้ห้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นไวโ้ดยสรุปว่าปัจจุบนักลุ่ม 
LGBTQ ค่อนขา้งชดัเจนในการแสดงตวัตน โดยเป็นกลุ่มท่ีมีความสดใสร่าเริง สนุกสนาน   

3. การยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของผู้ให้ข้อมูล 
 สาํหรับประเด็นการยอมรับกลุ่ม LGBTQ นั้นผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาแยกออกเป็น 2 ประเด็นยอ่ยคือ 
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี และภาษาและพฤติกรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1 การยอมรับกลุ่ม LGBTQ ดา้นความรับผิดชอบในหน้าท่ี โดยผูใ้ห้ขอ้มูลได้อธิบายว่า ความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของกลุ่ม LGBTQ นั้นมีให้เห็นค่อนขา้งหลากหลายมิติและไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ไป
มากนกั เช่น กลุ่ม LGBTQ บางกลุ่มนั้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง เช่น ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการ
งาน การศึกษา หรือแมแ้ต่ความเอาใจใส่กบับุคคลรอบขา้ง คือ เพื่อน และครอบครัว เป็นตน้ ในขณะท่ีกลุ่ม 
LGBTQ บางกลุ่มให้ความสําคญักบัสังคมภายนอกมากกวา่ตนเองและครอบครัวจนทาํให้เกิดการละเลยใน
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง   
 3.2 การยอมรับดา้นภาษาและพฤติกรรมของกลุ่ม LGBTQ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการยอมรับดา้นภาษาวา่ 1) กลุ่ม LGBTQ มีความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นการใชภ้าษาท่ีหลากหลายและ
สามารถยอมรับได ้เช่น การใชภ้าษา ‚รู๑ ซ่ึงเป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งคาํแสลงท่ีเขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่ม 2) 
การพูดจาไพเราะในสังคมภายนอก 3) ผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายรับไม่ไดก้บัภาษาหยาบคายท่ีกลุ่ม LGBTQ พูดคุย
กนัในกลุ่มตนเอง นอกจากน้ีพฤติกรรมของกลุ่ม LGBTQ ท่ียอมรับได ้ไดแ้ก่ 1) การแต่งกายในท่ีสาธารณะ
ท่ีเหมาะสมตามกาละเทศะ 2) การประพฤติตนรวมถึงบุคลิกภาพในท่ีสาธารณะหรือการเขา้สังคม 3) บุคลิก
และการพูดจากบัผูอ้าวุโส ในขณะท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายมองว่าพฤติกรรมการแสดงความรักในท่ีสาธารณะ 
เช่น การสัมผสักันในท่ีสาธารณะ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงความรักในท่ีสาธารณะ เป็นพฤติกรรมท่ี
ค่อนขา้งไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ในภาพรวม ก็เป็นได ้
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสุขภาวะ พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลมีการรับรู้และเขา้ใจกลุ่ม LGBTQ ว่า
ควรมีสุขภาวะท่ีดีเก่ียวกบัตนเองท่ีไม่แตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไปในประเด็นดา้นการศึกษา อาชีพ มีรายได้
จุนเจือตวัเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ รวมทั้งการมีเพื่อนสนิท สนบัสนุน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ
การมีสุขภาวะท่ีดีดา้นเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดสุขภาวะท่ีดีของบุคคลตามองคป์ระกอบภายในและ
ภายนอกของ สุทิน อยูสุ่ข (2543 อา้งถึงใน จกัรพงษ ์พวงงามช่ืน และคณะ, 2561) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่สุขภาวะ
ท่ีดีมี 3 องค์ประกอบคือ 1) ปัจจยัด้านปัจเจกบุคคล 2) ปัจจยัด้านสังคม และ 3) ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม 
ในขณะท่ีการรับรู้ของผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่ม LGBTQ นั้นคือการแสดงตนอย่าง
ชดัเจนในการเขา้สังคมเช่น สังคมในมหาวิทยาลยั หรือสังคมในท่ีทาํงาน และให้ความสนใจไปท่ีรูปลกัษณ์
ภายนอกค่อนขา้งมาก เช่น การแต่งกาย เป็นตน้ ซ่ึงค่อนขา้งแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไป โดยผลการศึกษาน้ี
สนบัสนุนผลการวิจยัของ เสกสรร สายสีสด และคณะ (2564) ท่ีกล่าวไวว้่ารูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) 
ของบุคคลคือลกัษณะของความเป็นอยูท่ี่แสดงถึงการใชเ้วลาของแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร (Activities) การให้
ความสนใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Interest) และความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเอง (Opinion) สําหรับด้านการ
ยอมรับกลุ่ม LGBTQ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การยอมรับในดา้นความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของกลุ่ม 
LGBTQ นั้นไม่แตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไป ในขณะท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลมีการยอมรับดา้นภาษาและพฤติกรรมได้
เพียงบางประเด็นเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีใกลเ้คียงกนักบัการศึกษาของ เสาวคนธ์ โทบุราณ และสุวรี 
ศิวะแพทย ์(2555) ท่ีพบวา่นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นมีทศันคติท่ีไม่แน่ใจกบัพฤติกรรมและแนวโนม้ใน
การแสดงออกของกลุ่มรักร่วมเพศ ทั้งน้ีนกัศึกษาสามารถยอมรับไดก้บัพฤติกรรมบางประการเท่านั้นของ
กลุ่มรักร่วมเพศ 

จากผลการศึกษาทั้งหมดในภาพรวมแสดงให้เห็นถึงการรับรู้และการยอมรับกลุ่ม LGBTQ ของ
นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีหลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 1. การสร้างการรับรู้เก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ กบัเยาวชนรุ่นใหม่ โดยควรให้ความสําคญัไปท่ีการ
อบรมเล้ียงดูตั้งแต่ในระดบัครอบครัวท่ีมีบุตรเป็นกลุ่ม LGBTQ เพื่อสร้างการรับรู้ท่ีถูกตอ้งโดยเฉพาะดา้น
สุขภาวะท่ีดีของกลุ่ม LGBTQ ตลอดจนการสร้างการรับรู้แก่ทุกคนในครอบครัวเก่ียวกบักลุ่ม LGBTQ เพื่อ
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เป็นความเข้าใจพื้นฐานสู่การยอมรับในหลากหลายมิติของเยาวชน สมาชิกในครอบครัว หรือแม้แต่
ผูป้กครองท่ีมีต่อกลุ่ม LGBTQ  

2. สถาบนัการศึกษาต่างๆ อาจจะเพิ่มเติมหรือบรรจุเน้ือหาหรือพฒันารายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
และสังคมของกลุ่ม LGBTQ เชิงสร้างสรรคใ์นสังคมไทยทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อ
เป็นการสร้างความเขา้ใจ เปิดโอกาสและเปิดโลกทศัน์ในการรับรู้ให้แก่นกัศึกษา บุคลากร รวมทั้งคณาจารย์
ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัควบคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงของโลก 
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บทคดัย่อ  
 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบททางสังคมและชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลอมก๋อยและบทบาทของสตรีในกิจการชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล      อมก๋อย โดยการมุ่งเนน้
การศึกษาบทบาทสตรีในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย ฝ่ายปกครอง และอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บ้าน(อสม.) ซ่ึงถือว่าเป็นสามองค์กรหลักท่ีเก่ียวข้องกับกิจการชุมชน เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูน้าํสตรี เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเพื่อสามารถนาํมาตอบคาํถามในงานวิจยัได ้โดย
ผลการวจิยัขา้งตน้นั้น ดาํเนินการศึกษาในส่วนของบริบททางสังคมและบทบาทสตรีในพื้นท่ี พบวา่ ในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย ประกอบไปดว้ยชุมชนท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ อยู่รวมกนัเป็น
หมู่บา้นทั้งส้ิน 19 หมู่บา้น มี 1 หมู่บา้นท่ีเป็นคนเมือง สภาพสังคมในปัจจุบนัมีความเป็นเมืองเพิ่มมากข้ึน มี
ความเจริญทางด้านวตัถุ จากเดิมมีการทําเกษตรและการปศุสัตว์ ประชาชนมีการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายมากข้ึน ทั้งรับจา้ง รับราชการ คา้ขาย และในส่วนของกิจการชุมชนนั้น ไดมี้ทั้งสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ฝ่ายปกครอง รวมถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน(อสม) ซ่ึงเป็นงานเพื่อ
ส่วนรวม โดยมีผูห้ญิงออกมามีบทบาทในกิจการชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 

ค าส าคญั: บทบาทสตรี, กิจการชุมชน 
 

 
Abstract 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 713 PSPARN 2022  

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 
 

บทน า 
 ปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทางเพศ เป็นปัญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย อันมีพื้นฐานทางด้าน
ธรรมชาติ ไม่วา่สรีระร่างกาย วฒันธรรม ประเพณี การศึกษา ทาํให้เกิดการแบ่งงาน และให้ความสําคญักบั
เพศชาย เน่ืองดว้ยสรีระร่างกายเพศชาย ทาํให้กลายเป็นแรงงานในการหาเล้ียงครอบครัว จึงเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมวฒันธรรมท่ีมีความเหล่ือมลํ้ าระหว่างเพศชายและเพศหญิงท่ีสูง ทาํให้เช่ือว่าเพศชายอยู่เหนือเพศ
หญิง ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเพศชายสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน แต่กบัเพศหญิง การท่ีมีผูช้ายคนใหม่ ก็โดน
สังคมประณามวา่มีชู ้เป็นนางวนัทองสองใจ เป็นหญิงตอ้งรักนวลสงวนตวั หรือในบางพื้นท่ีในประเทศไทย
ก็มีวฒันธรรมการฉุดผูห้ญิงให้ไปเป็นภรรยา การท่ีผูห้ญิงตอ้งไปสู่ขอสามี หรือพื้นท่ีสําคญัในหมู่บา้นนั้น
หา้มผูห้ญิงเขา้ รวมถึงงานบางประเภทก็มีการระบุวา่ตอ้งการเพียงเพศชายเท่านั้น จึงเห็นไดว้า่วฒันธรรมไทย
นั้นไม่วา่พื้นท่ีใดก็มีการกดข่ีเพศหญิงไวเ้สมอ แต่ในปัจจุบนันั้นเพศหญิงเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทย 
อนัเน่ืองมาจากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงแต่เดิมนั้นเพศหญิงนั้นมีหนา้ท่ีเพียงแค่แม่บา้นในครอบครัว 
คอยดูแลบา้นโดยเพศชายเป็นคนทาํงานหาเล้ียงครอบครัว แต่ในบริบทสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ี
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เพศหญิงเร่ิมมีบทบาทในการทาํงานหาเล้ียงครอบครัวเพื่อมาจุนเจือช่วยเหลือในครอบครัวเช่นเดียวกบัเพศ
ชาย เร่ิมเขา้ถึงการศึกษา เร่ิมมีความรู้ในการประกอบอาชีพ ประกอบกบัการท่ีรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี 2540 
จนถึงรัฐธรรมนูญ ฉบบัปัจจุบนั ปี 2560  ซ่ึงไดก้าํหนดในเร่ืองของความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบติัไวใ้น
มาตรา 30 ดงัน้ี ‚มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั... ‛ ทาํให้เพศหญิงเร่ิมเรียกร้องตนเองตามสิทธิท่ีตนพึงได ้เช่น การรับ
สมคัรงาน สามารถร้องเรียนไดห้ากตนเป็นผูท่ี้ถูกเลือกปฏิบติั เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัเราจะเห็นว่า เพศหญิง
นั้นออกมาทาํงานไม่ต่างกบัเพศชาย ทั้งยงัเป็นผูน้าํทางดา้นเศรษฐกิจ จะเห็นวา่เจา้ขอกิจการหลายแห่งเร่ิมมี
เพศหญิงมากข้ึน หรือการท่ีเพศหญิงไดรั้บรางวลันกัธุรกิจยอดเยีย่ม รวมถึงการเป็นผูน้าํองคก์รต่างๆ ต่างจาก
เดิมท่ีตอ้งอยูแ่ต่ในบา้น การท่ีเพศหญิงไดต่้อสู้ตนเองเพื่อมีบทบาทในสังคมนั้น เน่ืองดว้ยการกดข่ีทางสังคม 
และวฒันธรรมจากเพศชายท่ีถูกปลูกผงัมาเป็นระยะเวลานาน 
 ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อยก็เช่นเดียวกนั เกิดความเหล่ือมลํ้าในพื้นท่ีไม่ต่างจากพื้นท่ี
อ่ืนในประเทศไทย จะแตกต่างก็ตรงท่ีพื้นท่ีดงักล่าว ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย 
ประกอบไปดว้ย กลุ่มชาติพนัธ์ุ ปกาเกอะญอ ซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี     กระแสวฒันธรรมท่ีชาย
เป็นใหญ่นั้นไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อประชานเช่นเดียวกนั ซ่ึงค่านิยมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนั้น
ลว้นให้ความสําคญักบัเพศหญิง เน่ืองดว้ยประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานท่ีฝ่ายชายตอ้งแต่งานเขา้บา้น
ฝ่ายหญิง พิธีแต่งงานท่ีฝ่ายเจา้สาวตอ้งไปสู่ขอฝ่ายชาย เพื่อเป็นแรงงานให้กบับา้นฝ่ายหญิง หรือการนบัถือผี
ก็จะเป็นธรรมเนียมท่ีกระทาํในบา้นฝ่ายหญิง แม่ยายมีอาํนาจในบา้นในการสั่งงานต่างๆภายในบา้นตาม
ขนบธรรมเนียมเดิม ทาํใหเ้ห็นวา่ประเพณีดั้งเดิมดงักล่าวนั้นใหค้วามสาํคญักบัฝ่ายหญิงมาก 
 วฒันธรรมชายเป็นใหญ่นั้นเร่ิมเขา้มามีบทบาทกบักลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอมากยิ่งข้ึน เพศชายเร่ิม
ออกมาทาํงานนอกพื้นท่ี หาเล้ียงครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการใชแ้รงงาน หรือการคา้ขาย ทาํให้บทบาทของ
เพศชาย มีความสําคญัมากข้ึน ไม่ใช่เป็นเพียงแรงงานทาํเกษตรภายในครัวเรือน ประกอบกบัอิทธิพลของ
สังคมไทยท่ีชายเป็นใหญ่ แทรกซึมเขา้มาในกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ ทาํให้บทบาทเพศหญิงลดลงต่างจาก
วฒันธรรมดั้งเดิมของตนเพราะไม่ไดห้าเล้ียงครอบครัว ทาํเพียงเป็นแม่บา้น เล้ียงลูก  
 ในลกัษณะของกิจการชุมชนนั้น ไม่วา่จะเป็น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น(อสม) ท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานกนัทาํระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง โดย ผูท่ี้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน(อสม.)นั้น จะเป็นเพศหญิงเป็น
ส่วนมาก ต่างกนักบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แสดงให้เห็นถึง
การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในกิจการชุมชนนั้นๆ 
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 จะเห็นไดว้่าเพศหญิงตอ้งมีการต่อสู้เพื่อไดม้าเพื่อจุดยืนในสังคม ในการเป็นผูน้าํในดา้นต่างๆ ต่าง
กบัเพศชาย ตอ้งต่อสู้ใหไ้ดม้าซ่ึงงานท่ีสังคมคิดวา่เป็นงานของเพศชาย จึงตอ้งการศึกษาบริบททางสังคมและ
ชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย รวมทั้งศึกษาบทบาทของสตรีในกิจการชุมชนของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย ซ่ึงจากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นไดจ้ากการท่ีเร่ิมมีเพศหญิงเป็นสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย การแต่งตั้งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นเพศหญิง รวมถึงอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น ท่ีเร่ิมมีบทบาทในกิจการชุมชนมากข้ึน นาํไปสู่การเกิดคาํถามท่ีว่าสังคมในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลอมก๋อยจะแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในกิจการชุมชนใหก้บัสตรีอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาบริบททางสังคมและชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย 
2. ศึกษาบทบาทของสตรีในกิจการชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย 

 

ทบทวนวรรณกรรม(แนวคดิทฤษฎ)ี 
1. แนวคิดเกีย่วกบัสตรีนิยม 
บทบาททางสังคมและวฒันธรรมของสังคมไทยนั้นนบัแต่อดีต เพศหญิง หรือสตรีนั้นขาดโอกาสท่ี

จะเขา้มามีบาบาทหรือหน้าท่ีทางสังคมและการเมือง เน่ืองดว้ยสภาวะท่ีถูกจาํกดัตามสังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงในปัจจุบนั เพศหญิงหรือ สตรีนั้นไดเ้ร่ิมต่อสู้และผลกัดนัตนเองใหมี้บทบาท เป็นในสังคมมากข้ึน จึงเป็น
สาเหตุท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ี โดยสามารถกล่าวถึงบริบทต่างๆท่ีกระทบต่อบทบาทของเพศหญิง 

วนัทนีย ์ วาสิกะสิน (2546:1-3) ได้กล่าวไวว้่าผูห้ญิงย่อมมีเร่ืองท่ีกล่าวถึงมากมายในทุกๆด้าน 
ผูห้ญิงทุกสังคมมีบทบาทหลากหลายตั้งแต่อดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ค่านิยมในสังคมทัว่ไปยงัก่อให้เกิด
ความแตกต่าง ในเร่ืองความเสมอภาคระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย ดงันั้นประเด็นความเสมอภาคยงัเป็นประเด็นท่ี
ถูกนาํมาวพิากษว์จิารณ์อยูเ่สมอ 

กุลลินี  มุทธากลิน (2547:213) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดสตรีนิยมในระดบัครอบครัว หรือระดบัจุลภาค
นั้น ไดพ้ิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงและชายในครอบครัวนั้น ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองส่วนตวั แต่เป็นเร่ืองของ
อาํนาจ การต่อรอง และการสร้างความตกลงกนัภายในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ท่ีสร้างความตกลงระหว่างกนัภายในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีสร้างความ
ไดเ้ปรียบใหแ้ก่(เพศสภาพ) ชาย  
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สถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงในสังคมไทยนั้น มีภาพท่ีขดัแยง้กนัอยู่สองภาพแรก คือ สถานภาพของผู ้
หญิงไทยไม่ได้ตอ้ยตํ่าหรือมีปัญหา เน่ืองจากผูห้ญิงไทยมีบทบาท และอาํนาจทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ตดัสินใจต่างๆ ในครัวเรือนเทียบเคียงกบัผูช้าย ภาพท่ีสอง คือ ภาพของผูห้ญิงท่ีถูกกดข่ีในรูปแบบพื้นฐาน
ท่ีสุด ท่ีเห็นกนัโดยทัว่ไปก็คือ ผูห้ญิงท่ีถูกบงัคบัให้เป็นโสเภณี หรือผูห้ญิงท่ีกา้วเขา้มาสู่การคา้บริการทาง
เพศ และภาพของแรงงานในและนอกระบบ ท่ีได้รับค่าแรงท่ีถูกและมีชั่วโมงการทาํงานท่ียาวนาน และ
ทาํงานเส่ียงภยัต่อสุขภาพ ฉะนั้นการศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงสถานภาพและบทบาทผูห้ญิงไทย จะตอ้ง
ตระหนกัถึงความแตกต่างในทางมิติชนชั้น อาํนาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมทางสังคมไทยดว้ย 

วรารัก  เฉลิมพนัธ์ (2542:277) ไดก้ล่าวไวว้า่ บทบาทของผูห้ญิงในการพฒันา นกัสตรีนิยมมองว่า 
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีบทบาทในการพฒันาไม่นอ้ยไปกวา่เพศชาย แต่บทบาทของผูห้ญิงถูกทาํให้ดอ้ยค่าและลด
ความสาํคญัลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การจาํกดัคาํวา่ ‚งาน” ในสังคมชายเป็นใหญ่แลว้ การแบ่งงานกนัทาํ
ระหวา่งเพศ (Sexual division of labor) อยูใ่นรูปแบบท่ีวา่ ผูช้ายเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัว ควรท่ีจะมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจดว้ยการออกไปทาํงานนอกบา้น ส่วนผูห้ญิงควรจะรับภาระดูแลภายในบา้นหรือทาํงานบา้น 
(Domestic work) อย่างไรก็ตามกิจกรรมผลผลิตในครัวเรือนของผูห้ญิง กลบัไม่ไดถู้กนบัเป็นการผลิตท่ี
ก่อใหเ้กิดมูลค่าและมีคุณค่า 

จากแนวคิดขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นถึงขอ้จาํกดัในดา้นบทบาทของสตรีในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการเมือง สังคม รวมถึงดา้นวฒันธรรม แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสภาพบริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป ใน
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย นั้นไดเ้ร่ิมมีการยอมรับบทบาทสตรีท่ีมากข้ึน จะเห็นไดจ้ากการมี
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หรืออาสาสมคัร           สาธารสุขประจาํหมู่บา้น ท่ี
เป็นสตรีมากข้ึน ดงันั้นแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ จึงสามารถอธิบายบทบาทสตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุปกา
เกอะญอกบักิจการชุมชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่วา่จะ
เป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

2. แนวคิดการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทย 
 - บทบาทกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.).(2564)( ‚กลุ่มชาติพนัธ์ุใน
ประเทศไทย:งานวิจยัและความทา้ทาย๑ หนา้ 81) ระบุวา่ จงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัใหญ่
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศ พื้นท่ีราบส่วนใหญ่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ชาวเมือง ส่วนบนเทือกเขาท่ีสลบัซบัซ้อนเป็นถ่ินท่ีอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย ปัญหาใหญ่ของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ คือ ไม่มีท่ีดินทาํกินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ เน่ืองจากวฒันธรรมการทาํมาหากินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมกั
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หมุนเวียนพื้นท่ีไปเร่ือย ๆ แมเ้กษตรกรส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวคนในชุมชนให้อยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขตามสภาพ คือ วฒันธรรมชุมชนท่ีคนในชุมชนยดึถือ ไม่วา่จะนบัถือผี ศาสนาพุทธ
และคริสต ์ส่ิงร้อยรัดชุมชนปรากฏเป็นรูปธรรมและส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้คือ ประเพณี พิธีกรรม สัญลกัษณ์ ศิลปะ 
และส่ิงสร้าง รวมถึงผูน้าํท่ีสืบทอดอุดมการณ์ ความเช่ือ และคุณค่าทางสังคม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นทั้งความรู้และภูมิ
ทางสังคมท่ีถูกรังสรรคข้ึ์นจากสติปัญญาของคนในชุมชน 

ท่ามกลางความยากลาํบากทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนยงัความอุดมทางวฒันธรรมท่ีเป็นนํ้ าหล่อเล้ียง
ให้ชุมชนดํารงอยู่ได้ ปัจจุบนัการเติบโตด้านการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัมากข้ึน ทาํให้ชุมชนถูกรุกลํ้ าจาก
วฒันธรรมภายนอก ความยากจนทาํให้เยาวชนหนุ่มสาวตกเป็นเหยื่อของการคา้มนุษย ์หลายคนถูกชกัจูงสู่
การขายบริการ รวมทั้งเข้าสู่วงจรของการคา้ยาเสพติด หลายพื้นท่ีอยู่บนเส้นทางค้ายาเสพติด ส่งผลให้
เกษตรกรทาํมาหากินลาํบาก เน่ืองจากถูกกระชบัพื้นท่ีจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรัฐ สถานการณ์
ท่ีเป็นอยูท่าํใหเ้กษตรกรมีภาวะจาํกดัในการทาํมาหากินยากข้ึน 

- แนวคิดกระบวนการทาํใหก้ลายเป็นไทย (Thai-ization) 
ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2560)  ให้ความหมายของแนวคิดกระบวนการทาํให้กลายเป็นไทย  (Thai-

ization)ว่า หมายถึง กลไกและความสลับซับซ้อนท่ีรัฐไทย เจตนาใช้ในการหล่อหลอมรวม หรือ ผสม
กลมกลืนกลุ่มชาติพนัธ์ุให้กลายมาเป็นคนไทย ทั้งในระดบัอุดมการณ์หรือ การมีสํานึกร่วม และในระดบัท่ี
เป็นรูปธรรม ดว้ยการท่ีรัฐใชเ้ทคโนโลยีทางอาํนาจ(technology of power) ในการปฏิบติัการผา่นกลไกและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย กบัทั้งในแง่ของพื้นท่ีและระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีหากเปรียบเทียบกบัรัฐ
จารีตหรือรัฐบรรณาการแลว้ บทบาทของรัฐไทยซ่ึงเป็นรัฐชาติสมยัใหม่ท่ีกาํเนิดข้ึนในช่วงหน่ึงศตวรรษท่ี
ผา่นมานั้นมีอิทธิพลอยา่งมากในการหลอมรวมชาติพนัธ์ุภายใตดิ้นแดนของรัฐกลายมาเป็นคนไทย 

Georges Condominas(1990)(อา้งในประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2560)) ใชแ้นวคิดเก่ียวกบัเวลา (time) และ
พื้นท่ี (space) ในการทาํความเขา้ใจกระบวนการปรับเปล่ียนทางชาติพนัธ์ุ ดว้ยการนาํเสนอสองกรณีศึกษา 
คือ กรณีแรก กล่าวถึงกระบวนการท่ีชาวละวา้หรือลวัะกลายมาเป็นมอญโดยพิจารณาความเปล่ียนแปลงใน
ระยะยาวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีแอ่งลาํพนู-เชียงใหม่ท่ีแต่เดิมเป็นดินแดนท่ีชาวลวัะมีบทบาททางการปกครองและ
สงัคมวฒันธรรมโดยเฉพาะขนุหลวงวลิงัคะท่ีเป็นผูน้าํนาํคนสําคญัของชาวลวัะแต่ต่อมาความมีอารยะธรรม
กว่าของชาวมอญท่ีนาํโดยพระนางจามเทวีซ่ึงข้ึนมาจากเมืองละโวไ้ดเ้ขา้มามีอิทธิพลเหนือชาวลวัะจนเกิด
การผสมกลมกลืนใหช้าวลวัะกลายมาเป็นมอญและต่อมาเป็นคนไตดว้ยการใชศ้าสนาพุทธและอารยะธรรม
อ่ืนๆท่ีมาจากอินเดียเป็นกลไกสาํคญั กรณีท่ีสอง Condominas ช้ีใหเ้ห็นถึงกระบวนการในระยะยาวของพื้นท่ี
เมืองท่ีคนส่า หรือ ข่ากลายมาเป็นคนไทโดยทาํการศึกษาในเชิงมานุษยวิทยาประวติัศาสตร์ในภาคเหนือของ
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เวยีดนาม เขาพบวา่คนส่า หรือ ข่า ซ่ึงไม่ใช่คนไทโดยกาํเนิดแต่เป็นทาสและเป็นกลุ่มคนท่ีอาศยับนภูเขาได้
กลายมาเป็นคนไทดว้ยการเปล่ียนมาใชว้ฒันธรรมทางวตัถุ อยา่งเส้ือผา้ ทรงบา้น เคร่ืองใช ้รวมถึงวฒันธรรม
ทางภาษาบทสวดในพิธีกรรมและอ่ืนๆตามแบบของคนไทดาํอย่างไรก็ตามงานของ  Condominas  ให้
ความสําคญักบักระบวนการปรับเปล่ียนทางชาติพนัธ์ุดว้ยกรณีศึกษาของสองกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกนัซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีไมเท่าเทียมกนัภายใตบ้ริบททาง
การเมืองและสังคมกบัวฒันธรรมท่ีมีความเจริญแตกต่างกนัโดยมิไดใ้ห้ความสําคญักบับทบาทหรืออิทธิพล
ของรัฐชาติซ่ึงเกิดข้ึนและตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มชนชาติ ท่ีมีอาํนาจเหนือกว่าในทางการเมืองกบัสังคม
และวฒันธรรม    งานศึกษาของเปรมพรขนัติแกว้  (2544)  ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการกลายเป็นไทยของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง ซ่ึงรัฐมีบทบาทอย่างสําคญั โดยเลือกศึกษาท่ีบา้นแพะในอาํเภอแม่สะเรียงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนพบว่ารัฐนาํเอาการพฒันาเขา้มาสู่หมู่บา้นก่อให้เกิดเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีการผลิตและการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและวฒันธรรมชาวกะเหร่ียง ตอ้งปรับตวัเพื่อรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
กระบวนการกลายเป็นไทยจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการปรับตวัของชาวบา้นท่ามกลางการเผชิญกบัปัญหา
ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างไรก็ เปรมพรพบว่ากระบวนการกลายเป็นไทย มีหลากหลายรูปแบบและความ
สลบัซับซ้อน มิไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและขณะท่ีมีการปรับตวัเขา้กบัความเป็นไทย ชาวกะเหร่ียงก็
ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์บางอยา่งท่ีเป็นของตนเองเอาไวด้ว้ย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากงานช้ินน้ีเป็นงานศึกษาใน
เชิงประวติัศาสตร์จึงไม่ไดเ้น้นให้เห็นถึงวิธีคิดนโยบายกบักลไกท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงรัฐใช้เพื่อทาํให้กลุ่มชาติ
พนัธ์ุกลายเป็นคนไทย ดงัท่ี สรัสวดี  อ๋องสกุล (2539) และธเนศวร  เจริญเมือง (2536 และ 2542) ช้ีให้เห็นถึง
การปฏิรูประบบการศึกษาและการปกครองของรัฐไทยท่ีส่งผลใหค้นเมืองในลา้นนากลายเป็นคนไทย 

จากแนวคิดข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย คําเรียก บทบาทของกลุ่มชาติพันธ์ุ การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม กระบวนการทาํใหก้ลายเป็นไทย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีรับเอาวฒันธรรมหลกัหรือวฒันธรรมไทยเขา้มา ดงันั้นแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ จึง
สามารถอธิบายบทบาทสตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอกบักิจการชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบล
อมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
 
 
 
 
 

วธิีการวจิัย 
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 ในการศึกษาในการศึกษาบทบาทสตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอกบักิจการชุมชนในพื้นท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ นั้น ไดใ้ช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการ
บรรยายถึงลกัษณะและสภาพเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มตวัอยา่งหรือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
 ในการศึกษาบทบาทสตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอกบักิจการชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ นั้น ผูใ้หข้อ้มูลหรือกลุ่มตวัอยา่งนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย จาํนวน 2 คน รายนางบวัถิน  สเถียร์คง และ นางอุษณี  ถ่ิน
เจริญ และประชาชนในพื้นท่ีท่ีเลือกสมาชิกสภาฯรายดงักล่าว จาํนวน 10 คน 
 2. กลุ่มผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นสตรี พื้นท่ีตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน    3 คน 
และผูใ้หญ่บา้นท่ีแต่งตั้งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 3 คน 
 3. กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) พื้นท่ีตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดั
เชียงใหม ่จาํนวน 5 คน 
 

กรอบแนวความคดิ 

 
 
 

ผลการวจิัย 
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 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผลการวิจยัเบ้ืองตน้จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ สภาพสังคมในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอมก๋อยมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 17,221 คน แยกเป็นชาย 8,554 คน หญิง  8,667 คน มีจาํนวน
ครัวเรือนทั้งส้ิน 5,989 ครัวเรือน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) โดยตาํบลอมก๋อยมีพื้นท่ีการเกษตร
ทั้งส้ิน 12,895 ไร่ มีจาํนวนเกษตรกรทั้งส้ิน 1,733 คน(ท่ีข้ึนทะเบียน) ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและความเหล่ือมลํ้ าในสังคม ซ่ึงระบุใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี พ.ศ.2561-2565 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทาํใหเ้พศหญิงเร่ิมมีบทบาทไม่ต่างกบัเพศชาย   

2. จากการสัมภาษณ์กลุ่มองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย โดยการสัมภาษณ์รายนางอุษณี             
ถ่ินเจริญซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็น คนไทย กลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ 
หรือ ชาวกระเหร่ียง ซ่ึงในแต่ละหมู่บา้นในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อยนั้นประกอบดว้ยพื้นท่ี 20 
หมู่บ้าน จะมีเพียงหมู่บ้านใหม่ดินแดง (หมู่9) เป็นหมู่บ้านคนเมือง ไม่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยู่ ก็จะมี
วฒันธรรมเป็นคนเมืองเหมือนคนเชียงใหม่ทัว่ไป สภาพสังคมมีความเป็นเมืองมากข้ึนจึงไดรั้บอิทธิพลจาก
สภาพสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา ดา้นการประกอบอาชีพท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน จากเดิม
ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรและการปศุสัตว์ ไดเ้ร่ิมมีการรับราชการ รับจา้งทัว่ไป รวมถึงการคา้ ดา้น
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนบัถือศาสนาคริสต ์ทาํให้เกิดการรวมกนัของ
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป เพศหญิงเร่ิมเขา้มามีบทบาทในสังคมมากข้ึน โดยส่วนตวันั้นเป็นอดีต
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อยมาแลว้ 2 สมยั สมยัปัจจุบนั(2564)ไม่ไดล้งสมคัรแลว้เน่ืองดว้ย
ดาํรงตาํแหน่งสมาชิกมายาวนานหลายปี อยากเปิดทางให้ผูอ่ื้นไดเ้ขา้มาทาํหน้าท่ีเพื่อชุมชนบา้ง ส่วนการท่ี
เขา้มานั้น เร่ิมตน้จากการท่ีบิดานั้นเป็นอดีตผูใ้หญ่บา้น ทาํงานเพื่อชาวบา้นทาํให้ตนอยากเขา้มามีส่วนร่วม
ดูแลประชาชนตรงน้ีด้วย รวมถึงการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ก็เป็นการท่ีอยากทาํเพื่อ
ชุมชน เพื่อส่วนรวม ซ่ึงระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อยนั้น ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร เวลาออกสิทธิออกเสียง ก็เป็นปกติ หน่ึงสิทธิ หน่ึงเสียง มีสมาชิกสภา 37 คน เราก็เป็นหน่ึงเสียง
ในนั้น แต่การปฏิบติังานเวลาลงพื้นท่ี เราไปขบัรถไถช่วยชาวบา้นไม่ไดเ้วลาชาวบา้นเดือดร้อน เช่นหลงัคา
โดนพายุพดัหาย จะให้เราไปมุงหลงัคาก็ไม่ได ้แต่เราแจง้ประสานขอหลงัคากบัอบต.ช่วยชาวบา้นได ้เวลา
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากอบต. เราประสานงานเต็มท่ี รวมถึงการเรียนเพิ่มเติมในระดบัปริญญาตรี 
เพื่อใหมี้ความรู้เพื่อช่วยเหลือชาวบา้น ทาํใหช้าวบา้นเห็นวา่เราทาํเพื่อชาวบา้นจนไดรั้บการเลือกถึง สองสมยั 
ซ่ึงในส่วนของนางบวัถิน สเถียร์คง ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่สําหรับตนนั้น ไดรั้บโอกาสจากประชาชนในการ
เลือกเขา้มาเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เราก็ทาํให้ดีท่ีสุด เน่ืองดว้ยหน่ึงหมู่บา้นมีสมาชิกสภา
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ฯ 2 คน เราเป็นผูห้ญิง เราก็ช่วยงานช่วยชาวบา้นในการประสานงานกบัอบต. เวลาชาวบา้นเดือดร้อน เวลา
อบต.ประสานงานตอ้งการขอ้มูลชาวบา้นเราก็รีบหาให้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เร็วท่ีสุด รวมถึงการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น คอยช่วยเหลือดา้นสาธารณสุขใหก้บัประชาชน  

3. จาการสุ่มสัมภาษณ์ประชาชนท่ีเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย จาํนวน 10 
คน ไดรั้บคาํตอบวา่ เลือกเพราะเป็นลูกของอดีตผูน้าํชุมชน ,เป็นผูท่ี้ทาํงานเพื่อชุมชนตลอด เวลามีงานอะไร
ก็มาช่วยงาน  รวมถึงการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ทาํให้เลือกเขา้มาเป็นสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

4. การสัมภาษณ์ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นและผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 6 คน ซ่ึงแต่งตั้งผูช่้วยท่ีเป็นผูห้ญิงไดใ้ห้
ขอ้มูลวา่ ในพื้นท่ีตาํบลอมก๋อยนั้น ผูใ้หญ่บา้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นท่ีหมู่บา้นนั้นๆ โดย
ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อยนั้น ประกอบไปดว้ยผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นผูช้ายทั้งส้ิน 20 คน ทั้ง 20 
หมู่บา้น  เพศหญิงไดรั้บเลือกเป็นเพียงผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเพียง 3 คน ซ่ึงผูใ้หญ่บา้นไดใ้ห้ขอ้มูลว่าท่ีแต่งตั้ง
ผูห้ญิงเป็นผูช่้วยเน่ืองด้วย งานบางอย่างมีความละเอียดอ่อน เช่นงานเอกสาร หรือการพบปะพูดคุยกับ
ชาวบา้นการท่ีมีผูห้ญิงเป็นผูช่้วยช่วยให้การทาํงานบางอยา่งสะดวกข้ึน ซ่ึงผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นก็ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ 
ดีใจท่ีไดเ้ป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะช่วยงานในส่วนของเอกสาร ประสานงานกบัอาํเภอ เวลาท่ี
อาํเภอตอ้งการขอ้มูลอะไร เราก็จะกระตือรือร้นเพราะผูใ้หญ่บา้นไดเ้ลือกเราเป็นผูช่้วย เราก็ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหดี้ท่ีสุด ใหเ้ห็นวา่เราก็ทาํงานไดไ้ม่ต่างกบัผูช้าย 

5.จากการสัมภาษณ์อาสาสารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) จาํนวน 5 คน พบวา่ ส่วนใหญ่อาสาสารณ
สุขประจาํหมู่บา้น (อสม.)นั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จะมีผูช้ายบา้ง แต่จะน้อยกว่าผูห้ญิง เวลาท่ีอบต.จดั
อบรมสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็จะเชิญประธานอสม.หรือตวัแทนแต่ละหมู่บา้นเขา้ร่วม ซ่ึงก็จะมีผูห้ญิงท่ีเขา้
ร่วมอบรมเป็นส่วนใหญ่ การจดัโครงการต่างๆก็จะดาํเนินการโดยผูห้ญิง จะลงพื้นท่ีกับชุมชนในด้าน
สาธารณสุขมากกวา่ โดยเฉพาะช่วงท่ีมีสถานการณ์ โควิด19 ก็จะเป็นอาสาสารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.).
ผูห้ญิงลงพื้นท่ีปฏิบติังานมากกวา่ ส่วนผูช้ายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
ทาํแนวกนัไฟ ป้องกนัไฟป่า ตั้งด่านรักษาความปลอดภยักนัมากกวา่  
 
 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะงานวจิัย 
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 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ในส่วนของบริบทสังคม พบวา่ สังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุปากาเกอะญอ หรือ
กระเหร่ียงนั้น พบว่ามีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมดั้งเดิม จากเดิมท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อการ
บริโภค เร่ิมปรับเปล่ียนเป็นเพื่อการคา้มากข้ึน มีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย สามารถส่งบุตรหลานเรียน
ในระดบัท่ีสูง เช่น ปริญญาตรี รวมถึงเรียนต่อสายอาชีพ และทาํงานในเมืองมากข้ึน เม่ือลูกหลานกลบัมา
บา้นก็นาํความเป็นเมืองเขา้มา ทั้งวตัถุนิยมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น โทรศพัทส์มาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต ทาํให้คน
ในพื้นท่ีเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การนาํความรู้และค่านิยมต่างๆ รวมถึงการศึกษาของไทยท่ีทาํให้ กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ กลายเป็นคนไทย มีค่านิยมไทยเป็นค่านิยมสากล ส่วนวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีท่ียงัคงอยู่
และยงัได้รับการรักษาไว้ คือ ด้านภาษาซ่ึงยงัคงพูดภาษากระเหร่ียง เวลาคุยกับกลุ่มเดียวกัน และพูด
ภาษาไทยกลางเวลาติดต่อกบัผูอ่ื้น แต่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได ้ตอ้งมีล่ามเวลาติดต่อ 
ดา้นการแต่งกาย คนทุกเพศทุกวยัยงัคงนิยมแต่งกายชุดประจาํเผา่ในช่วงมีงานประเพณี งานบุญต่างๆ งาน
แต่งงาน และผูสู้งอายุนิยมแต่งชุดประจาํเผ่าเป็นประจาํ ประเพณีส่วนใหญ่ยงัคงรูปแบบดั้งเดิม เช่น การ
แต่งงาน เจา้บ่าวยงัคงแต่งงานเขา้บา้นเจา้สาว เพื่อเป็นแรงงานดา้นการเกษตรใหแ้ก่ฝ่ายบา้นเจา้สาว เป็นตน้ 
 บทบาทสตรีในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย ในการทาํงานในกิจการชุมชนเพิ่มมากข้ึนใน
ส่วนของอาสาสมคัรสาธารณสุขซ่ึงมีจาํนวนเพศหญิงเขา้มาเป็นจาํนวนมากกว่าเพศชาย และในส่วนของ
กิจการชุมชนอ่ืน ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย หรือฝ่ายปกครอง ก็ยงัมีเพศหญิงเขา้มา
เป็นส่วนน้อย แสดงให้เห็นถึงลกัษณะการแบ่งงานกนัระหวา่งเพศหญิงและชาย ในส่วนของสรีระร่างกาย 
งานใชแ้รงงาน การเป็นผูน้าํ เป็นงานของเพศชาย งานละเอียดอ่อน เป็นงานของเพศหญิง แต่จากการศึกษา
ทาํให้พบวา่เร่ิมมีเพศหญิงเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการชุมชนทั้งสามกิจการมากข้ึน ไม่ใช่การแบ่งงานกนัทาํ
แบบเบด็เสร็จระหวา่งเพศชายและหญิง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 บทบาทสตรีกลุ่มชาติพนัธ์ุปากาเกอะญอในกิจการชุมชนพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย 
ควรสนบัสนุนใหส้ตรีมีบทบาทท่ีมากข้ึนไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายเสมอภาคแต่ควรเป็นรูปธรรมมากข้ึนในทาง
ปฏิบติัไม่ใช่เพียงการแบ่งงานกนัทาํตามสรีระร่างกาย ในส่วนของการเก็บขอ้มูลสามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึก
เพื่อสามารถอธิบายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเพิ่มเติมได ้
 
 

รายการอ้างองิ  
ดวงหทยั  บูรณเจริญกิจ.(2560). ‚แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผูห้ญิงในประเทศไทย:  



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 723 PSPARN 2022  

วเิคราะห์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ขอ้ถกเถียงและยทุธศาสตร์:มูลนิธิฟรีดริช เอแบร์ท. 
ประสิทธ์ิ ลีปรีชา.(2557). ‚บทความปริทรรศน์ : กระบวนทศัน์การศึกษาชาติพนัธ์ุสัมพนัธ์ :วารสารสังคมลุ่ม 

นํ้าโขง : ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน-ธนัวาคม 2557 หนา้ 219-242 วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 กุมภาพนัธ์ 2565 
เขา้ถึงไดจ้ากhttps://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14456/jms.2014.3 

ประสิทธ์ิ ลีปรีชา.(2560) ‚นามสกุลกบักระบวนการทาํใหเ้ป็นไทย ในกลุ่มชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีสูง๑ วารสาร 
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน).วนัท่ีคน้ขอ้มูล  3 กุมภาพนัธ์ 2565 เขา้ถึง
ไดจ้าก 

 https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jss/article/view/165339/119718 
วารุณี  ภูริสินสิทธิ. (2545). ‚สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษท่ี 20‛. กรุงเทพฯ:  

โครงการจดัพิมพค์บไฟ. 
วไิลพร  พุทธิศรี. (2558). ‚บทบาทผูน้าํสตรีทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษานางสาววไิล  บูรณุปกรณ์๑. 

การคน้ควา้อิสระ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองและการปกครอง). มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.วนัท่ี
คน้ขอ้มูล 3 กุมภาพนัธ์ 2565 เขา้ถึงไดจ้าก http://library.cmu.ac.th/ 

สุดา  สุวรรณกุล,ศุภลกัษณ์  สุวรรณะชฎ.(2557) ‚บทบาทของผูน้าํสตรีในการบริหารองคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานี๑. วารสาร อลั-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ,ปีท่ี 4 (ฉบบัท่ี 8(ก.ค.-ธ.ค. 
57)) วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 กุมภาพนัธ์ 2565 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.e-majallah.ftu.ac.th/ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.).(2564). ‚กลุ่มชาติพนัธ์ุใน 
ประเทศไทย:งานวิจยัและความทา้ทาย๑.  วนัท่ีคน้ขอ้มูล 3 กุมภาพนัธ์ 2565 เขา้ถึงไดจ้าก
shorturl.asia/m1Bz7 

อุดมเดช  ดวงแกว้. (2555).‚บทบาทผูน้าํสตรีในการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินของเทศบาลนคร 
เชียงราย๑.  การคน้ควา้อิสระ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองและการปกครอง). มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่.วนัท่ีคน้ขอ้มูล  3 กุมภาพนัธ์ 2565 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://library.cmu.ac.th/ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม.่(2562). ‚แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี พ.ศ. 2561-2565  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่๑. 

 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 724 PSPARN 2022 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ ในการจดัการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ใน

อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวดัพะเยา 
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  มูลวไิชย (Sornram Moonwichai) 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Email: Sornram_m@cmu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและ
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีอาํเภอดอกคาํใต้ จังหวดัพะเยา ช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2564                  
2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินใน
การจดัการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 3) ศึกษาความสําคญัของผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการปฏิบติังานในพื้นท่ี 4) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ขอ้จาํกดัการ
ปฏิบติังาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั แบ่งเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มราชการส่วนภูมิภาคและกลุ่มราชการส่วนทอ้งถ่ินกลุ่มละ 13 คน รวมทั้งส้ิน 26 คน มีการเก็บ
ขอ้มูลจากศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารและสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้
เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยนาํเอาคาํตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นกลุ่มตามประเด็น
ท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งเปรียบเทียบคาํตอบท่ีไดว้่าไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ จากนั้นนาํขอ้มูลวิเคราะห์กบั
แนวคิดท่ีใชใ้นงานวจิยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสรุปและนาํเสนอเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ 1)ในช่วงปี 
พ.ศ.2562 -2564 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง แต่การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
มีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัจากการจดัให้มีการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารและ
สภาทอ้งถ่ินชุดใหม่มีผลต่อการปฏิบติังานในพื้นท่ี 2) ความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานระหว่างราชการส่วน
ภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ินอยูใ่นรูปแบบการประสานการปฏิบติั การบูรณาการทาํงานร่วมกนัทุกภาค

mailto:Sornram_m@cmu.ac.th
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ส่วนในการจดัการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 3) ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติังานและการประสานงานในระดบัพื้นท่ี เปรียบเทียบจาก
ผลการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก่อนและหลงัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 4) ปัญหาท่ีพบของ
ราชการส่วนภูมิภาคคือ ความล่าช้าของระบบราชการและขาดงบประมาณ ส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินพบ
ปัญหา ขาดความอิสระในการปฏิบติังานและขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ 
 

ค าส าคญั: ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ, การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 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 semi-
structured 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 
 

บทน า 
การบริหารราชการแผน่ดินของไทยมีพฒันาการมาตามลาํดบั ตามยุคสมยัและรัฐธรรมนูญ ปัจจุบนั

ไดแ้บ่งการบริหารราชการแผน่ดินออกไป 3 ส่วนคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงการพฒันา
ในระดบัพื้นท่ีจึงมีราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นกลไกสําคญัขบัเคล่ือนการพฒันา ช่วง
ตน้ปี พ.ศ.2563 เกิดโรคอุบติัใหม่เรียกวา่ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (สํานกังานการวิจยัแห่งชาติ, 2564) 
ไดร้ะบาดทัว่ประเทศส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รัฐบาล
พยายามแกไ้ขปัญหาโดยขบัเคล่ือนผา่นศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงมหาดไทย
ผ่านผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งศูนยป์ฏิบติัการในทุกระดบั เพื่อบูรณาการแกไ้ข
ปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์สาํคญัอีกเหตุการณ์หน่ึงคือ การเลือกตั้งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน นบัแต่ถูกงดไม่ให้มีการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสภาทอ้งถ่ินโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ภายหลงัอนุญาตใหมี้การเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นรูปแบบแรกในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563 ตาม
ดว้ยเทศบาลเม่ือ 28 มีนาคม 2564 และองค์การบริหารส่วนตาํบลในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงเป็นการ
เลือกตั้งท้องถ่ินในรอบ 7 ถึง 8 ปี นาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและสภาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอนัมีความสาํคญัต่อการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยตรง 

อาํเภอดอกคาํใตเ้ป็นอาํเภอถดัจากอาํเภอเมืองพะเยาตั้งอยู่กลางจงัหวดั พื้นท่ีติดกบั 5 อาํเภอของ
จงัหวดัพะเยา ซ่ึงประกอบด้วย 12 ตาํบล 125 ชุมชน/หมู่บา้น 11 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบ่งเป็น   1 
เทศบาลเมือง 3 เทศบาลตาํบล 7 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ท่ีทาํการปกครองอาํเภอดอกคาํใต,้ 2564) ในการ
ปฏิบติังานแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีอาํเภอดอกคาํใตส้ามารถ
ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดไดเ้ป็นอยา่งดี จากขอ้มูลศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จงัหวดัพะเยา (2564) พบว่า ผูติ้ดเช้ือในพื้นท่ีอาํเภอดอกคาํใต ้89 ราย เม่ือเทียบ
กบัอาํเภอใกล้เคียงเช่น อาํเภอเมืองมีผูติ้ดเช้ือในพื้นท่ี 400 ราย อาํเภอปงมีผูติ้ดเช้ือในพื้นท่ี 442 ราย และ
อาํเภอเชียงคาํมีผูติ้ดเช้ือในพื้นท่ี 114 คน 
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 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเลือกศึกษาพื้นท่ีอาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา ว่ามีรูปแบบความสัมพนัธ์อย่างไรและในการ
ปฏิบติังานมีปัญหา อุปสรรค ขอ้จาํกดัหรือไม่ ตลอดจนการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีผา่น
มาในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2564 ส่งผลต่อการปฏิบติังานในพื้นท่ีอย่างไร เพื่อจะเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถ่ินในอาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา ช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564 
2. เพื่อศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ในทางปฏิบติัระหวา่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการ

บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน
อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา  

3. เพื่อศึกษาความสําคัญของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการปฏิบัติงานและ
ประสานงานกบัราชการส่วนภูมิภาค 

4. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ขอ้จาํกดัการปฏิบติังาน รวมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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กรอบแนวคดิการท าวจิัย 

 
 

 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในเร่ืองน้ี มีนกัทฤษฎี นกัวชิาการ ไดศึ้กษา วเิคราะห์ และ

เสนอแนวคิดไวซ่ึ้งสามารถเป็นกรอบประยกุตใ์ชส้าํหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระกอบดว้ย 
 1. แนวคิดการรวมศูนยอ์าํนาจอยา่งกระจาย (Fragmented Centralism) 
 โดยแนวคิดของอเนก เหล่าธรรมทศัน์ ซ่ึง ธีรวุฒิ แกว้ฟอง (2555) ไดท้าํการศึกษาแนวคิดการรวม
ศูนยอ์าํนาจอยา่งกระจาย วา่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหวา่งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน 
มีลกัษณะของการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัหน่วยงานตามสายงานของกระทรวงและกรมต่างๆโดย
รับนโยบายจากส่วนกลางและแยกบริหารจดัการ ซ่ึงถูกกระจายลงมาอยูใ่นส่วนภูมิภาค และใชง้บประมาณ
ของกระทรวงและกรมนั้นๆ และมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง กรมต่างๆในส่วนภูมิภาคและข้ึนตรงกบั
กระทรวงและกรมท่ีตนสังกดั  
 2. แนวคิดการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
 มนตรี สามารถ (2561) ไดก้ล่าวถึง ธเนศวร์ เจริญเมืองวา่ไดใ้หค้วามหมายของการกระจายอาํนาจไว้
วา่ การกระจายอาํนาจ(Decentralization) คือ การโอนกิจการสาธารณะบางเร่ืองจากรัฐหรือองค์กรปกครอง
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ส่วนกลางไปใหชุ้มชนซ่ึงตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆ ของประเทศหรือหน่วยงาน บางหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบ
ดาํเนินการอย่างอิสระจากองค์กรปกครองส่วนกลาง ซ่ึงกิจการสาธารณะท่ีโอนสิทธิการดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มกัไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภค การศิลปวฒันธรรม การดูแลชีวิตทรัพยสิ์น และการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่วนกิจการใหญ่ๆ สองส่ิงรัฐบาลกลางควบคุมไวอ้ยา่งเด็ดขาด คือ การทหารและการ
ต่างประเทศ 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 โกวิทย ์พวงงาม (2555) ได้เขียนไวว้่า การปกครองทอ้งถ่ินนั้น แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. 
Montagu 1984) นิยามวา่ การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึง การปกครองซ่ึงหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การ
เลือกตั้งโดยอิสระ เพื่อเลือกผูท่ี้มีหน้าท่ีบริหารการปกครองทอ้งถ่ิน มีอาํนาจอิสระและรับผิดชอบ ซ่ึงตน
สามารถท่ีจะใช้ไดโ้ดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งน้ี
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดเ้ป็นรัฐอิสระ  
 จึงสามารถสรุปสาระสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี 
 1. รูปแบบหน่วยการปกครองท้องถ่ินอาจมีหลายรูปแบบได้ข้ึนอยู่กบัของความเจริญ จาํนวน
ประชากรหรือขนาดพื้นท่ี 
 2. หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดาํเนินการปกครองตนเองคือ สิทธิท่ีจะ
ตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และมีสิทธิในการกาํหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ี  
 3. มีองคก์รท่ีจาํเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั    
 4. ประชาชนในทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินตน 

5. มีการกาํกบัดูแลจากรัฐ เพื่อประโยชน์และความมัน่คงของรัฐและประชาชนโดยรวม โดยมีอิสระ
ในการดาํเนินงานของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น  
 

วธิีการวจิัย 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกบั

การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มราชการ
ส่วนภูมิภาค 13 คนและกลุ่มราชการส่วนทอ้งถ่ิน 13 คน รวมทั้งส้ิน 26 คน แบ่งไดด้งัน้ี 
1) กลุ่มราชการส่วนภูมิภาค ระดบัอาํเภอ  
 - นายอาํเภอ/หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอาํเภอ รวมจาํนวน 4 คน 
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 - ปลดัอาํเภอ/ขา้ราชการสังกดักระทรวง กรม ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี จาํนวน 4 คน 
 - เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 5 คน 
 2) กลุ่มราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 - นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลเมือง, เทศบาลตาํบล, อบต.)จาํนวน 4 คน 
 - ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูแ้ทน จาํนวน 4 คน 
 - พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ประธานกรรมการชุมชน จาํนวน 5 คน 

โดยผูว้ิจยัออกแบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาสร้าง
กรอบคาํถามปลายเปิดมุ่งตอบวตัถุประสงคง์านวจิยัใน 4 ประเด็น และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
โดยใช้การตีความขอ้มูลเชิงปฐมภูมิกบัทุติยภูมิท่ีได้รับ ซ่ึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดย
นาํเอาคาํตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นกลุ่มตามประเด็นท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งเปรียบเทียบคาํตอบท่ีได้
วา่ไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ จากนั้นนาํขอ้มูลวิเคราะห์กบัแนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
สรุปและนาํเสนอเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
 1. การบริหารราชการแผน่ดินส่วนภูมิภาคในช่วงปีพ.ศ. 2562-2564 ไม่ไดมี้การเปล่ียนแต่อยา่งใด
การปฏิบติังานของหน่วยงานราชการยงัคงนาํนโยบายของรัฐบาล ขอ้สั่งการของกรมต่างๆ มาปฏิบติัในพื้นท่ี
คงเดิมภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ แต่การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถแบ่งได ้2 ช่วงคือ ช่วงก่อนเลือกตั้งและช่วงหลงัการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยช่วง
ก่อนเลือกตั้ง การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากคสช.สั่งให้
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้ง 
ซ่ึงเดิมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหล่าน้ีใกลจ้ะครบวาระหรือบางแห่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินลาออกหรือเสียชีวิต 
ตอ้งให้ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัหน้าท่ีนายก ในพื้นท่ีดอกคาํใตมี้ 2 แห่ง ภายใตก้ารบริหาร
ของผูบ้ริหาร สมาชิกสภาชุดเดิมเป็นระยะเวลานาน ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกเบ่ือหน่ายหรือมีปัญหาร้องเรียนการ
ปฏิบติังานอยู่บ่อยคร้ัง บางแห่งไม่มีผูบ้ริหารหรือมีแต่ไม่มีความกระตือรือร้น การพฒันามีน้อย ไม่มีการ
ริเร่ิมพฒันาในส่ิงใหม่ๆให้ทนักบัยุคสมยั ช่วงหลงัการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า มีการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน การทาํงานเชิงรุกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างเขม้ขน้ 
ทัว่ถึง มีการนาํนโยบายท่ีตนไดห้าเสียงไวน้าํมาปฏิบติั และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 731 PSPARN 2022  

 2. ความสัมพนัธ์การปฏิบติังานระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการดําเนินการในรูปแบบ
ประสานการทาํงาน ผา่นรูปแบบศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรคอาํเภอ(ศปก.อ.) ซ่ึงมีโครงสร้างทั้งส่วนราชการ
ระดบัอาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํทอ้งท่ี(กาํนนั) ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและ
อาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการหรือใหก้ารสนบัสนุนให้มีการป้องกนั ควบคุม ยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโรค 
หรือการสร้างภูมิคุม้กนัโรค ตลอดจนช่วยเหลือหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นท่ีของตน โดยมีส่วนราชการ
ระดับอําเภอเช่น ท้องถ่ินอําเภอให้ค ําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการและการใช้จ่าย
งบประมาณในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง สาธารณสุขอาํเภอและโรงพยาบาลให้ความรู้ทางวิชาการเฉพาะดา้นเก่ียวกบั
การป้องกนั ควบคุม ระงบัการแพร่ระบาดของโรค กาํนนัช่วยประสานการปฏิบติัในพื้นท่ี และไดจ้ดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการควบคุมตาํบล(ศปก.ต) กาํหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหัวหน้าศูนยฯ์ ทาํให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการในเขตพื้นท่ี เน่ืองจากเป็นอาํนาจหน้าท่ีโดยตรง มีบุคลากรและ
งบประมาณ มีการประสานงานรูปแบบคณะทาํงานทั้งกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล(รพ.สต.) ขบัเคล่ือนการปฏิบติัในพื้นท่ีให้เป็นรูปธรรม 
ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ การจดัตั้งสถานท่ีกกักนัโรคแห่งรัฐระดบัตาํบลหรือ Local Quarantine (LQ) เพื่อ
รองรับการกกัตวัผูท่ี้มีความเส่ียงสูงในแต่และตาํบล โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความร่วมมือและ
ใช้งบประมาณดาํเนินการปรับปรุงสถานท่ี ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
หรือจะเป็นการท่ีอาํเภอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อจดัตั้งศูนยพ์กัคอย 
Community Isolation (CI) ณ หอประชุมท่ีวา่การอาํเภอ เพื่อรองรับผูป่้วยท่ีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการ 
ลดความแออดัในโรงพยาบาล ก็ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 11 แห่ง 
ดงันั้นจากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถส่ือให้เห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการปัญหาโรคโควิด19 เป็นไปดว้ยดีในรูปแบบการประสาน
การปฏิบติั 
 3. ความสําคญัของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเห็นไดจ้ากผลเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นมาช่วงปี พ.ศ.2563 – 2564 พบวา่ในการเลือกตั้งเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 8 
ใน 11 แห่ง ไดผู้บ้ริหารและสภาทอ้งถ่ินชุดใหม่ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชาชนในพื้นท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง
การทาํงานของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดิม ท่ีเหลืออีก 3 แห่ง ไดผู้บ้ริหารและสภาชุดเดิมซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งอีกคร้ังแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ ความสามารถและการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเลือก
ใหก้ลบัเขา้มาบริหารขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป ผลการปฏิบติังานในพื้นท่ีหลงัการเลือกตั้งทาํให้การ
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บริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทิศทางการพฒันาท่ีเห็นไดช้ดัยิ่งข้ึน เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการ
บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งนํ้ า หรือจะเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับการประสานงานกบัราชการส่วน
ภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความสําคญัประสานงาน 
แลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็นจากราชการส่วนภูมิภาค (อาํเภอ) มาดาํเนินการในพื้นท่ีตน 
 4. ปัญหาอุปสรรค ขอ้จาํกดัการปฏิบติังานพบวา่ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคสามารถสรุปได ้2 
ประเด็นดงัน้ี 1.ปัญหาดา้นงบประมาณ เน่ืองจากราชการส่วนภูมิภาค จงัหวดัมีเงินทดลองจ่ายราชการในเชิง
ป้องกนัและยบัย ั้งภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เพียงจงัหวดัละ 50 ลา้นบาท ซ่ึงใชจ่้ายในการยบัย ั้งป้องกนัทั้งจงัหวดั
ย่อมไม่เพียงพอในการดําเนินการสถานท่ีกักกันผูส้ัมผสัเส่ียงสูงในทุกอําเภอ ในส่วนอาํเภอนั้ นไม่มี
งบประมาณตอ้งขอรับเงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการ 2.ปัญหาความล่าชา้ระบบราชการ การประชุม สั่งการผา่นหนงัสือราชการท่ีมีความ
ล่าช้าไม่ทนัต่อสถานการณ์และขอ้จาํกดัในการรวมกลุ่มคนจาํนวนมากเพื่อป้องกนัการระบาดและเวน้
ระยะห่างทางสังคม ถึงแมจ้ะมีการใชรู้ปแบบประชุมออนไลน์แต่ก็ติดขอ้จาํกดัดา้นความพร้อมดา้นอุปกรณ์
และผูใ้ชง้าน  
 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จาํกดัของการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินสรุปได ้2 ประเด็น คือ 1.ความเป็น
อิสระในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาค กาํกบั ดูแลและมีระเบียบ ขอ้กฎหมาย หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและ
กระทรวงมหาดไทยท่ีมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติั ส่งผลให้การจดับริการสาธารณะไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี เพราะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่กลา้ดาํเนินการทั้งท่ีเป็นอาํนาจ
หน้าท่ี และก่อนจะดาํเนินการตอ้งอาศยัหนังสือซักซ้อม หนังสือสั่งการจากราชการส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคก่อนจึงจะดาํเนินการ แต่บางคร้ังหนังสือสั่งการไม่เอ้ือในทางปฏิบติัต่อบริบทของแต่พื้นท่ี เช่น 
ภารกิจการรับส่งผูป่้วยโควดิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินไดต้ามระเบียบช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งไม่มีรถพยาบาล มีเพียงรถ
ส่วนกลางซ่ึงเป็นรถกระบะธรรมดาในการรับ-ส่งผูป่้วยซ่ึงไม่เหมาะสม 2.ดา้นงบประมาณ เน่ืองจากมีการ
กระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ิน จึงมีการถ่ายโอนภารกิจหนา้ท่ีจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่การถ่ายโอนภารกิจ นั้นไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณสําหรับการดาํเนินการมาดว้ย จึง
ทาํให้การดาํเนินการสาธารณะต่างๆในพื้นท่ีไม่เต็มกาํลงัความสามารถเช่น งบประมาณในการดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาโรคโควดิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายจากเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง 
ซ่ึงใชแ้ลว้มีแต่จะหมดไปไม่สอดคลอ้งกบัรายรับท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บไดเ้องซ่ึงไม่มากนกั   
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 อาํเภอดอกคาํใต้ เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารราชการส่วนภูมิภาครองจากจงัหวดั ขา้ราชการท่ี
ปฏิบติังานก็สังกดักรมต่างๆ ถูกส่งเขา้มาปฏิบติังานในพื้นท่ีอาํเภอ บางหน่วยมีการตั้งหน่วยงานระดบัอาํเภอ 
มีแผนงานโครงการ งบประมาณและอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีกระทรวง กรมของตนกาํหนด/มอบหมาย การ
ทาํงานในพื้นท่ีจึงมีผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอเป็นเพียงผูป้ระสานงานระหว่างส่วนราชการ จึงเป็น
การรวมศูนยอ์าํนาจท่ีส่วนกลางขาดการบูรณาการในระดบัพื้นท่ี (แนวราบ) หรือขาดเอกภาพในการทาํงาน
ระหว่างหน่วยต่างๆในพื้นท่ี ตามแนวคิดการรวมศูนยอ์าํนาจอย่างกระจาย ซ่ึงในช่วง พ.ศ.2562-2564 การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีดอกคาํใตไ้ม่ไดเ้ปล่ียนแปลง หน่วยงานราชการระดบัอาํเภอดาํเนินการ
ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณของกรมท่ีตนสังกดั ในเร่ืองเก่ียวกบัหนา้ท่ีของกรมท่ีตนสังกดัไม่ได้
มีการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาํเนินการได้จึงเป็นการรวมศูนย์อาํนาจท่ีแตก
กระจายไปตามกรมต่างๆไม่ไดก้ระจุกตวัท่ีส่วนเดียว สําหรับการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ผ่านองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นหากเราวเิคราะห์ผา่นแนวคิดการกระจายอาํนาจ มีการโอนภารกิจอนัเก่ียวกบัการ
บริการสาธารณะให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการดาํเนินการและแนวคิดเก่ียวกบัการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีให้ความสําคญักบับริบทพื้นท่ี รูปแบบท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผูบ้ริหารและติดสิน
นโยบายและมีการกาํกบัดูแลจากรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมัน่คง สําหรับการจดัการแกไ้ขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ก็เป็นหนา้ท่ีหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้ง
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัติดปัญหาในเร่ือง 
ระเบียบ หนงัสือสั่งการ การเบิกจ่ายงบประมาณยงัตอ้งอา้งแนวทางจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานศึกษาของอนุรักษ์  กาจิโจง(2555) ท่ีว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางและจงัหวดักบัอาํเภอเป็นหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค ท่ีควบคุมโดยวิธีการสั่งการผ่านหนงัสือราชการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
โดยสั่งการในรูปแบบของการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลปฏิบติัตาม หรือกาํหนดแนวทางใหป้ฏิบติั  
 การกาํกบัดูแลราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัและนายอาํเภอ เป็นผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามอาํนาจหนา้ท่ี ความชอบดว้ยกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของราชการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทอ้งถ่ินหรือเสียหายแก่ราชการ ประเด็นดงักล่าว
พบว่านายอาํเภอ กาํกบัดูแล แนะนาํการปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ถูกตอ้ง ทั้งยงัเป็นส่วน
ประสานการทาํงานในพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด19 ทั้งจากหน่วยงานราชการระดบัอาํเภอและผูน้าํ
ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์พบวา่ การกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายท่ี
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มีอยูน่ั้นดีอยูแ่ลว้ และควรมีการกาํกบัดูแลทอ้งถ่ินจากราชการส่วนภูมิภาคตามโครงสร้างการบริหารราชการ
แผน่ดินอยูเ่ช่นเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของจีรเมธ ลงักาพินธ์ุ (2555) ในประเด็นท่ีวา่ การกาํกบัดูแล
ของราชการส่วนภูมิภาคเป็นการกาํกบัความชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ แต่ขดัแยง้ในประเด็น
ท่ีกลุ่มผูบ้ริหารและปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมองว่า การกาํกบัดูแลองค์การบริหารส่วนตาํบลใช้
อาํนาจกํากับดูแลไม่เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย ทาํให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกระทบต่อการจดับริการสาธารณะ  
  
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

ในการปฏิบติังานในการแก้ไขปัญหาเร่ืองโรคระบาดทั้งราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วน
ทอ้งถ่ินต่างช่วยเหลือสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั แต่เร่ืองงบประมาณเป็นการใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั ดงันั้นแลว้รัฐบาลควรจะกระจายอาํนาจดา้นการคลงัให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีอิสระในการจดัเก็บและบริหารเงินรายไดม้ากข้ึน รวมถึงเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจท่ียงัล่าช้าและ
เกิดความซํ้ าซ้อนเช่น การศึกษาและการสาธารณสุข การถ่ายโอนภารกิจจาํเป็นต้องโอนบุคลากรและ
งบประมาณในการดาํเนินการในภารกิจนั้นให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย  ส่วนการกาํกบัดูแลจาก
ราชการส่วนภูมิภาคควรมีอยู่ต่อไป ระเบียบกระทรวงหรือหนังสือสั่งการตอ้งเป็นการกาํหนดกรอบกวา้งๆ 
ใหค้วามอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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บทคดัย่อ 
 วทิยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ‚บทบาทผูน้าํในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในระดบัหมู่บา้น : 
กรณีศึกษาการสร้างระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดล บา้นแม่วาก ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่‛ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาพฒันาการการขบัเคล่ือนโครงการแม่วากโมเดล บา้นแม่วาก 
ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม 2) เพื่อศึกษาบทบาทของผูน้าํการขบัเคล่ือนในการพฒันาโครงการแม่วาก
โมเดลสู่ความสําเร็จ 3) เพื่อศึกษาความสําคญัของผูน้าํการขบัเคล่ือน โดยใชก้รอบการวิเคราะห์ตามทฤษฎี
การระดมทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง 4) เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆ อาทิเช่น กลุ่มทุน และหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ในการขบัเคล่ือนโครงการแม่วากโมเดล โดย
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ 
 ผลการศึกษาพบวา่ การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในระดบัหมู่บา้น โดยการสร้างระบบนํ้ าให้สําเร็จ
ตามเป้าหมาย ผูน้าํการขบัเคล่ือนมีบทบาทสําคญัในการสร้างความเป็นบึกแผ่นในขบวนการขบัเคล่ือน 
รวมทั้งตอ้งเป็นผูก้าํหนดยุทธวิธีในการระดมทรัพยากร การสร้างโอกาสทางการเมืองให้เอ้ือต่อขบวนการ
ขบัเคล่ือนให้ประสบความสําเร็จ ดงันั้นผูน้าํขบวนการขบัเคล่ือนจึงมีผลสําคญัต่อการประสบความสําเร็จ
หรือความลม้เหลวของขบวนการขบัเคล่ือนการสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล 
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ค าส าคญั: ผูน้าํขบวนการขบัเคล่ือน 
 

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 
 

บทน า 
อาํเภอแม่แจ่มอาํเภอท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีพื้นท่ี 2,789 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 1,743,282 ไร่ พื้นท่ี 81% อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ลกัษณะภูมิประเทศ 70% เป็น
ภูเขาสูง 20%เป็นท่ีราบเชิงเขา และอีก 10% เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ า ชาวแม่แจ่มส่วนใหญ่ทาํอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเกษตรกรอาํเภอแม่แจ่มส่วนมากจะทาํการเกษตรโดยอาศยันํ้ าฝนตามฤดูกาล ดว้ยขอ้จาํกดัเร่ืองระบบนํ้ า
ในการทาํเกษตรบนพื้นท่ีสูงทาํใหข้า้วโพดเล้ียงสัตวก์ลายเป็นพืชท่ีตอบโจทยเ์กษตรกรชาวแม่แจ่มมากท่ีสุด 
ดว้ยเป็นพืชท่ีสามารถปลูกบนดอยสูง ปลูกไดต้ามไหล่เขา ทนแลง้ เป็นพืชใชน้ํ้ านอ้ย ผลผลิตสามารถเก็บไว้
ไดน้านไม่เน่าเสีย เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตชลประทาน แต่ขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้นไดก้าํไรนอ้ยและตอ้งใช้
พื้นท่ีในการปลูกมาก ดงันั้นหากเกษตรกรตอ้งการกาํไรท่ีมากจึงตอ้งขยายพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขอ้มูล



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 
 

 738 PSPARN 2022 

จากสาํนกังานเกษตรอาํเภอแม่แจ่มระบุวา่ในปี พ.ศ.2559 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวคิ์ด
เป็นพื้นท่ีปลูก 122,099.68 ไร่ และในปี พ.ศ.2564 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวคิ์ดเป็น
พื้นท่ีปลูก 136,426.89 ไร่ จะเห็นวา่ระยะเวลา 5 ปีมีการข้ึนทะเบียนปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึน 14,327.21 
ไร่ 

ขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์ืชเศรษฐกิจของอาํเภอแม่แจ่มทาํใหพ้ื้นท่ีป่าตน้นํ้าอนัอุดมสมบูรณ์กลายเป็นภูเขา
หวัโลน้ ป่าไมสี้เขียวถูกแปรเปล่ียนไปเป็นไร่ขา้วโพดส่งผลให้ตน้นํ้ าถูกทาํลาย  เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ าใน
หนา้แลง้ สารเคมีท่ีถูกใชส้ะสมในไร่ขา้วโพดมาหลายปีถูกชะลา้งไหลสู่ลาํห้วยสาขาต่างๆ ดินมีสภาพเส่ือม
โทรมและเกิดหนา้ดินพงัทลายไหลลงสู่แม่นํ้า ลาํหว้ย ส่งผลใหเ้กิดปัญหาแม่นํ้าแจ่ม และลาํหว้ยสาขาต้ืนเขิน 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ นอกจากน้ีกระบวนการในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะส่งผลให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมยงัส่งผลใหเ้กิดอีกปัญหาสาํคญัตามมานัน่คือ ปัญหาฝุ่ นควนัพิษ  PM 2.5 ดว้ย
กระบวนการในการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้นเกษตรกรจะนิยมใช้วิธีการเผา ซ่ึงท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นควนัพิษ PM 2.5 ของ
จังหวดัเชียงใหม่ท่ีจะมีความรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ทาํให้ห้วงเวลาดังกล่าว
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่ลดน้อยลง  และยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูค้น
โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจอีกดว้ย 

ปั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว โ พ ด เ ล้ี ย ง สั ต ว์ ใ น พื้ น ท่ี อํ า เ ภ อ แ ม่ แ จ่ ม                                
ทาํให้ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งคนแม่แจ่มเองตอ้งการจะพลิกฟ้ืนผืนป่า  ให้กลบัมา
สมบูรณ์เหมือนในอดีต สร้างเขาหวัโลน้ให้กลบัมาเป็นพื้นท่ีสีเขียว โดยการลดพื้นท่ีการปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์และปรับเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีใช้พื้นท่ีน้อยและให้ผลตอบแทนมากกว่าขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แต่
การทาํการเกษตรบนพื้นท่ีสูงอยา่งพื้นท่ีในอาํเภอแม่แจ่ม มีปัญหาเร่ืองนํ้าท่ีจะใชใ้นการเกษตรบนพื้นท่ีสูงทาํ
ให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชชนิดอ่ืนได ้จึงจาํตอ้งปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละอาศยันํ้ าฝนตามฤดูกาล
ต่อไป ‚ครูอุทิศ สมบติั๑ อดีตขา้ราชการครูโรงเรียนบา้นแม่วาก เป็นผูมี้บทบาทในการทาํงาน  ดา้นอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีและมีบทบาทในการช้ีนาํทาํความเขา้ใจชาวบา้นแม่วากให้เห็นความสําคญัของการ
อนุรักษ์ผืนป่าบา้นแม่วากไม่ให้ถูกบุกรุกทาํลายขยายพื้นท่ีไปมากกวา่เดิม และชกัชวนชาวบา้นให้ลดพื้นท่ี
การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยครูอุทิศไดส้ร้างพื้นท่ีตวัอย่างในแปลงของตนเองโดยการทาํวนเกษตรใน
พื้นท่ี 22 ไร่ และการทาํเกษตรอินทรียโ์ดยทาํมาแล้วเป็นเวลากวา่  30 ปี เพื่อเป็นตวัอยา่งให้ชาวบา้นไดเ้ห็น
ว่าการทาํการเกษตรมีทางเลือกอ่ืนๆมากกว่าการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แต่ปัญหาในการเปล่ียนแปลงใน
พื้นท่ีบา้นแม่วากนั้นเหมือนกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ    ในอาํเภอแม่แจ่ม คือขาดนํ้าเพื่อใชใ้นการเกษตรบนพื้นท่ีสูง 
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ในปี พ.ศ.2555 นาํโดยนายยุทธ กุออ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 6 บา้นแม่ ร่วมกบัชาวบา้นแม่วากไดย้ื่นถวายฎีกาขอ
ระบบนํ้ าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นท่ีสูง เน่ืองจากชาวบา้นตอ้งการนํ้ าใช้ทาํการเกษตร เพื่อท่ีจะสามารถ                          
ทาํการเกษตรนอกฤดูฝนและจะสามารถปลูกพืชชนิดอ่ืนได้เป็นทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์แต่ไดรั้บการตอบกลบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่การก่อสร้างระบบนํ้า    เพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูงใน
พื้นท่ีบ้านแม่วากไม่สามารถทาํได้เน่ืองจากติดท่ีระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้ไม่สามารถอนุญาตให้
ก่อสร้างได้ ในปี พ.ศ.2558 นําโดยนายบุญสี กาไว ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านแม่วาก ได้ประชุมร่วมกับ
ชาวบา้นแม่วากในการหางบประมาณมาสร้างระบบนํ้ าเพื่อใชใ้นการเกษตรบนพื้นท่ีสูงในพื้นท่ีบา้นแม่วาก
อีกคร้ัง โดยคร้ังน้ีไดมี้นายสุวณัชาติ หนกัแน่น นกัวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตาํบลแม่นาจรและ
นายปรีชา นํ้ าคาํ เจา้หน้าท่ีโครงการพฒันาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ไดม้าร่วมวางแผนในการ
สาํรวจแหล่งนํ้าท่ีจะนาํมาใชใ้นการเกษตรบนพื้นท่ีสูงบา้นแม่วาก จากการสาํรวจพบวา่จะตอ้งมีการทาํระบบ
บ่อพวงเพื่อการเก็บนํ้ าและกระจายนํ้ าไปยงัแปลงของเกษตรกร และตอ้งเดินท่อพีวีซีเป็นระยะทางประมาณ 
8.5 กิโลเมตร เพื่อนาํนํ้ าจากตน้นํ้ าท่ีอยูใ่นพื้นท่ีบา้นแม่มะลอ หมู่ท่ี 9 ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม มายงับ่อ
พวงในพื้นท่ีบา้นแม่วาก โดยชาวบา้นท่ีร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกนัว่าพร้อมท่ีจะช่วยกนัขบัเคล่ือนการ
สร้างระบบนํ้ าเพราะมองเห็นเป้าหมายร่วมกนัวา่หากมีนํ้ าใช้ในพื้นท่ีของตน   ก็จะสามารถปรับเปล่ียนจาก
การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวอ์ยา่งเดียวมาทาํการเกษตรอยา่งอ่ืนๆได ้  การสร้างระบบนํ้ าเพื่อใชใ้นการเกษตร
บนพื้นท่ีสูงบา้นแม่วากจึงไดถู้กขบัเคล่ือนร่วมกนัในช่ือ ‚โครงการแม่วากโมเดล๑ 

ต่อมาปี พ.ศ.2559 ชาวบา้นแม่วากได้ร่วมกนัวางระบบท่อส่งนํ้ าโดยไดรั้บการสนบัสนุนท่อพีวีซี
จากองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่นาจร และสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง  (องค์การมหาชน) โดยไดใ้ช้
แรงงานของชาวบา้นในการขบัเคล่ือนการวางท่อนํ้า ดว้ยงบประมาณ ท่ีจาํกดัการวางระบบท่อส่งนํ้ าจึงทาํได้
ระยะทางเพียง 3,650 เมตร ในปี พ.ศ.2560-2561 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเขา้มาสนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร ในการร่วมขบัเคล่ือนการสร้างระบบนํ้า   เพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูงบา้นแม่วาก เช่น มูลนิธิฮกัเมือง
แจ๋ม สถาบนัออ้ผะหญา มูลนิธิเจริญโภคภณัฑ์ มูลนิธิเอสซีจี การยาสูบแห่งประเทศไทย บริษทัเอส บี พี ทิม
เบอร์ กรุ๊ป มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โครงการประเทศไทยไร้หมอกควนั (Haze Free Thailand) จากขบัเคล่ือน
ร่วมกนัของทุกฝ่าย   โดยมีชาวบา้นแม่วากเป็นศูนยก์ลาง ทาํให้สามารถวางระบบท่อส่งนํ้ าไดร้ะยะทาง 8.5 
กิโลเมตรตามเป้าหมาย และก่อสร้างบ่อพกันํ้ าหลกั(บ่อแม่) ขนาด 20 x 30 x 3 เมตร จาํนวนหน่ึงบ่อ บ่อพกั
นํ้าขนาดกลาง(บ่อลูก) ขนาด 10 x 10 x 3 เมตร จาํนวน 6 บ่อ โดยการขุดวางท่อนํ้ าและการขุดบ่อพวงนั้นใช้
แรงงานชาวบา้นแม่วากในการดาํเนินการ โดยสามารถนาํนํ้ าจากตน้นํ้ ามาลงบ่อพกันํ้ าหลกั(บ่อแม่)สําเร็จใน
เดือนกนัยายน พ.ศ.2561 และสามารถวางระบบนํ้ านาํนํ้ าเขา้ถึงแปลงของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการได้
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สาํเร็จในปี พ.ศ.2562 ทาํใหช้าวบา้นแม่วากมีทางเลือกท่ีจะปลูกพืชชนิดอ่ืนเพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียวทดแทนการ
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และในขณะน้ีมีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 37 ราย มีการขุดบ่อขนาดใหญ่  1 
บ่อ บ่อขนาดกลาง 6 บ่อ และบ่อขนาดเล็กท่ีเป็นบ่อในแปลงของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 30 บ่อ โดยใน
วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางอาํนวยพร ชลดาํรงกุล รองอธิบดีกรมป่าได้ ไดม้าเป็นประธานเปิดงานการ
พฒันาระบบนํ้ า  เพื่อการเกษตรย ัง่ยืนฟ้ืนป่าสร้างรายได้ ‚แม่วากโมเดล๑ พื้นท่ีรูปธรรม จดัการดินนํ้ าป่า 
แบบมีส่วนร่วม ณ บา้นแม่วาก ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัมองวา่ผูน้าํการขบัเคล่ือนเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนท่ีมีผล
สาํคญัในการนาํพาขบวนการขบัเคล่ือนไปสู่การประสบความสําเร็จหรือความลม้เหลว จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาพฒันาการของโครงการแม่วากโมเดลโดยศึกษาบทบาทความสําคญัของผูน้าํการขบัเคล่ือนโครงการ
แม่วากโมเดล และอิทธิพลของปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อผูน้าํการขบัเคล่ือน ท่ีสามารถขบัเคล่ือนการสร้างระบบ
นํ้ าเพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูงจนประสบความสําเร็จและไดรั้บการยอมรับจากหลายภาคส่วนรวมถึงภาครัฐ 
โดยใชท้ฤษฎีการระดมทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองในงานศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาบทบาทของผูน้าํการขบัเคล่ือนในการพฒันาโครงการแม่วากโมเดลสู่ความสาํเร็จ 
2. ศึกษาความสําคัญของผูน้ําการขับเคล่ือน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการระดม

ทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง 
3. ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ อาทิเช่น กลุ่มทุน และหน่วยราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง ในการขบัเคล่ือนโครงการแม่วากโมเดล 
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กรอบแนวคดิ 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1.ทฤษฎกีารระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) 
 เป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ีใช้วิเคราะห์ขบวนการทางสังคม ท่ีถูกพฒันาโดยนักสังคมศาสตร์อเมริกัน
ในช่วงทศวรรษ 1970 เพื่อใช้อธิบายปฏิบติัการทางสังคมใหม่ๆ โดยมองว่าการอธิบายปรากฎการณ์ของ
ขบวนการทางสังคมโดยใชท้ฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัเชิงโครงสร้าง เช่น ความเขม็ง
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ตึงทางสังคม  การถูกลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ ฯลฯ ไม่เพียงพอต่อการอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน นกัทฤษี
ระดมทรัพยากรไดใ้หค้วามสนใจต่อองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม ในมิติดา้นทรัพยากร ผูน้าํ และยุทธวิธี
การเคล่ือนไหว โดยงานท่ีมกัถูกอา้งอิงถึงไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทฤษฎีการกระทาํรวมหมู่ ( Collective Action) 
ของ Mancur Olson ซ่ึงเป็นพื้นฐานของทฤษีการระดมทรัพยากร ฐานคติของทฤษฎีและการพฒันาต่อยอด
โดย John D.Mc Carthy และ Zald  
 Mancur Olson ไดเ้ขียนงาน The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of 
Groups ตีพิมพใ์นปี 1965 ไดก้ลายเป็นพื้นฐานสาํคญัของการพฒันาทฤษฎีการระดมทรัพยากร โดยงานช้ินน้ี
มีฐานคิดในการมองว่าปัจเจกบุคคลมีการคาํนวณผลได้ผลเสียในการเขา้ร่วมขบวนการ และปฏิเสธการ
อธิบายว่า ความเดือดร้อน (grievances) เป็นเง่ือนไขเพียงพอของการเกิดขบวนการทางสังคม โดย Olson 
มองว่า ปัจเจกมีเหตุผลท่ีจะเขา้ร่วมกระทาํการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง ผลประโยชน์ร่วม(collective goods) หรือ 
ผลประโยชน์สาธารณะ (public goods) โดยผา่นการคาํนวณวา่  ‚ถา้ตน้ทุนของการเขา้ร่วมของปัจเจกบุคคล
ไม่มากไปกวา่ผลประโยชน์ท่ีปัจเจกบุคคลจะไดรั้บ๑ 
 2.ทฤษฎกีระบวนการทางการเมือง (Political Process Theory) 
 เป็นการขยายการวิเคราะห์เง่ือนไข ปัจจยัท่ีมี ความเก่ียวขอ้งกบัการกาํเนิด การพฒันา การเติบโต 
รวมถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมายของขบวนการทางสังคมจากฐานการอธิบายของ
ทฤษฎีการระดมทรัพยากร   โดยการขยายการอธิบายปัจจยัภายในองคก์ร มาสู่ปัจจยัภายนอก เช่น โครงสร้าง
โอกาสทางการเมือง  ฝ่ายต่อตา้นขบวนการ เป็นตน้ โดยทฤษฎีกระบวนการทางการเมืองไดใ้ห้ความสําคญั
กบัมิติทางการเมือง และมิติเชิงสถาบนั  แทนท่ีจะวเิคราะห์ปัจจยัภายในเพียงดา้นเดียว 
 จากการศึกษาทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง พบวา่ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่มองวา่ ความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมหรือการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างนาํมาไปสู่ความคบัขอ้งใจ ความตึงเครียดทาง
สังคมและการลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ เป็นเหตุทาํให้เกิดการกระทาํรวมหมู่ ซ่ึงเป็นการอธิบายอยา่งรวบรัด
จาก "โครงสร้าง" ไปสู่ "การกระทาํการ"  ส่วนทฤษฎีการระดมทรัพยากรเดิมได้พฒันาการอธิบายโดย
ช้ีให้เห็นว่า เง่ือนไขเชิงโครงสร้างเป็นเง่ือนไขจาํเป็นแต่ไม่เพียงพอท่ีจะใช้อธิบายขบวนการทางสัวคมได้
ครบทุกมิติ จึงไดข้ยายการอธิบายโดยเพิ่มเง่ือนไขดา้นองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม หรือ เง่ือนไขภายใน
ของขบวนการทางสังคม 

ส่วนทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง ไดข้ยายแง่มุมการวิเคราะห์ทั้งจากทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู่ 
และทฤษฎีการระดมทรัพยากรเดิม กล่าวคือ ไดข้ยายการอธิบายเง่ือนไขเพียงพอออกมาสู่การวิเคราะห์ท่ีให้
ความสําคญักบัเง่ือนไขภายนอกองคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคมไดแ้ก่ โครงสร้างโอกาสทางการเมืองและ
ฝ่ายต่อตา้นขบวนการทางสังคม อนัเป็นการใหค้วามสาํคญักบัมิติดา้นการเมือง (political) และมิติเชิงสถาบนั



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที่ 6 

 

 743 PSPARN 2022  

(institutional) ซ่ึงเป็นมิติการวิเคราะห์ปัจจัยหรือเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนนอกอาณาบริเวณขององค์กรการ
เคล่ือนไหวทางสังคม 
 

วธิีการวจิัย 
 1.แหล่งข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ศึกษาผ่านทฤษฎีการระดมทรัพยากรและทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง รวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
และวางแผนการดาํเนินงานเพื่อใหก้ารศึกษาครบถว้นสมบูรณ์ 
 2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 งานวิจยัช้ินน้ีใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง( Semi-Structured 
Interview ) ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมแบบแผนการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาไวแ้ลว้และการสัมภาษณ์
จะยืดหยุน่ไปตามสถานการณ์ท่ีเกิด โดยแบ่งกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่มประกอบดว้ย กลุ่มผูน้าํการ
เคล่ือนไหว กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ และกลุ่มภาคีเครือข่าย   

3.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาเอกสาร  (Documentary Research) ได้ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล เอกสาร                               
ตํารา  บทความ  งานวิจัย  ระ เบียบ กฎหมายท่ี เ ก่ียวข้อง เ ช่น พระราชบัญญัติป่ าสงวนแห่งชาติ                      
พ.ศ.2507 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบและกาํหนด
วธีิวจิยั                                                                                                                                                                                                                     
 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ                         
โดยเก็บรวบรวมจากการสังเกตุการณ์ การลงพื้นท่ี และกลุ่มประชากรตวัอยา่งซ่ึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์  
   4. ขอบเขตการวจัิย 

4.1 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี  ศึกษาพื้นท่ีบา้นแม่วาก หมู่ท่ี 6  ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั 
เชียงใหม ่
  4.2  ขอบเขตดา้นเวลา  ศึกษาการดาํเนินโครงการแม่วากโมเดลตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2562 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาบทบาทผู้นําในการขับเคล่ือนการเปล่ี ยนแปลงในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา                        

การสร้างระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดล บา้นแม่วาก ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ขบวนการขบัเคล่ือนไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ขบัเคล่ือนในอดีตจากความลม้เหลวในการหวงัพึ่งราชการ 
จึงไดมี้การรวมตวั และวางแผนร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มผูน้าํขบัเคล่ือนเป็นผูมี้บทบาทนาํท่ีสําคญั 
ในการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของขบวนการขับเคล่ือน และกําหนดยุทธวิธีในการนําพา
ขบวนการขบัเคล่ือนใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงัน้ี 

1 . ผู ้นํา ไ ด้กํา ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม  ห รื อ ก า ร ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก ร่ ว ม เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี มี ค ว า ม สํ า คัญ                                   
ในการขบัเคล่ือน โดยก่อนการเกิดโครงการแม่วากโมเดล ไดมี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไดน้าํ
โครงการเขา้มาให้การสนบัสนุนชาวบา้นแม่วาก เช่น แจกกลา้พนัธ์ุไม้  อบรมทาํปุ๋ย เป็นตน้ ซ่ึงโครงการ
เหล่าน้ีเป็นโครงการระยะสั้น ไม่ไดต้อบโจทยค์วามตอ้งการของชาวบา้น ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนจากขา้วโพด
เล้ียงสัตวม์าเป็นการทาํเกษตรแบบผสมผสาน โดยการนาํของผูใ้หญ่บา้นแม่วากจึงไดมี้การประชุมชาวบา้น
ร่วมกบันายสุวณัชาติ หนกัแน่น นกัวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่นาจรไดก้าํหนดเป้าหมาย
การทาํงานร่วมกนั คือการสร้างระบบนํ้ าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นท่ีสูง เพราะหากมีนํ้ าเกษตรกรก็จะมี
ทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆทดแทนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เม่ือมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัแลว้
จึงนาํไปสู่การคดัเลือกสมาชิกท่ีพร้อมขบัเคล่ือนภายใตก้ติการ่วมกนัของกลุ่ม ดงันั้นจะพบวา่ผูน้าํมีบทบาท
สําคญัในการกาํหนดเป้าหมาย และการคดัเลือกสมาชิกท่ีพร้อมจะขบัเคล่ือนร่วมกัน ทาํให้ขบวนการ
ขบัเคล่ือนมีความเป็นปึกแผน่ มีความร่วมมือร่วมใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

2. ผูน้าํขบวนการขบัเคล่ือนไดก้าํหนดยทุธวธีิในการระดมมวลชน และการระดมทรัพยากร โดยการ
รณรงคผ์า่นส่ือและโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่น ผา่นเพจเฟสบุ๊คของ Forest book เป็นตน้  ทาํให้สังคมรับรู้
เป้าหมายในการทาํงานของขบวนการขบัเคล่ือน เป้าหมายของการสร้างพื้นท่ีสีเขียวทดแทนภูเขาหัวโล้น 
โดยการทาํเกษตรผสมผสานทดแทนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้น เป็นเป้าหมายท่ีน่าสนใจ กระแสสังคม
ให้การสนบัสนุน นอกจากน้ียงัมีการนาํเสนอภาพการทาํงานอย่างความร่วมมือร่วมใจของชาวบา้นแม่วาก 
ทาํให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอ้งการ เขา้มาสนับสนุนการขบัเคล่ือนการสร้างระบบนํ้ าใน
โครงการแม่วากโมเดล เพราะมองเห็นความเขม้แขง็ของขบวนการขบัเคล่ือนท่ี 

นอกจากการใช้ ส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการสนับสนุนจากสังคม  ผู ้นําการขับเคล่ือนยัง                       
ได้กาํหนดยุทธวิธีการทาํงานในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงแต่เดิมการขออนุญาตก่อสร้างในลกัษณะเป็น
ทางการนั้นไม่สามารถกระทาํได ้ผูน้าํจึงไดป้รับยุทธวิธีโดยการใช้การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีกรมป่าไม้
ในลกัษณะไม่เป็นทางการ และไดด้าํเนินการวางระบบท่อนํ้ าโดยการตดัตน้ไมต้ามแนวการวางท่อนํ้ าให้
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กระทบต่อระบบนิเวศนอ้ยท่ีสุด เพื่อการสร้างพื้นท่ีสีเขียวในระยะยาวทาํให้การดาํเนินการสร้างระบบนํ้ าใน
โครงการแม่วากโมเดลไม่ถูกขดัขวางโดยเจา้หน้าท่ีกรมป่าไม ้จะพบว่าการกาํหนดยุทธวิธีของขบวนการ
ขบัเคล่ือนนั้นมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของขบวนการ  

3. ผูน้ ําขบวนการขบัเคล่ือนได้สร้างโอกาสทางการเมืองให้เอ้ือต่อการดาํเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดล ซ่ึงเดิมชาวบา้นแม่วากเคยยืนถวายฎีกาเพื่อขอสนบัสนุนการก่อสร้าง
ระบบนํ้ าเพื่อใช้ในการเกษตรบนพื้นท่ีสูง แต่ถูกปฏิเสธว่าไม่สามารถก่อสร้างได้เน่ืองจากติดขดัระเบียบ
กฎหมายของกรมป่าไมไ้ม่สามารถอนุญาตให้สร้างได ้ผูน้าํขบวนการขบัเคล่ือนจึงไดใ้ชส่ื้อประชาสัมพนัธ์
โฆษณาเป้าหมายของขบวนการขบัเคล่ือนให้สังคมรับรู้   ซ่ึงประเด็นในการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมโดยการ
ปรับเปล่ียนจากขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าสู่การสร้างพื้นท่ีสีเขียวนั้นได้รับการสนับสนุนจากสังคม และภาคี
เครือข่ายต่างๆ ทาํใหเ้ปิดโอกาสให้ ผูน้าํขบวนการเคล่ือนไหวเขา้ไปประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีกรมป่าไมใ้น
ลกัษณะไม่เป็นทางการ   จนสามารถดาํเนินการก่อสร้างระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดลจนสําเร็จ และยงั
ไดเ้ชิญรองอธิบดีกรมป่าไมม้าเป็นประธานในการเปิดงานการพฒันาระบบนํ้ าเพื่อการเกษตรย ัง่ยืนฟ้ืนป่า
สร้างรายได ้‚แม่วากโมเดล๑ พื้นท่ีรูปธรรม จดัการดินนํ้ าป่า แบบมีส่วนร่วม ณ บา้นแม่วาก ตาํบลแม่นาจร             
อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นจะพบวา่โอกาสทางการเมืองนั้นมีผลต่อความความสําเร็จหรือความ
ลม้เหลวของขบวนการ และโอกาสทางเมืองนั้นสามารถสร้างข้ึนไดเ้พื่อให้เกิดโอกาส ทางการเมืองท่ีเอ้ือให้
ขบวนการขบัเคล่ือนประสบความสาํเร็จ 

4. การดาํเนินการสร้างระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดลเป็นการดาํเนินการโดยไม่ใชง้บประมาณ
จากภาครัฐ ดงันั้นผูน้าํการขบัเคล่ือนจึงใชว้ิธีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคราชการ 
เอกชน และ NGOs  เพื่อรับการสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์   ในการสร้างระบบท่อส่งนํ้ าและการ
สร้างบ่อเก็บนํ้ า โดยการก่อสร้างระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดลไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานด้านการพฒันาความย ัง่ยืนภาครัฐ  สํานักบริหารความย ัง่ยืนธรรมมาภิบาลและส่ือสารองค์กร 
มูลนิธิเจริญโภคภณัฑ์ซ่ึงเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณและร่วมวางแผนขบัเคล่ือนการสร้างพื้นท่ีสีเขียว จาก
การท่ีภาคคีเครือข่ายท่ีเขา้มาร่วมขบัเคล่ือนและสนบัสนุนมีทั้งกลุ่มทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อ
ไม่ให้ภาคีเครือข่าย มีบทบาทนาํขบวนการขบัเคล่ือน อนัอาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดความขดัแยง้ข่ึนภาย
ในขบวนการขบัเคล่ือน ผูน้ําขบวนการจึงได้กาํหนดเง่ือนไขและคดัเลือกภาคีเครือข่ายท่ีจะเข้ามาร่วม                       
และสนับสนุน โดยภาคีเครือข่ายต่างๆตอ้งยึดเป้าหมายและกติกา เง่ือนไขของขบวนการขบัเคล่ือนการ
ก่อสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลเป็นหลกั ไม่สร้างเง่ือนไขหรือเขา้มามีบทบาทนาํเหนือขบวนการ
ขบัเคล่ือน จึงทาํให้ภาคีเครือข่ายต่างๆท่ีเขา้มาสนบัสนุนการก่อสร้างระบบนํ้ า  ในโครงการแม่วากโมเดล
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สามารถทาํงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแยง้ ทาํให้ขบวนการขบัเคล่ือนสามารถดาํเนินการตาม
เป้าหมายไดส้าํเร็จ 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิัย 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบประเด็นท่ีน่าสนใจ จึงนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี เกษตรกรชุมชนบา้นแม่
วากเป็นภาพตวัแทนของเกษตรกรอาํเภอแม่แจ่มท่ีมีท่ีทาํกินอยู่บนพื้นท่ีสูง ขาดแคลนแหล่งนํ้ าในการทาํ
เกษตร จึงตอ้งการแหล่งนํ้าเพื่อใชท้าํเกษตรหรือทาํเกษตรนอกฤดู แต่การสร้างแหล่งเก็บนํ้ าระดบัหมู่บา้นใน
พื้นท่ีอาํเภอแม่แจ่ม มีอุปสรรคเน่ืองจากพื้นท่ีตั้งอยูใ่นป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ตอ้งมีการขออนุญาตการใช้
พื้นท่ีป่า  

ผูน้าํขบวนการขบัเคล่ือนการก่อสร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดล จึงไดก้าํหนดเป้าหมายของ
กลุ่มในการสร้างระบบนํ้ าข้ึน เพื่อรองรับการสร้างพื้นท่ีสีเขียวทดแทนพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์อนัเป็น
เป้าหมายท่ีทาํใหส้ามารถระดมทรัพยากรสนบัสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ และไดส้ร้างโอกาสทางการเมือง
ใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนของขบวนการเคล่ือนไหวโดยดึงเอาองคก์รท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนสังคมเขา้มา
เป็นภาคเครือข่ายร่วมขบัเคล่ือน เช่น สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง มุลนิธิเจริญโภคภณัฑ์ เป็นตน้ และจาก
การท่ีผูน้าํสามารถระดมทรัพยากรและสร้างโอกาสทางการเมืองให้เอ้ือต่อขบวนการขบัเคล่ือน จึงทาํให้การ
สร้างระบบนํ้าในโครงการแม่วากโมเดลประสบความสาํเร็จ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 1. ระบบนํ้ าเพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูงเป็นการใช้นํ้ าในส่วนรวม ซ่ึงในอนาคตจะต้องมีการรับ
สมาชิกขบวนขบัเคล่ือนแม่วากโมเดลเพิ่มข้ึน อาจจะนาํมาสู่ปัญหาการขดัแยง้เร่ืองการใช้นํ้ าตามมาใน
อนาคต ดงันั้นตอ้งวางระเบียบกติกาการใชน้ํ้ารองรับการขยายตวัของสมาชิกท่ีจะเพิ่มข้ึนดว้ย 
 2. การใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์มีผลต่อการระดมทรัพยากร และไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม
เป็นอย่างมาก แต่ในทางกลบักนัหากใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์นาํเสนอประเด็นท่ีอ่อนไหว อาจจะถูก
โจมตีจากฝ่ายตรงขา้มหรือฝ่ายไม่เห็นดว้ยไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการใช ้ส่ือโฆษณาตอ้งมีการพิจารณาประเด็นให้
รอบครอบก่อนนาํเสนอสู่สังคม 
 3. การสร้างระบบนํ้ าในโครงการแม่วากโมเดล บา้นแม่วาก ตาํบลแม่นาจรอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม ่ จะเป็นพื้นท่ีตน้แบบใหก้บัพื้นท่ีอ่ืนๆในอาํเภอแม่แจ่ม และพื้นท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศใกลเ้คียงกนั 
โดยใชถ้อดบทเรียนจากโครงการแม่วากโมเดล ไปปรับใช ้ในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป 

รายการอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะกฎหมาย รวมถึงการลงโทษ ทั้งในส่วนของ

คณะสงฆ ์และส่วนของฝ่ายบา้นเมือง ในมิติท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ในกระบวนการยติุธรรมคณะสงฆภ์ายใต้
กฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 11 กล่าวถึงการน ากฎหมายมาบงัคบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะความผดิ และความ
เช่ือมโยงกนัในทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม รวมถึงโทษท่ีจะไดรั้บจากการกระท าผิดท่ีมีลกัษณะเป็นความผิด
เดียว แต่ผดิกฎหมายหลายฉบบั ทั้งในพระธรรมวินยั ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
จึงน ามาสู่ระบบกฎหมายคณะสงฆ ์ในลกัษณะลายลกัษณ์อกัษร และค าสั่งทางการปกครอง จึงน าไปสู่ปัญหา
ท่ีว่า คณะสงฆผ์ูมี้อ  านาจพิจารณาจะมีความรู้ความสามารถทางกฎหมายสงฆ์และกฎหมายบา้นเมืองเพียง
พอท่ีจะวินิจฉัยความผิดไดดี้พอหรือไม่ กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่เพียงพอในการพิจารณาช่วยเหลือพระสงฆ์ ผูถู้ก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดให้ได้มีโอกาสต่อสู้คดีหรือไม่ จึงอาจเกิดความเหล่ือมล ้ าในการใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ส่งผลใหพ้ระภิกษุท่ีไดรั้บโทษไม่สามารถ
กระท ากิจของสงฆ์ไดต้ามปกติ ดงันั้นอาจใช้การเปรียบเทียบปรับ การยื่นหลกัประกนัไว ้ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 24 หรือการรับตวัมากกัขงัไวท่ี้วดั ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 25 โดยไม่ตอ้ง
ใหส้ละสมณเพศ ท าใหพ้ระภิกษุสามารถกระท ากิจของสงฆไ์ดต้ามปกติ 
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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 
 

บทน า 
สังคมประกอบด้วยบุคคลท่ีหลากหลายด้วยสถานะและพฤติกรรม ท าให้ในแต่ละสังคมย่อมมี

ระเบียบปฏิบติั หรือกติกาเฉพาะของกลุ่มสังคมนั้น เช่นเดียวกบัคณะสงฆท่ี์อยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ ซ่ึงมีทั้ง
พระภิกษุท่ีประพฤติดีและประพฤติไม่ดี จึงเกิดกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์เพื่อเป็นระบบ
ควบคุมดูแลพระภิกษุ โดยประเภทโทษและความผิดของพระภิกษุสงฆ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทแรกตามพระธรรมวินยั ประเภทท่ีสองตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 กฎมหาเถร
สมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศพระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาเหนือ
ตน และประเภทท่ีสามตามกฎหมายบา้นเมือง (พระมหาอุทยั นิลโกสีย,์ 2544) เม่ือความผดิเกิดข้ึนแลว้ตาม
กฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 11 (2521) ไดแ้บ่งขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆไ์ว ้4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการปฏิบติัเบ้ืองตน้ ขั้นตอนการฟ้องร้อง ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง และขั้นตอนการลงนิคหกรรม 
(ลงโทษ) ซ่ึงโทษท่ีจะไดรั้บนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ถวายค าแนะน า ท าทณัฑบ์น และใหส้ละสมณเพศ  
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ทั้งน้ี   ผูท่ี้มีอ  านาจลงนิคหกรรมไดน้ั้น จะเป็นเจา้อาวาส เจา้คณะปกครองสงฆ์ พระวินยาธิการ พระภิกษุผู ้
พิจารณา หรือคณะผูพ้ิจารณา และหากมีความผิดท่ีเน่ืองด้วยกฎหมายอาญา ก็ตอ้งรับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จ าคุก กกัขงั ปรับ ริบทรัพย ์(สมชาย บุญคงมาก และภูภณัช รัตน
ชยั, 2562) และส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรมคณะสงฆน์ั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ พระ
วินยาธิการ พระภิกษุผูป้กครองสงฆ์ มหาเถรสมาคม และส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พระครูปลดั
ทะเล มหณฺณโว, 2553) 

ดงันั้นจากกระบวนการขา้งตน้ ความผิดท่ีเกิดข้ึนของพระภิกษุสงฆท่ี์มีโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา ไม่เพียงแต่ฝ่ายสงฆเ์ท่านั้นท่ีมีอ านาจในการช าระขอ้พิพาท ยงัรวมถึงฝ่ายบา้นเมืองดว้ยท่ีมีอ านาจใน
การเขา้มาร่วมช าระขอ้พิพาทนั้น หรือท าให้กระบวนการฝ่ายคณะสงฆส้ิ์นสุดลง ตามพระราชบญัญติัคณะ
สงฆ ์มาตรา 29 และ มาตรา 30 ท่ีให้อ  านาจดุลยพินิจของพนกังานสอบสวน และพนกังานอยัการ มีอ านาจ
ด าเนินการใหพ้ระภิกษุสละสมณะเพศได ้ท าใหพ้ระภิกษุผูเ้ป็นจ าเลยไม่สามารถกระท ากิจของสงฆไ์ดด้งัเดิม
เม่ือพน้จากคดี หรือมีการยกฟ้อง จึงถือว่ากระบวนการยุติธรรมฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองเป็น
กระบวนการท่ีมีทั้งความเป็นรูปธรรม สามารถช าระความผิด หรือขอ้พิพาทไดร้วดเร็ว แต่เกิดช่องว่างท่ีท า
ใหฝ่้ายบา้นเมืองมีอ านาจเหนือคณะสงฆอ์ยูไ่ม่นอ้ย   ทั้งน้ี  กระบวนการยติุธรรมคณะสงฆจ์ะด าเนินไปดว้ย
ความเท่ียงตรง หรือเอนเอียง รวมไปถึงโทษท่ีลงแก่พระภิกษุผูก้ระท าความผิดจะมีความยุติธรรม หรือไม่ 
พระภิกษุผูท่ี้ท าหน้าท่ีเป็นตุลาการตอ้งมีความเขา้ใจในระบบกฎหมายของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี เน่ืองจาก
คณะสงฆไ์ม่เพียงแต่รักษาพระวินัยเท่านั้น ยงัมีพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 และกฎหมาย
อาญาซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัท่ีใช้ควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่ดีของพระภิกษุในสังคม จึงเป็นท่ีมาของศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายทั้งฝ่ายศาสนากบัฝ่ายบา้นเมือง ท่ีมา และแนวทางการน าไปใชใ้ห้ถูกตอ้งกบั
ลกัษณะความผดิ เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมสูงสุด แก่โจทก ์และจ าเลย ในกระบวนการยติุธรรมคณะสงฆไ์ทย
ต่อไป 

ลกัษณะความรับผดิตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองและของคณะสงฆ์ 
การลงโทษฝ่ายคณะสงฆ์ เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ใช้กฎหมายหลายฉบับทั้ ง

กฎหมายฝ่ายบา้นเมือง พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์รวมถึงกฎหมายรองท่ีออกโดยอาศยัอ านาจพระราชบญัญติั
คณะสงฆ ์และพระวินยัท่ีเป็นศีลของพระภิกษุ เพื่อควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัพระภิกษุ อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมบางอย่างอาจมีความผิดตามกฎหมายฉบบัใด ฉบบัหน่ึง หรือหลายฉบบั จึงตอ้งมีการแยก
ความผิดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจะไดง่้ายต่อการน ากฎหมายมาใชบ้งัคบัโทษ ซ่ึงผูเ้ขียนจ าแนกความผิดใน
กระบวนการยติุธรรมคณะสงฆ ์แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามทฤษฎีความรับผดิทางอาญา ในแง่ของกฎหมาย 
คือ 
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1. ความผิดในตนเอง (Mala in Se) เรียกว่า โลกวชัชะ เป็นความผิด หรือความชัว่ร้ายในตวัเอง 
(Wrong in Itself / Evil in Itself) การกระท าผดิของพระภิกษุท่ีฝ่าฝืนหลกัธรรมชาติ มโนธรรม ศีลธรรม หรือ
หลกัสาธารณะของสังคมท่ีเป็นอารยะ หรือเป็นสากล (Public Principles of a Civilized Society) ซ่ึงนอกจาก
จะผิดพระธรรมวินยัแลว้ ยงัเป็นความผิดท่ีกระทบต่อความรู้สึกทางศีลธรรมของคนในสังคม เป็นความผิด
พื้นฐาน (Traditional) ท่ีตอ้งรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีเป็นกฎหมายสากลซ่ึงบังคบัใช้
ภายในประเทศ ซ่ึงแมผู้ก้ระท าผิดจะเป็นพระภิกษุก็ตาม เช่น ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและทรัพยสิ์น ความผิด
เก่ียวกบัเพศ เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากจะผิดพระธรรมวินยัแลว้ ยงัตอ้งรับผิดทางประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
18 อีก เป็นล าดบัสุดทา้ยถือเป็นการด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใชอ้ยูใ่นประเทศ (Supremacy of 
Law) (คณิต ณ นคร, 2549) 

2. ความผิดเพราะกฎหมายห้าม (Mala Prohibita) หรือในทางพระวินยั เรียกว่า ปัณณัติวชัชะ เป็น
การกระท าท่ีเป็นความผิดเพราะมีพระวินยัก าหนดใหพ้ฤติกรรม หรือการกระท าดงักล่าวเป็นความผดิ (Evil 
Because Prohibited) เช่น การฉนัอาหารในเวลาวิกาล ซ่ึงไม่ผดิกฎหมาย แต่ผดิพระธรรมวินยั เป็นตน้ หรือ
เป็นความผดิท่ีกฎหมายหา้ม (Wrong Due to Being Prohibited) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนโดยอ านาจของ
รัฐ และพระวินัยแบบผสมผสาน ในลกัษณะพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ และกฎหมายรองท่ีอาศยัอ านาจ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตราข้ึน เช่น กฎมหาเถรสมาคม ค าสั่งมหาเถรสมาคม เป็นต้น อย่างไรก็ดี
พฤติกรรมความผิดบางประการของพระภิกษุอาจไม่ปรากฏว่าผิดในทางพระธรรมวินัย หรือกฎหมายทาง
อาญา แต่เพื่อท าให้คณะสงฆมี์ความเรียบร้อย และเป็นท่ียอมรับของสังคม หรือเป็นสากล จึงสามารถน ามา
บงัคบัใช ้และมีโทษทั้งทางพระวินยั และทางอาญาแก่ผูล้ะเมิด หรือไม่ปฏิบติัตาม  

กล่าวโดยสรุป โทษท่ีไดรั้บในทางกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์หนักสุดคือการสละสมณเพศ 
เทียบไดก้บัการประหารชีวิต ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence Theory)  ซ่ึงก็อาจไดรั้บโทษ
ทางอาญาร่วมดว้ยหากความผดิเป็นลกัษณะโลกวชัชะ (เป็นความผดิทางโลกแต่ไม่ผดิพระวินยั) และโทษท่ี
เบาลงมาท่ีไม่ถึงกบัสละสมณเพศ อาจมีการว่ากล่าวตกัเตือน เพื่อให้ปรับพฤติกรรมให้ดีข้ึน ตามทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) 
 

กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ 
สังคมรู้จักกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนต่าง ๆ แต่ส าหรับ

กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆน์ั้น นอ้ยคนท่ีจะไดรู้้จกัขั้นตอนการปฏิบติังานของพระวินยาธิการ (ต ารวจ
พระ) เป็นค าใหม่ท่ีใชเ้รียกพระภิกษุผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากเจา้คณะจงัหวดัใหมี้หนา้ท่ีช่วยเหลือดา้นการปกครอง
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คณะสงฆใ์นจงัหวดั โดยเฉพาะหนา้ท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยดา้นการปฏิบติัวินยัของพระภิกษุสามเณร 
หรือภาษาพูดทัว่ไป เรียกว่า ต ารวจพระ หมายถึง พระภิกษุชาวไทยผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการตามพระวินยั หนา้ท่ี
ของพระวินยาธิการ คือ ตรวจตรา แนะน า ตกัเตือน และช้ีแจงระเบียบปฏิบติัแก่พระภิกษุสามเณรในจงัหวดั
หรือท่ีเขา้มาในจงัหวดั บรรดาท่ีประพฤติไม่เรียบร้อย และหากไม่ปฏิบติัตามหรือพบการกระท าความผดิก็มี
อ  านาจจบักุมตวัส่งเจา้คณะผูรั้บผิดชอบหรือเจา้หน้าท่ีบา้นเมืองให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแต่ไม่มี
อ านาจในการใหส้ละสมณเพศ (พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช), 2548) ซ่ึงปัจจุบนักระบวนการยติุธรรม
คณะสงฆจ์ะอาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 
พุทธศกัราช 2535 มาตรา 18 และมาตรา 25 เพื่อตรากฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2521) ว่าดว้ยการลง
นิคหกรรม โดยเป็นแบบแผนหลกัในการปฏิบติังานให้แก่พระวินยาธิการในปัจจุบนั ผูเ้ขียนขอจ าแนก
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ตามท่ีไดศึ้กษา จากกฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2521) ออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนปฏิบติัเบ้ืองตน้ (Basic Operating Procedures) เร่ิมจากมีโจทก ์หรือผูเ้สียหายแจง้ความผดิ
แก่พระวินยาธิการ หรือเจา้คณะปกครองประจ าเขต หรือพระวินยาธิการออกตรวจพื้นท่ีและไดพ้บความผิด 
จึงท าการตรวจสอบเบ้ืองตน้และควบคุมตวัส่งเจา้คณะปกครอง แต่หากมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาร่วมดว้ย จะประสานไปยงัเจา้พนกังานต ารวจ เม่ือเจา้พนกังานตอ้งการควบคุมตวั คณะสงฆต์อ้งท าการ
สละสมณะเพศใหจ้ าเลยเท่านั้น เพือ่น าตวัไปด าเนินคดี เป็นอนัส้ินสุดกระบวนการ แต่ถา้จ าเลยไม่มีความผดิ
ทางอาญา และยอมรับสารภาพ (Pleaded Guilty) ตามท่ีถูกฟ้องร้องมา รวมถึงมีหลกัฐานเพียงพอจะพิสูจน์ว่า
มีความผิด เจา้คณะปกครองจะลงนิคหกรรม ให้ตามความผิด ลงบนัทึกพฤติกรรมพร้อมดว้ยนิคหกรรมไว้
เป็นเอกสาร ถือว่าส้ินสุดกระบวนการเช่นกนั อย่างไรก็ตามหากจ าเลยไม่ยอมรับสารภาพ (Pleaded Not 
Guilty) และหลกัฐานไม่เพียงพอต่อการพิสูจนว์า่มีความผดิ เจา้คณะปกครองจะท าการตั้งคณะพิจารณาข้ึนมา
เพื่อท าการไต่สวนมูลฟ้องต่อไป 

2. ขั้นตอนไต่สวนมูลฟ้อง (Prima Facie) เป็นการใหโ้จทกผ์ูไ้ดพ้บเห็นพฤติกรรมความผดิ ไดย้นิค า
บอกเล่า หรือมีเหตุสงสัยในตวัจ าเลย มาท าการสอบถามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน เจา้คณะปกครองในฐานะผูช้ี้ขาด
ในการพิพากษา จะท าการพิจารณาคดี แบบระบบไต่สวน (Inquisitorial System) ซ่ึงเจา้คณะปกครองจะเป็น
ผูแ้สวงหาหลกัฐานเอง หรือมอบหมายให้พระวินยาธิการเป็นผูแ้สวงหา ซ่ึงตามกฎมหาเถรสมคมฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2521) มาตรา 55 ระบุไว ้3 อยา่ง คือ พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวตัถุ เพื่อพิสูจน์ความผดิและ
พิจารณาดว้ยตนเอง ในขั้นน้ีคดีอาจส้ินสุดไดใ้น 3 กรณี คือ กรณีแรกจ าเลยเสียชีวิต กรณีท่ีสองจ าเลยรับ
สารภาพ กรณีท่ีสามมูลเหตุไม่มีน ้ าหนักพอจึงยกฟ้อง ถือว่ากระบวนการจะส้ินสุดลงทนัที แต่อย่างไรก็ดี
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หากมูลเหตุเพียงพอต่อการเอาผดิ จะท าการส่งส านวนเขา้สู่การพิจารณาขั้นต่อไป ทั้งน้ี ความผดิตอ้งเป็นครุ
โทษ คือ สละสมณเพศเท่านั้น จึงจะเขา้สู่ขั้นตอนต่อไปได ้

3. ขั้นตอนวินิจฉยัพิจารณาคดี (Trial) แต่งตั้งตุลาการข้ึนมา โดยเป็นเจา้คณะปกครองท่ีมีต าแหน่งสูง
กว่าจ าเลยข้ึนไปทั้ งหมด 3 รูป โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับเจ้าคณะข้ึนไป ในการพิจารณาอาจมีการขอ
ความเห็นเพิ่มนอกเหนือจากหลกัฐาน เช่น ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี เป็นตน้ และอาจ
ให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจคอยควบคุมเหตุการณ์ขณะพิจารณา หากคดีไม่ส้ินสุดลงในการพิจารณาชั้นตน้ สามารถ
ส่งเร่ืองข้ึนไปพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได ้แต่ตอ้งเป็นครุโทษเท่านั้น ซ่ึงหากไม่ส้ินสุดในชั้นอุทธรณ์ และค า
ตดัสินของชั้นตน้ และชั้นอุทธรณ์เกิดแยง้กัน สามารถส่งเขา้ไปพิจารณาในชั้นฎีกาได ้และให้ถือว่าค  า
วินิจฉยัของชั้นฎีกาเป็นท่ีส้ินสุดในทุกกรณี   ทั้งน้ี  การท่ีกระบวนการจะส้ินสุดไดใ้นแต่ละชั้น อาจเกิดจาก
จ าเลยเสียชีวิต ศาลท าการยกฟ้อง ค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ หรือจ าเลยรับสารภาพ จึงเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

4. ขั้นตอนการบงัคบัตามค าวินิจฉยัลงนิคหกรรม (Punishment) ภายหลงัจากการพิจารณาตดัสินแลว้ 
จะท าการลงโทษแก่พระภิกษุผูก้ระท าผิด ซ่ึงหากโทษท่ีไดรั้บมี โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 
ดว้ย เฉพาะโทษประหารชีวิต จ าคุก และกกัขงั จะลงโทษทางพระวินยัก่อน คือสละสมณเพศก่อน จากนั้นจึง
ท าการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 2 พทุธศกัราช 2535  วา่ดว้ยนิคหกรรมและการสละสมณเพศ มาตรา 29 และมาตรา 30 หากไม่มีโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา จะไดรั้บเพียงโทษตามพระธรรมวินยัตั้งแต่การตกัเตือน จนถึงการสละสมณเพศ   
ทั้งน้ี  หากไม่ปฏิบติัตามค าวินิจฉัย ถือว่ามีความผิดตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พุทธศกัราช 2505 แกไ้ข
เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2535  มาตรา 43  ซ่ึงมีโทษทางประมวลกฎหมายอาญา ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกิน
หน่ึงปี  

กล่าวโดยสรุป กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไม่เพียงแต่คณะสงฆ์เท่านั้ นท่ีมีบทบาทใน
กระบวนการ แต่ยงัรวมถึงเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นอ่ืน อาจมีส่วนช่วยให้กระบวนการส้ินสุดลง
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะความผิดท่ีเกิดข้ึนแต่ละกรณี ดงันั้นจุดเช่ือมโยมท่ีมอบอ านาจให้ฝ่ายบา้นเมืองมีส่วนร่วม
ในกระบวนการของคณะสงฆ์ ทั้งในแง่กฎหมาย การสอบสวน และการลงโทษ จะเกิดข้ึนต่อเม่ือมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญารวมอยู่ดว้ย เม่ือจะตอ้งจ าคุก กกัขงัหรือขงัพระภิกษุรูปใดตามค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่ของศาล ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล
มีอ านาจด าเนินการใหพ้ระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศได ้และใหร้ายงานใหศ้าลทราบถึงการสละสมณเพศ แต่
ผลท่ีมีต่อพระภิกษุนั้นเหมือนกนั คือ พระภิกษุจะตอ้งสละสมณเพศโดยมีเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ 
เป็นการเปิดช่องใหเ้จา้พนกังานเขา้มามีส่วนในกระบวนการยติุธรรมของคณะสงฆ ์
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กฎหมายที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ 
ปัจจุบนัการปฏิบติังานของพระวินยาธิการในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ภายใตก้ฎมหาเถร

สมาคมฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2521) จะน ากฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ มาใชส้ าหรับควบคุมพฤติกรรม
ของพระภิกษุอยูห่ลายฉบบั จากการทบทวนพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบั
ท่ี 2 พุทธศกัราช 2535 และกฎหมายรองของฝ่ายคณะสงฆแ์ลว้ ผูเ้ขียนสามารถสรุปลกัษณะของกฎหมายท่ี
น ามาบงัคบัใชก้บัพระภิกษุไวเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. กฎหมายสารบญัญติั (Substantive Law) กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆมี์ลกัษณะกฎหมาย
ประเภทน้ีอยู่ 3 อย่าง คือ ลกัษณะท่ี 1 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีเป็น
กฎหมายหลกัของประเทศ คณะสงฆจึ์งตอ้งยึดตามหลกัของกฎหมายสากลเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีโทษ 5 อยา่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 (เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, 2549) คือ ประหารชีวิต จ าคุก กกัขงั ปรับ 
ริบทรัพย ์ลกัษณะท่ี 2 ความผิดตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 
พทุธศกัราช 2535 และกฎหมายรองท่ีอาศยัอ านาจพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2535 ตราข้ึน ไดแ้ก่ กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศมหาเถร
สมาคม ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใชด้ าเนินการปกครองคณะสงฆใ์ห้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงปรับโทษตาม
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2535 หมวดท่ี 4 นิคหกรรม
และการสละสมณเพศ มาตรา 24 ถึง 30  และลกัษณะท่ี 3 ความผิดตามพระธรรมวินยั คือ ศีลของพระภิกษุ 
227 ขอ้ ซ่ึงเป็นระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ไปของพระภิกษุในปัจจุบนั มีโทษเป็นสภาพบงัคบั 3 อย่าง คือ โทษ
อยา่งหนกัการขาดจากความเป็นพระภิกษุคลา้ยกบัการประหารชีวิต โทษอยา่งกลางดว้ยการอยูป่ริวาสกรรม
คลา้ยกบัการกกัขงั และโทษอยา่งเบาการประจานต่อหนา้ภิกษุรูปอ่ืน 

2. ลกัษณะคลา้ยค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 23 
(2541) จะแบ่งระเบียบการปกครองไว ้2 ส่วน คือ ระเบียบการปกครองคณะสงฆส่์วนกลาง มีเจา้คณะใหญ่
เป็นผูอ้อกค าสั่งทางปกครอง และระเบียบการปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค มีเจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั 
เจา้คณะอ าเภอ และเจา้คณะต าบล เป็นผูอ้อกค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา เป็นลกัษณะท่ีถูก
ตราข้ึนเพราะเหตุว่า ความผิดบางกรณีอาจไม่ปรากฏในพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม ท่ีไดต้ราเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวก่้อนหน้านั้น แต่
ความผิดของพระภิกษุท่ีเกิดข้ึนกระทบต่อความเล่ือมใสของประชาชน และท าให้ประชาชนเกิดความ
เดือดร้อน ดงันั้นเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสังฆมณฑลจึงใช้อ  านาจตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 23 
(พ.ศ.2541) ว่าดว้ยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ์มาตรา 7, 10, 15, 20 และ 25 โดยสรุป คือ เจา้คณะ
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ปกครองตั้งแต่ระดบัเจา้คณะต าบลจนถึงเจา้คณะใหญ่ เพื่อการปกครองคณะสงฆใ์นเขตรับผิดชอบของตน
ให้เกิดความเรียบร้อย จึงมีอ านาจในการออกกฎระเบียบเพื่อปกครองคณะสงฆผ์ูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาได ้แต่
ตอ้งไม่ขดัหลกักฎหมาย พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์หรือพระธรรมวินยั  

การบังคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ 
เม่ือความผิดเขา้สู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมความผิดแลว้ จะน าตวักฎหมายมาพิจารณา

เปรียบเทียบกบัความผิด ว่ามีความผิดท่ีเป็นการกระท าผิดเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายฉบบัหรือไม่ หากมี
ความผดิเฉพาะฝ่ายคณะสงฆอ์ยา่งเดียวกท็  าการบงัคบัโทษตามค าวินิจฉยัลงนิคหกรรม ในกฎหมาเถรสมาคม
ฉบบัท่ี 11 (2521) ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ ‚การบงัคบัตามปกติ”  เม่ือพระภิกษุท่ีกระท าผดิยนิยอมรับนิคหกรรม 
(โทษ) โดยไม่มีการขดัขืนกจ็ะใหเ้จา้คณะปกครองท่ีรับผดิชอบคดีท าการลงนิคหกรรม โดยส่วนใหญ่คือการ
ใหส้ละสมณเพศ และ ‚การบงัคบัแบบพิเศษ” จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีพระภิกษุไม่ยอมรับนิคหกรรม ซ่ึงโทษท่ี
ไดรั้บอาจให้ลาสิกขา หรือไม่ก็ตาม เจา้คณะปกครองตอ้งถือว่า การขดัขืน หรือไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
ละเมิดพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 
มาตรา 26 และมาตร 27 โดยพระภิกษุท่ีมีค  าวินิจฉัยให้ลาสิกขา แต่ไม่ปฏิบติัตามภายในวนัและเวลาท่ี
ก าหนดให้ ผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ดสามารถขออารักขาต่อหน้าท่ีฝ่ายราชอาณาจกัร เพื่อจะไดด้ าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป ผูน้ั้นจะตอ้งรับโทษอาญาในเม่ือพิพากษาดว้ยความยติุธรรมแลว้ 

ส่วนของความผดิเดียว แต่ผดิกฎหมายหลายฉบบั คือ ความผดิกรรมเดียว แต่ผดิทั้งกฎของคณะสงฆ ์
และกฎหมายอาญา ลกัษณะเช่นน้ีจะถือโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลกัเฉพาะโทษประหารชีวิต 
จ าคุก และกักขงั โดยจะก าหนดโทษทางคณะสงฆ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนักงาน คือ เม่ือ
พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ และศาลผูพ้ิพากษา มีความเห็นอยา่งไร คณะสงฆจ์ะตอ้งปฏิบติัตาม หรือ
อ านวยความสะดวกแก่กระบวนการยุติธรรมของฝ่ายบา้นเมือง ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 
2505 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2535 มาตรา 29 บญัญติัว่า ‚พระภิกษุรูปใดถูกจบัโดยตอ้งหาว่า
กระท าความผิดอาญา เม่ือพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชัว่คราว และเจา้
อาวาสแห่งวดัท่ีพระภิกษุรูปนั้นสังกดัไม่รับมอบตวัไวค้วบคุม หรือพนกังานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจา้
อาวาสรับตวัไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิไดส้ังกดัในวดัใดวดัหน่ึง ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจดั
ด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได”้ และตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2505 
แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2535 มาตรา 30 บญัญติัว่า ‚เม่ือจะตอ้งจ าคุก กกัขงั หรือขงัพระภิกษุรูป
ใดตามค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจหน้าท่ีปฏิบติัการให้เป็นไปตามค า
พิพากษา หรือค าสั่งของศาล มีอ านาจด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได ้และให้รายงานให้
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ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น” จึงถือว่ากระบวนการยติุธรรมคณะสงฆเ์ป็นอนัยุติลงทนัที หากมีโทษ
ทางประมวลกฎหมายอาญา คือ ประหารชีวิต จ าคุก และกกัขงัร่วมดว้ย ซ่ึงความผิดนั้นอาจผดิตามพระวินยั
แต่ไม่มีโทษให้ถึงกบัสละสมณเพศ แต่เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมฝ่ายบา้นเมืองด าเนินไปได ้ก็จ  าตอ้งลง
นิคหกรรมสละสมณเพศใหพ้ระภิกษุรูปนั้น เพื่อส้ินสุดกระบวนการยติุธรรมฝ่ายคณะสงฆ ์

องค์ความรู้ใหม่ 
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์กฎหมายทั้ ง 3 รูปแบบ ทั้ งกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา 

พระราชบญัญติัคณะสงฆพ์ุทธศกัราช 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2535  และหลกัการทางพระ
ธรรมวินยั ท าใหท้ราบถึงจุดการเช่ือมโยงกนัของโทษตามระบบกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญั และน่าสนใจ ซ่ึง
ท าใหท้ราบถึงช่องวา่งของกฎหมายขณะสงฆท่ี์ใหอ้  านาจฝ่ายบา้นเมืองเขา้มาก ากบัดูแลกระบวนการยติุธรรม
คณะสงฆม์ากเกินไป และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ระบวนการยติุธรรมคณะสงฆส้ิ์นสุดลงโดยท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิม
การสืบสวน จึงอาจเกิดความไม่ยุติธรรมแก่พระภิกษุผูเ้ป็นจ าเลย ผูเ้ขียนจึงตอ้งการเสนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหา โดยแสดงตามโมเดลดา้นล่าง ดงัน้ี 

 
 
 

ภาพท่ี 1 นิคหกรรมแบบใหม่ในกระบวนการยติุธรรมของคณะสงฆ ์
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1. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทน (Retributive Justification) ในลกัษณะการเปรียบเทียบ
ปรับ มาทดแทนโทษสละสมณเพศท่ีเกิดจากพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์มาตรา 29 ผูเ้ขียนมองว่า เป็นการให้
อ านาจไวก้บัเจา้หนา้ท่ีรัฐในการก าหนดว่าพระภิกษุผูเ้ป็นจ าเลยเห็นควรจะถูกสละสมณะเพศ หรือไม่ ยงัมี
แนวทางท่ีไม่ตอ้งท าการสละสมณเพศ โดยการเปรียบเทียบปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 (ทวี
เกียรติ มีนะกนิษฐ, 2563) วา่ หากพระภิกษุรูปนั้นมีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน, เป็นการกระท าโดยประมาท, 
เป็นความผิดลหุโทษ หรือไม่เคยมีประวติัถูกตอ้งโทษจ าคุกมาก่อน ก็สามารถเปรียบเทียบปรับได ้หรือการ
ยืน่หลกัประกนัไวโ้ดยไม่ตอ้งใหส้ละสมณเพศ  

2. ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) มาทดแทนโทษสละสมณเพศท่ีเกิดจาก
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ มาตรา 30 ผูเ้ขียนมองว่าเม่ือมีเหตุตอ้ง จ าคุก หรือกักขงั สามารถปฏิบติัตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2563) สามารถกงัขงั กกัตวัไวใ้นท่ีไม่ใช่เรือนจ า 
หรือสถานีต ารวจ แต่ตอ้งมีเจา้พนกังานคอยก ากบัดูแล ดงันั้น ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ มาตรา 45 ถือว่า
เจา้อาวาสเป็นเจา้พนกังานตามความในประมวลกฎหมายอาญา พระภิกษุจึงไม่จ าตอ้งสละสมณเพศ และยงั
ประพฤติตนใหดี้ข้ึนตามล าดบั รวมถึงปฏิบติักิจของสงฆไ์ดต้ามปกติ  
 

บทสรุป 
กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในปัจจุบนั ด าเนินขั้นตอนตามกฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ.2521) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ซ่ึงก าหนดข้ึนตอนไว ้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปฏิบติัเบ้ืองตน้ 
ขั้นตอนการฟ้องร้อง ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง และขั้นตอนการลงนิคหกรรม (ลงโทษ) กฎหมายท่ีใชใ้น
กระบวนการคณะสงฆ์ประกอบด้วยกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ และพระธรรมวินัย โดย
กฎเกณฑท์ั้ง 3 ฉบบั สามารถระวางโทษไดท้ั้งทางอาญา และทางพระวินยั ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและเทคนิคทาง
กฎหมายจะอ านวย ทั้งน้ียงัมีค  าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ได้แก่ การบูรณาการของหลกั
ประเพณีวฒันธรรมในพื้นท่ี กบักฎมหาเถรสมาคมฉบบัท่ี 23 (2541) ว่าดว้ยการปกครองคณะสงฆ์ เป็น
ระเบียบท่ีมีความยดืหยุน่สูง ท าใหค้วามผดิของพระภิกษุนั้นสามารถน าเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมไดแ้ทบจะ
ทั้ งหมด อย่างไรก็ดี ยงัมีประเด็นท่ีน่าศึกษาต่อไปอีกว่า อะไรจะเป็นหลกัเกณฑ์บ่งบอกได้ว่าเจ้าคณะ
ปกครองผูท้  าหนา้ท่ีศาลตดัสินอยา่งตรงไปตรงมา ตุลาการคณะสงฆจ์ะมีความรู้ความเขา้ใจมากพอจะวินิจฉยั
ความผิด และหากเกิดความผิดพลาดข้ึนในกระบวนการ เจา้คณะปกครองในฐานะตุลาการในกระบวนการ
ยุติธรรมคณะสงฆ์จะมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้ นอย่างไร ยงัถือเป็นช่องว่างท่ียงัน่าศึกษาใน
กระบวนการยติุธรรมคณะสงฆต่์อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอ าเภอท่ีมีสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัรุนแรงในล าดบัตน้ 

ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากขอ้มูลแผนภูมิเปรียบเทียบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP 
(VIIRS) แยกรายอ าเภอ จงัหวดัเชียงใหม่ สะสมปี 2563 (1 มกราคม – 31 พฤษภาคม) และเปรียบเทียบ 2563 
- 2564 (วนัท่ี 1 มกราคม - 21 มีนาคม) พบจุดความร้อน (Hotspot) จ านวน 802 จุด และลดลงอยา่งมีนยัยะ
ส าคญัในปี 2564 เหลือ 533 จุด ลดลง 269 จุด คิดเป็นร้อยละ 33.54 (ศูนยบ์ญัชาการป้องกนัแกไ้ขปัญหาฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก pm2.5 จงัหวดัเชียงใหม่, 2564) เน่ืองจากมีการถอดบทเรียนความลม้เหลวในอดีตและ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm) ในการแกไ้ขปัญหาใหม่อยา่งเป็นระบบ เปล่ียนผา่นการแกไ้ขปัญหาท่ี
เน้นการสั่งการแบบรวมศูนยเ์บ็ดเสร็จเด็ดขาด (Single Command) และการบงัคบัใช้กฎหมาย (Law 
Enforcement) ดงัจะเห็นไดจ้ากการออกประกาศจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดช่วงเวลาหา้มเผาในท่ีโล่งทุก
ชนิดอยา่งเดด็ขาดในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และการออกประกาศปิดป่าอยา่งเด็ดขาดเพื่อหา้มมิใหผู้ใ้ดเขา้ไป
เก็บหาประโยชน์จากป่าเพื่อป้องกันการลักลอบเผามาเน้นการจัดการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า 
(Collaborative Governance) ในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั รับฟังปัญหา อุปสรรค ค าแนะน า 
และบูรณาการความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาทุกกลุ่ม 
ออกแบบเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหารูปแบบใหม่ท่ีเนน้ความเหมาสมกบับริบทของพื้นท่ี เช่น การจดัท า
แผนบริหารจดัการเช้ือเพลิงในระดบัหมู่บา้น/ชุมชน ซ่ึงเปิดโอกาสให้หมู่บา้นชุมชนสามารถบริหารจดัการ

mailto:pitchapong.wong@gmail.com
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เช้ือเพลิงตามหลกัวิชาการไดต้ามความจ าเป็นของแต่ละพื้นท่ี ,การใชง้านระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการ
บริหารจดัการเช้ือเพลิงชีวมวล (FireD) ซ่ึงออกแบบและพฒันาโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่าย 
เช่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม ,ส านักงานการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม , กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) 
และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ (ส านกัข่าวกรมประชาสัมพนัธ์, 2564) และการวางแผนขบัเคล่ือน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั ไฟป่า และฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ในระดบัพื้นท่ี (Area Base) 
เป็นตน้ วิธีการแกไ้ขปัญหาโดยดึงการมีส่วนร่วมของกลไกในระดบัพื้นท่ี มาร่วมก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา
ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะเหมาะสมตามบริบทพื้นท่ี (Context) ท าให้การแกไ้ขเกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ 
เกิดการยอมรับร่วมกนั   ในวิธีการแกไ้ขปัญหา ท าให้ทุกภาคส่วนพร้อมใจขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

ค าส าคญั : การจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า ,ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
 

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 
 

บทน า 
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนัในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS 

พบว่ามีจุดความร้อนสะสมในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม –  31 พฤษภาคม 2563 จากดาวเทียม Suomi NPP 
(VIIRS) อ าเภอดอยเต่า มีจุดความร้อน (Hotspot) สะสมทั้งหมด 802 จุด เป็นอ าเภอท่ีมีจุดความร้อนมากท่ีสุด
เป็นล าดบัท่ี 9 จาก 25 อ าเภอ ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

การแกไ้ขปัญหาของจงัหวดัเชียงใหม่ในอดีต เนน้การสั่งการแบบรวมศูนย ์(Single Command) เนน้
การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law Enforcement) การออกประกาศจงัหวดัหา้มเผาในท่ีโล่งทุกชนิดอยา่งเด็ดขาด 
และการออกประกาศปิดป่าเพื่อห้ามมิให้ผูใ้ดเขา้ไปเก็บหาประโยชน์จากป่าป้องกนัการลกัลอบเผา ท าให้
สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) รุนแรงข้ึน ภาครัฐจึงปรับวิธีการท างานใหม่ โดยเนน้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยเร่ิมตน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการ
ก าหนดเป้าหมายลดการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 25% เม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนั
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กลไกส าคัญ คือ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชุม
ประชาคมจดัท าแผนการบริหารจดัการเช้ือเพลิงของหมู่บา้น/ชุมชน ผ่านระบบบริหารจดัการเช้ือเพลิงของ
จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ระบบ FireD การจดัสรรงบประมาณให้กบัชุดปฏิบติัการประจ าหมู่บา้น ซ่ึงดึงเอา
ราษฎรจิตอาสาเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าโดยการลาดตระเวนดบัไฟป่า ,มีการก่อตั้ง ‚มูลนิธิ
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ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและฝุ่ นควนั จงัหวดัเชียงใหม่”  เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ และจดัสรรลงไปในหมู่บา้น/ชุมชนท่ีมีความเส่ียงเกิดจุดความร้อน 
(Hotspot) ,ดึงการมีส่วนร่วมจาก ภาคประชาสังคม คือ ‚สภาลมหายใจ” เพื่อประสานความร่วมมือกบั 
นักวิชาการ ข้าราชการศิลปิน ส่ือมวลชน นักการเมือง นักธุรกิจ ภาคเอกชน นักพัฒนา ตัวแทนภาค
ประชาชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูแ้ทนสภาองคก์รชุมชนต าบล ฯลฯ นอกเหนือจากนั้นในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า 
ไดป้ระชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและฝุ่ นควนั ระดบัอ าเภอ ก าหนดแนวนโยบายการแกไ้ขปัญหา
ในระดบัพื้นท่ี (Area based) โดยก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะเจาะจงในอ าเภอดอยเต่า ในระดบั
พื้นท่ี (Area Base) ‚7 เป้าหมายหลกั (7 Flagships)‛ จนท าใหส้ามารถลดการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ใน
พื้นท่ีลงไดจ้ากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทความน้ีจึงสนใจศึกษากระบวนการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท าในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควนัในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ วา่เป็นไปในลกัษณะใด  มีปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีท าให้
เกิดการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท าในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ และประการสุดทา้ย คือ ศึกษาผลลพัธ์จากการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ี 
อ  าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าผลการศึกษาน้ีไปต่อยอดพฒันาการจดัการปกครอง
แบบร่วมคิดร่วมท าเพื่อแกไ้ขปัญหาไฟป่าของอ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และผลการศึกษาน้ี สามารถน าไปปรับใช้ในการจดัการ
ปกครองแบบร่วมคิดร่วมท าของภาคส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษารูปแบบในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จงัหวดั

เชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาศึกษาปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการจดัการปกครองแบบมีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาผลลพัธ์จากการแกไ้ขปัญหารูปแบบในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ี

อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
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กรอบแนวคดิการท าวจิยั 
บทความน้ีไดน้ าแนวคิดการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (Collaborative Governance) มาเป็น

โครงหลกัในการก าหนดกรอบแนวคิด การศึกษาไล่เรียงจากประเด็นดา้นปัจจยัและเง่ือนไขรูปแบบของการ
บริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนั ซ่ึงมี 4 ตวัแปรซ่ึงมีผลต่อการก่อเกิดการร่วมคิดร่วมท า ประกอบไป
ดว้ย การเร่ิมตน้เง่ือนไข (Starting Conditions) การออกแบบสถาบนั (Institutional Design) ภาวะผูน้ า 
(Leadership) และกระบวนการความร่วมมือกนั (Collaborative Process) และหลงัจากนั้นจะน าหลกัการ
ส าคญั และลกัษณะของแนวคิดการจดัองคก์ารแบบราชการ (Bureaucracy Theory) แนวคิด การมีส่วนร่วม 
(Participation) และแนวคิดการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (Collaborative Governance) มาใชเ้ป็น
กรอบในการวิเคราะห์รูปแบบในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จงัหวดั
เชียงใหม่ ว่าเป็นไป   ในลกัษณะของแนวคิดใด มีขอ้บ่งช้ีใดท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าการแกไ้ขปัญหาไฟป่าเป็นไป
ในรูปแบบนั้น ๆ หรือการแกไ้ขปัญหาไฟป่ามีส่วนผสมระหว่างแนวคิด ทั้ง 3 แนวคิดหรือไม่ เพื่อตอบ
ค าถามบทความเก่ียวกบัการศึกษารูปแบบในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ วา่เป็นไปในลกัษณะใด และสะทอ้นใหเ้ห็นผลลพัธ์จากจากการแกไ้ขปัญหาดว้ยรูปแบบใน
กรณีศึกษาในมิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นดชันีช้ีวดัท่ีใชว้ดัผลทั้งในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ เช่น จ านวน
จุดความร้อน (Hotspot) ท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงจ านวนวนัท่ีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน เพื่อตอบ
ประเดน็ค าถามว่าผลลพัธ์จากการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการท าวิจยั 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
แนวคิดการจดัการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า (Collaborative Governance) 
พชัราภา ตนัตราจิน (2563) ได้อธิบายความหมายของการจัดการปกครองแบบร่วมคิดร่วมท า 

(Collaborative Governance) ว่า เป็นทฤษฎีท่ีถูกน ามาใชช่้วงปลายศตวรรษท่ี 20 โดยเป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการปกครอง (Governance) Ann Marie Thomson และ Jame L. Perry ไดนิ้ยาม Collaboration โดยอา้งอิง  

Van de Ven's (1997) ไวว้่า Collaboration คือ กระบวนการท่ีตวัแสดงต่าง ๆ มาปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่ง
อิสระ ผ่านการต่อรองท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกันสร้างกติกาและโครงสร้างการบริหาร
ความสัมพนัธ์ และวิธีท่ีจะปฏิบติัหรือตดัสินใจในประเด็นใด ๆ ท่ีไดช้กัน าใหต้วัแสดงเหล่าน้ีมาร่วมกนั โดย
เป็นกระบวนการเก่ียวกับการแบ่งปันบรรทดัฐาน (norm) และปฏิสัมพนัธ์ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
(Thomson & Perry,2006, p.23) 

ส่วนค าว่าการจดัการปกครอง (Governance) มีขอ้ถกเถียงอยู่มากในเร่ือง ความหมาย และการ
น าไปใช้ในแต่ละช่วงเวลา กระนั้นทฤษฎีดงักล่าว ได้รับความสนใจมากข้ึน ภายหลงัเกิดวิกฤตการเงิน 
เศรษฐกิจโลกในช่วงทศวรรษ 1960s-1970s และวิกฤตการเงินในยุโรป ช่วงทศวรรษ 1980s-1990s เกิด
ค าถามต่อรัฐถึงความไม่สามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดอ้นัน ามาสู่มุมมองในการพิจารณาการปกครอง 
(government) ท่ีเปล่ียนบทบาทรัฐท่ีมีต่อสงัคมและปรับความสามารถในการท าใหเ้กิดผลประโยชน์ส่วนรวม 
ท่ีชดัแจง้ภายใตแ้รงกดดนัทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกรัฐ (Pierreand Peters,2000, p. 7) ส่วนความ
แตกต่างของบทบาทรัฐในมิติของการจดัการปกครอง (Governance) กบัแบบดั้งเดิม (Government) คือ รัฐยงั
มีบทบาทส าคญัในฐานะ ตวัแสดงอนัดบัหน่ึง แต่อยูท่่ามกลางตวัแสดงอ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการสังคมไป
ดว้ยกนั แมว้่าในช่วง 1980s จะเกิดกระแสลดบทบาทรัฐลงแลว้หันมา สนใจปฏิสัมพนัธ์กบัเอกชนในงาน
สาธารณะมากข้ึน ก็ตาม ในบริบท Governance น้ี ความร่วมมือแบบ Corporatism ระหว่างรัฐกบัเอกชน
ไม่ใช่ทางเลือกท่ีน่าสนใจเพียงอยา่งเดียว แต่มีการแสวงหาตวัแสดงอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน ส่วนประเด็นรัฐธรรมนูญ  
และกฎหมายต่าง ๆ ถูกมองว่ากลายมาเป็นอุปสรรคในการจดัการปกครอง เช่นขอ้จ ากดัในการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่ง sector ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 

วธีิการวจิยั 
 การศึกษาบทความในคร้ังน้ี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน่ืองจากเป็น
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (Contextual) โดยเนน้การศึกษาขอ้มูลท่ีรอบดา้น (Holistic) ให้มีความ
เขา้ใจในรายละเอียดตามสภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีบทบาทต่อภารกิจตามหวัขอ้บทความ ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ งหมด 8 ราย 
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ประกอบดว้ย 1. ขา้ราชการสงักดักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ านวน 2 ราย คือ นายอ าเภอดอยเต่า 
และตวัแทนผูป้กครองทอ้งท่ี คือ ก านันต าบลมืดกา (ประธานชมรมก านันผูใ้หญ่บา้นอ าเภอ ดอยเต่า) 2. 
ขา้ราชการในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จ านวน 1 ราย คือ 
หัวหนา้หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมด้อยเต่า 3. ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 ราย คือ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแอ่น (ประธานชมรมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอดอยเต่า) 4. 
หวัหนา้หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 2 ราย ประกอบดว้ย หวัหนา้หมวดทางหลวงดอยเต่า และเกษตร
อ าเภอดอยเต่า 5. ตวัแสดงนอกเหนือจากภาครัฐ จ านวน 2 ราย เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม มูลนิธิ 
องคก์รการกุศล ประชาชนจิตอาสา ผูน้ าแบบไม่เป็นทางการ ผูน้ าทางจิตวิญญาณ ปราชญช์าวบา้น โดยใช้
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกจากการแนะน าของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีท าให้
ทราบถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) การเก็บขอ้มูลใน
การศึกษาใชแ้บบสัมภาษณ์ (Interview Form) ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในลกัษณะก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์นั้นจะสามารถหาค่าความถูกตอ้งเท่ียงตรง (Validity) ไดเ้พียงอยา่งเดียว จึงเลือกวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือในคร้ังน้ี คือ อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยน าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบการใชภ้าษาและความครอบคลุมของเน้ือหาโดยการ
หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จากชุดค าถาม ซ่ึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสัมภาษณ์กลุ่มกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับทความ ใชล้กัษณะของค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ หรือบทความทางวิชาการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
1. การแกไ้ขปัญหา มีลกัษณะการท างานระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ิมตน้จาก

การก าหนดองค์การท่ีเป็นองค์การหลกัในการแกไ้ขปัญหาตามแบบแผนของขอ้สั่งการจงัหวดัเชียงใหม่ 
เร่ิมตน้จากการตั้งคณะท างานการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและฝุ่ นควนั ระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล ตามหนงัสือ
สัง่การของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมเป็นคณะท างาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ผูน้ าทางศาสนา เป็นตน้ ตามกรอบท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ก าหนดไว้
ให ้ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีประกอบดว้ยการสัง่การ การประสานงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ก าหนด 
และมีศูนยบ์ญัชาการป้องกนั แกไ้ขปัญหาไฟป่า และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการอ านวยการ ปฏิบัติงานในด้านการป้องกัน บรรเทา และให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบปัญหา ฝุ่ นละอองเกินค่ามาตรฐาน และสั่งการหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ จดัชุด
ปฏิบติัการเขา้ระงบัเหตุจุด  ท่ีก่อให้เกิดการเผา เกิดจุดความร้อน (Hotspot) และบงัคบัใช้กฎหมาย 
นอกเหนือจากนั้นยงัมีองค์การส าคญัท่ีเป็นการก าหนดข้ึนเฉพาะการณ์ตามบริบทสถานการณ์ในพื้นท่ี 
กล่าวคือ มีการตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั ไฟป่า และฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ (PM2.5) ในระดบัพื้นท่ี (Area Base) ‚7 เป้าหมายหลกั (7 Flagships)‛ ประจ าปี 2564 เพื่อขบัเคล่ือนไป
หาไฟป่า และหมอกควนัในบริบทพื้นท่ี 7 ปัญหา สู่การแกไ้ขอยา่งย ัง่ยนืและเป็นระบบ 

2. ตวัแสดงนอกเหนือจากภาครัฐ ท่ีเขา้มาร่วมแกไ้ขปัญหามีดงัน้ี 
2.1 ภาคประชาชน โดยส่วนใหญ่เป็นตวัแสดงรอง เนน้การเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ผา่นการชกั

จูงโนม้นา้วโดยภาครัฐ โดยในบางกิจกรรมท่ีภาครัฐขบัเคล่ือน จะมีภาคประชาชนเขา้มาสมทบเป็นผูรั้บสาร 
เป็นผูร่้วมกิจกรรม หรือร่วมแสดงความเห็นเป็นตน้ 

2.2 ภาคประชาสังคม (Civil Society) 
2.2.1 ‚สภาลมหายใจเชียงใหม่”  เป็นองคก์รภาคประชาสังคม ท่ีมีองคป์ระกอบท่ี 

หลากหลาย  เช่น  นักวิชาการ  ขา้ราชการ  ศิลปิน  ส่ือมวลชน  นักการเมือง  นักธุรกิจ  ภาคเอกชน  
นกัพฒันา  ตวัแทนภาคประชาชน  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงไดเ้ขา้มาขบัเคล่ือนสนบัสนุนการท างานของภาค
ราชการในอ าเภอดอยเต่า เช่น  การสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ป้องกนัไฟป่า ประกอบดว้ย เคร่ืองเป่าลม เคร่ือง
พน่น ้า ไมต้บไฟ คราดมือเสือ 

2.2.2 ‚Facebook Fanpage : สวสัดีดอยเต่า”  เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ 
ดอยเต่า และจดัตั้งเป็น Facebook Fanpage เพื่อสะทอ้นเร่ืองราว วิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรมในพื้นท่ีอ าเภอ
ดอยเต่า เป็นหน่ึงในอีกกลไกภาคประชาสงัคมท่ีเขา้มาร่วมขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหา 
2.3 องคก์รทางศาสนา 

2.3.1  ‚คณะสงฆอ์ าเภอดอยเต่า” ด าเนินการจดัพิธีทอดผา้ป่าสามคัคีเพื่อจดัตั้งกองทุน  
‚น ้าใจดบัไฟป่า คร้ังท่ี 1/2564‛ อ าเภอดอยเต่า ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัหางบประมาณการปฏิบติังาน 
ของเจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรดบัไฟป่าทุกระดบั ทั้งวสัดุอุปกรณ์ เสบียงอาหาร ยารักษาโรค และน ้ ามนั
เช้ือเพลิง 

3. การจดัการปกครองแบบมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอย
เต่า จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์จากหลกัการ ‚4S‛ ไดแ้ก่ 1) เร่ิมจากภาคราชการก่อนเป็นหลกั (Starting early) 
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ในการวางกรอบนโยบายโดยภาพรวม แต่ในรายละเอียดย่อยในระดับหมู่บา้นชุมชน พบว่ายงัให้สิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน ผ่านการประชุมประชาคมและพิจารณาออกเป็นกฎกติกาของหมู่บา้น/ชุมชน 2) 
Stakeholders กระบวนการมีส่วนร่วมยงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยหลกั ประกอบด้วย ภาคราชการ 
ประชาชนผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกล าไย การปลูกพืชเชิงเด่ียว หรือการเกษตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเช้ือเพลิง กลุ่มเก็บหาของป่าและล่าสัตวป่์า 3) Suitability การเลือกรูปแบบ
หรือเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนน้ีภาคราชการเนน้การน าหลกัรัฐศาสตร์น านิติศาสตร์ เนน้
การรับฟังเสียงจากประชาชนเป็นหลัก  โดยไม่ยึดติดกับข้อสั่งการจากส่วนกลาง และ 4) Sincerity 
กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีให้ความส าคญักบัความจริงใจ เปิดเผย พบว่า ภาคราชการให้ขอ้มูลในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประกาศจงัหวดั หรืออ าเภอ ซ่ึงจะมีผลกระทบกบัประชาชนในการบริหารจดัการเช้ือเพลิง ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัง่การจากอ าเภอ ต่อต าบล และหมู่บา้น การแสดงความเห็นของประชาชน รวมไปถึง
ขอ้เสนอแนะบางส่วนจากเวทีประชาคมตอ้งผ่านการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ
ระดบัอ าเภอวา่ด าเนินการไดห้รือไม่ ก่อนท่ีจะพิจารณาเห็นชอบตามท่ีประชาชนเสนอมา 

4. ระดบัของการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา เนน้หนกัไปท่ีระดบัท่ี 1 – 4 กล่าวคือ ระดบัท่ี 1 ร่วม
รับรู้แนวทางท่ีผลิตออกมาจากฝ่ายราชการแลว้ กล่าวคือ แจง้ให้ประชาชนรับรู้เม่ือมีประกาศ หรือค าสั่ง
ออกมาบงัคบัใชก้บักิจกรรม/กิจการของประชาชน ,ระดบัท่ี 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น สะทอ้นผา่น
การประชุมของคณะกรรมการระดบัอ าเภอ ซ่ึงก านนั ผูใ้หญ่บา้น และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น าความ
คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากพื้นท่ีต าบล หมู่บา้น เสนอใหค้ณะท างานระดบัอ าเภอพิจารณา ,ระดบัท่ี 3 ร่วม
พิจารณา ร่วมตดัสินใจ โดยส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาในรายละเอียดย่อยของการด าเนินการตามกรอบ
นโยบายไวเ้ป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะไม่ขดั หรือแยง้กบัท่ีทางอ าเภอสั่งการ ,ระดบัท่ี 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง 
ภาครัฐดึงประชาชนเขา้มาร่วมด าเนินการดว้ย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การตระหนกัถึงภยัจากไฟป่าและฝุ่ น
ควนั ในกิจกรรมท่ีไม่เกินศกัยภาพของประชาชน เช่น กิจกรรมท าแนวกนัไฟ กิจกรรมปลูกป่า ท าฝาย รวม
ไปถึงการลาดตระเวนดบัไฟป่าในบางพื้นท่ี นอกเหนือจากนั้น ในระดบัท่ี 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล และ ระดบัท่ี 6 ร่วมรับผล ยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
1. รูปแบบในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น

การด าเนินการตามแนวนโยบายของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (จงัหวดัเชียงใหม่) ซ่ึงถือเป็นการท างาน 
และการแก้ไขปัญหาตามแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงถือเป็นการท างานในลกัษณะเชิงนโยบาย 
(Agenda Based) มีการปรับเปล่ียนทุกปี ส่งผลต่อบทบาทภารกิจของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ตามภารกิจใน
รูปแบบราชการ หรือท่ีเรียกว่า การท างานตามกรอบอ านาจหนา้ท่ี (Functional Based) ซ่ึงส่วนราชการมี
หนา้ท่ีประจ าเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอยูแ่ลว้ แต่ปรับวิธีการบูรณาการร่วมกนัให้
สัมฤทธ์ิผลตามกรอบใหญ่ คือ การท างานในลกัษณะเชิงนโยบาย (Agenda Based) โดยราชการฝ่ายประจ า 
ประกอบดว้ย กระทรวง ทบวง กรม มีหนา้ท่ีแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติัตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดไว ้
และนอกจากนั้นยงัมีการตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั ไฟป่า และฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ในระดบัพื้นท่ี (Area Base) ‚7 เป้าหมายหลกั (7 Flagships)‛ ข้ึน เพื่อจดัการปัญหา
ตามบริบทในพื้นท่ี ผ่านการบูรณาการร่วมกนัของภาคราชการ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน เขา้มาร่วมเป็นคณะท างาน เป็นองคป์ระกอบภายในกลไกการอ านวยการ
สั่งการในรูปแบบ Single Command ในบางส่วนซ่ึงอาจจะมีจ านวนสัดส่วนท่ีนอ้ยกว่าจ านวนผูแ้ทนฝ่ังภาค
ราชการ และการก าหนดกลไกการแกไ้ขปัญหายงัมาจากฝ่ังทางราชการ คือ ราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนภูมิภาค (จงัหวดัเชียงใหม่) เป็นแกนหลกัในการก าหนดองคก์ารซ่ึงใชเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือนการแกไ้ข
ปัญหาในระดับพื้นท่ีเป็นหลกั ฝ่ังภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เป็นองค์ประกอบเสริมภายใน
คณะท างาน ไม่ใช่เป็นแกนหลกั เป็นประธานคณะท างาน หรือเป็นผูน้ าในองคก์ารโดยตรง ภาคราชการยงัคง
เป็นตวัแสดงหลกั เป็นศูนยก์ลาง และดึงเอาภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงอยูใ่นระดบัพื้นท่ีเขา้มา
มีส่วนร่วม 

2. ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดการจดัการปกครองแบบมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า เร่ิมตน้จากภาครัฐเป็นตวัแสดงหลกั และภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นตวัเสริมการ
ขบัเคล่ือน โดยเร่ิมตน้จากการสั่งการของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (จงัหวดั และอ าเภอ) แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น
ภาครัฐ ก็มีการเปิดช่องว่างให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เขา้มาสอดแทรกการท างานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดึงเอา
ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคมเขา้มาร่วมนัง่ในคณะท างานระดบัอ าเภอ ,การขอความร่วมมือใหด้ าเนินการ
ตามท่ีรัฐออกขอ้สัง่การ หากพบการฝ่าฝืนภาครัฐใชว้ิธีการผอ่นปรนก่อนเป็นล าดบัแรก ไม่บงัคบัใชก้ฎหมาย
ทนัที ,ภาครัฐยอมรับการ ‚บริหารจดัการเช้ือเพลิง” ว่าเป็นวิธีการช่วยแกไ้ขปัญหาการลกัลอบเผา โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการบริหารเช้ือเพลิงในแต่ละหมู่บา้น/ชุมชน ,รัฐมีการลงพื้นท่ีรับฟัง
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งจากประชาชน เป็นตน้ โดยมิติการท างานระหว่างภาครัฐดว้ยกนัในระดบัอ าเภอ ก็มีความ
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เปล่ียนแปลงไป จากเดิมภารกิจดา้นการแกไ้ขปัญหาไฟป่าจะเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ภายหลงัพบว่ามีการบูรณาการมากข้ึนในรูปแบบของศูนยป์ฏิบติัการ ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยให้อ านาจของผูอ้  านวยการ/ผู ้
บญัชาการเหตุการณ์ ซ่ึงในระดบัอ าเภอ คือ นายอ าเภอ เป็นแกนหลกั (Single Command) บูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั และผูใ้หญ่บา้น ซ่ึง
เป็นกลไกของภาครัฐท่ีใกลชิ้ด และสามารถเขา้ถึงประชาชนไดง่้าย และรวดเร็ว 

ทั้งน้ีในส่วนของเง่ือนไขการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าอยู่บนพื้นฐานท่ีส าคญั คือ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีส่วนร่วมกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนัร่วมกบัภาคราชการมากข้ึน ซ่ึงเกิด
ข้ึนมาจากทั้งแนวนโยบายการแกไ้ขปัญหาของภาคราชการท่ีปรับเขา้กบับริบทพื้นท่ีอ าเภอมากข้ึน รวมไปถึง
เรียนรู้จากผลกระทบท่ีประชาชนไดรั้บเองโดยตรง ไม่ว่าจะทั้งจากฝุ่ นควนัพิษท่ีกระทบต่อสุขภาพ รวมไป
ถึงการถูกด าเนินคดีเม่ือฝ่าฝืนกฎหมาย ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตามกฎหมาย 

3. ผลลพัธ์จากการแกไ้ขปัญหารูปแบบในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า และหมอกควนั ในพื้นท่ีอ าเภอดอย
เต่า จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่จุดความร้อนในภาพรวมลดลงเม่ือเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จากขอ้มูล 
ปี พ.ศ. 2563 เกิดข้ึน จ านวน 802 จุด เหลือจ านวน 533 จุด ในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 33.54 โดยหาก
จ าแนกตามช่วงเวลา สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐานของ

ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ในปัจจุบนั 2) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการด าเนินงานดา้นพิธีการ
ศุลกากรและโครงสร้างพื้นฐาน และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน และแนวทางปรับปรุงแกไ้ข การศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมพาษณ์แบบเจาะลึก
จากผูใ้ห้บริการ ทั้งหมด 8 ราย และผูรั้บบริการ ทั้งหมด 5 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1) การด าเนินงานดา้นพิธีการ
ศุลกากรน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของ ด่านศุลกากรเชียงของ มีการใหบ้ริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ น าระบบบริหาร
ความเส่ียงมาใช้มีโครงสร้างพื้นฐาน สถานท่ีกวา้งขวาง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั การ
คมนาคม ขนส่งผ่านทางหลวงและสามารถรองรับรูปแบบรางในอนาคต 2) ผูใ้ชบ้ริการมีความพอใจดา้นสถานท่ี 
การจดัเส้นทางเดินรถ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี เจา้หน้าท่ีมีความช านาญในการตรวจปล่อยสินคา้ 3) 
ปัญหาท่ีพบ คือ ยงัคงใชเ้อกสารจ านวนมาก และบางส่วนยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากรได ้ควรพฒันาระบบ NSW ใหท้นัสมยั รองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลไดม้ากข้ึน ยงัไม่มีขอ้ตกลงร่วมกนักบัจีน
ดา้นการเดินรถ และยกระดบัความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
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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 
 

บทน า 
ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวดัเชียงราย เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3  กรม

ศุลกากร มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติัพิธีการศุลกากร ควบคุมและตรวจสอบสินคา้
น าเขา้-ส่งออก มีแม่น ้ าโขงกั้นเขตแดนทางบก ฝ่ังตรงขา้ม คือ เมืองหว้ยทราย สปป.ลาว สามารถเช่ือมต่อไป
ยงันครคุนหมิง ของจีน ดว้ยเส้นทางหมายเลข R3A ผา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4  ดว้ยระยะทาง 
1,200 กิโลเมตร สามารถขนส่งสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีปริมาณและมูลค่าการคา้สูงท่ีสุดเป็น
อนัดบั 1 ของการคา้ชายแดนจงัหวดัเชียงราย สินคา้น าเขา้-ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตรจากจีน  เช่น ผกั
สด ผลไมส้ด มากกวา่ร้อยละ 80 (ด่านศุลกากรเชียงของ, 2564: ออนไลน)์  
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ด่านศุลกากรเชียงของมีการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัของกรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
มีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรท่ีใช้เช่ือมโยงขอ้มูลกับผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือตวัแทนออกของ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และรองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
ตรวจปล่อยสินคา้ไดน้ าระบบบริหารความเส่ียงมาใช ้ท าให้สินคา้บางรายการไม่จ าเป็นตอ้งเปิดตรวจ หาก
เปิดตรวจตอ้งอาศยัการจดัการภายในและความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) อีก
ทั้งสามารถช าระภาษีอากรไดห้ลายช่องทาง เช่น ผ่านเคร่ืองรับช าระอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Capture: EDC) หรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชนัของทุกธนาคาร การตดับญัชีธนาคารผ่านช่องทางการ
ให้บริการของธนาคาร (e-Bill Payment) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรมศุลกากร, 2561: ออนไลน)์  

นอกจากน้ี โครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการอ านวยความสะดวกทางการคา้ เน่ืองจาก
ด่านศุลกากรเชียงของอยูใ่นพื้นท่ีจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และปริมาณการน าเขา้-
ส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีโครงการพฒันาศูนยเ์ปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินคา้ ท าให้อนาคต
เชียงของกลายเป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ และเป็นสถานีปรับเปล่ียนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ขนส่ง
ภายในประเทศเป็นศูนยใ์หบ้ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) จะเปิดใหบ้ริการเตม็รูปแบบภายใน ปี 
พ.ศ. 2565 (กรมขนส่งทางบก, 2561: ออนไลน)์ กลายเป็นจุดเช่ือมโยงการคมนาคมและขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศได ้ทั้งการขนส่งทางบก การขนส่งผ่านระบบรางโดยใชเ้ส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชยั- เชียงราย-
เชียงของ ท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง การขนส่งทางน ้ าขา้มแม่น ้ าโขงโดยใชเ้รือขา้มฟากหรือเรือขนส่งสินคา้ 
และการขนส่งทางอากาศผา่นท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย (ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2561: ออนไลน)์ 

จากท่ีกล่าวมา ด่านศุลกากรเชียงของ จ าเป็นตอ้งเพิ่มศกัยภาพการอ านวยความสะดวกทางการคา้ให้
สอดคลอ้งกับปริมาณการน าเขา้-ส่งออกสินคา้และให้ทนัต่อยุคสมยั การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตอ้งมี        
ความเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่ง มีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี
อ  านวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินคา้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการ 
ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีศุลกากร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้น
โครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการให้บริการให้ตรงตามมาตรฐาน ท่ีก าหนดและความต้องการของ
ผูรั้บบริการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศในอนาคต 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียง

ของ จงัหวดัเชียงราย ในปัจจุบนั  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการด าเนินงานด้านพิธีการศุลกากรและด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

ของด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
              การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้ิจยัไดม้าปรับใชเ้ป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา มีดงัน้ี 
                 แนวคิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ตามแนวคิดของ มิลเลท (Millett, 1954 อา้งใน วริศศรา 
สุขแพทย,์ 2556) ท่ีไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ดงัน้ี การใหบ้ริการอยา่งเสมอ
ภาค การใหบ้ริการท่ีตรงเวลาการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และการใหบ้ริการอยา่ง
กา้วหนา้ และแนวคิดของโคลเ์ลอร์ (Kotler, 2000 อา้งใน วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ,์ 2562) ไดก้ล่าวว่า การ
ใหบ้ริการว่าเป็นกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีตอบสนองต่อ    ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง
ตอ้งหาส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ เช่น สถานท่ี 
เจา้หนา้ท่ี อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ราคาค่าบริการ เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
มาจัดตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการตามแนวคิดของพาราสุรามาน  และคณะ 
(Parasuraman et al., 1985, อา้งถึงใน ญานิศา แกว้ด า และ เจจิรา ราชตบุตร, 2561) ท่ีกล่าวว่า องคป์ระกอบท่ี
มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการมีทั้งหมด  5 องคป์ระกอบ คือ 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibility) ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็น  2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) ใหบ้ริการตรง
กบัสัญญาท่ีให้ไว ้3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ความพร้อมและความเต็มใจสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ  5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) การดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการ
ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามแนวความคิดของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีเน้น
ประชาชนเป็นศูนยก์ลางและให้ความส าคญัต่อการบริการประชาชน โดยเนน้ไปท่ีคุณภาพการด าเนินงาน
หรือการให้ความส าคญัต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หลกัการ 4 ประการ คือ 1. การก าหนดมาตรฐาน
การให้บริการและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 2. การมอบอ านาจให้ผูป้ฏิบติังานระดบัล่างสามารถคิดหรือ
ก าหนดการบริหารท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 3. หน่วยงานและผูป้ฏิบติังาน
ระดบัล่างสุดสามารถพฒันาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจผูรั้บบริการให้ดียิ่งข้ึนได ้ โดยการรับ
ฟังความเห็นของผูรั้บบริการ 4. ผูรั้บบริการมีทางเลือกในการตอบสนองความตอ้งการไดห้ลากหลายรูปแบบ 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 
2549) 
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เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กระบวนการทางศุลกากรในการส่งออกสินคา้ทางบก ก าหนดขอบเขต
ของกระบวนการส่งของออก สินคา้ผ่านด่านศุลกากร ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนท่ีผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือ
ตวัแทนออกของ  ยื่นขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร การปฏิบติัพิธี
การศุลกากร ไปจนถึงการตรวจปล่อยสินคา้ไปจากอารักขาของศุลกากรเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ เป็นไป
ตามพระราชบญัญติักรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบียบปฏิบติักรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2560 หมวด 3 การ
น าของเขา้และการส่งออก และประกาศกรมศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการศุลกากรส าหรับ การส่งออกสินคา้
ทางบก (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) และกระบวนการทางศุลกากรในการน าเขา้สินคา้ทางบกท่ีเป็น
กระบวนการน าเขา้สินคา้ผา่นด่านศุลกากร ครอบคลุมตั้งแต่ยานพาหนะบรรทุกสินคา้จากต่างประเทศมาถึง
ด่านพรมแดนทางบก ผูน้ าของเขา้ยืน่ขอ้มูลใบขนสินคา้เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร การปฏิบติั
พิธีการศุลกากร ไปจนถึงการตรวจปล่อยสินคา้ไปจากอารักขาของศุลกากร (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) 
และมาตรฐานกระบวนงานการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ โดยกรมศุลกากรไดพ้ฒันาระบบการให้บริการทาง
ศุลกากรดว้ยความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการไดก้ าหนดมาตรฐานระยะเวลากระบวนงานการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ เพื่อเสริมสร้าง
ความพึงพอใจกบัผูรั้บบริการและผูม้าติดต่อใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน)์ 
               งานวิจยัท่ีไดท้  าการทบทวน ไดแ้ก่ การศึกษาเร่ือง โอกาสและการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการคา้ (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) 
ของ รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2561) พบว่า การพฒันาด้านการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในกลุ่ม
ประเทศ CLMVT มีระดบัการพฒันาท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการอ านวย ความ
สะดวกทางการคา้ในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูป้ระกอบการ คือ  การร่วมกนั
ภายในอนุภาค ประเทศไทยควรเป็นผูน้ าในการสนบัสนุนเชิงเทคนิคและการพฒันา ขีดความสามารถใหแ้ก่
ประเทศสมาชิกในภูมิภาค ร่วมกันจดัท าคู่มือแนะน าการปฏิบติัตามความตกลงว่าดว้ยการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้ ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก และองคก์ารศุลกากรโลก งานของ พิสมยั ทองมัน่ (2559) ได้
ท าการศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาด่านศุลกากรช่องเมก็ ผลการศึกษาพบว่า ด่านศุลกากรช่องเมก็สามารถ
พฒันาศกัยภาพการให้บริการเพื่อยกระดบัเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน รองรับการคา้
ชายแดนท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีจุดเด่น ดา้นภูมิศาสตร์ และ มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานใช้
เป็นช่องทางส่งออกสินคา้ออกไปยงั สปป.ลาว แต่การปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ท าให้เกิดอุปสรรค ผูว้ิจัยเสนอให้จัดท าแผนงานการพฒันาชายแดนร่วมกันกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง แผนการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) และการพฒันาด่านชายแดนใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 
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เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและวฒันธรรมของ
ประเทศเพื่อนบา้น  
 

วธีิการวจิยั  
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย 1) ผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ 
ผูอ้  านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการศุลกากร และเจา้พนักงานศุลกากร ทั้งหมด 8 ราย ใช้วิธีการ
คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ ดูแลรับผิดชอบการบริการและการ
ควบคุมด่านศุลกากรเชียงของ และ 2) ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ตวัแทนออกของ ทั้งหมด 5 ราย โดยการเลือก
เฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการ ณ ศุลกากรเชียงของ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
มีโครงสร้าง (Semi-structure interview) ประกอบดว้ย 3 ส่วน เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-
ended Question) 
 

ผลการวจิยั 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1) การด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดั

เชียงราย ในปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์ ผูอ้  านวยการส่วน หวัหนา้ฝ่าย นกัวิชาการศุลกากร และเจา้พนกังาน
ศุลกากร รวมผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด 8 ราย ต่างให้ขอ้มูลท่ีสรุปไดว้่า การด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากร
น าเขา้-ส่งออกสินคา้ผ่านด่านศุลกากรเชียงของท่ีผ่านมาและปัจจุบนั สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติักรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2560 และประกาศกรม
ศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างดี นอกจากน้ีกรมศุลกากรไดน้ าบทบญัญติัตามความตกลงว่าดว้ย การอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ขององคก์ารการคา้โลกมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานทั้งหมด และ
ก าหนดให้ด่านศุลกากรมีมาตรฐานเดียวกนั การน าเขา้-ส่งออกตอ้งปฏิบติัพิธีการศุลกากรให้ครบถว้นตาม
กฎระเบียบของกรมศุลกากร นอกจากนั้นตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
องค์การอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร โดยเจ้าหน้าท่ีศุลกากรได้ใช้อ  านาจตามกฎหมายดังกล่าว
ตรวจสอบส่ิงของท่ีก าลงัผา่นพิธีการศุลกากร ตวัแทนออกของจะส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ล่วงหนา้มายงัระบบ
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คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร พร้อมกบัการช าระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมช าระเงิน
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

การน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นขั้นตอนการตรวจปล่อยสินคา้ ท าให้สินคา้บางรายการไม่
จ าเป็นตอ้งเปิดตรวจ  เจา้หน้าท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใบขนสินคา้และใบอนุญาติท่ี
เช่ือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรผา่นระบบ National Single Window (NSW) ท่ีปรากฏ
สถานะใบขนสินคา้เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัในการตรวจปล่อยสินคา้ท่ีแตกต่างไปตามความเส่ียงของสินคา้
แต่ละชนิด ไดแ้ก่ ยกเวน้การตรวจ (Green Line) ให้พบพนกังานศุลกากรเน่ืองจากไดรั้บยกเวน้ใบอนุญาต 
(Yellow Line) และใหเ้ปิดตรวจ (Red Line) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของด่านศุลกากรเชียงของมีความรู้ความสามารถ
และความช านาญ กรณีสินคา้ตอ้งเปิดตรวจร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ผกัสด   ผลไมส้ด หน่วยงาน
ผูอ้อกใบอนุญาตสามารถส่งขอ้มูลผา่นระบบ OGA Process เพื่อแจง้ตรวจร่วมกบัศุลกากรและบนัทึกผลการ
ตรวจร่วม (OGA Inspection Result) ผา่น National Single Window (NSW) เจา้หนา้ท่ีศุลกากรจึงสามารถท า
การตรวจปล่อยใบขนสินคา้ได ้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า  ปัจจุบันด่านศุลกากรเชียงของเป็นด่านคู่  ประกอบด้วย                   
ด่านศุลกากรเชียงของและด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 4 อยูบ่ริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 4  ซ่ึง
ทั้ง 2 แห่ง มีลานจอดรถบรรทุกท่ีกวา้งขวาง มีป้ายบ่งช้ีท่ีแสดงจุดให้บริการอย่างชดัเจน และมีเคร่ืองมือ
ส าหรับควบคุมทางศุลกากร ไดแ้ก่ เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั เคร่ืองเอกซเรยส์ าหรับตูค้อนเทอนเนอร์ทั้งขาเขา้และขา
ออก มีการควบคุมกระบวนการทั้ งหมดด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดร่วมกับการท างานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรท่ีทนัสมยั เช่น ระบบตรวจยานพาหนะผา่นแดน ระบบติดตามสถานะน าเขา้-
ส่งออก ดา้นการขนส่งสินคา้ รถและคนขบัสัญชาติไทยสามารถขนส่งสินคา้ผา่น สปป.ลาว ไดต้ามความตก
ลงการขนส่งทางถนนท่ีรัฐบาลไทยท าร่วมกับ สปป.ลาว แต่ถา้จะขนส่งเขา้ไปยงัจีน  ยงัตอ้งไปเปล่ียน
รถบรรทุกและคนขบั ท่ีเป็นสัญชาติจีน       

ส าหรับการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ พบว่า มีการพฒันาไปในทางท่ีดีมากข้ึน มีการตดัถนน
ทางหลวงใหม่ท่ีช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งเขา้กรุงเทพได ้และในอนาคตสามารถขนส่งสินคา้ในรูปแบบ
รางจากกรุงเทพถึงเชียงของ ซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ เขา้
มายงัศูนยเ์ปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินคา้อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ท่ีก าลงัเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ระยะท่ี 2 ซ่ึงคาดวา่จะสามารถลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ได ้
               2) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ของ ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พบว่า ตวัแทนออกของ จ านวน 5 ราย ไดใ้ห้ความเห็นโดยรวม
ว่า ด่านศุลกากรเชียงของ มีสถานท่ีใหบ้ริการท่ีกวา้งขวาง จดัการเส้นทางเดินรถบรรทุกเพื่อไปพบเจา้หนา้ท่ี
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ในแต่ละจุดตั้งแต่ด่านศุลกากรเชียงของ จนถึงด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 4 ไดอ้ยา่งดี  มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และเทคโนโลยีท่ีใช้อ  านวยความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ี ท าให้การปฏิบติัพิธีการศุลกากรเป็นไปดว้ยความ
ราบร่ืนตามมาตรฐานของกรมศุลกากร เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีความเช่ียวชาญและความช านาญในการตรวจ
ปล่อยสินคา้ สามารถใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หากมีการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติั เจา้หนา้ท่ี
จะมีการแจง้หรือเตือนก่อนเพื่อท าให้การปฏิบติัพิธีการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งรวดเร็ว สามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือได้ และสามารถตรวจปล่อยสินคา้ไดต้รงตามมาตรฐานกระบวนการน าเขา้-ส่งออกตามท่ีกรม
ศุลกากรก าหนด ทั้งดา้นอาคาร สถานท่ี เคร่ืองมือท่ีใชบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ี เพียงพอต่อการให้บริการ จึงมี
ความมัน่ใจว่าการปฎิบติัพิธีการน าเขา้-ส่งออก ณ ด่านศุลกากรเชียงของมีความถูกตอ้งเหมาะสม ตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนด 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐานของด่าน
ศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้น ดงัน้ี  เอกสารท่ีตอ้งยืน่จ านวนมากท่ี
มีรายละเอียดท่ีตอ้งตรวจสอบหลายจุด ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงหนงัสือรับรองถ่ินจากประเทศจีนได ้ระบบ 
National Single Window (NSW)  มีปัญหาความไม่เสถียรของระบบ  ปัญหารถบรรทุกและคนขบัสัญชาติ
ไทยยงัไม่สามารถขบัเขา้ไปยงัจีนไดเ้น่ืองจากยงัไม่มีความตกลงร่วมกนั ศูนยเ์ปล่ียนถ่าย  การขนส่งสินคา้ 
สปป.ลาว มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่ม แนวทางปรับปรุงแกไ้ขในดา้นความร่วมมือ ภายในประเทศ ควร
สร้างความรู้ความเขา้ใจให้เจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้-ส่งออกของแต่ละหน่วยงานให้มากข้ึน เพื่อลด
ปัญหาและความซ ้ าซอ้น ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ท าให้
ผูรั้บบริการสามารถด าเนินงานไดเ้บด็เสร็จ ณ จุดเดียว  
 

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษา ไดพ้บประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัต่อไปน้ี 
1) จากผลการศึกษาการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากร พบว่า พิธีการศุลกากรน าเขา้-ส่งออกสินคา้

ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ สามารถด าเนินการไดต้ามพระราชบญัญติักรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ประมวล
ระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2560 และประกาศกรมศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งการ
ปฏิบติัพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินคา้ การปฏิบติัพิธีการศุลกากรน าเขา้-ส่งออก และพิธีการ
ศุลกากรทางไปรษณียส์ าหรับพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือตวัแทนออกของตอ้งจัดเตรียม
เอกสารตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ  รวมถึงการส่งขอ้มูลใบขนสินคา้มายงัระบบพิธีการศุลกากร
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อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Customs) เม่ือขอ้มูลครบถว้น และมีการช าระค่าภาษีอากรโดยช าระเงินผา่นเคร่ืองรับช าระ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือช าระโดยตดับญัชีธนาคาร (e-Payment) แทนการช าระดว้ยเงินสด ซ่ึงสามารถท าขั้นตอน
น้ีก่อนท่ีรถบรรทุกมาถึงด่านศุลกากรเชียงของได ้เม่ือรถบรรทุกมาถึงจะเขา้สู่ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินคา้
ท่ีมีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมทางศุลกากรท าให้สินคา้บางรายการไม่
จ าเป็นตอ้งเปิดตรวจ ซ่ึงหากระบบสั่งการให้มีการตรวจสอบสินคา้โดยเจา้หนา้ท่ีศุลกากรหรือหน่วยงานอ่ืน 
เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจปล่อยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากมีท่ีมีความเช่ียวชาญในการปฎิบติั
หน้าท่ี รวมถึงมีการบริหารจดัการบริเวณพรมแดนท่ีเป็นระบบจากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า 
มาตรฐานกระบวนงานการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ ของด่านศุลกากรเชียงของ สามารถด าเนินการไดต้ามท่ีกรม
ศุลกากรมุ่งเนน้ใหบ้ริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูรั้บบริการ และยงัมีการพฒันาระบบการให้บริการ
ทางศุลกากรดว้ยความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และเป็นไปตาม
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ มีการก าหนดมาตรฐานระยะเวลากระบวนงานการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ เพื่อ
เสริมสร้างความพึงพอใจกบัผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บความสะดวกรวดเร็ว (กรมศุลกากร, 2563: ออนไลน์) ส่วน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า การด าเนินการของด่านศุลกากรเชียงของ มุ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผูรั้บบริการ โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสถานท่ีท่ีเพียงพอและสามารถรองรับการน าเขา้-ส่งออกใน
ปัจจุบนั โดยอาศยัเคร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรท าใหก้ารตรวจ
ปล่อยเป็นไปด้วยความถูกตอ้งและสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีเส้นการขนส่งทางบกท่ีสะดวก รองรับการ
คมนาคมขนส่งทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับการให้บริการไดอ้ยา่งดี และมีผลท า
ให้การปฏิบติัพิธีการศุลกากรตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบัแนวคิดความส าคญัของความพึง
พอใจในการบริการของ อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548) ท่ีผูใ้ห้บริการพยายามหา
แนวทางหรือก าหนดรูปแบบท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ และพยายามปรับปรุงคุณภาพ
การบริการใหมี้มาตรฐานท่ีดีข้ึน 

2) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ของด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พบว่าการด าเนินการในภาพรวม เอ้ือต่อการด าเนินงานและ
เหมาะสมกับปริมาณงาน ทั้ งสถานท่ีให้บริการ ท าเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมมีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก 
เจา้หนา้ท่ียงัมีความพร้อมและความช านาญในการปฏิบติัพิธีการ แสดงใหเ้ห็นว่า ผูรั้บบริการสามารถรับรู้ถึง
การให้บริการท่ีมีคุณภาพของด่านศุลกากรเชียงของตามองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ ตาม
แนวคิดของพาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1985, อา้งถึงใน ญานิศา แกว้ด า และ เจจิรา ราชต
บุตร, 2561) ท่ีกล่าวว่าองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพของผูรั้บบริการ คือ 1. ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ (Tangibility) ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น 2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
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ให้บริการตรงกบัสัญญาท่ีให้ไว ้3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ความพร้อมและความเตม็ใจ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) สร้างความ
เช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ 5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) การดูแลผูรั้บบริการท่ีมีความตอ้งการ
แตกต่างกนั 

 3 )  จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด า เ นินงานด้านพิ ธีการศุลกากรและ                        
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานในมุมมองของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการของด่านศุลกากรเชียงของ พบว่า ยงัมี
ปัญหาในการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากร เน่ืองจากเอกสารท่ีใชป้ระกอบพิธีการศุลกากรมีรายละเอียด
มาก อาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการจดัเตรียม และเอกสารบางฉบบัอย่างยงัไม่สามารถบนัทึกและ
เช่ือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได ้ทั้งดา้นการขนส่งสินคา้ท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจของด่าน
ศุลกากรเชียงของ รถบรรทุกและคนขบัสญัชาติไทยยงัไม่สามารถขบัเขา้ไปยงัประเทศจีนได ้และ ในอนาคต
หากตอ้งเขา้ไปด าเนินการศูนยเ์ปล่ียนถ่ายการขนส่งสินคา้อาจเพิ่มภาระค่าใชจ่้ายแก่ผูใ้ชบ้ริการ จากปัญหา
ดงักล่าว พบว่า มาตรฐานการด าเนินงานดา้นพิธีการศุลกากรและดา้นโครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากร
เชียงของ ตอ้งมีการปรับแก้หรือพฒันา ทั้งด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ดา้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรท่ีตอ้งมีปรับปรุงให้ทนัสมยัและเอ้ือต่อเจา้หน้าท่ีและ
ผูป้ระกอบการเป็นแบบไร้เอกสารและให้บริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อใหง่้ายต่อการจดัการและการ
ติดต่อประสานงาน ผลการศึกษาน้ี มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รุธิร์ พนมยงค ์และคณะ (2561) 
พบว่า การพฒันาดา้นการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในกลุ่มประเทศ CLMVT มีระดบัการพฒันาท่ี
แตกต่างกนั ปัจจยัท่ีมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในกลุ่มประเทศ CLMVT 
คือการร่วมกนัภายในอนุภาค โดยร่วมกนัจดัท าคู่มือแนะน าการปฏิบติัตามความตกลงว่าดว้ยการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก และองคก์ารศุลกากรโลก และงานของ พิสมยั ทองมัน่ 
(2559) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาด่านศุลกากรช่องเมก็ ผลการศึกษาพบว่า ด่านศุลกากรช่อง
เม็กสามารถพฒันาศกัยภาพการให้บริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศและระดับทอ้งถ่ิน 
รองรับการค้าชายแดนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีจุดเด่น  ด้านภูมิศาสตร์ และมีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานใช้เป็นช่องทางส่งออกสินคา้ออกไปยงั สปป.ลาว    ผูว้ิจยัเสนอให้จดัท าแผนงานการ
พฒันาชายแดนร่วมกนัเพื่อเตรียมความพร้อมในการพฒันา ด่านชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เตรียม
ความพร้อมดา้นบุคลากร กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและวฒันธรรมของประเทศ
เพื่อนบา้น แสดงใหเ้ห็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเง่ือนไขส าคญัในการพฒันาระบบศุลกากรตาม
มาตรฐานสากล 
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ข้อเสนอแนะการวจิยั  
1. เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมทางศุลกากร และระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ให้สอดคลอ้งกบัการใชง้านของเจา้หนา้ท่ีและตวัแทนออกของ และทนัสมยั 
รองรับกบัเทคโนโลยใีนอนาคต 

2. บูรณาการความรู้ของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร หน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ ให้
มีการแลกเปล่ียนความรู้และมีมาตรฐานในการท างานท่ีเท่าเทียมกนั เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการ
ใหบ้ริการ 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรีบเทียบการด าเนินการดา้นการปฏิบติัพิธีการศุลกากรกบั
ด่านศุลกากรอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ 
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การบริหารจัดการศูนย์บริการจุดเดยีวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ  
จังหวดัเชียงใหม่ 

One Stop Service Management of Mueang Mae Hia Municipality,  
Chiang Mai Province 

 
พลอยไพลิน  มงคลกาวิล  (Ploypailin Monglhonkarwin) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

E-mail: ploypailin.m151@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียว
เบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 2. ศึกษาปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ และ3. ก าหนดแนวทางในการพฒันาศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
เทศบาลเมืองแม่เหียะ การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หัวหนา้ส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ านวน 
15 คน  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ
ของเทศบาลเมืองแม่เหียะประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยีและดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (2) ปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลท าให้การด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาล
เมืองแม่เหียะประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง ดา้นกลยทุธ์ ดา้นระบบ ดา้นทกัษะ ดา้นรูปแบบ ดา้น
บุคลากรและดา้นคุณค่าท่ีมีร่วมกนั (3) การพฒันาศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน ควรท่ีจะปรับปรุงปัจจัยภายนอกองค์กร ด้านเทคโนโลยีและด้านสังคม 
ในเร่ืองของการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และในอนาคตควรท่ีจะยกระดับศูนย์บริการ 
จุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ใหมี้ฟังกช์ัน่เพิ่มข้ึน ตลอดจนพฒันาเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ 
ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดค้รอบคลุมทุกดา้น 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 785 PSPARN 2022  

ค าส าคญั: ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ, ปัจจยัภายนอกองคก์ร, ปัจจยัภายในองคก์ร 

 
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 
 

บทน า 
ปัจจุบนัโลกเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายมิติท่ีแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงด้านสังคมและการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี   ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ีลว้นก่อใหเ้กิดโอกาสและเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานขององคก์ร ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาคเอกชนจะตอ้งปรับตวัและปรับเปล่ียน
แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงสอดรับกบับริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะเห็นไดว้่ารัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิรูป
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ประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยรัฐบาลไดว้างนโยบาpขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นท่ี 6 การ
ปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ กล่าวคือ ภาครัฐตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาท 
ปรับวฒันธรรมการท างานของภาครัฐจากเดิมท่ีมุ่งเนน้ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเป็นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปรับเปล่ียนการท างานโดยน านวตักรรมเทคโนโลยี ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทลั
เขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการท างาน เพื่อกา้วสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั  ซ่ึงการยกระดบัหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
รัฐบาลดิจิทลั ไดมี้แนวทางในการด าเนินการหลายรูปแบบ อาทิ Linkage Center ของกรมการปกครองและ
การจดัตั้งศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จของภาครัฐ (One Stop Service) เป็นตน้ (อนุชิต ไกรวิจิตร, 2562) 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นหน่วยงานราชการในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภท
เทศบาลเมือง มีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการสาธารณะท่ีรวดเร็ว 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได ้จากการประชุมประจ าเดือนของภาคีเครือข่ายเทศบาลเมือง
แม่เหียะได้สะท้อนปัญหาในการบริหารงานเทศบาลท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การติดต่อราชการของ
ประชาชนกบัเทศบาลเพื่อท าการร้องเรียนร้องทุกขเ์กิดความไม่สะดวก การตอบสนองของเทศบาลต่อเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกขมี์ความล่าชา้  เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ข้ึน เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการสาธารณะทุกประเภท (สถาบนัพระปกเกลา้, 2560) ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์และการมาติดต่อดว้ยตนเองท่ีส านกังาน จากการด าเนินงานดงักล่าวท าใหเ้ทศบาลเมืองแม่
เหียะไดรั้บรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน
เร่ืองนวตักรรมการบริการภาครัฐแนวใหม่ และรางวลัต้นแบบท้องถ่ินดิจิทัล ในด้านการสร้างระบบ
เทคโนโลยดิีจิทลัข้ึนมาเพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาการบริหารจดัการและใหบ้ริการประชาชนภายในเขตพื้นท่ีของ
ตนเอง  

จากการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ 
(One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ และปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการ
จุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ รวมถึงแนวทางในการพฒันาและยกระดบั
ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาล

เมืองแม่เหียะ 
3. เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาและยกระดบัศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่

เหียะใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารจดัการศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่

เหียะ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัภายนอกองคก์รและปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการ
จุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยใชแ้นวคิด PESTEL Analysis เป็นกรอบในการศึกษาปัจจยั
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แวดลอ้มภายนอกองคก์ร และใชแ้นวคิด 7-S ของ Mckinsey เป็นกรอบในการศึกษาปัจจยัภายในองคก์ร ซ่ึง
การศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร จะท าให ้

ผูศึ้กษาทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จไดอ้ยา่งครอบคลุม
และชดัเจน สามารถมองเห็นว่าองคป์ระกอบใดหรือปัจจยัใดท่ีควรปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดั รวมถึงก าหนดแนวทางการพฒันาหรือกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รของ
ตนเอง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิง่ข้ึน 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
1. แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) มีมุมมองว่ารัฐหรือผู ้

บริหารงานของรัฐตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลมากกว่าท่ีจะเป็นผูจ้ดัท า เพราะการเป็นผูก้  ากับควบคุม
สามารถก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานไดม้ากกว่าการเป็นผูก้ระท า โดยนกับริหารงานของรัฐตอ้งสร้าง
กลไกหรือน าเทคนิคการบริหารใหม่ๆ มาใช้ เน้นการบริหารโดยมืออาชีพ มองประชาชนในฐานะท่ีเป็น
ลูกคา้ (Customer) โดยรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งส่งมอบสินคา้และบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหป้ระชาชน (Aenes Saint – Martin, 1988, Denhardt, 2000 อา้งใน 
ศิริพงษ ์ ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, 2563) 

2. แนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) เป็นมุมมองเชิงกระบวนการ ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อคน้หาโอกาสเขา้กบัจุดเด่น เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธ์ น ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัและ
ควบคุมกลยทุธ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา (Ireland, Hoskisson & Hitt, 2006, Pitts 
& Lei, 2003 อา้งใน ไพโรจน์  ปิยะวงศว์ฒันา, 2556, น.9) 

3. ทฤษฎี PESTLE Analysis เป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยั 6 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพล
ต่อองคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ (Ally Weeks, 2020) 

4. แนวคิด 7-S ของ แมคคินซีย ์เป็นกรอบในการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีส าคญั 7 ประการซ่ึงตอ้ง
ท างาน ให้สัมพนัธ์สอดคลอ้ง (interconnected) และเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ
ตวัใดตวัหน่ึงจะกระทบต่อองคป์ระกอบตวัอ่ืนๆ ทั้งหมด ซ่ึงองคป์ระกอบภายในทั้ง 7 ประการ จะช่วยท าให้
ผูบ้ริหารสามารถประเมินสถานภาพภายในขององคก์รว่าควรจะปรับปรุงในเร่ืองใด อย่างไร จึงจะสร้าง
ความส าเร็จใหก้บัองคก์รไดต้ามเป้าหมาย (ปิยนนัท ์ สวสัด์ิศฤงฆาร, 2561) 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 789 PSPARN 2022  

5. แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) การให้บริการแบบ
เบด็เสร็จ ณ จุดเดียวเป็นการบริหารและการจดัการโดยการน าขั้นตอนการด าเนินงานซ่ึงมีหลายขั้นตอน หรือ
น างานท่ีภาครัฐให้บริการมาอยูร่วมกนั โดยให้บริการท่ีจุดเดียว ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผูรั้บบริการ (สมาน รังสิโยกฤษณ์, 2546) 
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ณปภชั  ภิญโญสุภคักุล (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการลงทะเบียน
ประวติัแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติของศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service: OSS) กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการลงทะเบียนประวติัแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ
และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจดัการลงทะเบียนประวติัแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ โดยใชว้ิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมากท่ีสุด คือ ด้าน
อุดมการณ์ร่วม ส่วนดา้นโครงสร้างและดา้นระบบงานเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการมากท่ีสุด และผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการมากท่ีสุด 
คือ ดา้นทกัษะ ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากรมีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  
 

วธีิวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยศึกษาขอ้มูล

จากเอกสารและเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ในรูปแบบการสมัภาษณ์ท่ีไม่เป็นทางการและใช้
การสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างโดยอา้งอิงตามแนวคิด ทฤษฎี ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นค าถาม 3 ส่วนตาม
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หัวหนา้ส่วนราชการและ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ านวนทั้งส้ิน 15 คน โดยคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง การวิจยัคร้ัง
น้ีใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหาและสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั รวมถึงใชว้ิธีการตรวจสอบสาม
เสา้เพื่อการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลงานวิจยั 
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ผลการศึกษา 
 (1) ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมือง
แม่เหียะประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการเมือง ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีปัจจยัดา้นกฎหมายเป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและอุปสรรค ส่วนปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจไม่ไดเ้ป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและอุปสรรคต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ปัจจยัดา้นการเมือง เทศบาลเมืองแม่เหียะไดด้ าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ 
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งขบัเคล่ือนประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ซ่ึงรัฐบาลท่ีไดมี้การผลกัดนัและ
ส่งเสริมใหห้น่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินปรับเปล่ียนรูปแบบ 
การให้บริการประชาชน โดยให้น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในงานบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ อีกทั้ งยงัสามารถรับบริการสาธารณะจากหน่วยงานราชการในรูปแบบ
ออนไลน ์โดยท่ีประชาชนไม่ตอ้งเดินทางมาติดต่อราชการท่ีหน่วยงานราชการดว้ยตนเอง  
ซ่ึงประชาชนจะไดรั้บความสะดวกในการติดต่อราชการกบัหน่วยงานราชการ อีกทั้งยงัประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายของประชาชน  
 1.2 ปัจจยัดา้นสังคม เน่ืองจากปัจจยัดา้นสังคมเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิต พฤติกรรมและค่านิยมของ
คนในสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะส่วนใหญ่ 
ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการรับบริการสาธารณะหรือการแจง้ค าร้องเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือผา่นระบบศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จในรูปแบบออนไลน ์ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวน 
ผูท่ี้แจง้ค  าร้องผา่นศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จในรูปแบบออนไลน์ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนทุกปี  
 1.3 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีเทศบาลเมืองแม่เหียะมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการกระจายตวั 
ของเทคโนโลยี ดว้ยความเป็นสังคมเมืองจึงท าให้ทุกพื้นท่ีภายในเขตเทศบาลสามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงและเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  
 1.4 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
เป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหปั้จจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานศูนยบ์ริการ 
จุดเดียวเบด็เสร็จประสบความส าเร็จ เน่ืองจากมาตรการของภาครัฐท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนปรับเปล่ียนการใช้
ชีวิตมาเป็นแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การเวน้ระยะห่างทางสังคม และเนน้การติดต่อส่ือสารทาง
ออนไลน์ ดงันั้นหน่วยงานราชการจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในรูปแบบ
ออนไลน ์เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ  
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 1.5 ปัจจยัดา้นกฎหมาย เทศบาลเมืองแม่เหียะไดด้ าเนินการตามนโยบายขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการให้บริการ 
ประชาชนมาเป็นการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทลั รวมถึงได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ท่ีให้ส่วนราชการปฏิบติังานโดยมุ่งเน้นถึง
ความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั และเป็นไปเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในขณะท่ีผูใ้หข้อ้มูล
บางส่วนให้ความเห็นว่าปัจจยัดา้นกฎหมายเป็นอุปสรรค เน่ืองจากว่ากฎหมายบางฉบบัเกิดขอ้จ ากดัในการ
น ามาปฏิบติัจริง อาทิเช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2544  
โดยเกิดขอ้จ ากดัในส่วนของเอกสารท่ีออกโดยใชล้ายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนหรือส่วนราชการบาง
แห่ง คิดวา่เอกสารท่ีออกโดยใชล้ายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์นั้นไม่มีความน่าเช่ือถือ เป็นตน้  
 1.6 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ไม่ไดเ้ป็นทั้งปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรค เน่ืองจากวา่การด าเนินงาน
ดงักล่าว ไดจ้ดัท าข้ึน โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บเป็นส่วนใหญ่ โดยมองว่าการด าเนินงาน
ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ สามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีตอ้งการติดต่อราชการ 
 (2) ปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลท าให้การด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมือง
แม่เหียะประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้าง ดา้นกลยุทธ์ ดา้นระบบ ดา้นทกัษะ ดา้นรูปแบบ 
ดา้นบุคลากรและดา้นคุณค่าท่ีมีร่วมกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 ปัจจยัดา้นโครงสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะไดมี้การจดัตั้งศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จข้ึนมา เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนท่ีมาติดต่อราชการทั้งในรูปแบบออนไลน์และการติดต่อดว้ยตนเองท่ี
ส านกังาน โดยไดมี้การก าหนดโครงสร้างในการด าเนินงานของศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จแยกออกมาจาก
ส านกั/กองงานท่ีมีอยูแ่ลว้ อีกทั้งยงัมีเจา้หนา้ท่ีอยูป่ระจ าศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวเป็นการลดโครงสร้างสายการบงัคบั
บญัชาภายในส านักงาน เพื่อลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นในการด าเนินงานซ่ึงจะท าให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ี
สะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 2.2 ปัจจยัดา้นกลยทุธ์ เทศบาลเมืองแม่เหียะไดมี้การใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยมุ่งเนน้ให้
ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะท่ีสะดวก รวดเร็ว รวมถึงไดมี้การน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการติดต่อราชการ
ของประชาชน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และได้มีประชุมร่วมกันภายใน
หน่วยงานเพื่อก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
 2.3 ปัจจยัดา้นระบบ เทศบาลเมืองแม่เหียะไดมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงาน
ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จและงานอ่ืนๆภายในหน่วยงาน เช่น การจดทะเบียนพาณิชยอ์อนไลน์ ซ่ึงการ
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ด าเนินงานในรูปแบบดงักล่าวเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ท าให้การด าเนินงาน
ภายในเกิดความคล่องตวัมากข้ึน  

2.4 ปัจจยัดา้นทกัษะ เทศบาลเมืองแม่เหียะให้ความส าคญัในเร่ืองทกัษะของผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 
โดยเจา้หนา้ท่ีทุกคนในแต่ละส านกั/กองจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มองคค์วามรู้และพฒันาทกัษะใน
เร่ืองต่างๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยงัไดมี้การบรรจุการพฒันาบุคลากรของเทศบาลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในแผน
อตัราก าลงั  
 2.5 ปัจจยัดา้นรูปแบบ ผูบ้ริหารของเทศบาลเมืองแม่เหียะมีนโยบายท่ีชดัเจน ในเร่ืองของการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน และมีนโยบายให้ทุกส านัก/กอง 
รวมถึงคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งเรียนรู้และใช้งานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในรูปแบบ
ออนไลน์เพื่อให้ทุกคนภายในเทศบาลเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงาน อีกทั้งผูบ้ริหารยงัมีรูปแบบการบริหารโดยการลงมือปฏิบติัจริงพร้อมกบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน 
 2.6 ปัจจัยด้านบุคลากร เทศบาลเมืองแม่เหียะให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าท่ี บุคลากรทุกระดับ 
เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีเป็นภารกิจหรืออ านาจหนา้ท่ีของเทศบาล เจา้หนา้ท่ีภายในเทศบาลจะตอ้งมีความ
พร้อม และตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนัรวมถึงตอ้งหมัน่พฒันาองค์
ความรู้ของตนเองอยู่เสมอ ซ่ึงทางเทศบาลเมืองแม่เหียะไดมี้การจดัท าแผนอตัราก าลงัท่ีชัดเจน มีการจดั
อตัราก าลงัในแต่ละส่วนงานภายในเทศบาลไดอ้ย่างเหมาะสมกบัภารกิจของงานและความสามารถของ
บุคลากร 
 2.7 ปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีมีร่วมกนั เทศบาลเมืองแม่เหียะไดมี้การจดัประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
และเพื่อใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ 
รวมถึงไดมี้การจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในเทศบาลมีวิสัยทศัน์ในการด าเนินงาน
ร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้ทั้งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
โดยมุ่งเนน้ในการใหบ้ริการประชาชนเป็นหลกั  
 (3) การพฒันาและยกระดบัศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ส าหรับการ
พฒันาศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรท่ีจะปรับปรุงปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ี 1. ดา้นเทคโนโลยเีน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
ปัจจยัท่ี 2. ดา้นสังคมในเร่ืองของการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองจากปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัเป็น
ปัจจัยสนับสนุนท่ีท าให้การด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะประสบ
ความส าเร็จ ทั้งน้ี การยกระดบัศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
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ในอนาคต ควรเพิ่มเมนูการใช้งานให้มีความหลากหลาย อาทิเช่น เมนูการรับลงทะเบียนผูสู้งอายุ เมนู
ช่วยเหลือด้านสาธารณภยั เป็นตน้ ตลอดจนพฒันาเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ประชาชนครอบคลุมทุกดา้น 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
อภิปรายผล จากผลการศึกษาการบริหารจดัการศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่

เหียะ จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่

เหียะประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมือง ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเทศบาลเมืองแม่เหียะจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจยั 4 
ประการท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้เป็นปัจจยัสนับสนุนให้การด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จประสบ
ความส าเร็จ ส่วนปัจจยัดา้นกฎหมายเป็นทั้งปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุด
เดียวเบด็เสร็จ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกนั ส่วนปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไม่ไดเ้ป็นทั้งปัจจยั
สนับสนุนและอุปสรรคต่อการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่ไดส่้งผลต่อการ
ด าเนินงานแต่เป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งน ามาวิเคราะห์และให้ความส าคญัในล าดบัต่อมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
PESTEL Analysis ท่ีกล่าวไวว้่าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร จะท าใหอ้งคก์รทราบถึงปัจจยั
ภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใชป้ระโยชน์จากปัจจยัท่ีเป็น
โอกาสและลดขอ้จ ากดัของปัจจยัท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อท่ีองคก์รจะไดว้างแผนกลยทุธ์
ในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลท าให้การด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่
เหียะประสบความส าเร็จ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านทกัษะ ด้านรูปแบบ ด้าน
บุคลากรและด้านคุณค่าท่ีมีร่วมกัน ซ่ึงปัจจัยภายในองค์กรทั้ ง 7 ประการล้วนเป็นปัจจัยส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยงัเป็นตวัส่งเสริมซ่ึงกันและกันท าให้การ
ด าเนินงานดงักล่าวประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิด 7’s ของ McKinsey ท่ีกล่าวไวว้่าการวิเคราะห์
ปัจจยัภายในองคก์ร จะท าให้องคก์รสามารถปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคใน
การด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รวางไว ้
ซ่ึงการด าเนินงานขององคก์รจะบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจยัภายในองคก์รทุก
ปัจจยัจะตอ้งมีการเช่ือมโยงและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
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ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กรเป็นไปเพื่อให้องค์กรสามารถ
ปรับเปล่ียนและพฒันาปัจจยัในดา้นต่างๆ ให้ทนัตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ยิง่ส าหรับหน่วยงานราชการ
แลว้ การพฒันาให้กา้วทนัพร้อมกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ียาก แต่หากหน่วยงานราชการสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหาขอ้ท่ีควรปรับปรุงหรือพฒันาก็จะท าให้
หน่วยงานราชการสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารเชิงกลุยทธ์ ท่ีกล่าวไวว้่าหน่วยงานจะตอ้งทราบจุดแขง็และ
จุดอ่อนของหน่วยงานแลว้ท าการวิเคราะห์ ประเมินและหากลยุทธ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยัเชิงนโยบาย 
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีสนับสนุนให้การ

ด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะประสบความส าเร็จ อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ี
ควรปรับปรุงเพื่อพฒันาการด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สืบเน่ือง
จากปัจจยัดา้นเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลท า
ให้หน่วยงานตอ้งพฒันาหรือปรับเปล่ียนแนวทางการในการด าเนินงานเพื่อให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี  ในการน้ีผูศึ้กษาจึง เทศบาลเมืองแม่เหียะ ควรท่ีจะมีการวางแผนเพื่อรองรับเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในเร่ืองของเทคโนโลยีและวางแผนในการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีควรปรับปรุง เน่ืองจากปัจจยั
ด้านสังคมเป็นเร่ืองเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชน ซ่ึงการท่ีประชาชนจะให้ความสนใจและใช้งาน
ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น ประการแรกประชาชนจะตอ้งเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองดงักล่าว
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ประการท่ีสองประชาชนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการใช้งาน
ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลท่ีจะตอ้งสร้างการรับรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนภายใน
พื้นท่ี ในการน้ีผูศึ้กษาเห็นว่าเทศบาลเมืองแม่เหียะควรท่ีจะมีการสร้างการรับรู้ใหม้ากข้ึน โดยอาจจะตอ้งลง
พื้นท่ีด าเนินการประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ สอนวิธีการใชง้านแก่ผูน้ าชุมชนหรือประชาชนท่ีให้ความ
สนใจ เพิ่มป้ายประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์หรือหอกระจายข่าวท่ีมีในพื้นท่ี 
 
 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 795 PSPARN 2022  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นขอ้มูลเชิงลึกของปัจจยัในท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินงาน ซ่ึงหากจะมีการศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณมาประกอบ
ในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จของเทศบาลเมืองแม่เหียะประสบ
ความส าเร็จ เพื่อท่ีจะไดมี้การจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์กรตามแนวคิด ทฤษฏีท่ี
น ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา ซ่ึงควรท าการศึกษาองคป์ระกอบในส่วนอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาทิ ปัจจยัดา้นการรับรู้ของประชาชน ปัจจยัดา้นลกัษณะของผูน้ าท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงาน ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะการจดัการแบบเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสงัคมในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกวา๊นพะเยา 2) เพื่อศึกษาการพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาในอนาคต ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ก าหนดประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1)  ภาครัฐ               
2) ภาคเอกชน  3) ภาคประชาสังคม รวม 15 คน ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในลกัษณะการจัดการ                      
แบบเครือข่าย ตั้ งแต่การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วมกัน มีการสร้างภาวะผู ้น า                      
มีการเจรจาต่อรอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกคนในเครือข่าย ในขณะท่ีปัจจัยการสร้างทีมงาน                                
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าเป็นเพียงการด าเนินการในเฉพาะหน่วยงาน ซ่ึงยงัไม่มีการสร้างทีมงานระดับ
จงัหวดัเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าในรูปแบบทางการท่ีประกอบดว้ยทุกภาคส่วน 

2. การพัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาในอนาคตต้องอาศัย                        
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยสร้างทีมงานระดบัจงัหวดั เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของ
กวา๊นพะเยา และจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดเครือข่ายกิจกรรมทางน ้ าในอนาคตและประสบผลส าเร็จ
ได ้คือปัจจยัการสร้างทีมงานและการสร้างภาวะผูน้ า  
 

ค าส าคญั: กิจกรรมทางน ้า , เครือข่าย , กวา๊นพะเยา 
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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 
 

บทน า 
จงัหวดัพะเยา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขา ท่ีราบสูง มีแม่น ้ า

ส าคัญท่ีไหลผ่านจังหวัดพะเยา มี 3 สาย คือ แม่น ้ าอิง แม่น ้ ายม และ แม่น ้ าลาว มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ โบราณสถาน ประวติัศาสตร์  ศิลปกรรม นอกจากน้ี จงัหวดัพะเยา ยงัมีแหล่ง
น ้ าผวิดิน ท่ีส าคญั คือ ‚กวา๊นพะเยา” มีเน้ือท่ีประมาณ 12,831 ไร่ เป็นพื้นท่ีราชพสัดุของกรมธนารักษ ์และ
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กรมประมงไดท้ าเร่ืองขอใชพ้ื้นท่ีเพื่อท าประโยชน์ในเร่ืองการบ ารุงพนัธ์สัตวน์ ้ าในกวา๊นพะเยาสามารถเก็บ
กกัน ้ าได ้33.84 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงสามารถช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรกรทา้ยกว๊านพะเยาในฤดูฝนได้ 
300,000 ไร่  และในฤดูแลง้ได1้3,000 (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559) และกวา๊น
พะเยา เป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาคเหนือและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ เป็นแหล่งน ้ า
ดิบท่ีสูบไปผลิตน ้ าประปาส าหรับชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากกว๊านพะเยาในการประกอบอาชีพการประมง 
เป็นแหล่งน ้ า   ในการเกษตรกรรม เป็นแหล่งน ้ าอุปโภคและบริโภค ทั้งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาน ้ าจืด 
และจดัเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระดับนานาชาติและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของจงัหวดั
พะเยา ‚กวา๊นพะเยา”  จึงถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัพะเยา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จกัเป็นอย่างดี และเป็นแหล่งน ้ าท่ีหล่อเล้ียงชีวิตชาวพะเยา และมีความส าคญัต่อ
ชีวิตสัตวน์ ้ าท่ีอยู่ในกว๊านพะเยา ซ่ึงท่ีผ่านมาจงัหวดัพะเยา ไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวกว๊าน
พะเยา เช่น กิจกรรมนัง่เรือพายไหวพ้ระ (หลวงพ่อศิลา) กลางกว๊านพะเยา ณ วดัติโลกอาราม และกิจกรรม
เวียนเทียนกลางน ้ ากว๊านพะเยา หน่ึงเดียวในโลก โดยในแต่ละปีจะมีการเวียนเทียนทางน ้ า 3 คร้ัง คือ วนั
มาฆบูชา วนัวิสาขบูชา  และวนัอาสาฬหบูชา นอกจากน้ียงัไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวงานประเพณีวฒันธรรม
และชาติพนัธ์ุ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีวฒันธรรม เช่น 
กิจกรรมร่องเรือ เท่ียวชุมชนท่องเท่ียวสันแกลบด าโดยการนัง่เรือตกปลา นัง่เรือหว่านแห และกิจกรรมป่ัน
จกัรยานน ้ า เป็นตน้  เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกว๊านพะเยาไดท้  ากิจกรรมและชมวิวทิวทศัน์ของกว๊าน
พะเยา  

ปัจจุบนับริเวณกว๊านพะเยามีการเล่นกิจกรรมทางน ้ าเพิ่มข้ึน คือ การเล่นซับบอร์ด (Supboard)                   
และการพายเรือคายคั โดยกลุ่มชมรม Phayao Paddle club และก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เน่ืองจากว่า                          
กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน ้ าท่ีสวยงาม ส่งผลให้การท่องเท่ียวกิจกรรมทางน ้ าของพะเยาไดรั้บความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นจ านวนมาก แต่ยงัคงเป็นกิจกรรมท่ีไม่ไดถู้กตอ้งตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในเร่ืองของการขอใช้พื้นท่ีจากกรมประมง ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน                          
ในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัพะเยา (กรอ.จงัหวดั) น าโดยหอการคา้จงัหวดัพะเยาไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการกระตุน้เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยา จึงไดเ้สนอท่ีประชุมให้ภาครัฐ                             
บูรณาการร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแผนการท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยา                                
ซ่ึงหน่ึงในกิจกรรมท่ีหอการคา้จงัหวดัพะเยาไดน้ าเสนอและให้ความส าคญั โดยอยากให้จดัอยูใ่นแผนการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยา คือ ‚กิจกรรมทางน ้ า” โดยไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ท่ีผ่านมาทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีร่วมขบัเคล่ือนกิจกรรมทางน ้ า ไม่ไดมี้การบริหารจดัการหรือ
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บูรณาการร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการจดักิจกรรมและเร่ืองการขอใชพ้ื้นท่ีจากกรมประมง  
ดงันั้น จงัหวดัพะเยาควรมีการวางแผนบริหารจดัการและบูรณาการร่วมกนัในการจดักิจกรรมทางน ้ า  เพื่อ
กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวยงัจงัหวดัพะเยา ผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยาจึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมมี
มติมอบหมายให้ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพะเยา ก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการท่องเท่ียว
จงัหวดัพะเยาพร้อมดว้ยภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบูรณาการการจดัท าแผนการท่องเท่ียวจงัหวดัพะเยา 

จากความเป็นมาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วม                                      
ของแต่ละภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ า                                 
ของกว๊านพะเยาว่าสามารถจัดการในลกัษณะเครือข่ายได้หรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงการพฒันาเครือข่าย                           
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยาในอนาคต  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัจงัหวดั
พะเยาในการสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางน ้า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยาและน ามาซ่ึง
ความยัง่ยนืของเศรษฐกิจจงัหวดัพะเยาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการแบบเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม                        

ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยา  
2. เพื่อศึกษาการพฒันาเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการส่งเสริม

กิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยาในอนาคต 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาการพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกวา๊นพะเยา ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. แนวคิดการจดัการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance: NPG) 
2. แนวคิดการบริหารปกครองแบบเครือข่าย (Network governance) 
3. แนวคิดความร่วมมือ (Collaboration) 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันากว๊านพะเยา 
ภทัรบดินทร์ สุทธภักดี (2559) ท าการศึกษาแนวทางการพฒันานวตักรรมเพื่อการบริหาร                             

จดัการท่องเท่ียวของชุมชนริมกว๊านพะเยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและทศันคติ                    
ของนกัท่องเท่ียวในบริเวณชุมชนบริเวณกวา๊นพะเยา และศึกษาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนบริเวณ



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 801 PSPARN 2022  

กวา๊นพะเยา ทั้งน้ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวไม่ไดมี้ความตอ้งการเดินทางมาดว้ยตนเอง แต่เป็นการมา
ตามค าชวนของเพื่อนท่ีเป็นเจา้ถ่ิน หรือเป็นมาเท่ียวในลกัษณะของจุดแวะพกัก่อนเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
สถานท่ีอ่ืน ๆ และโดยระบุวา่มีการรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูลการท่องเท่ียวของกวา๊นพะเยานอ้ยเกินไป  และกล่าวว่า                              
กว๊านพะเยาก็ยงัไม่ดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากพอ เน่ืองจากกิจกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนัมีลกัษณะ
รูปแบบเป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาสั้น ๆ เท่านั้น ดงันั้น แนวทางการพฒันา คือตอ้งรวมกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั                                                 
การท่องเท่ียวในรูปแบบของเครือข่าย โดยร่วมกันสร้างแบรนด์หรือสัญลักษณ์ให้กับกว๊านพะเยา                        
และกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพื่อใหเ้ปิดมุมมองใหม่ของกวา๊นพะเยา  

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการเครือข่ายเพ่ือพฒันาการท่องเทีย่ว 
              พิมพิกา นวนจา (2562)  ศึกษาภาคีเครือข่ายการจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นแม่ก าปอง ต าบลหว้ย
แกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนและนกัท่องเท่ียวในการบริหารจดัการท่องเท่ียว   ศึกษาหลกัการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และ
ศึกษาผลลพัธ์ ท่ีไดจ้ากการบริหารจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นแม่ก าปอง โดยพบวา่ ภาคีเครือข่ายการจดัการ
ท่องเท่ียวของหมู่บา้นแม่ก าปองมีลกัษณะความร่วมมือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการร่วมมือในการจดัท า
แผนการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ร่วมมือในการปฏิบติั ประเมินผล และมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั 
นอกจากน้ี การจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นแม่ก าปองน าหลกัการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์าปรับใชไ้ด้
อย่างครบถว้น ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของหมู่บา้นแม่ก าปอง ท าให้บรรลุผล
เป้าหมาย คือ มีการสร้างความร่วมมือ และเกิดการสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัหมู่บา้นแม่ก าปอง 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรม ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิดการปกครองสาธารณะแนว
ใหม่ของ Osborne (2010) และพชัรสฤษด์ิ กนิษฐเสน (2560) และแนวคิดการบริหารปกครองแบบเครือข่าย
ของ Bevir  (2010 อา้งใน นนัธิดา จนัทร์ศิริ , 2550) และเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการพฒันาเครือข่ายกิจกรรมทางน ้ ากว๊านพะเยาในอนาคต เน่ืองจากแนวคิดขา้งตน้น้ี 
มุ่งเนน้ การบริหารงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม 
ซ่ึงในประเด็นการศึกษาการพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ ากว๊านพะเยา ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งมีลกัษณะการจดัการแบบเครือข่ายหรือไม่ อยา่งไร สามารถใชแ้นวคิดการ
บริหารปกครองแบบเครือข่ายมาใชใ้นการวิเคราะห์ว่า  ภาคีเครือข่ายทั้ง 3 ส่วน มีลกัษณะการจดัการแบบ
เครือข่ายหรือไม่ ซ่ึงผูศึ้กษาได้น าเอาปัจจัยของการจัดการแบบเครือข่ายมาใช้ในการวิเคราะห์ โดย
ประกอบดว้ย  1) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั 2) มีความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วมกนั 3) การสร้างทีมงาน 4) การ
สร้างภาวะผูน้ า  5) การเจรจาต่อรอง และ 6) การมีส่วนร่วมของทุกคนในเครือข่าย จากการวิเคราะห์ปัจจยั
ของการจดัการแบบเครือข่ายจะท าให้ทราบถึงสถานะปัจจุบนัของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคมในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยา เพื่อพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
น ้าของกวา๊นพะเยาในอนาคตต่อไป 
 

วธีิวจิยั 
การศึกษาใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  เพื่อศึกษาการพฒันา

เครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกวา๊นพะเยา โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์                          
แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะในรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีไม่เป็นทางการ และใชก้ารสัมภาษณ์                                  
แบบก่ึงมีโครงสร้าง และก าหนดค าถามในขอบเขตของประเด็นค าถามท่ีก าหนด ซ่ึงสามารถซกัถามเพิ่มเติม                          
ในประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งการสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในประเด็นท่ีมีรายละเอียดมากข้ึนและ
สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ โดยผูใ้ห้ข้อมูลหลัก แบ่งเป็นจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ภาครัฐ  2) 
ภาคเอกชน 3) ภาคประชาสังคม รวมจ านวน 15 คน และก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลใชว้ิธีการ
คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยคดัเลือกจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมกิจกรรมทาง
น ้ า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1) ภาครัฐ ประกอบดว้ย ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพะเยา ส านกังาน
ประมงจงัหวดัพะเยา ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา ส านกังานธนารักษพ์ื้นท่ีพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยา
และส านกังานจงัหวดัพะเยา   2) ภาคเอกชน ประกอบดว้ยหอการคา้จงัหวดัพะเยา  และ3) ภาคประชาสังคม 
ไดแ้ก่ กลุ่มชมรม  Phayao Paddle Club กลุ่มพายเรือประมงพื้นบา้นและกลุ่มนกัท่องเท่ียว/ประชาชนทัว่ไป  
และใชรู้ปแบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
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การสัมภาษณ์   ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 15 คน โดยจ าแนกเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากประเด็นค าถามหลกั 2 ประเด็น และ
ประเดน็ค าถามยอ่ยจากนั้นน าขอ้มูลมาสรุปเน้ือหาเพื่อตอบค าถามงานวจิยัและวตัถุประสงคก์ารวิจยัในแต่ละ
ขอ้ จากนั้น  น ามาวิเคราะห์กบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกรอบการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกว๊านพะเยา  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม                    
มีลักษณะการจัดการแบบเครือข่าย ซ่ึงกรอบแนวคิดประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจ/
ผลประโยชน์ร่วมกัน การสร้างทีมงาน การสร้างภาวะผู้น า การเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมของทุกคน                           
ในเครือข่าย สามารถอธิบายสรุปได้ดังนี ้
 การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน จากการศึกษาพบว่าทุกภาคส่วนมีมุมมองในลักษณะเดียวกันว่า                         
กว๊านพะเยาแหล่งน ้ าเพื่อการท่องเท่ียวและเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัพะเยา จึงอยากเห็นกว๊านพะเยามีการ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยยีนกวา๊นพะเยา ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการมอง
ภาพในอนาคตและวางแผนท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ า  โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน                               
ผา่นการจดัประชุมในเวทีต่าง ๆ ในขณะท่ีภาคเอกชนไดเ้ขา้มาไปมีบทบาทในการช่วยประชาสัมพนัธ์การจดั
กิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา และภาคประชาสังคมโดยกลุ่มชมรม Phayao Paddle Club มีวิสัยทศัน์                           
ท่ีอยากจะพฒันากว๊านพะเยาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
เดินทางมาเท่ียวจงัหวดัพะเยามากข้ึน 

ความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วมกัน จากการศึกษาพบว่าทุกภาคส่วนมีความสนใจท่ีจะส่งเสริม                       
ให้มีกิจกรรมทางน ้ าท่ีกว๊านพะเยา เน่ืองด้วยกว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัพะเยา 
นักท่องเท่ียวเดินทางมายงัจังหวดัพะเยาจะต้องเดินทางมาถ่ายรูป ณ กว๊านพะเยา ดังนั้ น ทุกภาคส่วน                                 
มีความเห็นในมุมมองเดียวกนัว่า เห็นควรมีการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาในรูปแบบใหม่ ๆ                   
และมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท ากิจกรรมท่ีกวา๊นพะเยา  

การสร้างทีมงาน จากการศึกษาพบว่า ภาคประชาสังคม มีการสร้างทีมงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
น ้ าของกวา๊นพะเยา โดยรวมกลุ่มเป็นชมรม Phayao Paddle Club ท่ีรวมกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการซบั
บอร์ด (Supboard) และเรือคายคั ซ่ึงเป็นทีมงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา 
ในขณะท่ีภาครัฐ  มีการสร้างทีมงานเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ และจากการศึกษาพบว่า จงัหวดัพะเยายงัไม่มี
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การสร้างทีมงานหรือเครือข่ายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยาในรูปแบบทางการท่ีประกอบดว้ย
ทุกภาคส่วน 

การสร้างภาวะผู ้น า  จากการศึกษา พบว่าภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีผู ้น า                                         
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา และนอกจากน้ียงัพบว่าระดบัผูบ้ริหารในจงัหวดัพะเยา                           
(ผูว้่าราชการจังหวดั) มีส่วนร่วมในการร่วมเป็นผูน้ าในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา                              
โดยสั่งการส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพะเยาเป็นตวัหลกัในการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน                               
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนจดัท าแผนการท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยาผ่านการจดัการประชุมคณะกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัพะเยา คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565  

การเจรจาต่อรอง จากการศึกษาพบว่า ทุกภาคส่วนมีการเจรจาต่อรองระหว่างกนั เพื่อผลกัดนัให้มี
การส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกวา๊นพะเยา ในส่วนของภาครัฐจะเป็นการเจรจาต่อรองในกระบวนการขอ
ใชพ้ื้นท่ีจดักิจกรรมจากส านักงานประมงจงัหวดัพะเยา ในฐานะผูข้อใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีกว๊านพะเยา                              
โดยส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพะเยา เคยมีการเจราจาต่อรอง เร่ืองการยื่นขอเขตแดน Zoning 
ส าหรับการเล่นกิจกรรมทางน ้ าของชมรม Phayao Paddle Club  นอกจากน้ีในส่วนของภาคเอกชนยงัมีการ
เจรจาต่อรองในลกัษณะการบูรณาการการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การมีส่วนร่วมของทุกคนในเครือข่าย จากการศึกษาพบว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
กิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาและมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานร่วมกนั ตั้งแต่กระบวนการเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัพะเยา คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงเป็นการประชุม
จดัท าแผนการท่องเท่ียวจงัหวดัพะเยาร่วมกนั เพื่อบูรณาการการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนั เช่น 
ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยาจดักิจกรรมเวียนเทียนทางน ้ า ซ่ึงบูรณาการกบัส านักงานพฒันาชุมชน
จงัหวดัพะเยา โดยการน าสินคา้ OTOP เขา้มาจ าหน่าย เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

2. การพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกจิกรรมทางน า้ของกว๊านพะเยาในอนาคตสามารถอธิบายสรุป  
ได้ดังนี ้
 จากผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาใน
อนาคตตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยสร้างทีมงานระดับจงัหวดั เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา ซ่ึงปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดเครือข่ายกิจกรรมทางน ้ าในอนาคตและ
ประสบผลส าเร็จได้ คือปัจจยัการสร้างทีมงานและการสร้างภาวะผูน้ า  ดังนั้ น ในอนาคตจงัหวดัพะเยา
สามารถพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกวา๊นพะเยาเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ดว้ยแผนการ
พฒันาเครือข่าย 3 ระยะ ดงัน้ี 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 805 PSPARN 2022  

 ระยะท่ี 1 จงัหวดัพะเยาจะตอ้งให้ความส าคญัและผลกัดนัการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊าน
พะเยาใหเ้ป็น ‚วาระของจงัหวดั”  และขบัเคล่ือนวาระใหบ้รรลุเป้าหมายผา่นปัจจยัภาวะผูน้ า คือ ผูว้่าราชการ
จงัหวดัในฐานะนายกรัฐมนตรีในพื้นท่ี โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนดว้ยกลไกในพื้นท่ี ดว้ยการสร้าง 
‚เครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้า”  ซ่ึงประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ระยะท่ี 2 เครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาในอนาคต จะตอ้งมีการก าหนด
วิสยัทศัน์ของการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยา และร่วมกนัพิจารณาร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางน ้ าในแต่ละมิติของกว๊านพะเยาให้สามารถด าเนินการร่วมกนัอย่างย ัง่ยืนและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ
ของกวา๊นพะเยา โดยร่างแผนในหว้งระยะเวลา 1 ปี และก าหนดจดัประชุมเครือข่าย ฯในทุกเดือน เพื่อใหทุ้ก
ภาคส่วนในเครือข่าย ฯ มีส่วนร่วมต่อการวางแผนและให้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาต่อท่ี
ประชุมและร่วมพิจารณาวางแผนการจดักิจกรรมในเดือดถดัไป 
 ระยะท่ี 3 น าเสนอแผนการด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัพะเยา (กรอ.จงัหวดั) 
ทุกคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการใน กรอ. จังหวดั รับทราบถึงแผนการด าเนินงานในแต่ละเดือน เพื่อให้
คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดัช่วยผลกัดนัการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาพบ
ประเดน็ท่ีน่าสนใจ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 ในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีการ
จดัการในลกัษณะเครือข่ายร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sirisamphan (2016 อา้งใน ธนัภทัร โคตรสิงห์, 2560) ท่ี
กล่าวว่า การจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่จะให้ความส าคญัต่อการสานพลงัของกลไกทุกฝ่ายเขา้ดว้ยกนั                                               
เนน้การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในทุกระดบัการร่วมมือ ใหภ้าคส่วนอ่ืน ๆในสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม                     
ในการกระบวนการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าทุกภาคส่วน มีการมองภาพในอนาคต
และวางแผนท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ า โดยอยากเห็นกว๊านพะเยามีการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว                          
ให้นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรมท่ีกว๊านพะเยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารปกครอง
แบบเครือข่าย ของวีระศกัด์ิ เครือเทพ (2550) ท่ีกล่าวนิยามปัจจยัการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัไวว้่า การท่ีสมาชิก
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มองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน จะท าให้
กระบวนการขบัเคล่ือนเครือข่ายเกิดพลงัและประสบความส าเร็จ  
                   2. ความสนใจ/ผลประโยชน์ร่วมกนั จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ทุกภาคส่วนมีความสนใจ                              
ท่ีจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา หากจงัหวดัพะเยาสามารถจดักิจกรรมทางน ้ าของกว๊าน
พะเยา จะท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนกวา๊นพะเยาใชร้ะยะเวลาไดย้าวนานมากข้ึน สามารถสร้างรายไดแ้ละ
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัพะเยา สอดคลอ้งกบัแนวคิดเครือข่ายของเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ 
(2543) ท่ีให้นิยามองคป์ระกอบของความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนัว่า การเขา้ร่วมในเครือข่ายของ
สมาชิกจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการ/มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงการมีความสนใจร่วมกันจะเป็น
แรงจูงใจใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากข้ึน 
              3. การสร้างทีมงาน จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ภาครัฐส่วนใหญ่มีการสร้างทีมงานในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาในระดบัหน่วยงานเท่านั้น  ซ่ึงจากการศึกษาทุกภาคส่วนมีมุมมอง
เดียวกนัว่า กิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยาจะส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งมีการสร้างทีมงานในระดบัจงัหวดัเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกนั เม่ือมีทีมงานจะท าให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคลอ้ง กบัแนวคิดการ
จดัการเครือข่ายของ Bevir (2010 อา้งใน นนัธิดา จนัทร์ศิริ , 2550)  ท่ีให้นิยามการสร้างทีมงานไวว้่า การ
สร้างทีมงานเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ของการท างานร่วมกนัภายใตน้โยบายหรือจุดมุ่งหมายเดียวกนัจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ   
  4. การสร้างภาวะผูน้ า จากการศึกษาพบว่า ทุกภาคส่วนมีมุมมองเดียวกนัว่า การสร้างภาวะผูน้ าเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้าของกวา๊นพะเยา เพราะหากผูน้ าหรือ
ผูบ้ริหารในระดบัจงัหวดัให้ความส าคญั จะสามารถรวมพลงัทุกภาคส่วนขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายไดเ้ร็วข้ึน                        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Bevir (2010 อา้งใน นนัธิดา จนัทร์ศิริ ,2550) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัการสร้างภาวะ
ผูน้ าส่งผลต่อความส าเร็จของจดัการเครือข่าย เน่ืองจาก เป็นส่ิงส าคญัของการสร้างแรงจูงใจในการท างาน                               
หรือการรวมกลุ่มเพื่อท าภารกิจอยูท่ี่ภาวะผูน้ าในอนัท่ีจะสร้างวิสยัทศัน์ น าไปสู่เป้าหมายเดียวกนัได ้

5. การเจรจาต่อรอง จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ท่ีผ่านมาทุกภาคส่วนมีการเจรจาต่อรอง
ระหว่างกนั เพื่อผลกัดนัใหมี้การส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกวา๊นพะเยา ซ่ึงเป็นไปตามท่ี Bevir (2010 อา้ง
ใน นนัธิดา จนัทร์ศิริ , 2550) กล่าวว่าการจดัการเครือข่ายท่ีประสบความส าเร็จ มีปัจจยัการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation)   เป็นกลยทุธ์ส าคญัของการจดัการเครือข่าย ภายใตค้วามอิสระของแต่ละหน่วยงาน การเจรจา
ต่อรองจึงเป็นหนทางของการน าไปสู่ความลงตวัทางการจดัการเครือข่าย 

6. การมีส่วนร่วมของทุกคนในเครือข่าย จากการศึกษาพบว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา ตั้งแต่กระบวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดั
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พะเยา และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา                                
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเครือข่ายของเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543) ท่ีกล่าวว่าเครือข่ายมีองคป์ระกอบ
ส าคญั 7 ประการ ซ่ึงมีองคป์ระกอบการมีส่วนร่วมของทุกคนในเครือข่าย เป็นกระบวนการท่ีส าคญัมาก                  
ในการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่าย  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการผลศึกษาการพัฒนาเครือข่ายในการส่ง เสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา  พบว่ า                     
กวา๊นพะเยา เป็นพื้นท่ีของราชพสัดุของกรมธนารักษ ์และกรมประมงไดท้ าเร่ืองขอใชพ้ื้นท่ีเพื่อท าประโยชน์
ในเร่ืองการบ ารุงพนัธ์สัตวน์ ้ าในกว๊านพะเยา ดงันั้น ขั้นตอนการขออนุญาตเขา้ใช้พื้นท่ีของกว๊านพะเยา                      
ต้องผ่านหลายกระบวนการและผ่านความเห็นชอบจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าระดบันานาชาติ กรมธนารักษใ์นฐานะเจา้ของ
พื้นท่ีและกรมประมงในฐานะผูข้อใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีกวา๊นพะเยา  

ในการน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่ากว๊านพะเยาสามารถเป็นไดท้ั้งแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา เป็นไดท้ั้งแหล่งน ้ า เพื่อ
อุปโภค และเป็นไดท้ั้งแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัพะเยา ดงันั้น ในอนาคตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัท่ี
สามารถก าหนดนโยบาย ควรมีการจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อนั
ไดแ้ก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมประมง  กรมธนารักษ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อบูรณาการบริหารจดัการพื้นท่ีของกวา๊นพะเยาใหส้ามารถบริหารจดัการไดทุ้กภารกิจและอยู่
ร่วมกนัไดภ้ายใตข้อบเขตและการก าหนดเขตแดน Zoning ในแต่ละภารกิจ เพื่อใหก้วา๊นพะเยา มีปลา มีคน มี
ชีวิต ต่อไป   

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหก้ารพฒันาเครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ า                         

ของกว๊านพะเยาประสบผลส าเร็จ คือ ปัจจยัดา้นการมีภาวะผูน้ า และปัจจยัการสร้างทีมงาน หากผูน้ าหรือ
ผูบ้ริหารในระดับจังหวดัให้ความส าคญั และก าหนดให้การส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าเป็นวาระท่ีส าคญั 
(Agenda) ของจงัหวดัพะเยาท่ีจะตอ้งบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จะส่งผลให้ทุกภาคส่วน                               
ร่วมเดินหน้าขบัเคล่ือนการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา  ดงันั้น จงัหวดัพะเยาจะตอ้งผลกัดนั                              
ให้ การส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าเป็นวาระท่ีส าคญั (Agenda) ของจงัหวดัพะเยา และนอกจากน้ี ควรมีการ  
บูรณาการร่วมกบัผูป้ระกอบการร้านคา้บริเวณริมกวา๊นพะเยา โดยการน าผูป้ระกอบการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
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ของเครือข่ายการส่งเสริมกิจกรรมทางน ้ าของกว๊านพะเยา เน่ืองจากผูป้ระกอบการร้านคา้บริเวณริมกว๊าน
พะเยาเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวบริเวณริมกว๊านพะเยา ซ่ึงจะได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการเครือข่ายเพื่อแกไ้ขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ขั้นตอนการปฏิบติั วิธีการในการจัดการเชิง
เครือข่ายการท างานในสถานการณ์วิกฤต รวมทั้งศึกษา ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจดัการเชิงเครือข่ายการ
ท างานในสถานการณ์วิกฤตของท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีเกิดการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจ ากลางจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลคือ หัวหนา้ส่วน
ราชการในพื้นท่ี จ  านวน 3 ราย การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยมีผูใ้หข้อ้มูลคือ ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้นและตวัแทนฝ่ายปกครองทอ้งท่ี จ านวน 10 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีแบบสร้างขอ้สรุปโดย
ใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบอุปนยั  
 จากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ ท่ีท าปกครองอ าเภอแม่แตงในฐานะหน่วยงานหลกัในการจดัการ
สถานการณ์วิกฤต ไดมี้การใชว้ิธีการท างานในเชิงเครือข่ายร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือเพื่อป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค COVID – 19 ภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่มิให้แพร่ระบาดสู่สังคมและชุมชนภายนอก  มีการจดัตั้ง
สถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอข้ึนจ านวน 4 แห่ง โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัในการบริหารจดัการสถานกกักนั
โรคระดบัอ าเภอ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการท างานคือ ปัญหาเร่ืองการจดัหาสถานท่ีตั้งของ
สถานกักกันโรคระดับอ าเภอ เน่ืองจาก ตอ้งจดัหาสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมตามหลกัการควบคุมโรค 
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ห่างไกลจากชุมชน ปัญหาดา้นงบประมาณท่ีมีจ านวนจ ากดั และปัญหาการขาดประสบการณ์ของสมาชิก
เครือข่ายเน่ืองจากเป็นสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครคาดคิด จึงไม่มีแผนเผชิญเหตุหรือแนวทางใน
การรับมือไวก่้อนล่วงหนา้  
 

ค าส าคญั : การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 , การจดัการภาวะวิกฤต, การจดัการเครือข่าย 
 

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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บทน า 
 การระบาดของโรค COVID  – 19 คร้ังแรกของโลก เกิดข้ึนท่ีตลาดคา้สัตวป่์าเมืองอู่ฮัน่ หรือตลาด
ขายอาหารทะเลสด South China Seaboard  เมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 
2019 โดยหลงัจากนั้นจึงไดแ้พร่ระบาดไปในหลายพื้นท่ีทัว่โลก   ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 2020 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization; WHO)ไดบ้ญัญติัศพัทส์ าหรับโรคน้ีข้ึนมาใหม่ คือ                   
COVID  – 19 โดยยอ่มาจาก coronavirus disease of 2019  COVID  – 19 (จกัรพนัธ์ุ ศิริบริรักษ ์และ สมจิต 
พฤกษะริตานนท,์ 2563) 
 จุดเร่ิมตน้ของโรค COVID  – 19 ประเทศไทย เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2563                     
พบผูป่้วยติดเช้ือ COVID – 19 ในไทยคนแรกนั้ นเป็นนักท่องเท่ียวหญิงวยั 61 ปี สัญชาติจีน                              
ซ่ึงเดินทางมาจากเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน และต่อมาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศให้ COVID – 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พระราชบญัญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. 2558                                  
(จิราพร ศรีแจ่ม, 2563) 
 จงัหวดัเชียงใหม่พบผูติ้ดเช้ือ COVID  – 19 รายแรก วนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยต่อมาจงัหวดั
เชียงใหม่กไ็ดพ้บเจอการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID  – 19 เป็นคลสัเตอร์ (cluster) ต่างๆ ท่ีมีจุดเร่ิมตน้ทั้ง
จากต่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งกลุ่มการระบาดจากภายนอกและภายในจงัหวดั  จนน ามาสู่การแพร่
ระบาดใน เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
 วันท่ี 26 เมษายน 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแถลงการณ์ว่า                                  
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 COVID  – 19 ภายในเรือนจ ากลาง
เชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลให้มีผูต้อ้งขงัติดเช้ือ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 54/64 เม่ือวนัท่ี               
26 เมษายน 2564  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
COVID  – 19 ภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ จึงมีความเห็นใหผู้ต้อ้งขงัท่ีพน้โทษ ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการ พกั
โทษ  และจ าเลยท่ีได้รับการประกันตัวในขณะถูกฝากขังจากเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ตั้ งแต่วันท่ี                   
27 เมษายน  2564 – 24 พฤษภาคม 2564  ตอ้งเขา้สู่กระบวนการคดักรอง แยกกกั กกักนั หรือคุมไวส้ังเกต
เป็นระยะเวลา 14 วนั ณ สถานกกักนัโรคระดบัทอ้งท่ี (Local Quarantine) และในการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 55/64 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมได้มีค  าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี 46/2564 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานบริหารจดัการควบคุมเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
COVID  – 19 กรณีการระบาดในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ข้ึน โดยมีนายอ าเภอแม่แตงเป็นหวัหนา้คณะท างาน 
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ซ่ึงมอบหมายให้ นายอ าเภอแม่แตงในฐานะหัวหน้าศูนยป์ฏิบติัการควบคุมโรคอ าเภอแม่แตง (ศปก.อ.แม่
แตง) ใชดุ้ลยพินิจในการสั่งกกักนับุคคลท่ีมีเหตุสงสัยว่าติดเช้ือ หรือเป็นผูส้ัมผสัโรค ใหเ้ขา้รับการกกักนัตวั 
ณ สถานกกักนัโรคระดบัทอ้งท่ี (Local Quarantine) ระดบัอ าเภอ เป็นเวลา 14 วนั เพื่อคุมไวส้ังเกตอาการ 
(ขอ้มูลข่าวสารเฉพาะกิจจงัหวดัเชียงใหม่, 2564)  
 จึงน ามาสู่การศึกษาวิจยัเร่ืองการจดัการเครือข่ายในภาวะวิกฤตของท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ ากลาง
เชียงใหม่วา่มีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร และมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่อยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษา ขั้นตอน วิธีการในการจดัการเครือข่ายเพื่อแกไ้ขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจดัการเครือข่ายเพื่อแกไ้ขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1.   ความหมายของภาวะวิกฤต 
 ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีก าลงัจะส่งผล หรือส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและ
รวดเร็ว ต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และช่ือเสียง ของบุคคล องคก์าร โดยเกิดข้ึนไดจ้ากภยัธรรมชาติ โรคระบาด หรือ
ฝีมือมนุษยก์ไ็ด ้(สมาคมจดัการงานแห่งประเทศไทย,-) 
 2.   แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย 
 เครือข่าย คือ การท างานท่ีมีรูปแบบของการประสานงานกนัของกลุ่มคน หรือองคก์ารท่ีตอ้งการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล มีการด าเนินการร่วมกนั หรือใหค้วามช่วยเหลือกนั จึงกล่าวไดว้่าเครือข่ายเป็นการท างาน
ท่ีอาศยัความร่วมมือและมีการพึ่งพาอาศยักนั  (นฤมล นิราทร, 2543) 

โดยสามารถสรุปสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเครือข่าย ไดด้งัน้ี 
 (1) เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนเองโดยไม่มีผูใ้ดก่อตั้ง แต่มีผลมาจาก

ความสมัพนัธ์ท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม เช่น ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย อาจารยก์บัลูกศิษย ์เป็นตน้  
 (2) เครือข่ายท่ีเกิดจากวิกฤตการณ์ของสังคม เป็นเครือข่ายท่ีก่อตัวข้ึนจากการเกิดปัญหา 

วิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมโดยท่ีบุคคลต่างเห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ข
ปัญหา หรือวิกฤตการณ์ดงักล่าว โดยท่ีสมาชิกของเครือข่ายจะมีลกัษณะคลา้ยกนั มีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น 
อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั อาชีพเดียวกนั เป็นตน้ การเกิดข้ึนของเครือข่ายในลกัษณะน้ี จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แบ่งปันประสบการณ์ และแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัมีการพึ่งพาอาศยักนั เช่น เครือข่าย
พิทกัษป่์า เครือข่ายอนุรักษส์ตัวป่์า เป็นตน้ 

 (3) เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยวิวฒันาการ เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ของบุคคล เช่น เพื่อน
บา้น เพื่อนร่วมงาน มารวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคบ์างอยา่งเป็นเวลาหน่ึง โดยมีการรวมกลุ่มและเกิดการ
พฒันาความสมัพนัธ์จนกลายเป็นเครือข่าย เช่น จากกลุ่มเพื่อนบา้นพฒันาเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นตน้   

 (4) เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยการจัดตั้ ง เป็นเครือข่ายท่ีมีผูจ้ ัดตั้ งข้ึนและให้การสนับสนุน โดยมี
วตัถุประสงคบ์างอย่างท่ีท าให้เกิดการรวมตวักนั ทั้งในรูปแบบของการจดัตั้งข้ึโดยภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น 
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย ์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายผูสู้งอายุ เป็นตน้  สนธยา พลศรี (อา้งถึงใน 
พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557) 

กระบวนการสร้างเครือข่าย สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 (1) ขั้นตอนการก่อตวัเครือข่าย (Network Forming) เกิดข้ึนไดจ้าก 2 แนวทางหลกั   คือ เครือข่ายท่ี

ภาครัฐเป็นผูริ้เร่ิม (State Initiative) และเครือข่ายท่ีประชาชนเป็นผูริ้เร่ิม  (Citizen Initiative) และในการ
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รวมตวัของเครือข่ายทั้ง 2 รูปแบบนั้น หน่วยงานของรัฐอาจเขา้ไปมีส่วนในการสนบัสนุน (Supporter)  และ
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการจดัตั้งเครือข่าย   

 (2) การบริหารเครือข่าย (Network Organizing) เป็นการจดัระบบท่ีจะท าใหเ้ครือข่ายสามารถด าเนิน
ไปไดอ้ย่างราบร่ืน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี การแบ่งบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย (Role and 
Responsibility)  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั (LearningSystem)   

 (3) การใชป้ระโยชน์จากเครือข่าย (Network Utilizing) คือ การใชเ้ครือข่ายเพื่อเป็นตวักลาง
ประสานงานร่วมกนั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ และทรัพยากรท่ีแต่ละฝ่ายมี เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกนั  

 (4) การธ ารงรักษาเครือข่าย (Network Maintaining) การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีของสมาชิกใน
เครือข่าย เพื่อใหส้มาชิกยงัคงอยูใ่นเครือข่ายต่อไป สนธยา พลศรี (อา้งถึงใน พระดาวเหนือ บุตรสีทา, 2557) 
 

วธีิการวจิยั 
 ในการศึกษาการเร่ือง การจดัการเครือข่ายในภาวะวิกฤตของท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึง
มีโครงสร้างกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นท่ี จ  านวน 3 ราย และการสนทนากลุ่มกับผูแ้ทนแทนก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) จ านวน 10 ราย และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร โดย
มีเกณฑใ์นการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  
 1. เป็นเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบในการจดัตั้ง/บริหารจดัการสถานควบคุมโรคระดบั
อ าเภอ 
 2. เป็นเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบภารกิจในดา้นการป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีการแพร่ระบาดภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
 3. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ สถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอ 
  จากนั้นจึงขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic 
Induction) 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ จุดเร่ิมตน้ของการจดัการเชิงเครือข่ายในคร้ังน้ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มผูต้อ้งขงั
ภายในเรือนจ าอยา่งลุกลามและรวดเร็ว ถือเป็นสถานการณ์วิกฤตท่ีท าให้ ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงใน
ฐานะหน่วยด าเนินการหลกัในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตในคร้ังน้ี ได้ด าเนินการช้ีแจงและ
ประสานงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ี เพื่อร่วมกนับูรณาการการท างาน
ในการจดัการกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ไม่ให้
ลุกลามสู่สังคมและชุมชนภายนอก โดยไดร่้วมกนัจดัตั้งสถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอข้ึนจ านวนทั้งส้ิน 4 
แห่ง เพื่อใช้ในการสังเกตอาการ ผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษ ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการพกัโทษ และจ าเลยท่ีไดรั้บการ
ประกนัตวัในขณะถูกฝากขงัจากเรือนจ ากลางเชียงใหม่  เขา้สู่กระบวนการคดักรอง หรือคุมไวส้ังเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วนั หากไม่พบเช้ือ COVID – 19  จะด าเนินการปล่อยตวักลบัสู่สังคมต่อไป เน่ืองจากบุคคล
ดงักล่าวถือเป็นกลุ่มเส่ียงสูง และเดินทาง มาจากสถานท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยไดมี้
การมอบหมายหนา้ท่ีในการบริหารจดัการภายในสถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอทั้ง 4 แห่ง ดงัน้ี  
 1. ดา้นการอ านวยการและงานธุรการ ดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค และดา้นการรักษาพยาบาล 
มอบหมายให ้โรงพยาบาลแม่แตง และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่แตง เป็นผูรั้บผดิชอบหลกั  
 2. ด้านการรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานท่ี  มอบหมายให้                             
สถานีต ารวจภูธรแม่แตง และท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง  
 3. ดา้นการจดัการสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะ มอบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นผูรั้บผดิชอบ  
 โดยมีท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงเป็นศูนยก์ลางในการจดัการ ประสานงานกบัทุกภาคส่วน ทุก
ฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ   
 ส าหรับปัญหาอุปสรรคจากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ มีปัญหาหลกัอยูท่ ั้งส้ิน  3 ดา้น ดงัน้ี   

1. ดา้นสถานท่ี ถือเป็นปัญหาหลกั เน่ืองจากเป็นสถานการณ์วิกฤตจึงไม่มีเวลาใหเ้ตรียมการมากนกั 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงเลือกใชส้ถานท่ีของทางราชการเป็นสถานกกักนัโรค ซ่ึงในช่วงแรกพบกบั
ปัญหาอุปสรรคของการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียงเน่ืองจากประชาชนกงัวลถึงความปลอดภยั 
ความสงบเรียบร้อยและการแพร่ระบาดของโรคCOVID – 19 ในพื้นท่ี แต่ทางท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง
กไ็ดบู้รณาการร่วมกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในการท าความเขา้ใจกบัประชาชนใน
พื้นท่ี จนสามารถด าเนินการต่อไปได ้ปัญหาดา้นความพร้อมและความเหมาะสมของสถานท่ีกกักนัโรคก็
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เป็นอีกปัญหาท่ีส าคญั เน่ืองจากสถานท่ีราชการท่ีใชจ้ดัตั้งสถานกกักนัโรคนั้น ไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การควมคุมป้องกนัโรคของทางสาธารณสุข จึงตอ้งมีการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ให้เกิดความพร้อมและ
เหมาะสมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได ้ 
 2 .  ด้านงบประมาณ  เ น่ืองจาก เ ป็นสถานการณ์วิกฤต ท่ี เ กิด ข้ึน  ท า ให้ ใน ช่วงแรกนั้ น                         
ไม่มีงบประมาณท่ีจะสามารถน ามาจดัการกบัวิกฤตน้ีได ้จึงตอ้งใชง้บประมาณจากส่วนราชการต่างๆ    ไม่ว่า
จะเป็นท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการในการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ โดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านงบประมาณ ดังน้ี ค่าอาหารและน ้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน และผูก้กักนัตน ณ สถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอ ใชง้บประมาณจากเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นผูเ้ห็นชอบและให้การอนุมติั 
ค่าใชจ่้ายดา้นการปรับปรุงสถานท่ี ใชง้บประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการ
บริหารจดัการใชง้บประมาณจากท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง  ในขณะเดียวกนัไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมบริจาคส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น  รวมทั้งอาหารว่าง น ้ าด่ืม ฯลฯ 
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการกกักนัตน และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  
 3. ด้านการขาดประสบการณ์  เ น่ืองจากเป็นสถานการณ์โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก                  
จึงถือเป็นเร่ืองใหม่ ท่ีทุกภาคส่วนเห็นความส าคญัจึงเขา้มาร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหา ท าให้ในช่วงแรก
นั้นอาจจะเกิดความไม่เขา้ใจ และผิดพลาดอยูบ่า้ง เช่น ในช่วงแรกนั้นพบว่าผูเ้ขา้รับการกกักนัตวั ณ สถาน
กกักนัโรคระดบัอ าเภอ จะตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือCOVID – 19 ในวนัท่ี 5 และวนัท่ี 12 ของการกกักนัตวั 
ซ่ึงผลการตรวจพบว่าผูก้กักนัตวั ไม่นอ้ยกว่า 70%   เป็นผูติ้ดเช้ือCOVID – 19 ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการแพร่
ระบาดสู่ชุมชนภายนอก จึงไดมี้การปรับแผนการด าเนินงานใหม่ ให้ผูท่ี้จะถูกส่งตวัออกจากเรือนจ ากลาง
เชียงใหม่ ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือ COVID – 19 ก่อน หากไม่พบเช้ือจึงน าเขา้สู่กระบวนการกกักนัตวั ณ 
สถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอต่อไป เพื่อเป็นการคดักรองในเบ้ืองตน้ และลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคทั้งภายในสถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอ และภายในชุมชน 
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่  
 1. ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงมีการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนราชการในพื้นท่ี 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบของการท างานเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  ภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ซ่ึงถือเป็นสถานการณ์
วิกฤต โดยท่ีทุกภาคส่วนต่างเห็นถึงความส าคญัของเหตุการณ์ดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดการก่อตวัของ
เครือข่ายท่ีระบุว่า เครือข่ายสามารถเกิดข้ึนจากการเกิดปัญหา วิกฤตการณ์ในสังคมโดยท่ีบุคคลต่างให้
ความส าคญัและเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา หรือวิกฤตการณ์ดงักล่าว   

2. กระบวนการจดัการกบัสถานการณ์วิกฤตในคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารท างานในรูปแบบเชิงเครือข่าย โดย
สามารถจ าแนกตามแนวคิดกระบวนการสร้างเครือข่ายไดด้งัน้ี                     

  (1) ขั้นตอนการก่อตวัของเครือข่าย เกิดข้ึนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค  COVID – 19 
ท่ีทุกภาคส่วนในพื้นท่ีต่างเห็นถึงความส าคญัของปัญหาจึงเขา้มารวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหา  

  (2) ขั้นตอนการจดัระบบบริหารเครือข่าย ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงพร้อมดว้ยทุกภาค
ส่วนไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีกนัตามความรู้ ความสามารถของแต่ละฝ่าย และ3.การใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายโดย
มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนทรัพยากร ความรู้ในเครือข่ายการท างาน เพื่อใช้ในการบริหารจดัการและ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอทั้ง 4 แห่ง  โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือป้องกบัและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID – 19 ภายในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบใน
ระหว่างการจดัการเชิงเครือข่ายในสถานการณ์วิกฤตนั้น พบว่ามีปัญหาท่ีส าคญัอยู่ทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัญหาดา้นสถานท่ี โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัหาสถานท่ี ความเหมาะสมของสถานท่ี และการท าความเขา้ใจกบั
ประชาชนในพื้นท่ี ต่อมาได้แก่ปัญหาด้านงบประมาณ ในช่วงแรกนั้นมีปัญหาติดขดัด้านงบประมาณ
เน่ืองจากทางราชการไม่ไดมี้การตั้งงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวไวล่้วงหนา้ แต่
ต่อมากไ็ดรั้บการสนบัสนุนจากส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเองก็รวมสนบัสนุน
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ฯลฯ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานในสถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอดว้ย และปัญหาสุดทา้ยคือ
ปัญหาดา้นการขาดประสบการณ์ เน่ืองจากภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนน้ีถือเป็นเร่ืองใหม่ ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
แมก้ระทัง่โรคระบาดเองก็ถือเป็นโรคใหม่ท่ียงัไม่มีแนวทางป้องกนัและยบัย ั้งไดใ้นปัจจุบนั  ท าให้บางคร้ัง
ในการท างานอาจเกิดปัญหาอุปสรรค เกิดความผิดพลาดไดง่้าย เน่ืองจากไม่มีแนวทางการบริหารจดัการ 
หรือตน้แบบใหท้ าการศึกษาเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 1. เรือนจ ากลางแต่ละแห่งควรมีการจดัท าแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกนั และ
เป็นแนวทางการด าเนินงาน การบริหารจดัการ ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรค 
COVID – 19 ภายในเรือนจ า  
 2. ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงควรมีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งเครือข่ายในการจดัการภาวะวิกฤตใน
คร้ังน้ี เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการท างาน หรือการแกไ้ขปัญหาดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัการเครือข่ายในภาวะวิกฤตของท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่
แตง จังหวัดเ ชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019                      
ในเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัตั้งสถานกกักนัโรคระดบัอ าเภอ ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ควรศึกษาการจดัการภาวะวิกฤตของเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ท่ีมีผูต้อ้งขงัภายในติดเช้ือ COVID – 19 
สะสมอย่างต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก ว่ามีแนวทางการด าเนินการ การจดัการกบัสถานการณ์วิกฤตภายใน
เรือนจ ากลางเชียงใหม่อยา่งไร 
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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลการศึกษาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยวตัถุประสงคข์องบทความไดแ้ก่ (1) การอธิบายการด าเนินงานของ
ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน  และ (2) การวิเคราะห์อุปสรรคในการด าเนินการของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน  
วิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพ อาศยัการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และเอกสารของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจากการถอดบทเรียนการด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง   
ประเด็นขอ้คน้พบท่ีส าคญัในการด าเนินงานของศูนยฯ์ แสดงใหเ้ห็นว่าการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยมีการท างานเชิงรุก และสอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาลและพระราช
กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารบา้นเมือง  พ.ศ 2546  อยา่งไรก็ตามภายใตข้อ้จ ากดัในดา้นการ
ปฏิบติังานและบริการพบว่า มกัเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองอุปกรณ์การด าเนินงาน งบประมาณท่ี
เหมาะสม และความพอเพียงของบุคลากร 
 

ค าส าคญั :  การถอดบทเรียน, การด าเนินการของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
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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 
 

บทน า 
 ในอดีตกระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการข่าวสารเพื่อบริการขอ้มูลข่าวสาร และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ โดยช่องทางในการติดต่อเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์หรือการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านทางไปรษณีย์ ตู ้ ปณ 101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 โดยต่อมาได้
พฒันาการส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นทางระบบโทรศพัทห์มายเลข 1567 อนัสะทอ้น
ถึงบทบาทของศูนยบ์ริการข่าวสาร และรับฟังปัญหาเร่ืองร้องเรียน   

กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย ให้มี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพ โดยไดจ้ดัตั้งศูนยด์ ารงธรรมในส่วนกลางและภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2537 
ต่อมาได้มีแก้ไขพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  เพื่อให้การท างานภาครัฐ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ประชาชนมีความสุข  อนัเป็นค านิยามท่ีกวา้งและไม่สามารถระบุได้
ชดัเจน ดงันั้น การร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชนผ่านการจดัตั้งศูนยด์ ารงธรรม จึงถือเป็นเสียงสะทอ้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนความพึงพอใจของประชาชน 
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 ปี พ.ศ.2557 รัฐบาลไดมี้นโยบายแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การปราบปรามผูมี้อิทธิพลการแกไ้ขหน้ีนอกระบบ การจดัระเบียบสังคม  โดยไดจ้ดัตั้งศูนยด์ ารงธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในแกไ้ขปัญหาเร่ืองเรียนร้องจากประชาชน เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างภาครัฐ
และประชาชน รวมทั้งยกระดบัการบริหารราชการส่วนภูมิภาค อนัเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใหบ้ริการประชาชน   ลดขั้นตอนการท างาน     
  ศูนย์ด ารงธรรมมีหน้าท่ีหลักคือแก้ไขเร่ืองราวร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลต่างๆ ให้ค  าปรึกษา
ประชาชน มุ่งท างานในเชิงรุก  เพื่อให้ประชาชนจากต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาร้องทุกข์ท่ีส่วนกลาง              
และบทบาทท่ีเพิ่มข้ึน คือ การใหบ้ริการศูนยบ์ริการร่วม (One Stop Service)  รับช าระค่าธรรมเนียม รับค า
ร้องขอใชน้ ้ าประปา - ไฟฟ้า การแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ ฯลฯ   

อ าเภอเถินจงัหวดัล าปางเป็นอ าเภอทางตอนใตข้องจงัหวดัล าปาง เป็นอ าเภอท่ีมีขนาดรองมาจาก
อ าเภอเมืองล าปาง มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 1,158,000 ไร่  แบ่งออกเป็น 8 ต าบล 95 หมู่บา้นมีประชากรรวม
ทั้งส้ิน 33,512 คน เป็นชาย 16,547 คน หญิง 16,965 คน (ขอ้มูลส ารวจประจ าเดือนมิถุนายน 2564)  โดยมี
การจดัตั้งศูนยฯ์ โดยมีนายอ าเภอ เป็นมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  มีปลดัอ าเภอรับผิดชอบงาน
โดยตรง 1 คน และมีเจ้าหน้าท่ี 1 คน  โดยตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564                            
รับเร่ืองร้องเรียนมาแลว้ทั้งส้ิน 112 เร่ือง ยุติเร่ืองแลว้ 108 เร่ือง  โดยยงัไม่นับรวมเร่ืองขอความช่วยเหลือ
เร่ืองชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางก่ิงกาชาดอ าเภอเถิน  เดือนละไม่ต ่ากว่า 50 เร่ือง  ทั้งยงัให้การช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้ดว้ยการมอบถุงยงัชีพ และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือ  ซ่ึงหากพิจารณาตวัเลขยติุเร่ือง
ของอ าเภอถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับผูบ้งัคบับญัชาในระดบัจงัหวดั  
  อยา่งไรก็ตาม กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจหลกั และภารกิจรองของศูนยฯ์ ยงัพบปัญหา และ
ความทา้ทายท่ีส าคญั  อนัท าให้ผูศึ้กษาเกิดความสนใจต่อกระบวนการท างานของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน  
อนัเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระในหลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
เพื่อศึกษาผลการการยุติเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนอุปสรรคส์ าคญั ผา่นการถอดบทเรียนการยติุเร่ืองของศูนย-์
ด ารงธรรม ตลอดจนแนวทางในการพฒันาด าเนินงานและการยติุเร่ืองของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดั
ล าปาง ในห้วงเวลาท่ีผ่านมา ดว้ยหวงัว่าจะเป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาคุณภาพการให้บริการและกระบวนการ
ด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน และการสะทอ้นถึงปัญหาอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง อนัอาจเป็นแนวทางใหศู้นยด์ ารง
ธรรมอ าเภออ่ืนท่ีสนใจน าไปศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานอยา่งมีคุณภาพ  
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วตัถุประสงค์ 
 1 .  เ พื่ อ อ ธิ บ า ย ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ศู น ย์ ด า ร ง ธ ร ร ม อ า เ ภ อ เ ถิ น  จั ง ห วั ด ล า ป า ง                                            
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการอธิบาย การด าเนินการ และปัญหาของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน 
จงัหวดัล าปาง ตามกรอบขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน  โดยใชแ้นวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่  พระราช-
กฤษฎีการะเบียบบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 และแนวคิดเก่ียวกบัการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ศูนยด์ ารงธรรม 
 

 
 

วธีิการวจิยั  
 ส าหรับการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ และศึกษาจาก
เอกสารและแนวทางปฏิบติังานจริง  ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอหัวหนา้กลุ่ม
งานบริหารงานปกครอง ปลดัอ าเภอ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายศูนยด์ ารงธรรม  ประชาชนผูม้าใชบ้ริการศูนยด์ ารงธรรม  
7 คน โดยเหตุผลส าคญัท่ีเลือกเพราะบุคคลเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการ และเป็นบุคคลท่ียนิยอม
ใหข้อ้มูลผูว้ิจยั ขอบเขตการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2564   
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 การวิจยัน้ีไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดับอ าเภอเถิน ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง 
 กลุ่มท่ี 2  แบบสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานไดแ้ก่ ปลดัอ าเภอ เจา้หน้าท่ีผูส้นับสนุนผูป้ฏิบติังานไดแ้ก่ 
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  ไดแ้ก่                  
2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีส าคญั 

 2.2 ขอ้มูลดา้น งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์   การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     
 2.3 ผลการด าเนินงาน  
 2.4 ขอ้มูลดา้นอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินงานไกล่เกล่ีย / การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
 กลุ่มท่ี 3  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย   ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง               
(Structure interview) ไดส้อบถามถึง 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล   2) ความคิดเห็นของผูเ้ขา้สู่
กระบวนการไกล่เกล่ีย และ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. สัมภาษณ์นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ปลดัอ าเภอ เจา้หน้าท่ีในอ าเภอเถิน 
ผูส้นับสนุนการปฏิบติังานและประชาชนท่ีเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย (ทั้งท่ีสามารถยุติเร่ืองไดแ้ละไม่
สามารถยติุเร่ืองได)้ โดยผูว้ิจยัจะส่งแบบสมัภาษณ์ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ก่อน แลว้จึงนดัหมายอีกคร้ัง 
 2. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล  และแจง้ให้ผูถู้กสัมภาษณ์ทราบว่า การให้ขอ้มูลจะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อผูใ้หข้อ้มูล โดยเร่ิมถามค าไม่เร่งรีบ สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์แบบเป็นกนัเอง เพื่อให้ผู ้
ถูกสัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลาย และหากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ยินยอมให้ขอ้มูลในส่วนท่ีไดถ้ามไป ผูว้ิจยัก็จะขา้มและ
ไม่ถามในส่วนนั้น 
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ผลการศึกษา 
 สาระส าคญัของผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องบทความไดแ้ก่ (1) การอธิบายการด าเนินงาน
ของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน  และ (2) การวิเคราะห์อุปสรรคในการด าเนินการของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ
เถิน น าเสนอเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี  
 1. การด าเนินการของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
  1.1 จากผลการศึกษาพบว่าศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปางเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่น
โครงสร้างของท่ีท าการปกครองอ าเภอ ดงันั้นการท างานจึงเป็นการท างานในรูปแบบของกลไกของระบบ
ราชการ ใชห้นงัสือเป็นตวัขบัคล่ือนการท างาน ไดแ้ก่ การรับเร่ืองร้องเรียน การพิจารณาสั่งการ ค าสั่ง การ
ติดตามเร่ือง การยุติเร่ือง ฯลฯ  มีคณะกรรมการประจ าศูนยฯ์ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน นายอ าเภอ
สามารถแต่งตั้งหวัหนา้ส่วนระดบัอ าเภอเป็นกรรมการ และให้ปลดัอ าเภองานศูนยด์ ารงธรรมเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  
  ในส่วนของการปฏิบติังาน ไดป้รับแนวทางการท างานให้มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว โดยการลดงาน
เอกสารลง ไดแ้ก่ ลดการท าบนัทึกขอ้ความในเร่ืองท่ีไม่จ าเป็น เช่น ใหป้ลดัอ าเภอผูรั้บผดิชอบสามารถลงไป
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดท้นัที  เม่ือมีประชาชนมาร้องเรียน ลดขั้นตอนเอกสารในการประสานหน่วยงาน   
อีกทั้งนายอ าเภอยงัไดมี้ค าสั่งให้ปลดัอ าเภอท างานเชิงรุก  กล่าวคือบางเร่ืองแมไ้ม่มีผูร้้องเรียนแต่เป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน ใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาไดท้นัที เช่น ถนนพงั น ้ าท่วมขงั ไฟไหมข้า้งทางโดยใน
ส่วนของโครงสร้างและมีความเหมาะสมแลว้ แต่ยงัมีบางส่วนท่ีไม่เหมาะสมเช่น การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือ
การบงัคบัใหคู่้กรณีปฏิบติัตาม 
    1 . 2  กระบวนการด า เ นินการ ต่อ เ ร่ื อง ร้อง เ รี ยน  ได้ด า เ นินการตามขั้ นตอน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด คือ 
   1.2.1 ขั้นตอนพิจารณารับเร่ืองร้องเรียน มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนเพียง 3 
ช่องทาง คือ  การร้องเรียนดว้ยตนเอง การร้องเรียนผา่นทางโทรศพัท ์การร้องเรียนผา่นไปรษณีย ์โดยเม่ือรับ
เร่ืองร้องเรียนไม่วา่ทางใด จะตอ้งด าเนินการสอบถามขอ้มูลจากผูร้้องเพื่อใหท้ราบขอ้เทจ็จริงใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
แลว้จึงสรุปประเดน็การร้องเรียน เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชา หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายใดก็จะระบุขอ้
กฎหมายเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณา กรณีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขก์ล่าวโทษ แจง้เบาะแสการกระท าผิด 
ผูมี้อิทธิพล  อนัอาจเป็นอนัตรายต่อผูร้้อง จะท าการปกปิดช่ือและท่ีอยู่ของผูร้้องก่อนส่งให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในรูปแบบหนังสือลับ  ซ่ึงในขั้นตอนการรับเร่ืองของศูนย์ฯ  ยงัขาดการรับเร่ืองผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต  และสายด่วน ซ่ึงผูศึ้กษาพบวา่อ าเภอไม่มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ 
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   1.2.2 ขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขปัญหาหากเป็นปัญหาท่ีไม่มีความซับซ้อน
ผูบ้งัคบับญัชาก็จะให้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาทนัที หากเป็นกรณีท่ีเป็นปัญหาซับซ้อน หรือเก่ียวขอ้งกับ
ประชาชนจ านวนมาก เจา้หน้าท่ีจะพาผูร้้องไปพบปลดัอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเพื่อ
ปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป แลว้จึงสรุปใจความส าคญัของปัญหาแลว้แจง้ผูบ้งัคบับญัชา 
(นายอ าเภอ) เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  โดยผูบ้งัคบับญัชาอาจมีค าสั่งออกมา 2 ลกัษณะ คือ ศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอเถินแกไ้ขปัญหาเอง หรือแจง้หน่วยงานรับผดิชอบ  
    1.2.3 ขั้นตอนการส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถแยกออกเป็น 2 กรณี 
ได้แก่ กรณีมีหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นท่ีอ าเภอ อ าเภอให้หน่วยงานในพื้นท่ีอ าเภอตรวจสอบและ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงอาจมีค าสั่งให้ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอร่วมตรวจสอบก็ได ้ กรณีท่ีสองคือ ไม่มี
หน่วยงานรับผดิชอบในพื้นท่ี  อ  าเภอก็อาจมีค าสั่งใหป้ลดัอ าเภอแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ เช่น กรณีมีแรงงาน
มาร้องเรียนการไม่จ่ายเงินของนายจา้ง ให้ปลดัอ าเภอบนัทึกถอ้ยค า และสอบสวนเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริง 
แลว้จึงประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป โดยอ าเภอจะขอความอนุเคราะห์แจง้ผลการด าเนินการใหอ้ าเภอ
ทราบ  
   1.2.4 การติดตามผล  อนัเน่ืองมาจากกรณีท่ีนายอ าเภอส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานดงักล่าวฯ นั้น จะตอ้งด าเนินการรายงานความคืบหนา้ให้อ าเภอ
ทราบภายในระยะเวลา 15 วนั เพื่ออ าเภอจะไดแ้จง้ผูร้้องใหท้ราบต่อไป หากการแกไ้ขปัญหาเป็นท่ีพอใจกบั
ผูร้้องฯ และไดข้อ้ยติุศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถินก็จะบนัทึกเสนอใหน้ายอ าเภอพิจารณายติุเร่ือง  แต่หากส่วน
ราชการไม่รายงานผล ก็จะมีหนังสือเตือนคร้ังท่ี 1 โดยหน่วยงานตอ้งรายงานผลใน 15 วนั  เตือนคร้ังท่ี 2 
หน่วยงานตอ้งรายงานผลใน 15 วนั และยงัไม่ไดรั้บรายงานก็จะมีหนงัสือเตือนคร้ังท่ี 3 ใหร้ายงานใหอ้ าเภอ
ทราบภายใน 7 วนั กรณีพน้ 7 วนัไปแลว้อ าเภอเถินจะมีหนงัสือแจง้ใหต้รวจสอบความล่าชา้ หากความล่าชา้
เกิดจากความละเลยของเจา้หน้าท่ีก็อาจตอ้งด าเนินการทางวินัยต่อไป  อน่ึงการรายงานความคืบหน้าให้
อ าเภอทราบในระยะเวลา 15 วนันั้น เป็นเพียงการรายงานความคืบหนา้ของงานว่าไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหา
ไปถึงขั้นตอนใดแลว้บา้ง ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการแลว้เสร็จ   
   1.2.5 การยุติเร่ืองร้องเรียน สรุปสาระส าคญัคือ  หากแกไ้ขปัญหาแลว้และผูร้้อง
พอใจ   หรือ เร่ืองร้องเรียนนั้นมีกฎหมายก าหนดไวเ้ฉพาะ และผูร้้องไดรั้บการช่วยเหลือแลว้  นายอ าเภอกจ็ะ
ยติุเร่ืองพร้อมแจง้ใหผู้ร้้องทราบ  หากเป็นเร่ืองท่ีสามารถแกปั้ญหาไดท้นัที เช่น น ้ าไม่ไหล ไฟดบั ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ การขุดเจาะท่อส่งน ้ ามนัท่ีเก็บงานไม่เรียบร้อย  ไกล่เกล่ียเร่ืองหน้ีสิน ขอค าปรึกษา ก็จะ
ช่วยเหลือทนัที โดยอาจมิตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไวต้ามระเบียบเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การแกไ้ขปัญหา 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง 
       2.1 ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียน  
            2.1.1  การไม่ไดม้าร้องเรียนดว้ยตนเองมกัเป็นการร้องเรียนในลกัษณะกลัน่แกลง้
กนัเช่น การร้องเรียนผา่นทางโทรศพัท ์การร้องเรียนผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ การร้องเรียนผา่นทางไปรษณีย ์
เน่ืองจากไม่สามารถยืนยนัตัวตนของผูร้้องได้ บางคร้ังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเถินตรวจสอบเบ้ืองต้น                   
พบว่า ผูท่ี้มีช่ือปรากฏว่าเป็นผูร้้องเรียนกลบัไม่ใช่คนร้องเรียน และไม่ทราบเร่ือง ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงการ
ร้องเรียนกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นได ้  
   2.1.2  ผูร้้องปกปิดขอ้เท็จจริง เน่ืองจากผูร้้องกลวัเสียผลประโยชน์ หรือไม่ได้
ผลลพัธ์ตามท่ีผูร้้องฯ ตอ้งการ  ผูร้้องจึงให้ขอ้เท็จจริงบางส่วน ซ่ึงศูนยด์ ารงธรรมตอ้งสอบขอ้เท็จจริงจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพิ่มเติม โดยเร่ืองร้องเรียนท่ีผูร้้องมกัปกปิดขอ้เทจ็จริงไดแ้ก่  1. กรณีร้องเรียนปัญหาหน้ีสิน/หน้ี
นอกระบบ ผูร้้องมกัไม่ยอมแจง้วา่ใครเป็นคนปล่อยเงินกู ้และไม่ยอมแจง้ยอดเงินกูท่ี้แทจ้ริงมีจ านวนเท่าไหร่  
กรณีการรุกล ้าท่ีดินสาธารณะ กรณีการแบ่งมรดก    
    2.1.3  การด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมไม่มีกฎหมายให้อ านาจไวอ้ย่างชดัเจน              
กล่าวคือ ไม่มีสามารถเรียกเอกสารจากผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูล โดยการเรียก
ผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มูลนั้นเป็นระบบสมคัรใจ 
  2.2  ปัญหาเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ 
   2.2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ แม้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นเบ้ียเล้ียง และค่ายานพาหนะให้เจา้หน้าท่ี ลงพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อน   แต่ในการเบิกเบ้ียเล้ียง และค่ายานพาหนะในการลงพื้นท่ีแต่ละคร้ัง สามารถเบิกไดเ้พียงวนัละ 
240 บาท กรณีลงพื้นท่ี 24 ชัว่โมง   แต่หากลงพื้นท่ีไม่ถึง 24 ชัว่โมง ก็จะเบิกไดเ้พียง 120 บาท ต่อคร้ัง  ซ่ึง
ส่วนใหญ่ก็จะเบิกได้แค่ 120 บาท  อีกทั้ งการท าเร่ืองขอเบิกเบ้ียเล้ียงต้องท าเอกสารเป็นจ านวนมาก  
ประกอบกบัมีเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอหากเจา้หนา้ศูนยฯ์ มวัแต่ท าเอกสารเบิกก็อาจไม่สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้
ร้องเรียนได ้ อีกทั้งการเบิกเบ้ียเล้ียงในแต่ละคร้ังตอ้งเป็นขา้ราชการ และพนกังานราชการ สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ลูกจา้งอ าเภอไม่สามารถเบิกเบ้ียเล้ียงได ้ซ่ึงในความเป็นจริง เจา้หนา้ท่ีท่ีสนบัสนุนการแกไ้ข
ปัญหาของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน มกัเป็นลูกจา้ง  
   2.2.2 ขาดบุคลากรดา้นกฎหมายท่ีผ่านมาผูป้ฏิบติังานของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ
เถินส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ จึงไม่อาจให้ค  าแนะน าในประเด็นกฎหมายกับผูร้้องได้อย่าง
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รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  า   อีกทั้งมีปลดัอ าเภอรับผดิชอบงานเพียง 1 คน และเจา้หนา้ท่ี 1 คน  แต่พบว่าทั้ง
ปลดัอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีต่างกมี็งานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย   
   2.2.3 ปัญหาก าหนดเวลาการพิจารณาเร่ือง กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้
รายงานผลทางอิเลก็ทรอนิกส์ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง แต่การแกปั้ญหาบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลามากและไม่
แน่นอน   ประกอบกบัทกัษะการท างานบนระบบดิจิทลัของเจา้หน้าท่ี อีกทั้งเม่ือเจา้หน้าท่ีไดร้ายงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ยงัตอ้งท ารายงานประจ าเดือน และไตรมาส ให้จงัหวดัล าปางทราบในรูปแบบ
เอกสาร    
    2.2.4 ปัญหาเร่ืองสถานท่ี เน่ืองจากศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเป็นงานในโครงสร้าง
ของท่ีท าการปกครองอ าเภอ ห้องไกล่เกล่ียมีสถานท่ีคบัแคบประกอบกบัมีส่วนราชการมาตั้ง ณ ท่ีว่าการ
อ าเภอจ านวนมาก ผูค้นมาติดต่อราชการจ านวนมาก จึงไม่เหมาะกบัการไกล่เกล่ีย ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส
การกระท าผดิ เพราะบางเร่ืองเป็นเร่ืองลบั  
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนการวิจยัเร่ือง บทเรียนการด าเนินการศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดั
ล าปาง  สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องบทความ เพื่ออธิบายการด าเนินการ และ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปางไดด้งัน้ี  
 1. ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอเถิน จงัหวดัล าปางไดด้ าเนินการตามท่ีรัฐบาลก าหนด โดยท าหน้าท่ีรับ         
ข้อร้องทุกข์ บริการข้อมูลภาครัฐ โดยได้ด าเนินการเป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการ                    
การด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น   เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด  โดยเนน้การท างานใน
เชิงรุกเพื่อแกไ้ขความเดือนร้อนในพื้นท่ี รวมไปถึงการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ลดขั้นตอนงานท่ี
ไม่จ าเป็น และหากเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัคนจ านวนมากก็ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ปัญหาของร้องเรียน  สอดคล้องกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีมุ่งเน้นให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ด าเนินการ ประชาชนไดรั้บความสะดวกตอบสนองความตอ้งการของประชาชน   
 2. การแกปั้ญหาเน้นให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ค านึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชนภายใต้กรอบกฎหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Donald Ketttl,2000   (อ้างถึงใน                                  
อภิญญา ไลไธสง,2562)     ท่ีไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในช่วงศตวรรษท่ี 21 จากกระแส
โลกาภิวฒัน์ ประชาชนมีส่วนร่วม ความเป็นประชาธิปไตย  กบัความลม้เหลวรัฐ  น าไปสู่แนวความคิด          
ในการบริหารแบบใหม่  ท่ีปรับลดบทบาทภาครัฐ เปิดโอกาสใหภ้าคส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ ในสงัคม  
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 3. ปัญหาอุปสรรคไดแ้ก่ ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ เน่ืองจากมีปลดัอ าเภอรับผดิชอบ
งาน 1 คน และมีเจา้หนา้ท่ี 1 คน  อีกทั้งปลดัอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีต่างก็มีงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศุภกิต เสนนอก (2558) การพฒันาประสิทธิภาพการรับเร่ืองราวร้องทุกขผ์า่นศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี พบว่าบุคลากรหรือผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอ งบประมาณ
มีอยูอ่ยา่งจ ากดั และไม่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งวสัดุและครุภณัฑไ์ม่เพียงพอ ส่งผลใหด้ าเนินการล่าชา้  
 ส าหรับปัญหาก าหนดเวลาการพิจารณาเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน  เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดช่วงเวลาการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน ตอ้งรายงานผลการพิจารณาให้ท่ีท าการปกครองจงัหวดัทราบ 
โดยมีรูปแบบการรายงานทั้งแบบรายงานผ่านระบบออนไลน์สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าการรายงาน
ผา่นระบบออนไลน์นั้นมีรูปแบบการรายงานไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีตอ้งรายงาน  และยงัตอ้งรายงานซ ้ าใน
รูปแบบเอกสารเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ซ่ึงสะทอ้นการท างานในรูปแบบระบบราชการ  ท่ีเตม็ไปดว้ย
เอกสาร ขาดความยดืหยุน่  เนน้รูปแบบการท างานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร   
  ปัญหาเร่ืองสถานท่ี ห้องไกล่เกล่ีย ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอมีสถานท่ีคบัแคบประกอบกับมีส่วน
ราชการมาตั้ง ณ ท่ีว่าการอ าเภอ  จ านวนมากผูค้นมาติดต่อราชการจ านวนมาก จึงไม่เหมาะกบัการไกล่เกล่ีย 
ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท าผดิ เพราะบางเร่ืองเป็นเร่ืองลบั  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. กรมการปกครองควรเพิ่มอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีประจ าอ าเภอ และเพิ่มต าแหน่งนิติกร เน่ืองจากงาน

ในหนา้ท่ีของปลดัอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายงานหลายหนา้ท่ี ดงันั้นเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
แกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที  หากเจา้หนา้ท่ีด าเนินการล่าชา้ กอ็าจโดนวินยัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

2. ควรมีห้องอ านวยความเป็นธรรมแยกออกจากบริเวณท่ีคนพลุกพล่าน เพราะหากเป็นเร่ืองลบั ผู ้
ร้องอาจไม่กลา้ท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงกบัเจา้หนา้ท่ี   
 3. การรายงานผา่นระบบทางอิเลก็ทรอนิกส์มีความซ ้ าซอ้นกนัในระบบ บางคร้ังท าให้ผูท้  ารายงาน
เกิดความสบัสน อีกทั้งศูนยด์ ารงธรรมยงัตอ้งรายงานผลการด าเนินการเป็นหนงัสือใหจ้งัหวดัล าปางทราบทั้ง
รายเดือน และรายไตรมาส ดงันั้นควรลดรูปแบบการรายงานลงใหเ้หลือแบบเดียว เพื่อลดการท างานแลว้ 
 4. น างบประมาณสนับสนุนอ าเภอมาใช้กับงานอ านวยความเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
ควรลดขั้นตอน และเอกสารการท าเบิกเบ้ียเล้ียงของเจา้หน้าท่ี เน่ืองจากมีขั้นตอนการด าเนินการท่ียุ่งยาก
ซบัซอ้น   และกระทรวงมหาดไทยควรให้ลูกจา้งสามารถเบิกเบ้ียเล้ียงได ้เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษา ขั้นตอน วิธีการท่ีด าเนินการยุติปัญหาเร่ืองร้องทุกข์
ร้องเรียนของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 2.) วิเคราะห์ระดับและ
ลกัษณะความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กรในพื้นท่ี 3.) ส ารวจปัญหาและอุปสรรค การ
ด าเนินงานและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไข การศึกษาใช้วิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีและตวัแทนภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 32 ราย ผลการศึกษาพบว่า การ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขข์องศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา นอกเหนือการด าเนินงานผา่นขั้นตอน
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์พ.ศ. 2552 แนวปฏิบติัในคู่มือ และ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ยงัมีการใช้วิธีการการประสานงาน และการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมในพื้นท่ีดว้ย ปัญหาท่ีพบและท่ีตอ้งแกไ้ข 
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คือ การขาดความรู้ จิตส านึกและความตระหนักในหน้าท่ีของบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอ และปัญหาความ
ร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆท่ีท างานร่วมกนั 

 
ค าส าคญั : ความร่วมมือ การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกข ์ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั 

 
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 
 

บทน า 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายใหศู้นยด์ ารงธรรม เป็นกลไกหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาร้องทุกข์

ร้องเรียนของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยไดต้ั้งศูนยด์ ารงธรรม ทั้งในระดบัส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ซ่ึงส่วนภูมิภาคมี 2 ระดบั คือจงัหวดัและอ าเภอ ต่อมารัฐบาลไดย้กระดบัความส าคญั ผา่นนโยบาย
การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงไดใ้ห้ตั้งศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดับูรณาการการท างานกบั
หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีบทบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกขจ์ากประชาชน 
รวมถึงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งยกระดบัประสิทธิภาพในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อ
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สามารถให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบติังานและประชาชน
ไดรั้บความพึงพอใจ  
  จงัหวดัพะเยาเป็นจงัหวดัหน่ึง ท่ีไดต้ั้งศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัตามนโยบายของรัฐบาล ดงักล่าว ซ่ึง
จากการด าเนินงานประเดน็การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา สามารถ
ยุติเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณในอตัราท่ีสูงข้ึนต่อเน่ืองในทุกประเภทเร่ือง
ร้องเรียน มีความส าเร็จการยติุเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึง 
30 มิถุนายน 2564 มีมากถึงร้อยละ 98.54 แมว้่าศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัจะสามารถยติุเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน
ได ้แต่เป็นการยติุเร่ืองท่ีเป็นไปตามแนวทางของคู่มือการด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แกไ้ขได้
ทั้งหมด แกไ้ขไดบ้างส่วน แกไ้ขไม่ได ้สถิติของความส าเร็จในการยติุเร่ืองดงักล่าว จึงเป็นเพียงสถิติท่ีเป็นไป
ตามตวัช้ีวดัของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดร้ะบุถึงแนวทางการด าเนินงาน แต่มีหลายกรณีท่ียงัไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง เช่น ปัญหาเร่ืองหน้ีสินของประชาชน การร้องขอการเขา้ถึงหรือให้ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ส าหรับปัญหาท่ีสามารถยุติไดใ้นอตัราท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ปัญหาท่ีดิน เป็นปัญหาท่ีอยู่
ในอ านาจของหน่วยงานอ่ืนดว้ย  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา ทางศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา
ไดพ้ยายามหาแนวทางในการปรับกระบวนการท างานเพิ่มเติมจากคู่มือ โดยเนน้การประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัแกไ้ขประหาให้ประชาชน รวมทั้งการใชค้วามร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัมี ท าใหปั้ญหาเร่ืองร้องเรียนหลายประเด็นสามารถยติุเร่ือง
ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยด์ ารงธรรมไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไดเ้องในทุกกรณี การด าเนินงานแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยาตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ผูอ้  านวยการศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา:สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2564) 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน
ของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยาไดมี้การปรับกระบวนการท างานเพิ่มเติมจากคู่มือ      โดยเน้น หลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนัหลายภาคส่วน (Collaborative governance) ซ่ึงเป็นรูปแบบของความ
ร่วมมือในด าเนินงานต่างๆของภาครัฐใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและด าเนินการอนั
เป็นประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัว่าเป็นหน้าท่ีหรือบทบาทของหน่วยใดหน่วยหน่ึง หรือเป็นของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอย่างเดียว (Siv Vangen อา้งถึงใน ศศิธร ทองจนัทร์ , 2559) ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึง 
กระบวนการความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชนของศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัพะเยา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2654 ตั้งแต่ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการจดัการเร่ืองร้องทุกข์
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ร้องเรียนของประชาชน รวมทั้งระดบัและลกัษณะความร่วมมือ ระหวา่งภาคส่วนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการแกไ้ข การศึกษาน้ีจะเป็นการศึกษาการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เท่านั้น 
  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษา ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา น ามาใชด้ าเนินการยุติ

ปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
2. เพื่อวิเคราะห์ระดบัและลกัษณะความร่วมมือ ระหวา่งบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นท่ี เพื่อการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน ของ
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา  

3. เพื่อส ารวจปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานและความร่วมมือระหว่างบุคคล และภาคส่วน
ต่างๆในพื้นท่ี เพือ่การแกไ้ขปัญหาและ แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีน ามาใชเ้ป็นกรอบคิดในการศึกษา
ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองการบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนัหลายภาคส่วน (Collaborative governance) 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการบริหารราชการแผน่ดินแบบใหม่ ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการงานของภาครัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การวางแผน ก าหนดนโยบาย หรือบริหารจดัการประเด็นสาธารณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักบัภาระอ านาจ 
และหนา้ท่ีของหน่วยงาน โดยปัญหาหรือภารกิจนั้นจะไม่สามารถด าเนินการโดยหน่วยงานเดียว หรือ เป็น
การด าเนินการนั้นเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวนมาก จึงตอ้งสร้างความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหลายภาคส่วนโดยใชว้ิธีการบริหารแบบร่วมมือกนั ( Ansell, C. 2012 อา้งใน 
พชัรี สิโรรสและพรทิพย ์แกว้มูลค า , 2560) ซ่ึง Jan Kooiman (มปป อา้งใน วสนัต ์เหลืองประภสัร์และคณะ, 
2557) แบ่งระดบัความร่วมมือของการบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนัหลายภาคส่วนว่า อาจจะมี
รูปแบบการสร้างความร่วมมือไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 1) การประสานงานกนั (Coordination) เป็นความร่วมมือ
ท่ีเกิดข้ึนในระดับองค์กรมีการประสานการท างานอย่างมีเป้าหมาย ซ่ึงอาจะให้องค์กรท่ีเก่ียวข้องมา
ด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงการประสานความร่วมมือระหว่างองคก์รนั้น อาจท าไดใ้นหลายรูปแบบ โดยอาจเป็น
การประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์รเดียวกนั การประสานงานระหว่างองคก์รต่างสังกดั ซ่ึงการ
ประสานการท างานร่วมกนัอาจเป็นการประสานงานระหว่าง 2 องคก์ร หรือ ระหว่างหลายๆองคก์ร (วสันต ์
เหลืองประภสัร์ ,2555) เป็นความร่วมมือในลกัษณะของการประสานงานอาศยักลไกการประสานงานอยา่ง
เป็นทางการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงานในหน่วยงานหน่ึงหรือทั้งสองฝ่าย
ร่วมกนั (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2554) 2)การประสานความร่วมมือ (Cooperation) เป็นความร่วมมือท่ี
เกิดข้ึนระหว่างสถาบนัทางสังคม ท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะการประสานความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกนัระหว่างองคก์รเครือข่ายท่ีอยูต่่างภาคส่วนกนั (วสันต ์เหลืองประภสัร์, 2555) โดยการร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน (Cooperation) เป็นรูปแบบความร่วมมือกนั ในระดบัท่ีสูงกว่าการประสานงาน ซ่ึงหน่วยงานแต่
ละหน่วยจะเข้ามาแสดงบทบาทในการด าเนินการในกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน  หรืออาจจะเป็นการ
ปฏิบติังานภายใตรู้ปแบบกระบวนการท างาน มีการตกลงกนัเก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการก าหนดเป้าหมายของการร่วมมือ เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการบูรณาการ
ความร่วมมือ เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงานทุกฝ่ายใหส้ามารถด าเนินการสู่เป้าหมายได ้(นครินทร์ เมฆ
ไตรรัตน์, 2554) 3) การเขา้มาร่วมมือกนัท างาน (Collaboration) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนในระดบับุคคล 
หรือกลุ่มคนท่ีไดเ้ขา้มาร่วมมือกนัท างาน ประกอบดว้ยบุคลากรจากต่างหน่วยงาน โดยจะเป็นลกัษณะการ
เขา้มาร่วมมือกนัด าเนินภารกิจ ซ่ึงจะมีการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์และการจดัองคก์รในลกัษณะท่ีเป็น
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ทางการ (วสันต ์ เหลืองประภสัร์ ,2555) ซ่ึงจะ ถือว่าเป็นการท างานในรูปแบบการบริหารกิจการบา้นเมือง
แบบร่วมมือกนั ท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด โดยแต่ละฝ่ายจะเขา้มาร่วมกนัตั้งแต่การริเร่ิมด าเนินการ มีการท างานใน
รูปแบบใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงานทุกฝ่ายจะมีการจดัสรรหรือแบ่งปันทรัพยากรต่างๆเพื่อ
บริหาร เช่น งบประมาณ และบุคลากร โดยจะร่วมกนัขบัเคล่ือนภารกิจภายใตโ้ครงสร้างความสัมพนัธ์อยา่ง
เป็นทางการ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2554)  

ในส่วนของ อุปสรรคในความร่วมมือ ไดน้ าแนวคิดของ Linden 2547 (อา้งใน พรภณ พงษเ์พชร 
2552) ท่ีไดร้ะบุถึงปัญหาและอุปสรรคในความร่วมมือ โดยแบ่งลกัษณะตามระดบัออกเป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ 
อุปสรรคระดบัปัจเจกบุคคล (Individual Hurdles) ประกอบไปดว้ย ตอ้งการอ านาจ กลวัสูญเสียอ านาจการ
ควบคุมและความเป็นอิสระ คุณภาพ อตัลกัษณ์ และทรัพยากร ขาดความไวว้างใจ และมีก าแพงความคิด 
อุปสรรคระดบัองคก์ร (Organizational Hurdles) ตอ้งมีตน้ทุนเป็นภาระอยา่งชดัเจน แต่ไม่สามารถคาดคะเน
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีชดัเจน มีเป้าหมาย และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั อุปสรรคระดบัสังคม (Societal 
Hurdles) ไดแ้ก่ ความเป็นปัจเจกชน ท าให้เกิดความยากในการให้ความร่วมมือ สังคมท่ีเนน้การแข่งขนัสูง 
ท าให้เกิดความคิดและทศันคติท่ีเน้นการเป็นผูช้นะหรือผูสู้ญเสียเป็นอย่างมาก และ อุปสรรคระดบัระบบ 
(systemic Hurdles) ไดแ้ก่ ระบบการบริหารจดัการ นโยบาย กฎหมาย การแบ่งแยกบทบาท อ านาจหนา้ท่ีท่ี
ไม่เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงในการท างาน การจดัการทรัพยากร  

นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้น าผลงานวิจัยของ จักรพนัธ์ เตชะฤทธ์ิ (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการ
พฒันาการด าเนินงานของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั กรณีศึกษาศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดักาญจนบุรี น าแนวคิดการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใชเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ โดย
ลดขั้นตอนการปฏิบติั มีการการบูรณาการกบัทุกภาคส่วน ตามการจดัตั้งกลุ่มภารกิจของจงัหวดักาญจนบุรี 
ซ่ึงแบ่งเป็น 6 กลุ่มภารกิจ จัดตั้ งชุดเฉพาะกิจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการด าเนินงาน และใช้วิธีการ
ประสานงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมขอ้มูล ใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เขา้ไปตรวจสอบขอ้เท็จจริง ผ่านหน่วยงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีในการแกไ้ข
ปัญหา และงานของสร้อยนภา วงษเ์ปีย (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอในการจดัการ
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์กรณีศึกษาศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
การบูรณาการการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนก านัน ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯหน่วยงาน
ราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้ งการมีส่วนร่วมถือเป็นกลไกส าคญัของหน่วยงานราชการและรัฐบาลท่ีผลกัดันให้
ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ตลอดจนส่วนต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการท างานและการแกไ้ข
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ปัญหาร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและตดัสินใจร่วมกนั  ท าใหปั้ญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่งตรงจุด ถูกตอ้ง 
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนหรือผูร้้องเรียน   
 

วธีิการวจิยั 
 การวิจยัเป็นงานท่ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) มีวิธีการเก็บ
ขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview) โดยจะมีประเด็นค าถามท่ีตอ้งการจะศึกษาไวล่้วงหนา้ ซ่ึงลกัษณะค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด 
(Open - ended Questions)  

ประชากรเป้าหมาย คือผู ้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา และผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวน 32 
ราย โดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) แบ่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
กลุ่มท่ี 1 เป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรจากภาครัฐ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัจ านวน 6 
ราย กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ ปลดัอ าเภอและเจา้หนา้ท่ี ผูรั้บผดิชอบศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ รวม 
18 ราย กลุ่ม 3  ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั
พะเยา จ านวน 5 ราย กลุ่ม 4 ผูแ้ทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นท่ีท่ีเคยให้ความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา จ านวน  4 ราย 
 

ผลการวจิยั  
1. ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา น ามาใชด้ าเนินการยุติปัญหาเร่ือง

ร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผูรั้บผิดขอบศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา จ านวน 6 ราย 
สามารถสรุปไดว้่า การจดัโครงสร้างการท างานและการจดัแบ่งส่วนงาน ของศูนยด์ ารงธรรมประกอบดว้ย
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา และศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 9 แห่ง โดย ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ยติุปัญหา
เร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน ของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน5 ช่องทาง คือ 1.) ไปรษณีย ์2.)
โทรศพัทห์มายเลข 0 5444 9735 3.) ทางเวบ็ไซต์ www.phayao.go.th. 4.) ประชาชนเขา้มาร้องทุกขด์ว้ย
ตวัเอง 5.) ช่องทางอ่ืน เช่น การส่งต่อเร่ืองจากหน่วยงานต่างๆ มีเจ้าหน้าท่ีเป็นผูค้ดักรองเร่ืองหรือให้
ค  าปรึกษาในขั้นตน้ และแบ่งประเภทเร่ืองร้องเรียน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย หลงัจากนั้นจะส่ง
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ต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ หรือหากเป็นการร้องเรียนท่ีหน่วยงานในระดบัพื้นท่ีจะส่ง
ใหก้บัศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและแกไ้ขต่อไปกรณีท่ีเป็นปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อนหรือศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอไม่สามารถแกไ้ขได ้ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา จะประสานงานกบั
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหา หลงัจากมีการส่งต่อเร่ือง จะมีการติดตามเร่ืองผา่น 4 กระบวนการ คือ 
การโทรศพัทติ์ดตาม การออกหนงัสือพร้อมแจง้เง่ือนไขระยะเวลา เชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา และ ลงพื้นท่ีเพื่อเร่งรัดการด าเนินการ ตามล าดบั ส าหรับบางประเด็นปัญหาท่ีเจา้หน้าท่ีศูนย์
ด ารงธรรมจงัหวดัพะเยามีความเห็นว่า สามารถด าเนินการแกไ้ขให้กบัประชาชนไดท้นัที หากเป็นไปไดจ้ะ
ประสานคู่กรณี หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเบ้ืองตน้ทางโทรศพัท ์เพื่อเขา้มาหารือท่ีส านกังานในวนัดงักล่าว 
และเสนอยติุเร่ืองไปพร้อมกนั เพื่อลดระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา 

2. ระดบัและลกัษณะความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคมในพื้นท่ี เพื่อการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน ของศูนยด์ ารง
ธรรมจงัหวดัพะเยา  

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีและบุคลากรจากภาครัฐ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ณ ศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ และผูแ้ทนหน่วยราชการ ผูแ้ทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา
สงัคมในพื้นท่ีท่ีเคยใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา ต่างใหข้อ้มูลไป
ในแนวทางเดียวกัน ท่ีสามารถสรุปได้ว่า การด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัพะเยา นอกเหนือการด าเนินงานผ่านขั้นตอนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัการ
เร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และแนวปฏิบติัในคู่มือการจดัการเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียน ของศูนยด์ ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหนงัสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ยงัมีการใชว้ิธีการประสาน
ความร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ การด าเนินการ ของศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา หากเป็นเร่ืองท่ีทางศูนย์
ด ารงธรรมไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการแกไ้ขปัญหาไดเ้อง หรือเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ภาคประชาชนท่ีตอ้งเขา้มาร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาหลายภาคส่วน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไดมี้การประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของประสานขอความร่วมมือให้จดัการแกไ้ขปัญหาใหต้ามภาระหนา้ท่ีของ
ส่วนงานนั้ น เช่น กรณีการร้องทุกข์เพื่อขอเอกสารสิทธ์ิ(โฉนด)ในท่ีดินท ากิน ในพื้นท่ีอ าเภอปง เม่ือ
ตรวจสอบแลว้พบว่า ท่ีดินดงักล่าวไม่สามารถออกโฉนดให้ได ้เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีป่า จึงยุติเร่ืองและช้ีแจง
กบัประชาชน แมว้่าจะยติุเร่ืองแต่ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัไดมี้การติดตามช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง เช่น เชิญผู ้
ร้องและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาร่วมหารือหาทางออก รวมทั้ งท าความเขา้ใจในขอ้กฎหมาย เพื่อให้
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ประชาชนเกิดการรับรู้และยอมรับ ว่าเป็นเง่ือนไขทางขอ้กฎหมาย หรือกรณีท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นสูง เช่น 
ขอ้ร้องเรียน เร่ืองการบ าบัดน ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความ
เดือดร้อน  จึงประสานไปยงัอุตสาหกรรมจงัหวดัตรวจสอบ สั่งปิดโรงงานแห่งนั้น ปัญหาท่ีตามมาคือส่งผล
ให้ประชาชนท่ีท างานในโรงงานนั้นตอ้งหยุดงานขาดรายได ้จึงตอ้งใชว้ิธีการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 2 (ล าปาง) ส านกังานแรงงาน ส านกังานสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน สถานีต ารวจภูธรในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีมาร่วมแกไ้ขปัญหา จน
ไดรั้บความพึงพอใจของทุกฝ่าย เป็นตน้ 

นอกจากการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชนกบัหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัแลว้   ศูนยด์ ารง
ธรรมจงัหวดัพะเยาไดมี้การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร ภายนอกท่ีเป็นภาคเอกชน 
ประชาชน องคก์รภาคประชาชนในพื้นท่ีเช่น กรณีมีขอ้ร้องเรียนของกลุ่มสภาประชาชนในประเด็นปัญหา
ความเส่ียงของเด็กและเยาวชนในจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยาไดส่้งต่อเร่ืองให้พฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการแกไ้ขปัญหา มีการเชิญ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากภาครัฐ เช่น ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั มูลนิธิพะเยาเพื่อการพฒันา หอการคา้จงัหวดัพะเยา สภาเด็กและเยาวชน 
กลุ่มเครือข่ายเยาวชน มาประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เป็นตน้  

3. ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานและความร่วมมือระหว่างบุคคล และภาคส่วนต่างๆในพื้นท่ี 
เพื่อการแกไ้ขปัญหาและ แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล จาก
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยาพบว่า ปัญหาในการท างานส่วนใหญ่ คือ ปัญหาเก่ียวกบับุคลากร ทั้งในดา้น
ทกัษะความรู้ ความช านาญงาน ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน ภารกิจในการ
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน และจ านวนเจา้หน้าท่ีในระดบัพื้นท่ีในการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง ท่ีมีจ านวนนอ้ย เกินภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนมาก รวมทั้งวฒันธรรมองคก์รในแต่ละ
หน่วยงานมีความแตกต่างกนั เช่น บางหน่วยงานตอ้งน าเสนอผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาก่อนทุกคร้ัง แต่บาง
หน่วยงานผูรั้บผดิชอบสามารถตดัสินใจเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตวัเอง ท าใหเ้ม่ือมีการประชุมหรืออยูใ่นคณะท างาน
ร่วมกนั ท าใหค้ณะท างานไม่สามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไดค้รบทุกประเดน็ นอกจากน้ียงัมีประเด็นปัญหา
ในเร่ืองระเบียบกฎหมายท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบแตกต่างกัน ในประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อน ตอ้งใช้
หน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมด าเนินการ ล่าชา้เน่ืองจากติดขดัขอ้กฎหมายหลายฉบบั อน่ึงปัญหาดงักล่าวไม่
เกิดข้ึนกบัการร่วมท างานในภาคเอกชน ขอ้เสนอแนะในการปรับกระบวนการท างาน คือ การสร้างความ
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ตระหนักรู้เร่ืองทศันคติในการช่วยเหลือประชาชน ผ่านผูบ้ริหารระดบัจงัหวดั เพื่อให้ความส าคญั โดยน า
ความร่วมมือภายใตโ้ครงสร้างของคณะกรรมการศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั จะท าให้ผูบ้ริหารหน่วยงานและ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีและก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดการ
สร้างความร่วมมือในการท างานในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษา ผูเ้ขียนมีประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามาอภิปรายดงัน้ี  
1. ประเด็นขั้นตอน กระบวนการ วิธีการท่ีศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยา น ามาใช้ด าเนินการยุติ

ปัญหาเร่ืองร้องทุกขร้์องเรียนของประชาชน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 พบว่า การด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกขข์องศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัพะเยาและอ าเภอ หากเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของตน ไดมี้การด าเนินงานผา่นขั้นตอนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข ์
พ .ศ .  2552  และแนวปฏิบัติตาม คู่ มือการจัดการ เ ร่ือง ร้องทุกข์ ร้อง เ รียนของศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และหนงัสือสัง่การ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั  

แต่ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหาได้เอง หรือ เร่ืองท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งใชค้วามร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ภาคประชาชน 
ท่ีตอ้งเขา้มาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหลายภาคส่วน ทางศูนยฯ์ไดมี้การประสานงานไปยงัหน่วยงานภายนอกท่ี
เป็นหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้จดัการแกไ้ข
ปัญหาให้ตามภาระหนา้ท่ีของส่วนงานนั้น ๆจากผลการศึกษา พบว่า เป็นไปตามหลกัการของ แนวคิดการ
บริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนัหลายภาคส่วน (Collaborative governance)ท่ี Jan Kooiman (มปป 
อา้งใน วสันต์ เหลืองประภสัร์และคณะ 2557) ไดแ้บ่งระดบัความร่วมมือ โดยมีรูปแบบการสร้างความ
ร่วมมือใน 3 ลกัษณะ คือ การประสานงานกนั (Coordination) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนในระดบัองคก์รท่ีมี
เป้าหมาย ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมาด าเนินการบางกรณีร่วมกนั โดยการประสานงานระหวา่งองคก์รยอ่ยต่างสังกดั 2 
องค์กร หรือ หลายองค์กร ส่วนรูปแบบของความสัมพนัธ์ในการประสานความร่วมมือดงักล่าว (วสันต ์
เหลืองประภสัร์ ,2555) ดงันั้นการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Coordination) จึงเป็นความร่วมมือใน
ระดับเร่ิมต้น ซ่ึงในลักษณะของการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะใช้กลไกการ
ประสานงานอย่างในลกัษระเป็นทางการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงหรือทั้งสองหน่วยงานร่วมกนั (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2554)  นอกจากน้ี ผลการศึกษายงั
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พบว่า ในการท างานไดมี้การยกระดบัให้เป็นไปตามลกัษณะการท างานในรูปการประสานความร่วมมือ 
(Cooperation) และมีการตั้งคณะท างานตามภารกิจต่าง ๆ เขา้มาเป็นคณะท างาน เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายได้
เขา้มาตดัสินใจในการหาทางออกในการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา  

2. ประเด็นปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานและความร่วมมือระหว่างบุคคล และภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นท่ี เพื่อการแกไ้ขปัญหา พบว่า ปัญหาในการท างานส่วนใหญ่ คือ ปัญหาเก่ียวกบับุคลากร ทั้งในดา้น
ทกัษะความรู้ ความช านาญงาน จิตส านึกและความตระหนกัของเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน ในการช่วยเหลือ
แกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน และจ านวนเจา้หนา้ท่ีในระดบัพื้นท่ี เกินภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีจ านวน
มาก รวมทั้ งว ัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถือเป็นอุปสรรคระดับองค์กร 
(Organizational Hurdles) ท่ีตอ้งมีตน้ทุน แต่ไม่สามารถคาดคะเนผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีชดัเจน มี
เป้าหมายท่ีแตกต่าง ยึดมัน่ในระบบทรัพยากรมนุษย ์และมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั และอุปสรรคระดบั
ระบบ (systemic Hurdles) ไดแ้ก่ ระบบการบริหารจดัการ นโยบาย กฎหมาย บทบาท อ านาจหนา้ท่ีท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการเปล่ียนแปลงในการท างาน การจดัการทรัพยากร เช่น บุคลากร เงิน เป็นตน้ ตามแนวคิดของ Linden 
2547 (อา้งใน พรภณ พงษเ์พชร 2552) 

นอกจากน้ี ควรมีน าแนวคิดดา้นการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้
เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบติั มีการการบูรณาการกบัทุกภาคส่วนการ 
ตามขอ้เสนอแนะของ จกัรพนัธ์ เตชะฤทธ์ิ (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนย์
ด ารงธรรมจงัหวดั กรณีศึกษาศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีเสนอให้ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัจดัตั้งชุด
เฉพาะกิจ เพื่อช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินงาน และใชว้ิธีการประสานงานล่วงหนา้เพื่อเตรียมขอ้มูล 
เตรียมความพร้อม และงานของสร้อยนภา วงษเ์ปีย (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ
ในการจดัการเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์กรณีศึกษาศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีเสนอ
ใหมี้การบูรณาการการท างานร่วมกนักบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและตดัสินใจร่วมกนั ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน
หรือผูร้้องเรียน   
 

ข้อเสนอแนะ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรเพิ่มอ านาจในการบริหารใหก้บัศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั เพื่อเกิดการสั่งการ หรือ

การจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเบด็เสร็จ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน รวมทั้งสามารถบูรณาการการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยความรวดเร็ว นอกจากน้ีควรออกนโยบายการพฒันา
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ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนทุกหน่วยงาน จะท าให้ลดปัญหา
ดา้นการขาดทกัษะ รวมทั้งเกิดการสร้างความตระหนกัรู้ในการท างานแกไ้ปปัญหาในระดบัปฏิบติังาน ซ่ึง
เป็นส่วนเสริมใหเ้กิดความร่วมมือจนท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)วิเคราะห์ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน ของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีเป็นจุดอ่อน และจุดแขง็ และวิเคราะห์ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีสร้างโอกาส และ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑก์ารขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนยร์าชการสะดวก  และ 2)วิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขเชิงกลยทุธ์ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
ผา่นการประเมินการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก  
 การศึกษาใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 1) ผูป้ฏิบติังานระดบักรม ไดแ้ก่ เจา้พนกังานปกครองท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีในกองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง จ านวน 2 ราย  2) ผูป้ฏิบติังานระดบั
จงัหวดั ไดแ้ก่ เจา้พนักงานปกครองท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในส านกัทะเบียนจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2 ราย และ 3) ผูป้ฏิบติังาน
ระดบัอ าเภอ ไดแ้ก่ นายอ าเภอสันทราย  เจา้พนักงานปกครองและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 3 ราย รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 16 ราย ผลการศึกษาพบว่า  1) ปัจจยัดา้นนโยบาย ระบบ ขั้นตอน 
กระบวนการท างาน การติดต่อส่ือสาร บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า แนวทางการบริหารงานของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย ถือ
เป็น จุดแขง็ ปัจจยัดา้นบุคลากร เป็นทั้งแขง็และจุดอ่อนไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีท่ี มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
การมีจิตบริการ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ แต่มีจ านวนมากเพียงพอ 2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาส ไดแ้ก่ การมีระบบขนส่ง
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สาธารณะท่ีดี การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากกรมการปกครอง ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019  การมีประชากรท่ีมีความหลากหลาย และตอ้งการการบริการแตกต่างกนั การท างานท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 3) ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าจุดอ่อน จุดแขง็ และโอกาสและ
อุปสรรค มาก าหนดเป็น กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงแกไ้ข กลยทุธ์เชิงรับ กลยทุธ์เชิงป้องกนัได ้
 

ค าส าคญั: ส านกัทะเบียนอ าเภอ, ศูนยร์าชการสะดวก, เกณฑม์าตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก 
 

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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บทน า 
 แนวทางของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบนั ปฏิบติังานภายใตแ้นวคิด ‚หนา้ท่ี
ของฝ่ายปกครอง คือ ท าให้ประชาชนทุกขน์อ้ยลง สุขมากข้ึน” โดยมีกรอบการขบัเคล่ือนโครงการส าคญั
ของกรมการปกครองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตช่ื้อ ‚10 โครงการส าคญัสู่การเป็นกรมการ
ปกครองวิถีใหม่” โดยหน่ึงในโครงการส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการประชาชนโดยตรง คือ งานดา้น
การทะเบียนราษฎร และงานด้านบตัรประจ าตวัประชาชน กรมการปกครองจึงได้ผลกัดนันโยบายการ
ยกระดับการบริการของส านักทะเบียนอ าเภอภายใตต้วัช้ีวดัของการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
(หนงัสือกรมการปกครอง, 23 ธนัวาคม2563) ทัว่ประเทศ 

ในส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่ มีส านักทะเบียนอ าเภอ/ศูนยบ์ริการเคา้เตอร์อ าเภอ...ยิ้ม สมคัรขอ
รับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ  านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
ส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง ส านักทะเบียนอ าเภออมก๋อย และศูนยบ์ริการเคา้เตอร์อ าเภอ...ยิ้ม ศูนย์
เศรษฐกิจบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง และได้รับการจัดสรรเงิน แห่งละ 20,000 บาท (หนังสือกรมการ
ปกครอง, 13 มีนาคม 2563) แต่ผลการพิจารณาพบว่า ทั้ง 3 แห่งไม่ผา่นการคดักรองเอกสารตามหลกัเกณฑ์
ทั้ง 3 ดา้น จึงไม่สามารถรับการตรวจประเมินในพื้นท่ีของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2563ได ้ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการปกครอง ได้
เปิดรับสมคัรขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) มีส านกัทะเบียนอ าเภอท่ี
ผ่านการคดักรองเอกสารใบสมคัรจากส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี  จ านวน 14 แห่ง โดยจงัหวดั
เชียงใหม่มีส านักทะเบียนอ าเภอท่ีผ่านการคดักรองเอกสาร คือ ส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ เพียงแห่งเดียว ซ่ึงอ าเภอสนัทราย เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ มีประชากรทั้งหมด 138,530 คน (ทะเบียน
ราษฎร อ าเภอสันทราย, 2564) มีสภาพสังคม ผสมผสานสังคมก่ึงเมือง – ก่ึงชนบท ประชากรมีความ
หลากหลายและผสมผสานทั้งเกษตรกร รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย พนกังาน - รัฐวิสาหกิจ รับราชการ ฯลฯ การ
ให้บริการประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย แบ่งการให้บริการเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทะเบียน
ราษฎร ดา้นบตัรประจ าตวัประชาชน ดา้นทะเบียนทัว่ไป และจากสถิติในปี พ.ศ. 2563 มีประชาชนมาติดต่อ
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รับบริการส านักทะเบียนอ าเภอสันทรายจ านวน 48,562 คน มีผูม้ารับบริการดา้นทะเบียนราษฎร จ านวน 
29,717 คน ดา้นบตัรประชาชน จ านวน 15,396 คน ดา้นทะเบียนทัว่ไป จ านวน 3,449 คน  

ผลจากการยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์การประเมินการขอรับรอง
มาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC)  ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย ดด้ าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑท์ั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ดา้นกายภาพ เช่น การจดัสถานท่ี และเวลาท่ีสะดวก เขา้ถึงจุดบริการได ้2)
ด้านคุณภาพ เช่น งดการขอส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน มีระบบการติดตาม การใช้
เทคโนโลยี และบุคลากรท่ีเหมาะสม 3. ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
พบว่า จากการจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 โดยผลการตรวจประเมินฯ ส านกัทะเบียนอ าเภอ
สันทราย ผา่นเกณฑท์ั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นคุณภาพ และดา้นผลลพัธ์ (หนงัสือกรมการปกครอง, 
22 เมษายน 2564) 
  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา ถึงความส าเร็จในการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการเป็นศูนยร์าชการสะดวก 
ของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ ว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในได้แก่ บุคลากร 
โครงสร้างองคก์ร การบริหารองคก์ร นโยบาย/แผน/โครงการ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ เทคโนโลยี การ
ประชาสัมพนัธ์ และค่านิยมร่วมขององคก์ร ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย เป็นจุดอ่อน และจุดแขง็ ต่อ
การยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก  ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนตามเกณฑก์ารขอรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการ
ของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) หรือไม่ อย่างไรบา้ง ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดแ้ก่ สภาพพื้นท่ี 
สภาพสังคม คุณภาพ ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน นโยบายของรัฐบาล ความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
เป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาส หรือ ปัญหา ต่อการด าเนินการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) หรือไม่ อยา่งไรบา้ง และ ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ มีแนวทางการแกไ้ขเชิงกลยทุธ์อยา่งไร จนท าใหป้ระสบความส าเร็จในการยกระดบัมาตรฐานการ
ใหบ้ริการประชาชนตามมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
            1. เพื่อวิเคราะห์ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง และวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีสร้างโอกาส และ เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการด าเนินการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนตามเกณฑก์ารขอรับรองมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก   
            2. เพื่อวิเคราะห์ แนวทางการแกไ้ขเชิงกลยทุธ์ของส านกัทะเบียนอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จน
ท าให้ประสบความส าเร็จในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑก์ารประเมินการขอ
รับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก   
 

กรอบแนวคดิการท าวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
         จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงน า แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT  ผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์หรือองคก์ร เพื่อ
คน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคขององคก์ร หรือความสามารถในการแข่งขนั เพื่อน าพา
องคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้(ธีระชยั เนียมหลวง, 2557) 
               ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ SWOT ในการวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็ง ของส านักทะเบียน
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในการยกระดบัการให้บริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) เป็นกรอบคิดในศึกษา การวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพื่อประเมินสถานภาพขององคก์ร
โดยรวมว่า มีความพร้อมหรือมีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง เพื่อให้องคก์รน าจุดอ่อน และจุดแข็ง ไปก าหนดกล
ยุทธ์แกไ้ขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน และใชก้ลยุทธ์เสริมให้องคก์รเติบโต ผูว้ิจยัใช ้แนวคิด McKinsey 7-S 
วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (McKinsey 7-S Model) เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององคก์ร 
ประกอบดว้ย  

(ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย, 2558)   1) โครงสร้างองคก์ร (Structure) ไดแ้ก่ โครงสร้างการบริหารและ
โครงสร้างงาน สายการบงัคบับญัชา อ านาจหนา้ท่ี ความเช่ียวชาญ และ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 2) กลยทุธ์
องคก์ร (Strategy) หมายถึง นโยบายทิศทาง กิจกรรม ขอบเขตการท างาน มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รท่ีเปล่ียนแปลง 3) ระบบการท างาน (System) คือ ขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การติดต่อส่ือสาร ระบบประกนัคุณภาพงาน  
4) ลกัษณะการท างานของผูน้ า (Style) หมายถึง บุคลิกภาพและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์ร 
แนวทางการบริหารงานของผูบ้ริหาร 5) บุคลากร (Staff) ไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษยห์รือ สมาชิกขององคก์ร 
แบบแผนและพฤติกรรมท่ีปฏิบติัต่อบุคลากรในองคก์ร 6) ทกัษะความสามารถขององคก์ร (Skills) หมายถึง 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีเกิดจากทกัษะของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร และ 7) ค่านิยมร่วม (Shared 
Values) หมายถึง วฒันธรรมขององคก์ร การอยูร่่วมกนัของสมาชิกในองคก์รความคาดหวงัขององคก์ร 
             การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ การ
ด าเนินงานยกระดบัการใหบ้ริการประชาชน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) เป็น
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีอาจส่งผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เช่น เศรษฐกิจ 
นโยบายการเงิน งบประมาณ ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลย ีท่ีอาจเป็นโอกาสทาง
สภาพแวดลอ้ม (Opportunities) หรือ อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (Threats) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาว่า
ปัจจยัใดท่ีเป็นปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีสามารถก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือโอกาสต่อองคก์รในระดบัมหภาค 
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ทั้งทางตรง และทางออ้ม ตวัแบบการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ผูว้ิจยัใช้ ตวัแบบ PEST (PEST 
Analysis) ของ Susser (1992, p. 180-181, อา้งถึงใน ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย,2558)โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
             1) ระบบการเมือง (Politics) ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายสาธารณะ ท่ีมีส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร
ขององคก์รภาครัฐ ระบบการเมือง ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายตุลาการ กลุ่มผลประโยชน์และ
ส่ือมวลชน พรรคการเมือง กลุ่มประชาชน และกลุ่มระบบราชการ ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีบทบาทและส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารงานขององคก์รภาครัฐท่ีแตกต่างกนั 2) ระบบเศรษฐกิจ(Economics) หมายถึง สภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท่ีมีผลต่อการจดัสรรงบประมาณและการบริหารงานของภาครัฐ สถานภาพทางการเงินของ
หน่วยงานท่ีองคก์รภาครัฐตอ้งรับผิดชอบ 3) ระบบสังคม (Social Relations) ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางสังคม
ขนาดและคุณภาพของประชากร ปัญหาของประชาชน และความตอ้งการของประชาชน สถาบนัทางสังคม 
เช่น ครอบครัว สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา ท่ีมีบทบาทต่อแนวคิด ความเช่ือ และการสนบัสนุนหรือ
ต่อตา้นการบริหารงานของภาครัฐ  และ 4) เทคโนโลย ี(Technology) หมายถึง ความเจริญและความกา้วหนา้
ของนวตักรรม การโทรคมนาคม และเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีมีบาทบาทส าคญัต่อการบริหารงานในองคก์รสมยัใหม่ 
นอกจากน้ี การคมนาคมและการขนส่งอันเน่ืองมาจากความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
โทรคมนาคม การขนส่งท าใหก้ารติดต่อ การขนส่งสินคา้ และการเดินทางสะดวก 
            การวิเคราะห์กลยทุธ์ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสามารถใหบ้ริการไดต้าม
เกณฑก์ารประเมินขอการรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นกายภาพ ดา้นคุณภาพ และดา้นผลลพัธ์ ผูว้ิจยั ไดน้ าแนวคิดการจดัท า SWOT Matrix มาใชเ้ป็นกรอบคิด
ในการศึกษา โดยพิจารณาจากกลยทุธ์ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ (ชูเพญ็ วิบูลสันติ 
,2541: 203 – 209) เป็น 4 กลยทุธ์คือ ดงัน้ี 
 1) กลยทุธ์เชิงรุก SO (Strengths – Opportunities) คือ การน าจุดแขง็และโอกาสภายนอกขององคก์ร
มาก าหนดกุลยุทธ์ และสามารถน าไปแก้ไขส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนขององค์กร 2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO 
(Weaknesses – Opportunities) เป็นการพยายามหาวิธีแกไ้ขหรือลดจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยภายในองคก์ร โดย
พิจารณาน าโอกาสภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 3) กลยทุธ์เชิง
ป้องกนั ST (Strengths – Threats) เป็นการน าจุดแขง็ภายในองคก์รมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด ดว้ยการมุ่ง
แกไ้ขอุปสรรคภายนอกใหล้ดนอ้ยลงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แมว้่าใน บางคร้ังจุดแขง็ขององคก์รอาจไม่
สามารถลบลา้งอุปสรรคใหห้มดไป แต่ก็เป็นการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหน้อ้ยท่ีสุด และ 4) กลยทุธ์
เชิงรับ WT (Weaknesses – Threats) เป็นกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขและลดความเสียหายท่ีเกิดจากจุดอ่อนขององคก์ร
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และอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ท่ีอาจมีผลรุนแรงต่อองคก์ร เพื่อหาทางหลีกเล่ียงจึงตอ้งมีการคิดกล
ยทุธ์ใหม่  
                ในส่วนของ งานวิจยัท่ีไดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบคิด ไดแ้ก่ การศึกษา เร่ือง การพฒันาการให้บริการ
ภาครัฐ กรณีศึกษาศูนยป์ระสานการบริการดา้นการลงทุน ของ วิจิตต ์เอ่ียมสมบูรณ์ (2559) ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของศูนยป์ระสานการดา้นการลงทุน (OSOS)  แบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
ประเด็นแรก  คือ  ปัจจยัท่ีเอ้ือใหศู้นยป์ระสานการบริการดา้นการลงทุน (OSOS) ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 
1) ผูบ้ริหาร นโยบายและงบประมาณ 2) ปัจจยัดา้นบุคลากร 3) ความร่วมมือท่ีเกิดจากหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการลงทุน และ 4) ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง  และประเด็นท่ีสอง คือขอ้จ ากดั และปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานของศูนยป์ระสานการบริการดา้นการลงทุน (OSOS) ประกอบดว้ย 1) ดา้นกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ลกัษณะของบริการ 3) ความไม่เป็นแบบแผนเดียวกนัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแบบฟอร์มเอกสารส าคญัต่างๆ 4) ปัญหาดา้นโครงสร้างและอตัราก าลงั 
 และนอกจากน้ีผูว้ิจยัได้น าผลงานวิจยัเร่ือง แนวทางการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการบริการท่ีดีแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจังหวดัปทุมธานี ของภิศกัด์ิ 
กลัยาณมิตร (2561) ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าปัญหาของระบบการให้บริการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อใหบ้ริการประชาชน ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ ดา้นประชาชน 
คือ ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ึนตอนและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการมาติดต่อ และ
ความไม่เพียงพอของวสัดุและอุปกรณ์ เช่น อาคารสถานท่ี ป้ายแสดงขั้นตอน และเทคโนโลย ี 
                เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เกณฑก์ารใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) การประเมินหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก 
ส านกังานพฒันาระบบบราชการไดก้ าหนดเง่ือนไขการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑ์ 3 เกณฑ ์
ไดแ้ก่ 1. เกณฑด์า้นกายภาพ เป็นแบบประเมินท่ีหน่วยงานตอ้งประเมินตนเอง (Self-Checklist) มีทั้งหมด 14 
ขอ้ 2. เกณฑด์า้นคุณภาพ มีคะแนนทั้งหมด 70 คะแนน โดย แบ่งตามระบบการใหบ้ริการออกเป็น 3 ระบบ
ไดแ้ก่ ระบบก่อนเขา้สู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้บริการและระบบสนบัสนุนการให้บริการ 3. เกณฑด์า้น
ผลลพัธ์ มีคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน ประกอบดว้ย 1. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
จ านวน 10 คะแนน 2.  ความสะดวกในการติดต่อราชการโดยพิจารณาจากความรวดเร็วขั้นตอนสั้นเขา้ถึง
บริการไดห้ลายช่องทาง จ านวน 10 คะแนน 3. การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการใหบ้ริการประชาชนจนท าให้
สามารถใชบ้ริการไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลาการติดตามสถานะบริการดา้นระบบการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
จ านวน 10 คะแนน (คู่มือส าหรับหน่วยงานท่ีสมคัรขอรับการรับรอง มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564, 2564) 
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วธีิการวจิยั 
 การวิจยัน้ีใชผู้ว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)  โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์ 

แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi - structure interview)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และเลือกกรณีศึกษา 
(Case Study Selection)  คือ ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ และใชว้ิธีการคดัเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

โดยท าการเลือกจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูป้ฏิบติังานระดบักรม ไดแ้ก่ เจา้พนกังาน
ปกครองท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในกองวิชาการและแผนงาน ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง จ านวน 1 
ราย  2) ผูป้ฏิบติังานระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ เจา้พนักงานปกครองท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในส านักทะเบียนจงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 1 ราย และเจา้หนา้ท่ีปกครองท่ีปฏิบติังานในส านกัทะเบียนจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1 ราย 
และ 3) ผูป้ฏิบติังานระดบัอ าเภอ ไดแ้ก่ นายอ าเภอสันทราย จ านวน 1 ราย ปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบงาน
ทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน ในส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2 
ราย พนกังานราชการผูรั้บผดิชอบงานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชนในส านกัทะเบียนอ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1 ราย ลูกจา้งผูรั้บผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวั
ประชาชนในส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 3 ราย เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงาน
ทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน ของส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินในส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 10 ราย รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 20 ราย 
 

ผลการศึกษา 
 1) แนวทางการการด าเนินงานยกระดบัมาตรฐานการรบริการเป็นศูนยร์าชกาสะดวก 
 การรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีในเร่ืองของการยกระดบัมาตรฐานการบริการให้แกป้ระชาชน 
โดยตั้งเป็นศูนยร์าชกรสะดวก หรือ GECC กรมการปกครองไดผ้ลกัดนันโยบายขอรัฐบาลโดยให้เป็น
โครงการส าคญัของกรมการปกครอง มีเป้าหมาย คือ ส านักทะเบียนทัว่ประเทศยกระดบัมาตรฐานการ
บริการประชาชนเป็นศูนยร์าชการสะดวก กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการพฒันาบริการ
ประชาชนตามแนวทางศูนยร์าชการสะดวกจาก ส านกับริหารการทะเบียน ส านกัการสอบสวนและนิติการ 
ส านักกิจการความมัน่คงภายใน กองตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ ส านักงานเลขานุการกรม และ
ผูรั้บผิดชอบหน่วยบริการประชาชน ในสังกดักรมการปกครอง เป็นการพฒันาบุคลากร และปรับระบบใน
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การท างานดา้นการบริการประชาชนของกรมการปกครอง และจดัอบรมเชิงปฏิบติักรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการยกระดบัการบริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ส านกัทะเบียนอ าเภอท่ีเป็นส านกัทะเบียนเป้าหมาย ท่ี
ตอ้งสมคัรเขา้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการเป็นศูนยร์าชการสะดวก เน่ืองจากกรมการปกครอง
ไดรั้บงบประมาณมาอย่างจ ากดั จึงไม่สามารถยกระดบัมาตรฐานการให้บริการพร้อมกนัทัว่ประเทศได ้จึง
ตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมายน าร่องในการยกระดบั โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มเป้าหมายพื้นฐานตาม
แนวทางการขบัเคล่ือนโครงการส าคญัของกรมการปกครอง กลุ่มเป้าหมายส าหรับหน่วยบริการประชาชน
ในสังกดักรมการปกครอง และกลุ่มท่ีประสงคส์มคัรขอรับการรับรองดว้ยตนเอง และโอนเงินสจดัสรรให้
เฉพาะส านกัทะเบียนอ าเภอท่ีผา่นการคดักรองเอกสารจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เท่านั้น โดยจดัสรร
ให ้100,000 บาทต่อส านกัทะเบียน 
 2) บริบทของอ าเภอส านกัทะเบียนอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
 อ าเภอสันทรายเขตการปกครองออกเป็น 12 ต  าบล 125 หมู่บา้น มีประชากรประมาณ 134,547 คน 
อ าเภอสันทรายเป็นอ าเภอท่ีใหญ่เป็นอ าดับท่ีสองรองจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี นายศิวะ ธมิกานนท ์
นายอ าเภอสันทราย เป็นนายอ าเภอท่ีไดรั้บรางวลัโครงการนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี 2562 ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสันทรายไดส้มคัร ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนยร์าชการสะดวก ประจ า พศ  2564 
ให้บริการงานบตัรประจ าตวัระชาชน วงานทะเบียนราษฎร และงานบตัรประจ าตวัประชาชน โดย ใน พศ 
2563 จงัหวดัเชียงใหม่มีส านกัทะเบียนอ าเภอ ท่ีเขารับสมคัรการรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการศูนยร์าชการ
สะดวก จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ ส านักทะเบียนอ าเภอสันป่าตอง ส านัทะเบียนอ าเภออมก๋อย และจุดบริการ
เคา้น์เตอร์บริการอ าเภอ...ยิม้ อ  าเภอสนัก าแพง 
 1. สภาพแวดลอ้มภายในของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นจุดอ่อน จุดแขง็ 
ต่อการด าเนินงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนตามเกณฑป์ระเมินการขอรับรองมาตรฐาน
การใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย พบว่า 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่า สภาพแวดล้อมภายในของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย  ได้แก่
โครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชา การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ นโยบาย แผนการด าเนินงาน ระบบ
การท างาน ขั้นตอนและกระบวนการท างาน เป็นจุดแข็ง ต่อการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ระบบการเงินและงบประมาณ การบริหารคน การติดต่อส่ือสาร ของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย
โดยเฉพาะ ลกัษณะการท างานของผูน้ า บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า วิธีการและแนวทางการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย ถือเป็น จุดแข็ง ต่อความส าเร็จของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวคือ การมอบหมายงาน นบัตั้งแต่ ปลดัอ าเภอท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานฝ่ายทะเบียน
และบตัรประจ าตวัประชาชน เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการประชาชนทั้งหมด 12 ต  าบล 125 หมู่บา้น และ
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ให้บริการดา้นบตัรประชาชน ทะเบียนราษฎร และทะเบียนทัว่ไป และสามารถรองรับประชาชนท่ีเขา้รับ
บริการประมาณ 200 คนต่อวนั  
                นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชาได้แก่ นายอ าเภอ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาและยกศกัยภาพของ
เจา้หน้าท่ี ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และจดัหางบประมาณมาช่วยในการยกระดบัมาตรฐาน
การบริการ และยงัเป็นผูน้ าท่ีสร้างค่านิยมร่วมกนัใหก้บัส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย โดยเนน้การใหบ้ริการ
ประชาชนตามแนวคิดของกรมการปกครอง คือ หนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง คือ ท าใหป้ระชาชนทุกขน์อ้ยลง สุข
มากข้ึน 
                ปัจจยัดา้นบุคลากร เป็นทั้งแข็งและจุดอ่อนไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน การมีจิตบริการ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ และ
จ านวน แต่มีจ านวนมาเพียงพอเพราะมีนายทะเบียน และผูช่้วยนายทะเบียน 5 คน จึงเป็นจุดอ่อนของการ
ใหบ้ริการประชาชนได ้ 
จึงขอความร่วมมือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้ส านักทะเบียนทอ้งถ่ินมาตั้ง ณ ส านักทะเบียน
อ าเภอเพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน จึงท าใหมี้บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน ไดแ้ก่ ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน 
มาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ส านกัทะเบียนอ าเภอสนัทราย จึงยากต่อการก ากบั ดูแลการปฏิบติังาน 
 2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินงานของส านกัทะเบียนอ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) และแนวทางแกไ้ขเชิงกลยทุธ์ พบว่า มีทั้ง
ในส่วนท่ีเป็นโอกาสและปัญหาดงัน้ี 
               ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาส ไดแ้ก่ ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีดี 
ประชาชนสามารถใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อมารับบริการส านักทะเบียนอ าเภอสันทรายไดง่้าย 
และสะดวก และ การพฒันาส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย ไดรั้บ งบประมาณในการด าเนินการเพื่อยกระดบั
มาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนตามเกณฑป์ระเมินการขอรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการ
สะดวก (GECC) ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมการปกครอง 
              ปัจจยัท่ีเป็นปัญหา ไดแ้ก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส านกั
ทะเบียนอ าเภอสันทรายตอ้งด าเนินมาตรการตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นอ าเภอสันทรายเป็นอ าเภอก่ึงชนบท ก่ึงสังคมเมือง จึงมีประชากรท่ีมีความ
หลากหลาย และมีความตอ้งการดา้นการบริการแตกต่างกนั  
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 อีกทั้งงานดา้นทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชนเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของชาติ การใหบ้ริการจึงตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบอยา่ง
ละเอียด รอบคอบ  
 3. กลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑก์ารประเมิน
การขอรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค มาก าหนดเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัน้ี  
 1) กลยทุธ์เชิงรุก SO (Strengths – Opportunities) ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายสร้างกลยทุธ์ 
‚ช่องทางบริการหน่ึงต าบล หน่ึงช่องบริการ” เน่ืองจากส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายไดรั้บความร่วมมือ
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท้ีเป็นอย่างดี ส านักทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงมอบหมายงานดา้น
ทะเบียนราษฎรให้ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน อีกทั้งนายอ าเภอให้ความส าคญักบัการให้บริการประชาชนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ และการสร้างค่านิยมร่วมกนัในการให้บริการประชาชน ส านกัทะเบียนอ าเภอสัน
ทรายจึงมีการส ารวจความตอ้งการของประชาชน และรายงานให้นายอ าเภอรับทราบเป็นประจ าทุกวนั 
เพื่อใหท้ราบตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งตรงจุด และเป็นการก ากบั ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อีกทางดว้ย 
 2) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข WO (Weaknesses – Opportunities) เน่ืองจากอ าเภอสันทรายไม่สามารถก ากบั
ดูแลบุคลากรจากส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งครอบคลุม และงานดา้นทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวั
ประชาชนเป็นงานท่ีตอ้งพิจารณาดว้ยความรอบคอบ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ เพื่อให้การให้บริการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงวางแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนั โดยระบุการ
ใชเ้วลาในแต่ละขั้นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน  
 3) กลยทุธ์เชิงป้องกนั ST (Strengths – Threats) เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงตอ้งปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบ New 
Normal เพื่อลดการสัมผสั และลดระยะเวลาในการรวมกลุ่มกบัคนหมู่มากในการมาติดต่อราชการ ส านกั
ทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีมาสร้าง
นวตักรรมการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์  เช่น การจดัตั้ งเฟสบุคส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย 
เพื่อใหค้  าปรึกษาประชาชนแบบออนไลน์ ระบบส ารวจความตอ้งการของประชาชนผา่น QR CODE  ระบบ
ทะเบียนสองภาษา และระบบจองคิวล่วงหนา้แบบออนไลน์ อีกทั้งส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายจ าเป็นตอ้ง
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มีจุดตรวจคดักรองผูม้ารับบริการ ซ่ึงส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายไดรั้บความร่วมมือจากก านนั ผูใ้หญ่บา้น
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าจุดคดักรอง 
 4) กลยทุธ์เชิงรับ WT (Weaknesses – Threats) เน่ืองจากส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย เป็นส านกั
ทะเบียนแห่งแรกของจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดย้กระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑป์ระเมิน
การขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ทั้งส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย
และส านักทะเบียนจงัหวดัเชียงใหม่จึงขาดประสบการณ์ และแนวทางในการในการด าเนินการยกระดบั
มาตรฐานการให้บริการประชาชนฯ ส านักทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงใชก้ลยุทธ์ในการศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานขององคก์รอ่ืนท่ีสามารถยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ได ้และน ามาปรับใชก้บัส านกัทะเบียน
อ าเภอสนัทราย 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการศึกษาผูว้ิจยัสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงัน้ี สภาพแวดลอ้มภายในของส านกัทะเบียน
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นจุดแข็งต่อการการด าเนินงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  ได้แก่ 
โครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชา การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ นโยบาย แผนการด าเนินงาน ระบบ
การท างาน ขั้นตอนและกระบวนการท างาน ระบบการเงินและงบประมาณ การบริหารคน การติดต่อส่ือสาร 
ลกัษณะการท างานของผูน้ า บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า วิธีการและแนวทางการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
ค่านิยมร่วมกนั สภาพแวดลอ้มภายในของส านกัทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นจุดอ่อนต่อ
การการด าเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรอง
มาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ การ
ก ากบั ดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืน 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาสต่อการด าเนินงานของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ในการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนตามเกณฑป์ระเมินการขอรับรองมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC)ไดแ้ก่ ระบบขนส่งสาธารณะท่ีดี งบประมาณ  
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 ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ในการ
ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ไดแ้ก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ความ
หลากหลายของประชากร และกฎ ระเบียบอยา่งเคร่งครัด  
 กลยทุธ์ในการด าเนินงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการประชาชนตามเกณฑก์ารประเมินการ
ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ของส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค มาก าหนดเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัน้ี  
 1) กลยทุธ์เชิงรุก SO (Strengths – Opportunities) ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายสร้างกลยทุธ์ 
‚ช่องทางบริการหน่ึงต าบล หน่ึงช่องบริการ” เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และการสร้างค่านิยมร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานในอ าเภอสันทราย ในการให้บริการประชาชน ส านักทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงมีการ
ส ารวจความตอ้งการของประชาชน และรายงานให้นายอ าเภอรับทราบเป็นประจ าทุกวนั เพื่อให้ทราบ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งตรงจุด และเป็นการก ากบั ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกทางดว้ย 
 2) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข WO (Weaknesses – Opportunities) เพื่อใหก้ารใหบ้ริการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงวางแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนั โดยระบุการใชเ้วลาในแต่ละ
ขั้นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน  
 3) กลยทุธ์เชิงป้องกนั ST (Strengths – Threats) เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 ส านกัทะเบียนอ าเภอสันทรายจึงตอ้งปรับรูปแบบการใหบ้ริการเป็นแบบ New Normal ส านกั
ทะเบียนอ าเภอสนัทรายจึงสร้างนวตักรรมการใหบ้ริการประชาชนแบบออนไลน์  
 4) กลยทุธ์เชิงรับ WT (Weaknesses – Threats) ส านกัทะเบียนอ าเภอสนัทรายใชก้ลยทุธ์ในการศึกษา
แนวทางการด าเนินงานขององค์กรอ่ืนท่ีสามารถยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์
ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) ได ้และน ามาปรับใชก้บั
ส านกัทะเบียนอ าเภอสนัทราย  
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ข้อเสนอแนะ 
          จากผลการวิจยั ผูศึ้กษาวิจยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานยกระดบัการบริการ ดงัน้ี 
           1. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนจงัหวดัควรมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนในการยกระดบัมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก 
(GECC) เพื่อเป็นแนวปฏิบติัให ้
ส านกัทะเบียนอ่ืนๆทัว่ประเทศ น าไปใชใ้นการด าเนินงานเพื่อยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการไดม้ากข้ึน 

2. รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณในการยกระดบัมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์
ประเมินการขอรับรองมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง ไม่
จดัสรรเพียงแต่หน่วยงานท่ีผ่านการประเมินการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (GECC) เท่านั้น 
เน่ืองจากหน่วยงานบางแห่งอาจมีบุคลากรและศกัยภาพมากเพียงพอ แต่ไม่มีงบประมาณ 
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การจัดการความขดัแย้งระหว่างผู้ถือครองเอกสารสิทธิทีด่นิและหน่วยงานของรัฐ ใน
กรณกีารรุกล า้กว๊านพะเยา จังหวดัพะเยา 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและหน่วยงานของรัฐ ในกรณี
การรุกล ้ากวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ กระบวนการขั้นตอนใน
การจดัการความขดัแยง้ และผลท่ีเกิดข้ึนรวมถึงแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงปรับปรุงการจดัการความขดัแยง้ใน
มุมมองของหน่วยงานของรัฐ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิด โดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย และ
ผูท่ี้มีอ  านาจหนา้ท่ีในการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ รวมถึงผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ในพื้นท่ี
กว๊านพะเยา จากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบว่า (1) ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ เกิดจากแนวเขตกว๊านพะเยา
ตามแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตตท่ี์ดินหวงห้ามบริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอพะเยา จงัหวดั
เชียงราย พุทธศกัราช 2482 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตตท่ี์ดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทอ้งท่ีอ าเภอ
พะเยา จงัหวดัเชียงราย พุทธศกัราช 2482 ไม่ชดัเจน ,เจา้หน้าท่ีของรัฐอาศยัช่องว่างแนวเขตกว๊านพะเยาไม่
ชดัเจนท าการออกเอกสารสิทธิท่ีดินใหแ้ก่เอกชน ,ผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินไม่สามารถเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดิน
ได ้,หน่วยงานราชการไม่สามารถพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้ าในกว๊านพะเยา ,หน่วยงานราชการไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาการบุกรุกกวา๊นพะเยาตามขอ้ร้องเรียน กระบวนการขั้นตอนประกอบไปดว้ย การแกไ้ขปัญหา
โดยใชห้ลกัรัฐศาสตร์ และการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกันิติศาสตร์ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการความขดัแยง้ในมุมมอง
ภาครัฐประกอบไปดว้ย เอกสารสิทธิท่ีดินถูกเพิกถอน ,รัฐสูญเสียผลประโยชน์ ,ราษฎรในพื้นท่ีเกิดการร้องเรียน
หรือการต่อตา้น ,เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนในการออกเอกสารสิทธิท่ีดินถูกด าเนินคดีอาญา/ตอ้งโทษทางวินยั/หน่วยงานตน้
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สังกดัเรียกให้ชดใช้เงินคืน แนวทางการแกไ้ขปรับปรุงการจดัการความขดัแยง้ในมุมมองภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงาน
ราชการเร่งรัดการด าเนินการตรวจสอบแนวเขตกวา๊นพะเยา ,(2) เพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินในส่วนท่ีออกทบักวา๊นพะเยา
บริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรือท่ีราษฎรประกอบอาชีพการประมง ,(3) ท าความเขา้ใจแนวทางการจดัการปัญหา          
ใหร้าษฎร 
 

ค าส าคญั : การจดัการความขดัแยง้ ,สิทธิการถือครองท่ีดิน ,กวา๊นพะเยา 
 

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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บทน า 
 กว๊านพะเยา เป็นแหล่งกกัเก็บน ้ าซ่ึงไหลมาตามสายน ้ าธรรมชาติในพื้นท่ีตน้น ้ า เป็นแหล่งน ้ าจืด                                
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ มีเน้ือท่ี 12,831 – 1 – 26.6 ไร่ พื้นท่ีรับน ้ าฝน 1,464 ตาราง
กิโลเมตร ความจุเก็บกกัน ้ า 33.84 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงกว๊านพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็น
ท่ีดินสาธารณสมบติัของแผน่ดินโดยการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตตท่ี์ดินหวงหา้มบริเวณกวา๊นพะเยา 
อ าเภอพะเยา จงัหวดัเชียงราย พุทธศกัราช 2482 และการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตตท่ี์ดินในบริเวณท่ี
ท่ีจะเวนคืน ในทอ้งท่ีอ าเภอพะเยา จงัหวดัเชียงราย พทุธศกัราช 2482  
 กว๊านพะเยาประสบปัญหาอนัส่งผลกระทบต่อการพฒันามากมาย อาทิ มีสภาพต้ืนเขิน ปัญหาการ
ขยายตวัของวชัพืช หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและตอ้งการเพิ่มปริมาณการกกั
เก็บน ้ าในกว๊านพะเยาให้มากข้ึนแต่การพฒันากว๊านพะเยาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก เน่ืองจากประสบปัญหาส าคญัคือมีเอกชนบุกรุกและเขา้ครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีกว๊านพะเยา 
โดยเอกชนถือครองเอกสารสิทธิท่ีดินซ่ึงออกจากหน่วยงานของราชการซ่ึงในปี พ.ศ. 2545 ส านกังานท่ีดิน
จงัหวดัพะเยา  ไดท้  าการส ารวจรังวดัจดัท าแผนท่ีแสดงแนวเขตในมาตราส่วน 1:4000 โดยใชว้ิธีครอบรูป
แผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2482 ไดเ้น้ือท่ีกว๊านพะเยาประมาณ 16,612 ไร่ 1 งาน 41.7 ตารางวา 
หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) เลขท่ี พย 0149 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2540 เน้ือท่ี 13,831 – 1 – 26.6 
ไร่ มีการบุกรุกเน้ือท่ีประมาณ 3,741 ไร่ - งาน  - 15.1 ตารางวา เอกสารสิทธิท่ีดินจ านวน 963 แปลง แบ่งเป็น
โฉนดท่ีดินจ านวน 838 แปลง และน.ส. 3 ก. จ านวน 125 แปลง ส่งผลให้เอกชนจึงมีสิทธิครอบครองท่ีดิน
ทบัท่ีดินกว๊านพะเยาโดยชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจาก เอป็นเอกสารสิทธิท่ีดินซ่ึงออกโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/
หน่วยงานของรัฐ ท าให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลรักษากว๊านพะเยา ไม่สามารถท าการ
พฒันาหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดเ้ท่าท่ีควร  
 จงัหวดัพะเยา ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากราษฎรในพื้นท่ีขอให้ตรวจสอบกรณีมีการบุกรุกและมีการถม
ดินบริเวณท่ีดินกว๊านพะเยามาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 แต่ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน
ดงักล่าวไดม้าจนถึงปัจจุบนั โดยมีสาเหตุท่ีส าคญัคือ ในแผนท่ีแนบทา้ยประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตต์ท่ีดินหวงห้ามบริเวณกว๊านพะเยา อ าเภอพะเยา จังหวดัเชียงราย พุทธศักราช 2482 และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตตท่ี์ดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทอ้งท่ีอ าเภอพะเยา จงัหวดัเชียงราย พุทธศกัราช 2482 
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ระบุไวแ้ต่เพียงว่าแต่ละทิศติดกบัสถานท่ีใดแต่ไม่ไดร้ะบุตวัเลขพิกดัท่ีชดัเจน ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไปสถานท่ีท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ต่ละทิศไดมี้การเปล่ียนช่ือเปล่ียนต าแหน่งไป ประกอบกบัระยะเวลาท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสอง
ฉบบัไดมี้ผลบงัคบัใช้ (วนัท่ี 23 มกราคม 2482) จนถึงเวลาท่ีไดมี้การร้องเรียน/ร้องทุกข์ในปี พ.ศ. 2538 
ระยะเวลาไดล่้วงผ่านมาแลว้ประมาณ 56 ปี และสภาพท่ีดินส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงสภาพ บางพื้นท่ีมี
บุคคลเขา้ไปยึดถือครอบครอง ดงันั้น การสืบหาขอ้เทจ็จริงประกอบกบัการสอบถอ้ยค าผูรู้้เห็นความเป็นมา
จึงเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  
 ดงันั้น เม่ือแนวเขตกว๊านพะเยาตามแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสองฉบบัไม่สามารถ
ทราบแนวเขตท่ีขดัเจนได ้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอาศยัอ านาจตามความในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
ว่าดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2547 จึงมีการ
แก้ไขปัญหาการพิสูจน์สิทธิการได้ครอบครองหรือการได้มาของท่ีดินระหว่างรัฐและเอกชนโดย
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ี ดินของรัฐจังหวัดพะเยา  (กบร.จังหวัดพะเยา)  และ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) 
จงัหวดัพะเยา จึงไดต้รวจสอบและพิสูจน์แนวเขตกวา๊นพะเยาตามแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสอง
ฉบบั จนถึงปัจจุบนักย็งัไม่สามารถหาแนวเขตท่ีดินท่ีชดัเจนได ้ดงันั้น เอกชนผูค้รอบครองเอกสารสิทธิท่ีดิน
จ านวน 963 แปลง จึงถือไดว้่าออกมาโดยชอบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่สามารถท าการ
เพิกถอนเอกสารสิทธิดงักล่าวตามความในประมวลกฎหมายท่ีดินได ้และเอกชนผูค้รอบครองเอกสารสิทธิ
ท่ีดินกไ็ม่สามารถเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวได ้เพราะหากมีการเขา้ท าประโยชน์ราษฎรในพื้นท่ีจะท า
การร้องเรียนและต่อตา้นการท าประโยชน์ดงักล่าว ประกอบกบัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถ
พฒันาหรือแกไ้ขปัญหาต้ืนเขินหรือปัญหาการขยายตวัของวชัพืชในกวา๊นพะเยาได ้ก่อให้เกิดความขดัแยง้
ระหว่างเอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิดินกบัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเสมอมา เน่ืองจาก มีอ านาจหนา้ท่ี
ทั้งในมิติการดูแลรักษากวา๊นพะเยาไม่ใหถู้กบุกรุก มิติการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกวา๊นพะเยา 
รวมถึงมิติการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนในกว๊านพะเยา ดงันั้น  ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการ
วิจยัในคร้ังน้ีอาจท าให้คน้พบแนวทางการจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและ
หน่วยงานของรัฐ และสามารถน าไปปรับใชก้บัการจดัการความขดัแยง้หรือการท างานของหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนๆในเร่ืองลกัษณะเดียวกนัต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและหน่วยงานของ

รัฐ 
2. เพื่อศึกษากระบวนการ ขั้นตอน การจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและ

หน่วยงานของรัฐ  
3. เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการความขดัแยง้เป็นในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุง การจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิ

ท่ีดินและหน่วยงานของรัฐ ในมุมมองของหน่วยงานของรัฐ 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงแสดงถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ,วิธีการจดัการความขดัแยง้ ,ผล
ของความขัดแยง้ และแนวทางการจัดการ/ปรับปรุงแก้ไข โดยนายธีระพนัธ์ วงค์วิลาศ (ผูว้ิจัย) เป็น
ผูอ้อกแบบกรอบแนวคิดการวิจยัดงักล่าว 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. แนวคดิเกีย่วกบัที่สาธารณประโยชน์ 
 ความหมายของท่ีสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1304 หมายถึง 
ท่ีดินซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินรวมถึงสินทรัพยทุ์กชนิดท่ีใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะหรือสงวนไว้
เพื่อประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น (1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืน หรือทอดท้ิง หรือ
กลบัมาเป็นของแผน่ดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน (2) ทรัพยสิ์นส าหรับพลเมืองใช้ (3) ทรัพยสิ์นใช้
เพื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ  
 การดูแลรักษาท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวง มหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมท่ีดิน จงัหวดั นายอ าเภอ  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีหน้าท่ีควบคุม ก ากบัดูแล 
และคุม้ครองท่ีดินสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของ
ตนตามท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้ (ส านกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน,2550) 
 ผูบุ้กรุกท่ีดินของรัฐ คือ ผูท่ี้เขา้ไปยดึถือ ครอบครอง หรือกระท าการใดใหเ้ป็นการท าลาย หรือท าให้
เส่ือมในท่ีดิน รวมถึงท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเป็นอนัตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน ถือเป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายฐาน
ความผดิตามมาตรา 9 ,108 และ 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 และหากพบว่ามีการกระท าท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหาย ท าลาย หรือท าใหเ้ส่ือมสภาพ แก่ท่ีดินสาธารณะยงัมีความผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 360 
 1.1 แนวทางการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในท่ีดินของรัฐ 
,คณอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
 (1) เร่งรัดส ารวจและจดัท าแนวเขตท่ีดินของรัฐ รวมทั้งข้ึนทะเบียนท่ีดินสาธารณะหรือหนังสือ
ส าคญัส าหรับท่ีดินของรัฐ รวมถึงลงโทษเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบท่ีทุจริต 

(2) จดัการวางแผนการใชท่ี้ดินของรัฐ ,ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชท่ี้ดินของรัฐแก่เจา้หนา้ท่ี ประชาชน 
นิสิต นกัศึกษา ,จดัใหมี้แผนการประชาสัมพนัธ์รณรงคก์ารอนุรักษท่ี์ดินของรัฐ ,จดัท าแผนท่ีแสดงภาพ และ
ประเภทท่ีดินของรัฐ และเร่งรัดการออกหนังสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงในท่ีดินสาธารณประโยชน์ประเภท
สงวนไวฯ้ และประเภทส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั 

(3) เร่งรัดออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรท่ีพิสูจน์แลว้ว่าครอบครองท าประโยชน์มาก่อนเป็นท่ีดิน
ของรัฐฐ หากอยู่นอกแนวเขตก็ให้ออกเอกสารสิทธิให้ราษฎรต่อไป ,ไม่ควรให้หน่วยงานของรัฐเอกสาร
สิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินแก่ผูท่ี้บุกรุก ,ท่ีดินของรัฐท่ีมีผูบุ้กรุกครอบครอง และรัฐไม่มีความจ าเป็น
จะตอ้งสงวนหวงา้มอีก ให้ด าเนินการตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน ,ท่ีสาธารณประโยชน์ ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
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เส่ือมโทรม ท่ีมีผูบุ้กรุกครอบครองท าประโยชน์ แต่ไม่ไดป้ระกาศเขตปฏิรูปท่ีดินให้ด าเนินการ เช่า หรือ 
อนุญาตโดยเสียค่าตอบแทน  

2. แนวคดิการจัดการความขัดแย้ง 
 ความขดัแยง้เกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีตอ้งการท าใหต้นเองส าเร็จตามความตอ้งการของตนเอง
ปะทะกบัการต่อตา้นของอีกฝ่ายหน่ึงหรืออีกหลายๆ กลุ่ม และความขดัแยง้เป็นผลมาจากการมีทรัพยากร
หรือมีรางวลัอย่างจ ากดั ซ่ึงการท่ีบุคคลหน่ึงประสบความส าเร็จตามตอ้งการ แต่อีกบุคคลหน่ึงไม่ส าเร็จ
ตามท่ีต้องการ โดยการด าเนินการอยู่ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด  แมกซ์  เวเบอร์ (พระเกียรติศักด์ิ                
ม่วงมิตร, 2545) 
 2.1 มานิดา บุญจ าเนียร (2557) (อา้งใน : อุทยั หิรัญโต ,2523:218) ไดช้ี้ให้เห็นว่าสาเหตุท่ีท าให้
มนุษยข์ดัแยง้กนั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการคือ 
      (1) ความคิดเห็น ความคิดเห็นท่ีตรงกนัของบุคคลจะช่วยให้บุคคลคบคา้สมาคมกนั ไดอ้ย่าง
ราบร่ืน แต่ถา้ความคิดเห็นไม่ลงรอยกนัและฝ่ายหน่ึงไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกตอ้ง ความ
ขดัแยง้กจ็ะเกิดข้ึน 
          (2) แนวทางปฏิบติั ผูท่ี้มีแนวความคิดเห็นอยา่งเดียวกนั ยอ่มจะร่วมงานกนัได ้แต่แนวทางปฏิบติั
ย่อมจะแตกต่างกนั เพราะการท างานส าเร็จตามเป้าหมาย ทุกคนย่อมแสวงหาหนทางปฏิบติัท่ีตนคิดว่า
เหมาะสม คนท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัในหลกัการ อาจไม่เห็นดว้ยกบัวิธีปฏิบติัของอีกฝ่ายหน่ึงก็ได ้ความ
ขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนจากเหตุน้ีไดอี้กทางหน่ึง 
             (3) ผลประโยชน์ คือส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการหรือความพอใจของแต่ละคนความขดัแยง้กนัเพราะ
ผลประโยชน์มองเห็นไดช้ดัเจนและเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด ผลประโยชน์เป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 2.2 ลกัษณะของความขดัแยง้ คือ จะมีบุคคลหรือฝ่ายอยา่งนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่สองฝ่ายมาเก่ียวพนัซ่ึงกนั
และกนั โดยมีเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม และมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในลกัษณะของการ ข่มขู่ กดดนัฝ่าย
ตรงขา้ม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงชยัชนะ ในขณะเดียวกนัแต่ละฝ่ายก็พยายามสร้างสภาวะในลกัษณะท่ีตอ้งการให้
ฝ่ายของตนเหนือกวา่อีกฝ่ายหน่ึง เทพพนม เมืองแมน (2540: 15) (อา้งใน : มานิดา บุญจ าเนียร ,2557)  
  2.3 แนวคิดการจดัการความขดัแยง้ 
 Mary Parker Follett (1967, อา้งใน : นางสาวเอมอร  สุขสวสัด์ิอ านวย ,2554) (อา้งถึง :                  
เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ,2534) ไดเ้สนอวิธีจดัการความขดัแยง้ไว ้3 วิธี คือ 
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   (1) การเอาชนะ เป็นแนวทางท่ีมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะ อีกฝ่ายจะแพ ้โดยเป็นวิธีการง่ายแต่ไดผ้ลนอ้ย
ท่ีสุด 
  (2) การประนีประนอม เป็นแนวทางท่ีต่างฝ่ายต่างลดความตอ้งการของตนเองลง โดยทั้งสองฝ่าย
ไดรั้บความตอ้งการในจุดท่ีพอดีกนั ต่างไม่ไดรั้บเตม็ความตอ้งการท่ีคาดหวงั 
  (3) การบูรณาการ เป็นแนวทางท่ีสองฝ่ายหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ร่วมกนั ต่างฝ่าย
ต่างยอมรับไดถึ้งผลท่ีเกิดข้ึน เป็นแนวทางท่ีท าใหค้วามขดัแยง้หายไป 
 

วธีิการวจิยั 
 ในการศึกษาเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีการรุกล ้ากวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นการศึกษาโดยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open - End) โดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในท่ีดินของรัฐจงัหวดัพะเยาและคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
และผูท่ี้มีอ  านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาท่ีดินสาธารณประโยชน์ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนด รวมถึงผูท่ี้มี
ประสบการณ์และองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ของเอกชนท่ีบุกรุกกว๊านพะเยา โดยมีผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจ านวน 10 คน ประกอบกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร แลว้น าขอ้มูลมาตีความและสรุปใน
รูปแบบการพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา โดยเป็นการศึกษาแนวทางการจดัการความขดัแยง้ใน
มุมมองของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในเบ้ืองตน้ (ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ) มีดงัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและหน่วยงานของรัฐ   เกิดจาก
แนวเขตกว๊านพะเยาตามแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสองฉบบัไม่ชดัเจน ,เจา้หนา้ท่ีของรัฐอาศยั
ช่องว่างแนวเขตกว๊านพะเยาไม่ชดัเจนท าการออกเอกสารสิทธิท่ีดินให่แก่เอกชน ,ผูถื้อครองเอกสารสิทธิ
ท่ีดินไม่สามารถเขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินได ้เพราะ ถูกร้องเรียนและต่อตา้นจากราษฎรในพื้นท่ี ,หน่วยงาน
ของรัฐไม่สามารถพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้ าในกว๊านพะเยา ,หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกกวา๊นพะเยาตามขอ้ร้องเรียน  
 2. การจดัการความขดัแยง้ มีกระบวนการขั้นตอนประกอบไปดว้ย (1) การแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
รัฐศาสตร์ ไดแ้ก่ 1. พิสูจน์สิทธิการไดม้าท่ีดินระหว่างรัฐกบัผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน ,2. ถอนสภาพท่ีดิน
สาธารณสมบติัของแผน่ดินแลว้ใหสิ้ทธิผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน  ,3. เพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินของผูถื้อ
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ครองเอกสารสิทธิท่ีดิน ,4. หลงัจากมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินให้บุคคลผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าวได้
อยูอ่าศยัหรือใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราว ,5. จดัหาท่ีดินแปลงใหม่ใหผู้ถื้อครองเอกสารสิทธิ
ท่ีดินซ่ึงเอกสารสิทธิท่ีดินถูกเพิกถอน และ (2) การแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกันิติศาสตร์ ไดแ้ก่ 1. ร้องทุกข์
กล่าวโทษด าเนินคดีแก่ผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน 2. ร้องทุกขก์ล่าวโทษด าเนินคดีแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีน า
ท่ีดินกวา๊นพะเยาไปออกเอกสารสิทธิท่ีดินใหแ้ก่เอกชน 
 3. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการความขดัแยง้ในมุมมองภาครัฐประกอบไปดว้ย (1) การพิสูจน์สิทธิการ
ไดม้าท่ีดินระหว่างรัฐกบัผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน อาจท าให้บางแปลงเป็นเอกสารสิทธิท่ีไดม้าก่อนการ
เป็นท่ีดินของรัฐ(กว๊านพะเยา) แปลงท่ีไดม้าหลงัการเป็นท่ีดินของรัฐถูกเพิกถอนตามประมวลกฎหมาย    
ท่ีดิน, (2). ถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบติัของแผ่นดินแลว้ให้สิทธิผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน ท าให้รัฐ
สูญเสียผลประโยชน์(ท่ีดินสาธารณประโยชน์) /สูญเสียแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ า /พื้นท่ีประกอบอาชีพการ
ประมงพื้นบา้นลดลง /ราษฎรในพื้นท่ีเกิดการร้องเรียนหรือการต่อตา้น /เจา้หน้าท่ีรัฐถูกร้องเรียนหรือ
ด าเนินคดีโดยราษฎรในพื้นท่ี, (3) การเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินของผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน ท าให้
เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนในการออกเอกสารสิทธิท่ีดินถูกด าเนินคดีอาญา/ตอ้งโทษทางวินัย/หน่วยงานตน้สังกดั
เรียกใหช้ดใช ้เงินคืน, (4) หลงัจากมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินใหบุ้คคลผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าวไดอ้ยู่
อาศยัหรือใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราว ท าให้เกิดการไม่ยอมรับของผูถื้อครองเอกสารสิทธิ
ท่ีดิน /ผูถื้อครองเอกสารสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง /เจา้หนา้ท่ีรัฐถูกผูถื้อครอง
เอกสารสิทธิฟ้องร้องคดีอาญาและโทษทางวินัย  /ผูถื้อครองเอกสารสิทธิฟ้องร้องไปยงัศาลปกครอง ,           
(5) จดัหาท่ีดินแปลงใหม่ให้ผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินซ่ึงเอกสารสิทธิท่ีดินถูกเพิกถอน ท าให้รัฐสูญเสีย
งบประมาณแผน่ดินจ านวนมาก /เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนในการออกเอกสารสิทธิท่ีดินถูกด าเนินคดีอาญา/ตอ้งโทษ
ทางวินยั/หน่วยงานตน้สังกดัเรียกใหช้ดใชเ้งินคืน /ผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือ
ค่าเสียโอกาสจากหน่วยงานของรัฐ, (6) การร้องทุกขก์ล่าวโทษด าเนินคดีแก่ผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน ท า
ใหผู้ถื้อครองเอกสารสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง /เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนในการออก
เอกสารสิทธิท่ีดินถูกด าเนินคดีอาญา/ตอ้งโทษทางวินยั/หน่วยงานตน้สังกดัเรียกให้ชดใชเ้งินคืน /ผูถื้อครอง
เอกสารสิทธิฟ้องร้องไปยงัศาลปกครอง , (7) ร้องทุกขก์ล่าวโทษด าเนินคดีแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีน าท่ีดิน
กว๊านพะเยาไปออกเอกสารสิทธิท่ีดินให้แก่เอกชน ท าให้เจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งรับโทษคดีอาญา/โทษทาง
วินยั/ความรับผิดทางแพ่ง /เอกสารสิทธิท่ีดินอาจถูกเพิกถอนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน /ผูถื้อครองเอกสาร
สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง /ผูถื้อครองเอกสารสิทธิฟ้องร้องไปยงัศาลปกครอง 
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 4. แนวทางการแกไ้ข ปรับปรุง การจดัการความขดัแยง้ในมุมมองภาครัฐ (1) หน่วยงานของรัฐเร่งรัด
การด าเนินการตรวจสอบแนวเขตกวา๊นพะเยาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งสองฉบบั, (2) เพิกถอนเอกสารสิทธิ
ท่ีดินในส่วนท่ีออกทับกว๊านพะเยาในบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรือพื้นท่ีท่ีราษฎรประกอบอาชีพการ     
ประมง, (3) ท าความเขา้ใจแนวทางการจดัการปัญหาให้ราษฎรในพื้นท่ีรับทราบเพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ไม่ใหเ้กิดการร้องเรียนในภายหลงั 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการศึกษาในเบ้ืองตน้พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสาร
สิทธิท่ีดินกบัหน่วยงานของรัฐเกิดจากการท่ีแนวเขตของกวา๊นพะเยาตามแผนท่ีแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาฯ 
ทั้งสองฉบบัไม่ชดัเจน ท าให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชช่้องว่างดงักล่าวในการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน เม่ือพิจารณา
แลว้จะเห็นไดว้่า ความขดัแยง้ระหว่างเอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินกบัหน่วยงานของรัฐมีสาเหตุของ
ความขดัแยง้กนัในดา้นผลประโยชน์ ซ่ึงเอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินก็ตอ้งการเขา้ไปท าประโยชน์
หรือพฒันาท่ีดินของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่กลบัถูกราษฎรในพื้นท่ีต่อตา้นหรือร้องเรียน แต่
หน่วยงานของรัฐก็ตอ้งการเขา้ไปพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการน ้ าในกว๊านพะเยาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์มิให้มีการบุกรุกยึดถือครอบครองโดย
เอกชน และอ านาจหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนหรือแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนระหว่างเอกชนผูถื้อครอง
เอกสารสิทธิท่ีดินกบัราษฎรในพื้นท่ีใหไ้ดข้อ้ยติุ ซ่ึงผลประโยชน์ระหว่างเอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน
กบัหน่วยงานของรัฐต่างฝ่ายต่างตอ้งการรักษาผลประโยชน์ของตนไว ้จึงเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน์ตามท่ี มานิดา บุญจ าเนียร (2557)  (อา้งใน : อุทยั หิรัญโต,2523:218) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าสาเหตุท่ีท า
ให้มนุษยข์ดัแยง้กนั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ คือ ‚ผลประโยชน์ คือส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการหรือความ
พอใจของแต่ละคนความขดัแยง้กนัเพราะผลประโยชน์มองเห็นไดช้ดัเจนและเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัมาก
ท่ีสุด ผลประโยชน์เป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและ
การเมือง” ทั้งน้ี กระบวนการ ขั้นตอน ในการจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและ
หน่วยงานของรัฐกรณีกวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา ซ่ึงประกอบไปดว้ย1. พิสูจน์สิทธิการไดม้าท่ีดินระหว่างรัฐ
กับผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน , 2. ถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบติัของแผ่นดินแลว้ให้สิทธิผูถื้อครอง
เอกสารสิทธิท่ีดิน , 3. ให้สิทธิแก่ผูมี้เอกสารสิทธิท่ีไดม้าก่อนท่ีดินของรัฐ หรือเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดิน
ของผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินท่ีไดม้าหลงัการเป็นท่ีดินของรัฐ , 4. หลงัจากมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ท่ีดินใหบุ้คคลผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าวอยูอ่าศยัหรือใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราว , 5. จดัหา
ท่ีดินแปลงใหม่ใหผู้ถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินซ่ึงเอกสารสิทธิท่ีดินถูกเพิกถอน เป็นแนวทางท่ีไดด้ าเนินการ
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ตามแนวทางและมาตรการท่ีระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ.
2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 ไดก้ าหนดไว ้(ปัจจุบนัถ่ายโอนอ านาจมาเป็นของคณะอนุกรรมการ
พิ สูจน์ สิท ธิใน ท่ี ดินของ รัฐ  (คพร .จังหวัด ) )  ประกอบกับแนวปฏิบัติตามหนัง สือส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ ท่ี นร 1600/211 ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นแนวทางแกไ้ข
ปัญหาตามแนวคิดเก่ียวกบัท่ีดินสาธารณประโยชน์แลว้ อน่ึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ ขั้นตอนกาจดัการ
ความขดัแยง้สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการความขดัแยง้ท่ี Mary Parker Follett (1967, อา้งใน : นางสาวเอม
อร  สุขสวสัด์ิอ านวย, 2554) (อา้งถึง :  เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ,2534) ไดเ้สนอวิธีจดัการความขดัแยง้ไว ้3 วิธี 
คือ ‚ (1) การเอาชนะ , (2) การประนีประนอม และ (3) การบูรณาการ ประกอบไปดว้ย 1. การเอาชนะ โดย
เอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินชนะ(Win) แต่หน่วยงานของรัฐแพ(้Lose) ไดแ้ก่ (1) ผลการพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองท่ีดินของรัฐ ปรากฏว่าเอกชนไดค้รอบครองท าประโยชน์ก่อนการเป็นท่ีดินของรัฐกว๊าน
พะเยา (ก่อนปี พ.ศ.2482) และ (2) ถอนสภาพท่ีดินสาธารณสมบติัของแผน่ดินแลว้ใหสิ้ทธิผูถื้อครองเอกสาร
สิทธิท่ีดิน เพราะ รัฐจะสูญเสียท่ีดินของรัฐใหแ้ก่เอกชน ,2. การเอาชนะ โดยหน่วยงานของรัฐชนะ(Win) แต่
เอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินแพ(้Lose) ประกอบไปดว้ยแนวทางการจดัการความขดัแยง้ ไดแ้ก่ (1) ผล
การพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของรัฐ ปรากฏว่าเอกชนไดค้รอบครองท าประโยชน์หลงัการเป็นท่ีดิน
ของรัฐกวา๊นพะเยา (หลงัปี พ.ศ.2482) , 3. แพท้ั้งสองฝ่าย โดยหน่วยงานของรัฐแพ ้(Lose) และเอกชนผูถื้อ
ครองเอกสารสิทธิแพ(้Lose) ไดแ้ก่ (1) ผลการพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของรัฐ ปรากฏว่าเอกชนได้
ครอบครองท าประโยชนห์ลงัการเป็นท่ีดินของรัฐกวา๊นพะเยา (หลงัปี พ.ศ.2482) นอกจากน้ี เอกชนผูถู้กเพิก
ถอนเอกสารสิทธิท่ีดินฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้พิพากษาเก่ียวกบัการใช้ดุลพินิจเพิกถอนหรือ
คดัคา้นการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน รวมไปถึงใชสิ้ทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อหน่วยงานท่ีออกเอกสารสิทธิ
ท่ีดิน แมว้า่รัฐอาจจะไดท่ี้ดินกลบัคืนแต่กมี็ภาระของหน่วยงานของรัฐซ่ึงตอ้งฟ้องร้องไล่เบ้ียเจา้หนา้ท่ีเพือ่ให้
ชดใช้ค่าเสียหายแทนรัฐ รวมถึงด าเนินการทางวินัยหรืออาญา ท าให้หน่วยงานของรัฐสูญเสียเวลาและ
งบประมาณแผน่ดิน และ (2) การพิจารณาร้องทุกขก์ล่าวโทษด าเนินคดีแก่ผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดิน หรือ
ผูบุ้กรุกโดยไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดิน เพราะ ไม่ว่าศาลจะพิจารณาพิพากษาใหห้น่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี 
หรือพิพากษายกฟ้อง จะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย เช่น หากหน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดียอ่มท าให้
ประชาชนสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์ อาจตอ้งโทษกฎหมายอาญา และตอ้งยนิยอมออกไปจากท่ีดินพร้อมกบั
ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด อนักระทบต่อการใชชี้วิตและความเป็นอยูข่องครอบครัว อน่ึง หากพิพากษายก
ฟ้องอาจท าใหเ้อกชนใชสิ้ทธิฟ้องกลบัเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องร้องใหด้ าเนินการทางวินยัหรือคดีอาญา
แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในหน่วยงานของรัฐ หรือพื้นท่ีกวา๊นพะเยาอาจมีการลงทุนก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือ
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อาคารเพื่อลงทุนด้านการท่องเท่ียว ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในอนาคตได้ , 4. การ
ประนีประนอม โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินต่างฝ่ายต่างลดความตอ้งการ
ของตนเองลง และทั้งสองฝ่ายไม่ไดรั้บผลเตม็ความตอ้งการ (WIN/WIN) ไดแ้ก่ (1) หลงัจากมีการเพิกถอน
เอกสารสิทธิท่ีดินให้บุคคลผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าวอยู่อาศยัหรือใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการ
ชัว่คราว โดยเอกชนจะไม่ไดเ้อกสารสิทธิและรัฐจะเสียท่ีดินของรัฐให้แก่เอกชน แต่เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ี
ไม่ตอ้งด าเนินร้องทุกขค์ดีแก่ผูบุ้กรุก และรัฐไม่ถูกต่อตา้นหรือยงัคงไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากราษฎรอยู ่
และ 5. การบูรณาการ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินต่างฝ่ายต่างหาทางออกท่ี
ดีท่ีสุดร่วมกนั (Integration) ไดแ้ก่ จดัหาท่ีดินแปลงใหม่ใหผู้ถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินซ่ึงเอกสารสิทธิท่ีดิน
ถูกเพิกถอน ซ่ึงราษฎรยงัคงมีท่ีดินครอบครองท าประโยชน์ และรัฐสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใน
พื้นท่ีได ้อีกทั้ง การใชท่ี้ดินกว๊านพะเยาจะถูกใชใ้ห้ตรงตามวตัถุประสงคก์ารหวงห้าม(เพื่อประโยชน์การ
เพาะพนัธ์สัตวน์ ้ า) ทั้งน้ี ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของเอมอร  สุขสวสัด์ิอ านวย (2554) ซ่ึง
ศึกษาการจดัการความขดัแยง้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติของบา้นพรสวรรค ์ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขอ้คน้พบจากการวิจยัพบว่า ในช่วงระยะเวลาเร่ิมแรกของการเกิดปัญหาความขดัแยง้
ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การจดัการปัญหาของภาพรัฐมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ให้
ลดน้อยลง โดยใชก้ารประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชาวบา้น เพื่อใชว้ิธีประนีประนอมปัญหา
ระหวา่งกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมานิดา  บุญจ าเนียร (2557) ซ่ึงศึกษาการจดัการความขดัแยง้ใน
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติของพื้นท่ีหมู่ 9 บา้นแม่แมม ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขอ้
คน้พบจากการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพและผลของการจดัการความขดัแยง้ คือ ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่
ชุมชน ความร่วมมือทั้งของภาครัฐและชาวบา้นในพื้นท่ี และการใชก้ฎหมายป่าไมอ้ยา่งจริงจงั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 1. หน่วยงานของรัฐควรค านึงถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบในการเลือกใชแ้นวการจดัการความ
ขดัแยง้ แต่ละแนวทางใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2. กระบวนการพิสูจน์สิทธิการไดม้าของท่ีดินของรัฐซ่ึงด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการพิสูจน์
สิทธิในท่ีดินของรัฐจังหวดัพะเยาและคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ควรก าหนดเวลาการ



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 871 PSPARN 2022  

ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การพิสูจน์สิทธิเกิดความรวดเร็ว การแกไ้ขปัญหาระหว่างเอกชนผูถื้อ
ครองเอกสารสิทธิท่ีดินกบัหน่วยงานของรัฐจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. หน่วยงานของรัฐควรลงพื้นท่ีสร้างการรับรู้และความเขา้ใจถึงแนวทางการจดัการความขดัแยง้
ของภาครัฐใหแ้ก่ราษฎรผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินรุกล ้ากวา๊นพะเยา เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ของประชาชน และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการต่อตา้นหรือการร้องเรียนจากประชาชน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา การจดัการความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อครองเอกสารสิทธิท่ีดินและ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีการรุกล ้ากว๊านพะเยา จงัหวดัพะเยา ในคร้ังต่อไปควรศึกษาผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบต่อภาครัฐ ท่ีเกิดจากการพิสูจน์สิทธิการไดม้าของท่ีดินของรัฐซ่ึงด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
พิสูจน์สิทธิในท่ีดินของรัฐจงัหวดัพะเยาและคณอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิธนาคารออมสินของ
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินภาค 8 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ีงน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1)ศึกษาการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ 
ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจ้างเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพ
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 2) ศึกษาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประชาสัมพนัธ์ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารออมสิน ท่ีมีต่อการรับรู้ ความตระหนกั ของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดั
เชียงใหม่  3)วิเคราะห์ความแตกต่างของ การรับรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการ
เป็นสมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ของพนักงานและลูกจา้ง ท่ีเป็นและไม่ได้เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในเก็บขอ้มูลจากประชากร จ านวน 
466 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 250 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพแรงงานฯไดมี้การประชาสัมพนัธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินในระดับปานกลาง และมี
ความเห็นค่อนขา้งไปในแนวทางเดียวกนั ( x  = 3.39, S.D. =.932 )  การรับรู้ และตระหนกั เก่ียวกบัความ
จ าเป็นในการเป็นสมาชิกสหภาพฯของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง และพนกังานและลูกจา้งธนาคาร
ออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู้ ความตระหนักเก่ียวกับ
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ความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพฯสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

ค าส าคญั: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน, ความตระหนกัรับรู้, การประชาสมัพนัธ์ 
 

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 
 

บทน า 
การบริหารแรงงานสัมพนัธ ์หรือพนกังานสัมพนัธ์ จึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความไวว้างใจ (Trust) ระหว่างพนกังานและองคก์าร ผูบ้ริหารและหัวหน้างานทุกคน
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือม ใหท้ั้งสองฝ่ายสามารถมีช่องทางสร้างสัมพนัธ์
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ภาพท่ีดีต่อกัน โดยการน าระบบทวิภาคี ท่ีเน้นในเร่ืองการให้ข่าวสารขอ้มูล(Information) และการ
ปรึกษาหารือ(Consultation) กบัฝ่ายพนกังานให้มากท่ีสุด ใชว้ิธีการเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพื่อพูดคุย
หาทางออกร่วมกนั ในฐานะท่ีพนกังานและลูกจา้ง เป็นผูร่้วมงานท่ีมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั ส าหรับในการเขา้
ไปมีส่วนร่วมของฝ่ายพนักงานลูกจา้งในสถานประกอบ รูปแบบท่ีเป็นหลกัสากลคือ การจดัตั้งสหภาพ
แรงงานในสถานประกอบการ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนฝ่ายพนกังานลูกจา้ง  (ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยุธยา, 
2558) สหภาพแรงงาน (Trade Union)  ถือเป็นสถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนมาจากการรวมตวัของผูเ้ป็นพนกังานลูกจา้ง
ในสถานประกอบกิจการหน่ึงๆ ดว้ยความสมคัรใจ  เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างอ านาจในการ
ต่อรองของฝ่ายพนกังานลูกจา้งใหมี้อ านาจทดัเทียมกบัฝ่ายบริหาร(นายจา้ง) ท าใหฝ่้ายบริหารยอมเจรจา หรือ
ท าตามขอ้เรียกร้องของพนกังาน ภาระหนา้ท่ีของสหภาพแรงงานคือ1) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนสมาชิกในการ
ปกป้องคุม้ครอง ยื่นขอ้เรียกร้อง เจรจาต่อรอง  ให้สมาชิก และ 2) เรียกร้องความเป็นธรรม และด าเนินการ
เป็นตวัแทนของลูกจา้งในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทแรงงาน (ศิริพงษ,์ เพิ่งอา้ง)  ส าหรับประเทศไทย การจดัตั้ง
สหภาพแรงงานสามารถท าไดท้ั้งในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งมีสิทธิในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.2518 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 และ  พระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ 
พ.ศ. 2543 (ส านกัแรงงานสัมพนัธ์, กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน,2564)  

ธนาคารออมสิน มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกดักระทรวงการคลงั ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาสวสัดิการและสวสัดิภาพของพนกังานในดา้นต่างๆ เช่น โครงการเยีย่มเยอืนพนกังานสาขาต่างๆ เพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โครงการแกไ้ขและลดภาระปัญหาหน้ีสินของพนกังานธนาคารออมสิน
โดยมีตวัแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินเป็นผูข้บัเคล่ือนโครงการอย่างต่อเน่ือง สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินก่อตั้งข้ึน เม่ือ ปี พ.ศ.2522 ปัจจุบนั มีบทบาทหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 กรณีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่าง ฝ่ายบริหาร(นายจา้ง) และฝ่าย
พนกังาน(ลูกจา้ง) รักษาผลประโยชน์ และท าความเขา้ใจใหฝ่้ายพนกังาน ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อฝ่ายบริหาร การ
ด าเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินท่ีผ่านมา มีการจัดกิจกรรม โครงการ และ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้ริการ พฒันา ปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ใหส้มาชิกมาอยา่งต่อเน่ือง แต่เม่ือพิจารณาถึง
จ านวนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ยอ้นหลงัไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 พบว่า มีจ านวน
11,967 คน และเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีไม่มาก จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2564 มีจ านวนสมาชิก 12,191 คน จากจ านวน
พนักงานและลูกจา้งรวม 22,214 คน มีพนักงานและลูกจา้งท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกถึง 10,023 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 45.12 ของจ านวนพนกังานทั้งหมด(ข่าวประชาสัมพนัธ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน, 
2564) ซ่ึงอาจมีเหตุปัจจยัหลายประการอาทิ เช่น การประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนกัให้
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พนักงานทราบถึงความส าคญั และสิทธิประโยชน์ ของการเป็นสมาชิก หรือมีช่องทางในการติดต่อ และ
แสดงความเห็นมายงัสหภาพไม่ดีพอ ท าให้พนกังานลูกจา้งขาดความตระหนกัรับรู้ถึงบทบาทของสหภาพ 
หรืออาจเป็นเพราะสหภาพแรงงานไม่มีผลงานท่ีดีพอ ท าให้พนกังาน ไม่เห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ี
ตอ้งสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เพราะตอ้งจ่ายค่าสมาชิกทุกเดือนและตอ้งสละเวลาเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีทางสหภาพฯจดัข้ึนอีกดว้ย 

ผูศึ้กษามีความสนใจในการศึกษา ถึงสาหตุท่ีท าใหพ้นกังานสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานว่ามา
จากปัจจยัใดบา้ง โดยการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาจากพนกังานและลูกจา้งในสังกดัธนาคารออมสินภาค 8 ซ่ึงมี
พื้นท่ี จงัหวดั เชียงใหม่ ท่ีเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางของภาคเหนือ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของธนาคารออมสิน
ภาค 8 และมีจ านวนสาขาธนาคารออมสิน มากท่ีสุดในภาคเหนือ จ านวน 40 สาขา ท าให้มีจ านวนพนกังาน
และลูกจา้งท่ีปฏิบติังานอยูม่ากท่ีสุด 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนกั ให้พนกังาน

และลูกจา้งเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ 
2. เพื่อศึกษา ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการการประชาสัมพนัธ์ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออม

สิน ท่ีมีต่อการรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพ ของ
พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค8 จงัหวดัเชียงใหม่  

3. เพื่อวิเคราะห์ การรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน ของพนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นและไม่ได้เป็น
สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 
 

สมมติฐานการวจิยั 
1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุและอายงุาน ของพนกังานและลูกจา้งธนาคาร

ออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่  มีผลต่อการเป็นและไม่เป็นสมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
แตกต่างกนั 

2. พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานฯ มีการรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกับความส าคัญและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพ
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 
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กรอบแนวคดิการท าวจิยั 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้ิจยัขอสรุป แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั  ท่ีน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษา

ดงัน้ี  
 แนวคิดเ ก่ียวกับการประชาสัมพันธ์   ท่ีน ามาใช้คือ  หลักการและวัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพนัธ์ ตามท่ี Sam (1976: 18-20,อา้งถึงใน วาสนา มาวงค,์2559) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการ
ประชาสัมพนัธ์ ไวว้่า 1) เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดข้ึน ท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
และท าให้องคก์ารไดรั้บความนิยม ศรัทธา การสร้างความนิยม จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งให้ความสนใจ โดยมี
การประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น การโนม้นา้ว ชกัชวน เผยแพร่ มีการด าเนินงานหรือจดักิจกรรม
ต่างๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีอย่างต่อเน่ือง 2) เพื่อป้องกนัและรักษาช่ือเสียงของ
องคก์ร การเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง เก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีดี ซ่ือตรง ใหบ้ริการดว้ยความ
เตม็ใจ และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ยอ่มส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่ ความนิยม ท าให้การด าเนินงานไม่มี
อุปสรรค 3) เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อประชาชน (ผูเ้ก่ียวขอ้ง)โดยการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร นโยบาย 
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แผนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานขององคก์าร ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบและเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง การให้
ข่าวสารและขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
             หลกัการประชาสัมพนัธ์ ท่ีวิรัช ลภิรัตนกุล (2553). ไดน้ าเสนอไวว้่า การประชาสัมพนัธ์เป็นวิธีการ
หรือกิจกรรมในการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานกบักลุ่ม ประชาชนเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดี การ
ด าเนินการประชาสัมพนัธ์จะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพไดจ้ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกั 3 ประการ ได้แก่  
ประการท่ี 1 การใหข้อ้มูลหรือเผยแพร่ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง เป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น ขอ้เทจ็จริง
ถูกตอ้ง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์งบการเงิน การด าเนินงานรวมถึงผลการด าเนินงานเพื่อ
สร้างความเขา้ใจ เล่ือมใสศรัทธา ความรู้สึกท่ีดีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ ประการท่ี 2 จดัท าโครงการหรือแผนงานการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการการโนม้น้าว ชกัชวน ให้กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว
สนใจ โดยการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพสูง เพื่อ
สามารถติดต่อส่ือสารกนัภายในและภายนอกองคก์ารไดม้ากยิ่งข้ึน ประการท่ี 3 ยึดหลกัความจริง  ซ่ือสัตย์
สุจริต ยดึถือความจริง การค านึงถึงความน่าเช่ือถือของข่าวสารขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีน ามาเสนอต่อส่ือหลกัของ
องคก์ารจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบแลว้ว่าเป็นขอ้เทจ็จริง ตอ้งค านึงถึงแผนการประชาสัมพนัธ์ อุปกรณ์การ
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีสามารถท าไดจ้ริงเพื่อเป็นการโนม้นา้ว ชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรูปแบบ วิธีการ 
ช่องทางการเผยแพร่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้การประชาสัมพนัธ์นั้น มีการรับรู้ของเป็นวงกวา้ง เขา้ใจง่าย 
สุดทา้ยน้ีการประชาสัมพนัธ์ตอ้งมุ่งใหเ้ขา้ถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บรู้ ประการท่ี 4 รูปแบบการด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2553) กล่าวถึง การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยมีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การประชาสัมพนัธ์
แบบเดิมผ่านส่ือหลกั ไดแ้ก่ ทางหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ และนิตยสาร  ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน ประกอบกบั ไลฟ์สไตลท่ี์เปล่ียนไปของคนในปัจจุบนัส่งผลให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่น Social Network มีส่วนส าคญัมากยิ่งข้ึนในการติดต่อส่ือสารกนั เช่น Facebook Fan 
page, Instagram, Twitter, Website เป็นตน้ 

แนวคิดการบริหารระบบทวิภาคี เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจา้งและลูกจา้งใน
สถานประกอบกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานลูกจา้งมีส่วนร่วมในหารบริหารหรือการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งหรือส่งผลกระทบกบัฝ่ายพนกังานลูกจา้ง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมปรึกษาหารือ การเจรจา
ต่อรองร่วม การยติุขอ้ร้องทุกข ์หรือการจดักิจกรรมต่างๆร่วมกนั ปรัชญาการบริหารแบบทวิภาคี คือ การมี
ส่วนร่วม(Participation) ของคนในองคก์ารทุกระดบั ฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการงานใน
องคก์ารร่วมกนั ดงันั้นในการบริหารหรือการจดัการในองคก์ารจึงตอ้งยึดหลกัการท่ีส าคญัคือ การเนน้ใน
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เร่ืองการให้ข่าวสารขอ้มูล (Information) และการปรึกษาหารือ(Consultation) กบัฝ่ายลูกจา้งให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้การเจรจาต่อรอง(Negotiation) ยงัคงใชอ้ยู ่แต่ไม่ใช่การเผชิญหนา้หรือเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึง แต่
มุ่งเพื่อหาทางออกของความขดัแยง้ร่วมกนั แนวคิดเก่ียวกบัสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน (Trade Union) 
เป็นองคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนมาจากการรวมตวักนัดว้ยความสมคัรใจของผูป้ระกอบอาชีพเป็นลูกจา้งในสถาน
ประกอบกิจการ หรือในกิจการประเภทเดียวกนั โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือ (กรรณิการ์ เฉกแสงรัตน์, 
2553:136) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) แสวงหาและปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพการจา้งให้กบั
สมาชิก โดยใชม้าตรการดา้นแรงงานสัมพนัธ์ คือ การยืน่ขอ้เรียกร้อง การเจรจาต่อรอง การเขา้ร่วมไกล่เกล่ีย
กบั ฝ่ายนายจา้ง ตลอดจนการนัดหยุดงาน 2) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งและ
ระหว่างลูกจา้งดว้ยกนั 3) สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งและระหว่างลูกจา้งดว้ยกนั เพื่อ
น าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงานขององคก์าร ตามหลกัสากล วิธีการท่ีสหภาพแรงงานน ามาใชใ้นการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขา้งตน้มีอยู ่2 วิธีคือ (Beardwell, Ian.J, 1996,อา้งถึงใน อาชว ์เสือหัน, 
2561.) การเจรจาต่อรองร่วม (Collective bargaining) กบันายจา้งโดยตรง สหภาพแรงงานจะด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงค์ เพื่อความกินดีอยู่ดี ความมัน่คงและกา้วหนา้ของคนงาน จ าเป็นตอ้งหนา้ท่ีและด าเนิน
กิจกรรมตามหนา้ท่ีอย่างเคร่งครัด ดงัน้ี (ฐานขอ้มูลสหภาพแรงงาน ,2553. อา้งใน ช านาญ วิเชียรวรรธนะ, 
2554, หนา้ 26) 1) เป็นศูนยร์วมพลงัความสามคัคีของคนงาน ประสานใหพ้นกังานทุกคนเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 2) ใหค้  าปรึกษาหารือกบัสมาชิกหรือคนงานทัว่ไปท่ีตอ้งการค าแนะน า 
และช่วยเหลือสมาชิกอย่างจริงจงั 3) รับเร่ืองร้องทุกขเ์ม่ือสมาชิกมาร้องเรียน กรณีท่ีนายจา้งฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือกฎหมาย 4) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนลูกจา้งในการเจรจาต่อรองกบัฝ่ายนายจา้ง 5) จดั
เสริมทกัษะ ความรู้ดา้นอาชีพ ฝีมือและความรู้ทางเศรษฐกิจ สังคม 
             ในการวัดระดับการรับรู้  ความตระหนัก ผู ้วิจัยได้น าแนวความคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
(Awareness) เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีคลา้ยกบัความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต ่าสุดของ
ความรู้ ความคิด ท่ีไดม้าจากขอ้เท็จจริงและประสบการณ์ตรง การสัมผสั และการใชส้มองไตร่ตรอง หา
เหตุผลของบุคคล (Krathworkl Bloom and Masia.1974. อา้งถึงใน ภิญโญ นิโรจน์,2553)  ความตระหนกัมี
องคป์ระกอบ 3 ส่วนคือ ระดบัเร่ิมตน้จากความรู้ความเขา้ใจ และพฒันาเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามล าดบั จน
กลายเป็น ค่านิยม ทศันคติ ความชอบไม่ชอบ จนมาเป็นความเช่ือต่อส่ิงนั้น เช่น บุคคล สถานการณ์ สังคม 
และพฤติกรรม  ซ่ึงเป็นผลของการแสดงออกทาง ท่าทาง วาจา การกระท า (Breckler. 1986. อา้งถึงใน 
ภิญโญ นิโรจน์,2553) ส่วน การรับรู้ (Perception) เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญั กระบวนการ มีความ
เก่ียวขอ้งกนักบั ความเขา้ใจ ความคิด การเรียนรู้ ความจ า ความรู้สึก  การตดัสินใจ และพฤติกรรม โดยมี
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ส่วนประกอบดว้ยกนั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความตระหนกั (Awareness) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความจ าใน
ความเป็นจริง(Fact)ท่ีไดม้าจากพฤติกรรมทางปัญญา เช่นการเขียน การไดย้นิ ไดฟั้ง ไดอ่้าน การมองเห็น จน
เกิดความเขา้ใจ ท าใหมี้ความรู้สึกระลึกได ้จ าได ้และจนกลายเป็นเลือกท่ีจะรับรู้ และสนใจเฉพาะส่ิงท่ีตนเอง
ชอบ และพอใจท่ีจะเรียนรู้หรือรับรู้(กนัยา สุวรรณแสง. 2540 :129) ดงันั้น การท าใหบุ้คคลเกิดการรับรู้หรือ
เรียนรู้เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและการเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
สหภาพแรงงาน จึงจ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาทั้งในดา้นการสร้างการรับรู้ดว้ย 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
               การศึกษาน้ีเป็น การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research method) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บขอ้มูลจากพนกังานลูกจา้งธนาคารออมสินทั้งท่ีเป็นสมาชิกสหภาพและไม่เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน(สร.อส.)ของธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ 
รวมทั้งส้ิน จ านวน 468 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของ ทาโยามาเน่(Taro Yamane) ท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นจ านวน 250 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ไดรั้บแบบสอบถามคืนทั้งหมด 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 เคร่ืองมือท่ีใช้
เกบ็รวมรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีไดท้  าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis) 
ดว้ยการทดลอง (Try-out) กบัพนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 ในเขต จงัหวดัล าพูน ไดค่้า
Coefficients alpha = .9110                                                                                                                                                                    
         การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ไดแ้ก่ (1) สถิติ Frequenciesวิเคราะห์ขอ้มูลพรรณนา 
บรรยายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล (2) ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความ
คิดเห็น เก่ียวกบั การประชาสัมพนัธ์ ความตระหนัก การรับรู้ ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดช่วงการ
แปลผลดงัน้ี  ค่าคะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่  4.21-5.00 = มากท่ีสุด ตั้งแต่  3.41-4.20 = มาก ตั้งแต่  2.61-3.40 = ปาน
กลาง ตั้งแต่  1.81-2.60 = นอ้ย และ ตั้งแต่  1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด (3) การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ t-test 
แบบ Independent Sample t-test กบัปัจจยั เพศ และ ความตระรับรู้กบัการเป็นสมาชิกสหภาพและไม่เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน โดยก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
และท าการวิเคราะห์สถิติ F-test (One Way ANOVA) ทดสอบปัจจยั อาย ุ การศึกษา อายงุาน กบัการเป็น
สมาชิกสหภาพและไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 
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ผลการศึกษา   
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 80.08% มีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30% มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17% ต าแหน่งงานระดบัลูกจา้งปฏิบติัการ 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.11% มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในธนาคารออมสินภาค 8 เป็น 1-5 ปี ข้ึนไป จ านวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.88% และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79% กลุ่มตวัอยา่ง
ไม่เป็นสมาชิกสหภาพ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเป็นสมาชิกสหภาพ จ านวน 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48 

2. การด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนกั ใหพ้นกังานและลูกจา้ง
เห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
พนกังานและลูกจา้งธนาคารมีความคิดเห็น ในภาพรวมวา่  สภาพแรงงานฯไดมี้การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ ความตระหนัก ให้พนักงานและลูกจา้งของธนาคารออมสินในระดบัปานกลาง และมีความเห็น
ค่อนขา้งไปในแนวทางเดียวกนั (  = 3.39, S.D. =.932 ) โดยมีการใหข้อ้มูลหรือเผยแพร่ขอ้มูลลอยา่งต่อเน่ือง 
น่าเช่ือถือ มีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรม ผ่านส่ืออิเล็กเทอนิก เช่น Facebook Fan 
page , line , E-mail เป็นตน้ ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายค่อนขา้งมาก (  = 3.42, S.D. =..887 )  
การใหข้อ้มูลโดย ยดึหลกัความจริง ซ่ือสัตยสุ์จริต ยดึถือความจริง ในระดบัปานกลาง (  =3.38 , S.D. =.898) 
มี รูปแบบการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และช่องทางการประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารและกิจกรรม  เผยแพร่
ข่าวสารขอ้มูล เก่ียวกบัสหภาพฯผา่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร และหนงัสือภายในส่วนงาน ผา่นส่ืออิเลก็ เช่น 
Facebook Fan page, line, e-mail เป็นตน้ ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายระดบัปานกลาง (  =3.36 , 
S.D. =1.01) ดงัปรากฎในตารางท่ี 1 
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        ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 
ความตระหนกั ใหพ้นกังานและลูกจา้งของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินในภาพรวม 

การด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ Mean S.D. แปลผล 
1. การใหข้อ้มูลหรือเผยแพร่ขอ้มูลลอยา่งต่อเน่ือง 3.42 .887 ค่อนขา้งมาก 
2. ยดึหลกัความจริง ซ่ือสัตยสุ์จริต ยดึถือความจริง 3.38 .898 ปานกลาง 
3. รูปแบบการด าเนินงานประชาสัมพันธ์(ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์) 

3.36 1.01 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.39 .932 ปานกลาง 

 
3. การรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกับความส าคัญและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพ

รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน บทบาทหนา้ท่ีและผลงานของสหภาพฯ 
           พบว่า กลุ่มตวัอย่าง การรับรู้ และตระหนัก เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเป็นสมาชิกสหภาพฯของ
กลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง (  =3. 27, S.D.=0.98) เช่น รับรู้ว่าการเป็นสมาชิกช่วยให้สร้างความ
สามคัคีและความเป็นปีกแผน่ของพนกังานและลูกจา้ง การมีสมาชิกจ านวนมากจะสามารถสร้างรายไดใ้หก้บั
สหภาพฯ น ามาท ากิจกรรมกรรมไดม้ากข้ึน มีการพดูคุย ชกัชวนใหเ้พื่อนสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพฯ เป็นตน้ 
           การรับรู้ และตระหนกั เก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน พบว่ามีใน
ระดบัปานกลาง แต่ความคิดเห็นค่อนขา้งกระจาย (  =3. 25, S.D.= 1.02) เช่น รับรู้ว่าสหภาพฯเป็นตวัแทน
เจรจาต่อรองเก่ียวกบัสภาพการจา้งงาน และสภาพการท างานกบันายจา้งแทนพนกังานลูกจา้ง ช่วยปกป้อง
และคุม้ครองผลประโยชน์ ใหแ้ก่สมาชิก เช่น เรียกร้องค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม  
            การรับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของสหภาพแรงงานพบว่า มีในระดบัปานกลาง แต่ความ
คิดเห็นค่กระจายค่อนขา้งมาก (  =3.15, S.D.= 1.05) เช่น ตระหนกัถึงหนา้ท่ีของสหภาพฯ ว่าท าหนา้ท่ี
คุม้ครองสภาพการจา้ง ยื่นขอ้เรียกร้อง เจรจาต่อรอง กดดนัฝ่ายบริหาร ดว้ยการการนัดหยุดงาน รับรู้ถึง
กิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง รวมถึงลูกจา้งดว้ยกนั รวมถึงลูกจา้ง
ดว้ยกนั และจดักิจกรมภายในเพื่อพบปะสมาชิกของสหภาพฯเป็นตน้ 
           การรับรู้และตระหนกัถึงผลการด าเนินงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน พบว่ามีใน
ระดบัปานกลาง แต่ความคิดเห็นค่อนขา้งเกาะกลุ่มไปในทางเดียวกนั (  =3.22, S.D.= 0.97) เช่นรับรู้ถึง
นโยบายการท างานของสหภาพแรงงานระหว่าง ปี 2561 – 2564 รับรู้แผนงาน และกิจกรรมของสหภาพ
แรงงานระหวา่ง ปี 2561 – 2564 เป็นตน้ ดงัปรากฎในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกับความส าคญัและ
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพ บทบาทหนา้ท่ีและผลงานของรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 

การรับรู้ ความตระหนัก เกีย่วกบัความส าคญัและประโยชน์ บทบาท

หน้าที่และผลงานของสหภาพฯ 
Mean S.D. แปลผล 

1. ความจ าเป็นในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 3.45 .88 สูง 

2. ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 3.25 1.02 ปานกลาง 

3. บทบาทหนา้ท่ีของสหภาพแรงงาน 3.15 1.05 ปานกลาง 

4. ผลการด าเนินงานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารออมสิน 3.22 .97 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.27 .98 ปานกลาง 

 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ และอายุงาน ของพนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 
จงัหวดัเชียงใหม่  มีผลต่อการเป็นและไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินแตกต่างกนั
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ และอายุงาน กบัการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า เพศ อาย ุระยะเวลาการท างาน ท่ีแตกต่างกนั ของพนกังานและลูกจา้งธนาคาร

ออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่ไดมี้ผลต่อการเป็นและไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคาร
ออมสินท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ค่า Sig (2 tailed) จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.95, 0.773, 
0.2077 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ α = 0.05 

การทดสอบสมมติฐานข้อ 2  พนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็น
และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของ
การเป็นสมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกจิธนาคารออมสิน 

เพศ 
Mean S.D. 

t. Sig 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

รฐัวิสาหกิจธนาคารออมสนิ 

ชาย 1.52 0.503 -.032  0.95 

หญิง 1.52 0.501 

 อาย ุ Mean S.D. F Sig 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

รฐัวิสาหกิจธนาคารออมสนิ 

21-30 ปี 1.52 .501 .258 

 

.773 

31-40 ปี 1.53 .503 

41-50 ปี 1.43 .514 

 ระยะเวลาการท างาน Mean S.D. F Sig 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

รฐัวิสาหกิจธนาคารออมสนิ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 1.46 .502 1.285 .2077 

1 - 5 ปี 1.55 .499 

6 - 10 ปี 1.59 .499 

11 - 15 ปี 1.27 .467 

มากกวา่15 ปี 1.43 .535 
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ตารางท่ี 4  ปัจจยัดา้นการการรับรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
สหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินของลูกจา้งและพนกังานท่ีเป็นและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ 

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิธนาคาร

ออมสิน 
Mean S.D. 

t. Sig 

สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารออมสิน 3.45 .945 3.199 .021 

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคาร

ออมสิน 
3.10 .791 

  

จากตารางท่ี 4  พบวา่ ค่าเฉล่ียการรับรู้ ความตระหนกัของ กลุ่มพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน
ภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯมีค่า =3.45 ส่วนค่าเฉล่ียของ กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานฯมีค่า =3.10 ซ่ึงพบว่า มีค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ค่า Sig (2 tailed) จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.021 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α 
= 0.05 จึงสรุปได้ว่า พนักงานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นและไม่ได้เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
สหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
 

การอภปิรายผล 
             จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีน่าสนใจ น ามาวิเคราะห์ดงัน้ี ประการแรก คือ การด าเนินงานดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนกั ใหพ้นกังานและลูกจา้งเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์
ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการด าเนินการในระดบัปานกลางเท่านั้น โดยมีการให้ขอ้มูลหรือ
เผยแพร่ขอ้มูลลอย่างต่อเน่ือง น่าเช่ือถือ มีช่องทางประชาสัมพนัธ์ ท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ค่อนขา้งมาก แต่มีการให้ขอ้มูลโดยยึดหลกัความจริง ซ่ือสัตยสุ์จริต มีในระดบัปานกลาง (  =3.38) รูปแบบ
การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และช่องทางการประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารและกิจกรรม  มีในระดบัปานกลาง
เช่นกนั(ดูตารางท่ี1) จากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นถึง  ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ท่ีตอ้งมี
การด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตามแนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ ตามท่ี Sam (1976: 18-20, อา้งถึงใน 
วาสนา มาวงค,์2559) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ ไวว้่า1) เพื่อสร้างความนิยมโนม้นา้ว 
ชกัชวน เผยแพร่ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ 2) เพื่อป้องกนัและรักษาช่ือเสียงขององคก์ร เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ 
ความนิยม ท าให้การด าเนินงานไม่มีอุปสรรค 3) เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบและเขา้ใจ
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อย่างถูกตอ้งนอกจากน้ีตอ้งมีการด าเนินการตาม หลกัการประชาสัมพนัธ์ ท่ีวิรัช ลภิรัตนกุล (2553). ได้
น าเสนอว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นวิธีการในการส่ือสารระหว่างหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดี การด าเนินการประชาสัมพนัธ์จะเป็นไป อยา่งมีประสิทธิภาพไดจ้ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกั 
3 ประการ ได้แก่  ประการท่ี 1 การให้ขอ้มูลหรือเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 2 มีจดัท าโครงการหรือ
แผนงานการประชาสัมพนัธ์ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือส่ือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพสูง ไดม้ากยิ่งข้ึน 3 ตอ้งยึดหลกัความจริง  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
ยดึถือความจริง การค านึงถึงความน่าเช่ือถือของข่าวสารขอ้มูล ค านึงถึงแผนการประชาสัมพนัธ์ อุปกรณ์การ
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีสามารถท าไดจ้ริงเพื่อเป็นการโน้มน้าว ชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง 4 รูปแบบการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ของพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2553) กล่าวถึง การประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนัและ
อนาคต มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2 ช่องทาง คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหลัก ได้แก่ ทาง
หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ และนิตยสาร  การประชาสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ผ่าน Social Network เช่น 
Facebook Fan page, Instagram, Twitter, Website แมจ้ะมีการน ามาใชเ้ป็นแนวทางการประชาสัมพนัธ์แต่ท า
ไม่มากพอ จึงส่งผลตามมาคือ 
          การรับรู้ และตระหนัก เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเป็นสมาชิกสหภาพฯของกลุ่มตวัอย่างอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (  =3.27) เช่นการรับรู้ และตระหนกั เก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน การรับรู้และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของสหภาพและ การรับรู้และตระหนกัถึงผลการด าเนินงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ทุประเดน็มีในระดบัปานกลาง (ตารางท่ี 2) จึงท าใหมี้การสมคัร
เป็นสมาชิกสหภาพมีไม่มาก เพราะขาดความตระหนกัรับรู้ ผลการศึกษาน้ีเป็นไปตามแนวคิดแนวความคิด
เก่ียวกบัความตระหนกั (Awareness) เป็นพฤติกรรมดา้นอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีคลา้ยคลึงกบัความรู้ เป็น
พฤติกรรมขั้นต ่าสุดของความรู้ ความคิด ท่ีเกิดจากขอ้เท็จจริง ประสบการณ์ การสัมผสั และการใช้จิต
ไตร่ตรอง หาเหตุผลของบุคคล (Krathworkl Bloom and Masia.1974 : 99 อา้งถึงใน ภิญโญ นิโรจน์,2553)  
ความตระหนักมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ความรู้ความเขา้ใจในระดับเร่ิมตน้ และพฒันาเป็นความรู้สึก 
ทศันคติ ค่านิยม ความชอบไม่ชอบ ความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงเร้า เช่น บุคคล สถานการณ์ สังคม และพฤติกรรม  ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์ของการแสดงออกทางกริยาท่าทาง วาจา การกระท า (Breckler. 1986. อา้งถึงใน ภิญโญ     
นิโรจน์,2553) คือการสมคัรหรือไม่เป็นสมาชิก  ส่วน การรับรู้ (Perception) เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ มีความ
คาบเก่ียวระหว่างความเขา้ใจ  ความคิด ความรู้สึก  การตดัสินใจ และ การแสดงพฤติกรรม ดงันั้น การท่ีจะ
ท าให้บุคคลรับรู้เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและการเขา้ร่วม
กิจกรรมกับสหภาพแรงงาน จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาทั้ งในด้านการสร้างการรับรู้ด้วย ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีวา่ พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินภาค 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นและไม่ได้
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เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ มีการรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของการเป็น
สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั0.05(ตารางท่ี 4)   
ขอ้เสนอแนะการวิจยั จากการศึกษา ผูว้ิจยัขอเสนอแนะดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.ควรให้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน โดยเพิ่มการเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิกสหภาพ เช่น การให้ความรู้ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการท างาน การสนบัสนุนให้สมาชิก
สหภาพแนะน าเพื่อน จดักิจกรรมเช่ือมสมัพนัธ์สมาชิกสหภาพในแต่ละภาค เป็นตน้ 

2. มีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกและรวดเร็ว เช่น ช่องทางแชทผา่นระบบ Microsoft Team กบัทาง
เจา้หน้าท่ีโดยตรง จดักิจกรรมเก่ียวกบัการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานตั้งแต่ การปฐมนิเทศ 
พนักงานและลูกจา้งใหม่เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักให้แก่พนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน ตั้งแต่ตน้ 
เพื่อเป็นการรับรู้ท่ีดี ถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองในองคก์ร หรือ การสอดแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัสหภาะ
แรงงาน บทบาทหนา้ท่ีความส าคญั หรือประโยชน์ในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ให้กบัพนกังานและ
ลูกจา้งท่ียงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ผา่นช่องทางหลกัของธนาคาร เช่น Intranet, Morning Talk,ข่าวสาร อุทาหรณ์
ถึงประโยชน์และโทษหากไม่เป็นสมาชิกสหภาพฯ เป็นตน้ 

3. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้กับผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิกสหภาพฯ มากยิ่งข้ึน เช่น การแบ่งวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้แตกต่างกนัไปตามช่วงวยั(Generation) ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึนและเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการและกระตุน้การรับรู้ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเขา้ร่วมกิจกรรมของสหภาพ
ใหก้บัผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิก เช่น ลูกจา้งปฏิบติัการท่ีตอ้งการเป็นพนกังานจะไดรั้บสิทธิพิเศษในการติวเพื่อสอบ 
เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้้ี มุ่งหาความสัมพนัธ์ระหว่างการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของสหภาพ

แรงงานธนาคารออมสินและมีการรับรู้ ความตระหนัก เก่ียวกับความส าคญัและประโยชน์ของการเป็น
สมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินของพนักงานและลูกจา้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพฯ เช่น ปัจจยัดา้นผูน้ าและคณะกรรมการสหภาพฯ ความโปร่งใสในการท างาน เป็นตน้ 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานในการปกป้องสิทธิ  และรวมพลงั
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เพื่อให้มีอ านาจในการต่อร้องกบัฝ่ายนายจา้งในอนาคต และเพื่อให้้ มีระดบัประสิทธิิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ให้ศึกษา
โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ยเพื่อใหส้ามารถทราบขอ้มูลของทั้ง 2 ฝ่าย หรือเป็นการศึกษา
ในลกัษณะเดียวกนัแต่ศึกษากบักลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัอ่ืน ๆ หรือควรศึกษาต่อยอดในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสินใน
ทุก ๆ 3-5 ปีี เพื่อความทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของยคุปัจจุบนั 
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บทคดัย่อ 
 ศาสนาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคมมนุษยม์าทุกยคุสมยั ถึงแมทุ้กศาสนาจะอา้ง
ว่ามุ่งสันติสุข บทความน้ีกล่าวถึงศาสนาในมิติท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ท่ีรุนแรง และส่งผลกระทบไปทัว่ทั้ง
โลกอยา่งไม่มีขอบเขต ความทนัสมยัของรัฐ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่ใช่ค  าตอบของทางออก
ปัญหา โลกาภิวตัน์เป็นปัจจยัท่ีท าให้ความขดัแยง้แผข่ยายไปในวงกวา้งและทัว่ถึงมากข้ึน ส่งผลให้ศาสนิก
ทัว่โลกมีความรู้สึกร่วมกนั ความขดัแยง้ทางศาสนาเป็นความขดัแยง้ท่ีรุนแรง เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ข
ไดโ้ดยกฎหมาย ระบบการเมือง  
 

ค าส าคญั :ศาสนา, ความขดัแยง้, โลกาภิวตัน์ 
 

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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บทน า 
 ศาสนามี 2 ดา้น คือ ดา้นความบริสุทธ์ิของเน้ือหา ซ่ึงจะปรากฏในอยูใ่นคมัภีร์ หลกัค าสอนต่าง ๆ ท่ี
เป็นแก่นแท ้ในอีกดา้นคือ ความขดัแยง้ ความแตกต่าง ท่ีมีอยู่ในตวัศาสนาเอง และการตีความของศาสนิก 
นอกจากน้ีแลว้ศาสนายงัมีมิติท่ีสมัพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงกบัอ านาจ (สุรพศ ทวีศกัด์ิ,ระบบออนไลน)์ ความสัมพนัธ์
น้ีทั้งจากระดบัรัฐและระดบัปัจเจก ในระดบัรัฐ ศาสนาจะเขา้ไปท าหนา้ท่ีให้ความชอบธรรมในเชิงสถาบนั 
เช่น การครองราชยข์องกษตัริย ์พิธีสาบานตนก่อนเขา้รับต าแหน่งประธานาธิบดี หรือพิธีกรรมส าคญัระดบั
รัฐ เป็นตน้ ในระดบัปัจเจก ศาสนาจะท าหนา้ท่ีสถาปนาอ านาจน าในระดบัชุมชน กลุ่มคน หรือสงัคมทอ้งถ่ิน 
เช่น หมอผี นักสอนศาสนา พระ บาทหลวง เป็นตน้ ถา้จะกล่าวอีกมิติหน่ึงคือ ศาสนามีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัศาสนิกดว้ย เช่น คนเคร่งศาสนา เป็นตน้ 
 โดยเน้ือแทข้องศาสนานั้น ยอ่มไม่มีความรุนแรง หรือความขดัแยง้ใด ๆ แต่หากหลายศาสนามาอยู่
ร่วมกนัจะก่อให้เกิดความแตกต่างข้ึน ความแตกต่างน้ีเป็นพื้นฐานของความขดัแยง้ โดยเฉพาะในมิติของ
ศาสนาความขดัแยง้นั้นจะเขม้ขน้มากหลายเท่าตวั เพราะศาสนิกจะเช่ือว่าศาสนาของตนเองดีท่ีสุด มีเหตุผล
ท่ีสุด อีกทางหน่ึงศาสนายงัเป็นตน้ก าเนิดของวฒันธรรมแต่ละชุมชนอีกดว้ย รูปแบบการด าเนินชีวิตหรือวิธี
คิดของผูค้นท่ีแตกต่างกนั เป็นชนวนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ไดทุ้กเม่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ
ศาสนาและความเช่ือ เพราะมนุษยคื์อ ส่ิงมีชีวิตท่ีตอ้งการปัจจยัมากมายในการด ารงชีวิต และหน่ึงในนั้นคือ
เคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจเพื่อยดึถือเป็นหลกัด าเนินชีวิต อยา่งในประเทศศรีลงักา ความขดัแยง้ทางศาสนามีความ
รุนแรงมาโดยตลอด      ศาสนิกต่างเลือกใชค้วามรุนแรงต่อซ่ึงกนัและกนั กลุ่มพยคัฆท์มิฬอีแลมทางเหนือ
และตะวนัออกของประเทศไดท้ าการกวดลา้ง สังหารมุสลิมให้ออกไปจากพื้นท่ี ส่งผลให้ชาวมุสลิมกว่า 
65,000 คน ไร้ท่ีอยูอ่าศยัเพราะตอ้งหนีออกจากพื้นท่ี (Dennis B. McGilvray and Mirak Raheem, 2007)  
 จากความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  ถ่ินท่ีอยู่ และการด าเนินชีวิต โลกใบน้ีของเราจึงมีกันอยู่
หลากหลายศาสนา และเน่ืองด้วยการกระจายตวัของผูค้นทัว่ทุกมุมโลกจากการท่ีมีผูท่ี้นับถือศาสนาท่ี
แตกต่างกนัอาศยัอยู่ร่วมในพื้นท่ีเดียวกนั ในปัจจุบนัสถานการณ์ความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้
ทางศาสนากระจายตวัและเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีของโลก หรือแมก้ระทัง่เกิดการน าไปสู่ความขดัแยง้ขา้มรัฐ 
ท าใหมี้ผูค้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก อยา่งกรณีของชาวโรฮิงญาท่ีประเทศพม่า ซ่ึงมีความแตกต่างทางศาสนา 
ชาติพนัธ์ุ พม่าไม่ให้สิทธ์ิขั้นพื้นฐานใด ๆ กบักลุ่มโรฮิงญา แมก้ระทัง่ความเป็นพลเมือง ในอีกทางหน่ึง
ประชาชนพม่าท่ีนบัถือพทุธเองกใ็ชว้ิธีท่ีรุนแรงกบัคนกลุ่มน้ี (Mahanam Bhattacharjee Mithun,2018) 
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 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนอกจากในพื้นท่ีแลว้ ยงัสามารถแพร่กระจายไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ โลกาภิวตัน์ 
(Globalization) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าใหค้วามขดัแยง้ทางศาสนาแพร่กระจายออกไป มนัสามารถสร้าง
เง่ือนไขท่ีก าหนดจิตส านึกทางสังคมได ้(Jan Aart Scholte,1995: 15-20) ส่ือออนไลน์ ท่ีศาสนิกทั้งหลายใช้
ส่ือสารกัน ซ่ึงมนัเขา้ถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ความรุนแรงทางศาสนาถูกตีแพร่โดยการโพสต์ลงในโลก
อินเตอร์เน็ต สร้างความรู้สึกร่วมให้กบัศาสนิกท่ีอยู่อีกฝากโลกให้รู้สึกเจ็บปวดและถูกกระท าในฐานะ
ครอบครัวศาสนาเดียวกนั  
 โลกาภิวตัน์ (Globalization)  หมายถึง การแพร่กระจายไปทัว่โลก ท าใหป้ระชาคมโลกสามารถรับรู้ 
สัมพนัธ์ รับรู้ผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว กวา้งขวาง ผลกระทบมีทั้งดา้นดีและร้าย โดยเฉพาะ
ดา้นร้ายมนัก่อให้เกิดความเส่ือมถอยตกต ่าทางดา้นวตัถุ สังคมวฒันธรรม สร้างความขดัแยง้ท่ีรวดเร็วและ
กวา้งขวาง สร้างความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และสงัคม (สุภาวดี  ขนุทองจนัทร์, 
2559:165-167) โลกาภิวตัน์ 4.0 จะถูกหล่อหลอมดว้ยการตดัสินใจดา้นการบริหารจดัการ (governance) และ
การพฒันาทางเทคโนโลยร่ีวมกนั ในขณะท่ีเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนใหม่ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงระบบสุขภาพ 
การขนส่ง การส่ือสาร ซ่ึงช่วยให้มนุษยชาติสามารถอยู่เหนือทางเลือกท่ีผิด ๆ (Richard Samans,2019: 6) 
หรือมีอิสระท่ีจะเลือกแนวทางของตนเอง 

ในมิติของศาสนาถึงแมว้่าโลกาภิวตัรจะไม่ส่งผลโดยตรง แต่จะส่งผลในมิติของเคร่ืองมือท่ีช่วย
ใหศ้าสนิกของศาสนารับรู้และรู้สึกเหมือนถูกกระท าร่วมกนั ความรู้สึกร่วมน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีรุนแรง ก่อ
ให้ความสูญเสียของพลเมือง หรือในบางกรณีอาจน าไปสู่การก่อการร้ายขา้มชาติได้ เพราะศาสนาเป็น
อุดมการณ์ท่ีทรงอิทธิพลทางความเช่ืออยา่งสุดโต่ง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากโลกาภิวตัน์เป็นกระบวนการของ 
‚โลกท่ีพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน” โดยท่ี ‚ความสัมพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงขอบเขตอาณาเขตของรัฐ” โลกาภิวตัน์มีผลกระทบอยา่งมากต่อวฒันธรรม ศาสนา และ
ความเช่ือ ซ่ึงนอกจากจะท าให้สังคมโลกเช่ือมโยงกนัแลว้ยงัสามารถเช่ือมโยงความขดัแยง้ดว้ย (Daniel 
Golebiewsk, 2014: 1) 
 บทความน้ีน าเสนอความขดัแยง้ทางศาสนาท่ีส่งผลต่อศาสนิกทัว่โลก ซ่ึงจะแบ่งการน าเสนอเป็น
สองส่วน  ส่วนแรกจะน าเสนอความขดัแยง้ในอดีตซ่ึงจะยกกรณีตวัอยา่งสงคราม ความขดัแยง้ทางศาสนาท่ี
ส าคญั และบางกรณีมีความยืดเยื้อจนถึงปัจจุบนั ในส่วนท่ีสองนั้นจะน าเสนอความขดัแยง้ทางศาสนาใน
ปัจจุบนั รวมถึงแนวโนม้ในอนาคต ทั้งน้ี ความขดัแยง้ขดัแยง้ทางศาสนาตวัแสดงไม่ใช่รัฐ แต่จะอยูใ่นระดบั
ปัจเจก ซ่ึงนัน่หมายถึงผูค้นท่ีเป็นศาสนิก นอกจากว่ารัฐนั้นจะเป็นรัฐศาสนา ในส่วนของรัฐท่ีแยกศาสนาออ
กอจากรัฐ(secular state) ความขดัแยง้จะอยูใ่นระดบัปัจเจก หรือสังคม อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้ทางศาสนา
น้ีอาจน าไปสงความขดัแยง้ระหว่างรัฐไดเ้ช่นกนั เคร่ืองมือท่ีท าให้ความขดัแยง้แพร่กระจายออกไปเป็นวง
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กวา้งคือ โลกาภิวตัน์ เทคโนโลยส่ืีอสารสมยัใหม่ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหศ้าสนิกรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สร้าง
ความรู้สึกร่วม ตลอดทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเกลียดชงัต่อศาสนาอ่ืนอีกดว้ย 
  ความขัดแย้งทางศาสนาในอดีต 
 ศาสนาเป็นบ่อเกิดของความขดัแยง้ท่ีลุกลามไปทัว่โลก แน่นอนว่าตวัแสดงน้ีหมายถึง       ศาสนิกท่ี
เคร่งศาสนา ศาสนาท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วมไดดี้ เพราะกระบวนการของศรัทธา เช่ือมัน่ แน่นอนว่าศาสนามี
ความแตกต่างกนัในประเด็นของความเช่ือ เช่น ความศกัด์ิสิทธ์ิ พระเจา้ นรก สวรรค ์พระบญัชา เป็นตน้ 
ความแตกต่างน้ีคือเหตุผลแรกของความขดัแยง้ ก่อใหเ้กิดความรุนแรง การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ ตลอดทั้งสงคราม 
ในอดีตหลายสงครามเกิดข้ึนจากศาสนา และยงัส่งผลมาจนถึงยคุปัจจุบนั สงครามศาสนาในอดีตมกัจะถูก
น ามาเป็นขอ้อา้งในความขดัแยง้เสมอ เช่น สงครามศกัด์ิสิทธ์ิ สงครามมุสลิมท่ีลม้ลา้งพทุธในอินเดีย เป็นตน้ 
 สงครามครูเสด เป็นสงครามท่ีเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ของศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม ในอิสเอลกบั
ปาเลสไตน์ สาเหตุเพื่อหวงัครอบครองนครเยรูซาเล็ม ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิ สงครามน้ีต่อเน่ือง
ยาวนานสองศตวรรษ แน่นอนว่าสาเหตุของการเกิดข้ึนของสงครามน้ีไม่ไดมี้แค่ศาสนา แต่ศาสนาก็เป็น
เหตุผลหลกัในการก่อสงคราม ตวัแสดงหลกัในการก่อให้เกิดความขดัแยง้จนน าไปสู่สงครามคือ ผูน้ าทาง
ศาสนาท่ีตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์บางประการของตนเอง ทั้งในดา้นของความเช่ือเร่ืองนครศกัด์ิสิทธ์ิ 
ความมสามคัคีของศานิก ( Crane Brinton, John B. Christopher and Robert Lee wolff, 1967: 284) ผา่นการ
ปลุกระดม เน้ือหาในการปลุกระดมนั้ น มุ่งเน้นไปท่ีสภาพต่าง ๆ ของชาวคริสต์ท่ีถูกกระท า สถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิถูกย  า่ย ีส่ิงเหล่าน้ีสามารถปลุกละดมความรุนแรงไดเ้ป็นอยา่งดี บวกกบัความเช่ือท่ีศาสนิกมีร่วมกนั 
คือความเป็นคนของพระเจา้  
 สงครามศาสนาขา้งตน้ การเกิดข้ึนของความรุนแรงเป็นท่ีแน่ชดัว่า มาจากศาสนาซ่ึงมีตวัแสดงคือ
ผูน้ าทางศาสนาเป็นตวัสร้างความขดัแยง้ข้ึนมา เคร่ืองมือท่ีส าคญัคือ การปลุกระดม  สมยัโบราณการปลุก
ระดมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช้ีน าสังคม เพื่อท่ีจะให้บรรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่ง สงครามก็เช่นกนั การปลุก
ระดมทางศาสนาจะท าไดง่้ายกว่าอยา่งอ่ืน เพราะศาสนาเป็นอุดมการณ์ท่ีทรงพลงั ศาสนาเป็นตน้ก าเนิดของ
วฒันธรรม ความเช่ือในสังคม ท าให้ความรุนแรงหรือสงครามมีความชอบธรรม ในศาสนาเองก็มีแนวคิด
เก่ียวกบัสงครามท่ียติุธรรมหลายคน เช่น คลีเมนต ์แห่งอเลก็ซานเดรีย (Clement of Alexandria) ท่ีน าแนวคิด
สงครามเขา้สู่ศาสนา (Bruce Duncan,ระบบออนไลน์) แอมโบรส (Aurelius Ambrosius) อาร์ชบิช๊อปแห่งมิ
ลาน ท่ีน าแนวคิดของชิเชโร มาเรียบเรียงใหม่ซ่ึงเขาไดแ้บ่งความรุนแรงออกเป็น 2 ส่วนคือ ความรุนแรงเพื่อ
ปกป้องตนเอง และความรุนแรงเพื่อปกป้องรัฐ (John Mark Mattox, 2006: 20-23) นกับุญออกสัติน ไดส้ร้าง
แนวคิดทฤษฎีสงครามยติุธรรมข้ึน และเขาไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งสงครามท่ียติุธรรมดว้ย ออกสัติน 
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ไดพ้ฒันาแนวคิดสงครามท่ียติุธรรมให้เป็นระบบบนฐานค าสอนทางคริสตศ์าสนา (Augustine of Hippo, 
1958: 327) นกับุญโทมสั อไควนสั โดยเขาไดพ้ฒันาแนวคิดสงครามท่ียุติธรรม ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนช่วงปลาย
สงครามครูเสด ทั้งน้ีเขาไดร้ะบุถึงปัจจยัท่ีท าให้สงครามมีความยุติธรรม 3 อย่าง คือ อ านาจของผูป้กครอง 
วตัถุประสงคท่ี์ชอบธรรม เจตนารมณ์ท่ีชอบธรรม (Laurence W. Jones, 1998: 30) 
 ในอดีตความขดัแยง้ทางศาสนาจะถูกน าเสนอผ่านการปลุกระดม ผูค้นได้รับขอ้มูลผ่านการพูด 
ปราศรัยจากตวัผูป้ลุกระดมโดยตรง การท่ีศาสนิกจะรวมกนัเพื่อต่อสู้ แสดงออกตามความเช่ือทางศาสนาจึง
ใช้เวลาค่อนขา้งมาก แต่การปลุกระดมก็จัดเป็นเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัท่ีสุดในยุคนั้น นอกจากนั้นแลว้ตวั
นักบวชเองก็ยงัสร้างแนวคิดทฤษฎีสงคราม ถึงแมว้่าแนวคิดนั้นจะไม่ถูกใชโ้ดยตรงจากศาสนิก แต่ก็ถูก
น าไปใชโ้ดยรัฐ การปลุกระดมใชค้วามรุนแรงกบัต่างศาสนิกโดยตวัแสดงท่ีส าคญัของศาสนาท าให้การใช้
ความรุนแรงนั้นมีความชอบธรรม ตวัศาสนิกพร้อมท่ีจะใชค้วามรุนแรงโดยไม่ค านึงถึงมนุษยธรรมกบัเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนัเอง หากแต่มุ่งใชค้วามรุนแรงเพื่อสนองตอบความเช่ือทางศาสนาท่ีตนนบัถืออยา่งท่ีสุด 
ความขดัแยง้ในปัจจุบนั 
 สงครามศาสนา หรือความขดัแยง้ทางศาสนาในปัจจุบนั ถึงแมว้่าจะต่างไปจากอดีตแต่ความขดัแยง้
ยงัคงมีอยูใ่นสังคมโลก ความขดัแยง้นั้นแผข่ยายไปในวงกวา้งมากกว่าอดีตมาก โลกาภิวตัน์ (Globalization)  
ได้เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแผ่ขยายความขดัแยง้ดังกล่าวออกไปในวงกวา้ง มนัช้ีให้เห็นถึงความ
เก่ียวขอ้งกนัของผูค้นทัว่โลกในทุกดา้น (James Rosenau,1996 : 3-4) ทั้งในดา้นสังคม วฒันธรรม การเมือง 
และมีความเช่ือมโยงท่ีหลายหลากอยู่เหนือรัฐ (และโดยนัยของสังคม) ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นระบบโลก
สมยัใหม่ ก าหนดกระบวนการท่ีเหตุการณ์การตดัสินใจ และกิจกรรมในส่วนใดส่วนหน่ึงของโลกสามารถ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลและชุมชนในส่วนท่ีห่างไกลของโลก (Anthony McGrew, 1990) โลกาภิ
วตัน์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้ความขดัแยง้ทางศาสนาแผ่กระจายไปในวงกวา้งอย่างไม่มีขอบเขต ศาสนิก
ทั้งหลายต่างไดรั้บรู้และมีความรู้สึกร่วมในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แมจ้ะอยูอี่กฝากฝ่ังของโลก หรือแมก้ระทัง่
การแสวงหาความชอบธรรม (สงครามท่ียติุธรรม) ในการใชค้วามรุนแรงของรัฐเองก็ยงัตอ้งพึ่งพาส่ือต่าง ๆ 
ในโลกสมยัใหม่โลกาภิวตัน์มีผลอยา่งมากในการแผข่ยายอุดมการณ์ หรือการผลิตซ ้ าโฆษณาชวนเช่ือ ไม่ว่า
จะเป็นสงครามต่อตา้นก่อการร้าย หรือการปลุกระดมอุดมการณ์ทางศาสนา 
 สงครามการก่อการร้าย 
 การก่อการร้าย (Terrorism) มีความแตกต่างหลากหลายกนัมากกว่า 100 ความหมาย การก าหนด
ความหมายข้ึนอยู่กบัมุมมอง การตีความเป็นส าคญัซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลในการนิยาม อาจสรุปค านิยาม
ไดว้า่ การใชค้วามรุนแรง ประทุษร้าย ก่อใหเ้กิดอนัตราย ดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ท่ีผดิกฎหมาย คุกคามความ
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เป็นเอกภาพ บูรณภาพ ความมัน่คง อ านาจอธิปไตย ดว้ยอาวุธ เคร่ืองมือต่าง ๆ ถือว่าเป็นการก่อการร้าย 
(อภิวฒัน์ วฒันพงษ,์ 2558: 1065 -1067)  
 เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 หรือเหตุวินาศกรรม 9/11 ซ่ึงท าให้มีผูเ้สียชีวิตมากถึง 2,996 ราย 
นบัเป็นการจู่โจมหรือก่อการร้ายท่ีส่งผลรุนแรงท่ีจนถึงปัจจุบนั โดยเหตุการณ์คือ กลุ่มผูก่้อการร้ายอลักออิ
ดะห์ไดท้  าการจ้ีเคร่ืองบินพุ่งชนตึก เวิลดเ์ทรดเซ็นเตอร์ ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัคือ คาลิด เชค โมฮมัเหมด็ ซ่ึงไดใ้ห้
นกัรบมุสลิมไปปฏิบติัการโจมตี ซ่ึงมี โอซามา บิน ลาเดน และผูน้ ากลุ่มอลัไคดาใหก้ารสนบัสนุน ( ข่าวสด,
ระบบออนไลน์) หลงัจากนั้นสหรัฐฯ ไดป้ระกาศสงครามกบัผูก่้อการร้ายอย่างเป็นทางการ เบ้ืองหลงัจากจู่
โจมของกลุ่มอลักออิดะห์ คือความเช่ือทางศาสนา ตน้ก าเนิดของกลุ่มอลักออิดะห์ เกิดข้ึนจากการต่อตา้นการ
รุกรานของโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1980 และจากสถานการณ์วุ่นวายภายในอฟักานิสถานช่วงตน้
ทศวรรษท่ี 1990 ก่อตั้งโดย โอซามา บิน ลาเดน มหาเศรษฐีชาวซาอุดีอาระเบีย ช่ือของกลุ่มมีความหมายว่า 
"ฐานท่ีมัน่" หรือ "เครือข่าย" และไดท้ าหนา้ท่ีเป็นเครือข่ายส่งก าลงับ ารุง และสนับสนุนดา้นอาวุธให้ชาว
มุสลิมท่ีต่อสูก้บัสหภาพโซเวียต อยา่งไรกต็ามกลุ่มน้ีไดพ้ฒันามากข้ึน บิน ลาเดน ไดดึ้งมุสลิมจากทัว่โลกเขา้
ร่วมอุดมการณ์ ซ่ึงเขาไดอ้า้งความชอบธรรมในการท าสงครามศกัสิทธ์ิกบัสหรัฐอเมริกา ผา่นวีดีโอท่ีเผยแพร่
ไปทัว่โลก หลงัจากนั้นไดมี้กลุ่มต่าง ๆ เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย อยา่งกลุ่มตาลีบนัไดร่้วมมือกบักลุ่มอลักออิดะห์ 
ในการสนับสนุนทุน ในปี 2006 อลักออิดะห์ในอิรัก ไดร้วมเครือข่ายกบักลุ่มสุดโต่งอ่ืน ๆ แลว้เปล่ียนช่ือ
เป็นรัฐอิสลามแห่งอิรัก (Islamic State of Iraq) กลุ่มสุดโต่งทางศาสนาน้ีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั โดยใช้
อุดมการณ์ของอิสลามนิกายซุนนี แต่กลุ่มตาลีบนัจะมุ่งท่ีอฟักานิสถานเท่านั้น ส่วนอลักออิดะห์ และไอเอส 
มีเป้าหมายในระโลก คือการสร้างรัฐอิสลามไปทัว่ทั้งโลก ซ่ึงศรัตรูท่ีส าคญัของพวกเขาคือ สหรัฐฯ และกลุ่ม
ประเทศท่ีใชแ้นวคิดแยกศาสนาออกจากรัฐ (secular state) (โฮเซ คาร์ลอส กเูอโต, 2021: ระบบอนไลน)์ 
 กระบวนการท่ีกลุ่มสุดโต่งทางศาสนาน้ีใชร้ะดมคนเขา้ร่วม คือสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมท่ีซ่ึงจะ
น าเสนอตีแผอุ่ดมการณ์ทางศาสนา ตลอดทั้งสร้างแรงจูงใจความฮึกเฮิมให้กบัศาสนิกผูค้ร ่ าหวอด อยา่งเช่น 
การจู่โจมเวิลดเ์ทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์กใชว้ิธีการท่ีสร้างความเสียหายรุนแรงน้ีเพื่อปลุกใจนกัรบมุสลิม
ทัว่โลก และเพื่อขบัไล่สหรัฐฯ ออกจากตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบีย และพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ต่าง ๆ นบัจากเหตุการณ์ 9/11 การก่อการร้ายมุ่งก่อเหตุในพื้นท่ีเมือง ท่ีมีประชากรอาศยัอยูจ่  านวนหนาแน่น 
หรือศูนยก์ลางเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ หรือแมก้ระทัง่ในเขตพื้นท่ีสาธารณะ มีความหมายในเชิง
สัญลักษณ์บางอย่าง  การสร้างจู่โจมในลักษณะน้ีสร้างความเสียหายทางกายภาพให้ผลตอบแทนทาง
ยุทธศาสตร์ และสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาไดม้ากกว่าการจู่โจมในพื้นท่ีอ่ืน (สุรชาติ บ ารุงสุข และกุล
นนัทน์ คนัธิก, 2563: 3-4) การโฆษณาชวนเช่ือของกลุ่มสุดโต่งทางศาสนามุ่งเนน้ไปท่ีแนวคิดเร่ืองการท า
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สงครามศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหนา้ท่ีของชาวมุสลิมทุกคน การโฆษณาชวนเช่ือน้ียงัสามารถท าให้ผูค้ร่ังศาสนาก่อ
เหตุขา้มประเทศได้ เช่น การก่อเหตุในปารีส ปี 2015 ซ่ึงท าให้มีผูเ้สียชีวิต 130 ราย (Nancy; Fieldstadt, 
Elisha, 2015) 
 นอกจากการก่อการร้ายของกลุ่มสุดโต่งทางศาสนาแลว้ สหรัฐฯ ไดป้ระกาศสงครามต่อตา้นการก่อ
การร้าย สหรัฐฯ ไดผ้ลิตซ ้ า น าเสนอเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ท่ีเคร่ืองบินพุ่งชนตึก World Trade Center พร้อม ๆ 
กบัภาพการถล่มลงของตึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจของโลกของสหรัฐฯ ด้วย
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูร่้วมชมซ่ึงไม่ใช่แค่ภายในสหรัฐฯ แต่เป็นผูช้มทัว่ทั้งโลก 
สร้างความรู้สึกหวาดกลวัหรือเรียกร้องให้มีการตอบโตผู้ก่้อการร้าย ส่ือมวลชนนบัไดว้่าเป็นผูมี้ส่วนในการ
ผลิตซ ้ าเร่ืองเล่าขนาดใหญ่น้ี และมนัไดส้ร้างความต่ืนกลวัภยัมุสลิมข้ึนทัว่ทั้งโลก (ฑภิพร สุพร, 2556:21) 
การก่อเหตุ 9/11 มีแนวโน้มของตะวนัตกท่ีจะเช่ือมโยงศาสนาของศาสนาอิสลามกับแนวปฏิบัติของ
ผูก่้อการร้าย ในขณะท่ีอลักออิดะห์ เช่ือมโยงสหรัฐฯ ว่าเป็นประเทศท่ีนบัถือศาสนาคริสตห์รือกลุ่มยิว-คริส
เตียน นอกจากน้ี การโจมตีผูบ้ริสุทธ์ิอ่ืน ๆ ตามลกัษณะทางศาสนาทางวฒันธรรมยงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
มุสลิมในสหรัฐอเมริกา ยโุรปตะวนัตก หรืออินเดีย ชาวเคิร์ดในอิรัก และชาวยิวในฝร่ังเศส ในทางกลบักนั 
การรุกรานอฟักานิสถานและอิรักท่ีน าโดยสหรัฐฯ ก็กลายเป็นสงคราม "อิสลามาฟาซิสต์" (Islamofacism) 
และ "สงครามครูเสด" ต่อพระเจา้ในการก าจดัความชัว่ร้าย (Daniel Golebiewsk, 2014: 3-4) 
 ส่ือท่ีประชาคมชาวโลกไดรั้บรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 9/11 หรือ การเผย
แผอุ่ดมการณ์สุดโต่งทางศาสนานั้น เป็นผลมาจากโลกาภิวตัน์ (Globalization) ท่ีท าใหผู้ค้นทัว่โลกเช่ือมโยง
กนัผา่นการส่ือสารท่ีทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากปราศจากโลกาภิวตัน์แลว้ผลสะเทือนอาจจะ
ไม่รุกรามรวดเร็วขนาดน้ี หรืออาจจะอยูใ่นวงแคบ ๆ ซ่ึงความขดัแยง้จะไม่แผก่ระจายไปทัว่ทั้งโลก  
 ความขัดแย้งทางวฒันธรรม 
 โลกาภิวตัน์ (Globalization) ไดท้ าการปูทางให้ศาสนาติดต่อกนัโดยตรง และน าศาสนามาสู่วงจร
การแข่งขนัและความขดัแยง้ ตราบใดท่ีศาสนาส าคญัว่าตนเองเป็น ‚ศาสนาของโลก” และส่งเสริม
เอกลกัษณ์เฉพาะของพวกตนเอง โอกาสท่ีศาสนาจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ท่ีรุนแรงตามมา ปัญหาท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัโลกาภิวตัน์ทางศาสนาบางส่วนเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม ค่านิยม และจริยธรรมในสังคมประเทศทั้ง
ภายในและภายนอก โลกาภิวตัน์ (Globalization) และวฒันธรรม (culture) โลกาภิวตัน์ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ ของสังคม ทั้งบรรทดัฐาน ค่านิยม เกิดการไหลบ่าของวฒันธรรม 
ค่านิยม จากประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึง ซ่ึงโลกาภิวตัน์เป็นกระแสท่ีหลอมรวมโลกเขา้ดว้ยกนั และ
มนัยงัสร้างความแตกต่างทางวฒันธรรมดว้ย (Yi Wang,2007: 1)  
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 อยา่งไรก็ตาม พื้นฐานของวฒันธรรมคือศาสนา ความขดัแยง้ในอดีตจะเกิดอยูก่บัพื้นท่ีท่ีวฒันธรรม
มีความแตกต่างกนั ในปัจจุบนัความขดัแยง้กวา้งมากข้ึนอาจกล่าวไดว้่า ขา้มชาติ การท่ีท าให้รัฐหน่ึงปฏิเสธ
พลเมืองของรัฐหน่ึงในมิติของวฒันธรรมและศาสนา โลกาภิวตัน์เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์
นั้น กรณีชาวโรฮิงญา ซ่ึงเป็นปัญหาของพม่าและบงักลาเทศ โรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม พม่าเป็นรัฐท่ีนบัถือศาสนาพุทธแบบสุดโต่ง จึงไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาซ่ึงมนัท าให้คุณภาพชีวิตของ
พวกเขาตกต ่า ไร้สวสัดิการแห่งรัฐทุกอย่าง ทั้งน้ีก็มีความขดัแยง้รุงแรงอยู่เสมอ มีชาวโรฮิงญาจ านวน 4.4 
แสนคน ท่ีอพยพเขา้ไปบงักลาเทศ ถึงแมว้่ารัฐบาลบงักลาเทศไดรั้บเงินบริจาคสนบัสนุนจากสหประชาชาติ 
และสหรัฐฯ แต่ก็ไม่เพียงพอ และประชาชนบงักลาเทศออกมาตั้งค  าถามเก่ียวกบัการใชง้บประมาณท่ีคุม้ค่า 
(วิศรุต สินพงศพร,2564: ระบบอนไลน์) รัฐบาลบงักลาเทศก็พยายามท่ีจะพลกัดนัชาวโรฮิงญากลบัพม่า แต่
ชาวโรฮิงญาไม่ยอมท่ีจะกลบั อีกทั้งพม่าก็แสดงท่าทีท่ีรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาดว้ย เหตุท่ีพม่ากระท าความ
รุนแรงกบัชาวโรฮิงญา เป็นเพราะ กระแสต่ืนกลวัอิสลาม (Islamophobia) จากการขยายตวัของลทัธิอิสลาม
นิยม ของกลุ่มมุสลิมสุดโต่ง ไอซิส กระแสการท าสงครามศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงพม่านั้นเป็นลทัธิพุทธนิยมสุดโต่งท่ีมี
แกนน าอย่างพระวิระธู ท่ีออกมาปลุกระดมเร่ืองรัฐอิสลามอยู่ตลอดเวลา (BBC NEWS,2017: ระบบ
ออนไลน)์ 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โลกาภิวตัน์เช่ือมคนทั้งโลกเขา้ดว้ยกนั เม่ือเหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีอีกฝากของโลก 
คนท่ีอยูอี่กฝากยอ่มรับรู้และรู้สึกร่วมไดอ้ยา่งรวดเร็ว การต่ืนกลวัอิสลาม (Islamophobia)  เร่ิมจากเหตุการณ์ 
9/11 ท่ีสหรัฐฯ (Sayyid Salman, 2010: 319) แน่นอนว่าสหรัฐ ฯ ผลิตภาพ หรือเร่ืองเล่านั้นซ ้ า ๆ ผา่นส่ือต่าง 
ๆ ท าใหท้ัว่โลกรับรู้ถึงเร่ืองเล่านั้น นอกจากน้ียงัการเหตุการณ์การก่อการร้ายท่ีประเทศต่าง ๆ มากข้ึนทัว่โลก 
เช่น อินเดีย ฝร่ังเศส เป็นตน้ กรณีของพม่าเบ้ืองหลงัความขดัแยง้ท่ีเกิดจากศาสนาแลว้เป็นทุนเดิมอยู่แลว้ 
ความขดัแยง้ยิ่งเพิ่มทวีมากข้ึนจากกระแสต่ืนกลวัอิสลาม ซ่ึงข่าวก่อการร้ายของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงก็
ปรากฏในส่ืออยา่งต่อเน่ือง กอรปกบัประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงส่ือเหล่านั้นไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 
แนวโน้มความขัดแย้งทางศาสนาในอนาคต 

ในยุคท่ีโลกาภิวตัน์ยงัด าเนินกระบวนการไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ ตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ี
เขา้ถึงไดง่้ายผา่นเทคโนโลยขีั้นสูงเพื่อมุ่งเนน้ท่ีรูปแบบการสอนท่ีมีมนุษยธรรมและหลากหลายมากข้ึน เช่น 
ค่านิยม เช่น ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละเสรีภาพของมนุษย ์เป็นวิธีการจดัการ ความหลากหลายทางศาสนา
และหลีกเล่ียงความรุนแรง โลกาภิวตัน์ (Globalization) ในอีกมิติก็ก่อให้เกิดความอดทน หรือการวางเฉย
ทางศาสนามากข้ึน เพราะโลกาภิวตัน์น ามาซ่ึงวฒันธรรมท่ีหลากลาย รวมถึงศาสนาดว้ย ท าให้พลเมืองโลก
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ไดศึ้กษาแก่นแทข้องศาสนามากข้ึน (Thomas Bandchoff,2008 : 5) ผลคือศาสนาหลกั ๆ ไดก้ระจายไปทัว่
โลก ถึงแมว้า่โลกาภิวตัน์ จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบักลุ่มท่ีสุดโต่งทางศาสนา ในอีกดา้นก็เป็นการลดความ
ขดัแยง้ดว้ย (ซ่ึงเฉพาะบางกลุ่มท่ีมีแนวคิดว่าศาสนาเป็นภาระท่ีพวกเขาตอ้งแบกรับ) อีกทั้งยงัช่วยลดอตั
ลกัษณ์ร่วมทางศาสนาดว้ย (Catarina Kinnvall, 2004 : 761)  

ถึงแมว้่าโลกาภิวตัน์จะช่วยท าให้พลเมืองโลกมีความเขา้ใจทางศาสนามากข้ึน และวางเฉยมากข้ึน 
ทว่าความขดัแยง้ทางศาสนายงัมีปรากฏในกลุ่มประเทศท่ีมีความสุดโต่งทางศาสนา อาทิ ฝร่ังเศสเกิดกรณี
สังหารชาวฝรังเศส 2 ราย ผูก่้อการเป็นมุสลิมหัวรุนแรงท่ีมีแรงจูงในจากการณีการลอ้เรียนศาสดา (POST 
TODAY, 2020 : ระบบออนไลน์) ความขดัแยง้ระหว่างพุทธกบัมุสลิมท่ีศรีลงักายงัมีความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากความขดัแยง้ระหว่างพุทธกบัมุสลิมในพม่า ท าให้ศาสนิกทั้ง 2 ศาสนาเกิด
ความระแวงกนัจนกระทัง่น าไปสู่การปะทะในท่ีสุด (นิติการุณย ์ม่ิงรุจิราลยั,2561: ระบบออนไลน์) ถึงแมว้่า
รัฐหลายรัฐมีการแยกศาสนาออกจากรัฐ (Secularism) แลว้ก็ตาม แต่ในระดบัปัจเจกแลว้ศาสนิกยงัคงสุดโต่ง
กบัหลกัศาสนา และมีการใชค้วามรุนแรงต่อศาสนิกอ่ืน เช่น กรณีของฝร่ังเศส ท่ีมีการแยกศาสนาออกจากรัฐ
อยา่งชดัเจน (ไทยรัฐออนไลน์,2563) หรือการท าสงครามต่อตา้นก่อการร้ายของสหรัฐฯ เบ้ืองหลงัคือความ
ขดัแยง้ทางศาสนา ถึงแมว้่าสหรัฐฯ ไม่ไดท้  าสงครามในหลกัศาสนา แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าเป็นสงคราม
ระหว่างอิสลามกบัคริสต ์หลงัจากสหรัฐฯ ถอนก าลงัทหารออกจากอฟักานิสถาน กลุ่มตอลิบนัก็ประกาศ
สถาปนาเป็นรัฐอิสลามทนัที ใชห้ลกัศาสนาในการปกครองทั้งในดา้นกฎหมาย และนโยบายอ่ืน ๆ ดว้ย 
(ไทยโพสต,์2564) 

ในอนาคตความขดัแยง้จะคงอยูค่วบคู่กบัโลกาภิวตัน์ ถึงแมว้า่ในบางมิติความขดัแยง้ทางศาสนาจะมี
ความลดลง แต่ก็เป็นเฉพาะกลุ่มท่ีวางเฉยหรือไม่สุดโต่ง ทว่ากบักลุ่มประเทศท่ีมีความสุดโต่งทางศาสนา
ความขดัแยง้จะทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งภายในรัฐและระหวา่งรัฐ และระดบัปัจเจก 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
 ความขดัแยง้ทางศาสนาจะด ารงต่อไปควบคู่กบัโลกาภิวตัน์ ถึงแมว้่าความเจริญทางเทคโนโลยีจะ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว วิทยาศาสตร์ การศึกษา ผูค้นต่างไดข้อ้มูลอยา่งรวบดา้น การศึกษาศาสนามีอยา่งเสรี 
และไร้พรมแดน ท าให้ผูค้นกลุ่มหน่ึงเร่ิมท่ีจะวางเฉยเก่ียวกบัการเผชิญหน้ารของความแตกต่างระหว่าง
ศาสนา อยา่งไรกต็าม ความขดัแยง้ทางศาสนากย็งัมีอยูใ่นสงัคมโลก ถึงแมว้า่จะไม่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีสามารถ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างสมบูรณ์ แต่ขอ้เสนอในบทความน้ีอาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีอาจจะเป็นแนว
ทางแกไ้ขความขดัแยง้ได ้
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 ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นขอ้เสนอแรก ถึงแมว้่าประชาธิปไตยจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ทางศาสนาได ้แต่อยา่งนอ้ยโดยหลกัการความเท่าเทียม เสมอภาคกนั และการเคารพ ยอมรับใน
ความแตกต่าง จะน าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ อยา่งไรก็ตามประชาธิปไตยเป็นผลผลิตของชาติตะวนัตก
ถูกสร้างข้ึนมามากกว่าสองร้อยปี ผา่นการพฒันามาหลายช่วง ตลอดทั้งมีนกัวิชาการ นกัปรัชญาหลายคนได้
ร่วมกนัพฒันามาจนถึงยคุปัจจุบนั (Manuel Arenilla,2010: 3-4) หลกัความเสมอภาค (Equality) คือความเท่า
เทียมของมนุษยทุ์กคนในการไดรั้บสิทธิพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  โดยผา่นการปฏิบติัต่อกนัระหว่าง
มนุษยต่์อมนุษย ์ ดว้ยความเคารพต่อสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Friedman & Friedman, 1980, p. 119) 
นอกจากน้ียงัมีหลกัการ ภราดรภาพ (fraternité) คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความรู้สึกรับผิดชอบ
ร่วมกนั พฤติกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นอตัลกัษณ์ทางสังคมร่วมอนัมีท่ีมาจากรูปแบบวิถีชีวิตท่ี
คลา้ยคลึงกนัและการใหคุ้ณค่าร่วมกนั (Tobias Gombert, 2560: 44-45) 
 นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีแนวคิดวตัถุนิยม ของฟอยเออร์บคั (Ludwig Feuerbach) ท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิง
ท่ีมีอยูจ่ริง หรือโลกของความเป็นจริง ซ่ึงจะตรงขา้มกบัจิตนิยม เช่น ศาสนา พระเจา้ เทพเจา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มี
อยูจ่ริง ลว้นเกิดจากจินตนาการของมนุษยท์ั้งส้ิน มาร์กซ์ (Karl Heinrich Marx) เห็นดว้ยและสนบัสนุน
แนวคิดน้ี โดยเขาไดก้ล่าวว่า ศาสนาคือยาฝ่ิน เป็นความสุขจอมปลอมของมนุษย ์(Brue and Grant,  2013,  
pp. 184-185,อา้งใน ภทัรมน สุวพนัธ์ุ, 2559:81)  
 แนวคิดทั้งสองขา้งตน้อาจน าไปสู่ทางออกของความขดัแยง้ทางศาสนาในยคุโลกาภิวตัน์ได ้ถึงแมว้า่
โลกาภิวตัน์จะด าเนินไปโดยไม่หยดุย ั้ง และเราไม่สามารถหยดุมนัได ้ส่ิงหน่ึงท่ีพอท าไดคื้อการปรับตวั หาก
จะแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ทางศาสนา ตอ้งเคารพในความเป็นมนุษยอ์ย่างเสมอภาค ยอมรับในความ
แตกต่างทางศาสนา และให้ความส าคญักบัวตัถุนิยมมากกว่าจิตนิยม ศาสนาอาจเป็นความสุขของบางคนแต่
ตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีส่วนตน ไม่ควรน ามาสร้างเง่ือนไขกบับุคคลอ่ืน โดยความเป็นเราไม่อาจมองเห็นพระเจา้ของ
แต่ละศาสนาได ้พระเจา้เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไม่มีอยูจ่ริง หากยึดถือตามหลกัการน้ีแลว้ความสุดโต่งทาง
ศาสนาจะผอ่นคลายลง สงัคมจะเกิดความสงบสนัติและความขดัแยง้ทางศาสนาไม่เกิดข้ึน 
 

สรุป  
 ความขดัแยง้มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเมือง เศรฐกิจ สังคม หน่ึงในนั้นคือศาสนา โดยเน้ือหา
หรือหลกัการของศาสนานั้นทุกศาสนามุ่งไปท่ีสันติสุข อยา่งไรก็ตามในโลกไม่ไดมี้แค่ศาสนาเดียว แต่มีอยู่
ดว้ยกนัหลายศาสนา และมีแนวทางหลกัค าสอนท่ีต่างกนัดว้ย ความแตกต่างน้ีกล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
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ก่อให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน ในสังคมหน่ึง ๆ ท่ีมีความแตกต่างทางศาสนาการอยู่ร่วมกนัโดยปราศจากความ
ขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีมีความเป็นไปไดย้าก แน่นอนวา่ผูท่ี้ก่อความขดัแยง้คือศาสนิกท่ีนบัถือศาสนานั้น ๆ   

ปัจจุบนั โลกไดมี้วิวฒันาการทางเทคโนโยลีการส่ือสารอย่างทนัสมยั โลกาภิวตัน์ (Globalization) 
ไดก้ลายเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตของพลเมืองโลก การติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็ว และ โลกาภิ
วตัน์ (Globalization) ไดเ้ป็นตวัเช่ือมประสานพลเมืองโลกเขา้เป็นสังคมโลกอย่างเบ็ดเสร็จ การเผยแพร่
อุดมการณ์ศาสนามีความสะดวกมากข้ึน ศาสนิกท่ีมีความสุดโต่งทางศาสนาใชว้ิธีการท่ีท าให้ศสานิกอ่ืน ๆ 
อยู่ทัว่ทุกมุมโลกไดรั้บรู้และรับทราบดว้ย การปลุกระดมของอุดมการณ์สุดโต่งทางศาสนาขยายไปเป็นวง
กวา้งโดยท่ีผูป้ลุกระดมไม่ตอ้งใชง้บประมาณท่ีมาก ทั้งน้ีข่าวทัว่โลกต่างผลิตซ ้ าปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนท า
หน้าท่ีส่งสารไปยงัศาสนิกทั่วโลก กอปรกับตัวแสดงท่ีปลุกระดมเปล่ียนวิธีการแบบกลางแจ้ง สร้าง
ปรากฏการณ์ในท่ีชุมชน หรือท่ีสาธารณะกลางเมือง เพือ่ท่ีจะใหข่้าวนั้นแพร่กระจายไปโดยเร็ว  

สงครามก่อการร้ายท่ีสหรัฐฯ ประกาศนั้น เบ้ืองหลงัคือสงครามศาสนา สาเหตุท่ีท าให้การต่ืนกลวั
การก่อการร้าย โลกาภิวตัน์เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายก่อการร้ายและฝ่ายต่อตา้นการก่อ
การร้าย ใชใ้นการเผยแผอุ่ดมการณ์ กลุ่มผูก่้อการร้ายพื้นท่ีส่ือในการระดมคน ตลอดทั้งปลุกระดมใหเ้ขา้ร่วม
ในสงครามศาสนา ทั้งการแถลงการณ์ของผูน้ า และการก่อเหตุท่ีมุ่งเนน้พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อท่ีจะสร้างแรง
กระทบใหก้ระจายไปในวงกวา้ง แน่นอนว่าส่ือทุกส านกัจะท าการเล่าเร่ือง ผลิตซ ้ า ในเหตุการณ์นั้น ๆ ซ่ึงท า
ใหค้นทั้งโลกไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร รับรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม ฝ่ังสหรัฐ ฯ เองก็ใชพ้ื้นท่ีส่ือในการผลิต
ซ ้าเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ ท่ีเป็นถูกกระท าโดยผูก่้อการร้าย สหรัฐฯ อาจหวงัผลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
ท าสงคราม ซ่ึงสหรัฐ ฯ ท าส าเร็จ และส าเร็จทั้ง 2 ฝ่ายดว้ย ถึงแมว้่าสหรัฐ ฯ ผลิตซ ้ าเร่ืองเล่าขนาดใหญ่เพื่อ
สร้างความชอบธรรมในการท าสงครามกบักลุ่มผูก่้อการร้าย ในทางตรงกนัขา้มเร่ืองเล่านั้นก็ตอบสนองต่อ
อุดมการณ์ของผูก่้อการร้ายดว้ย  

 แน่นอนว่า การกระท าของทั้ งสองฝ่ายมีวตัถุท่ีต่างกัน แต่ผลคือความรุนแรงท่ีเหมือนกัน และ
เกิดผลสะเทือนไม่เพียงแค่ 2 ฝ่ายเท่านั้น แต่สะเทือนไปทั้งโลก สร้างปรากฏการณ์ต่ืนกลวัการก่อการร้าย จน
น าไปสู่ การต่ืนกลวัมุสลิมหัวรุนแรง ท าให้การต่ืนกลวันั้นยงัคงมีอิทธิพลอยู่จนถึงปัจจุบนั การปลุกระดม
ของพุทธสุดโต่งท่ีพม่าก็ไดรั้บอิทธิพลน้ีผ่านส่ือเช่นกนั แนวโน้มในอนาคตความขดัแยง้ทางศาสนาน้ีจะ
ยงัคงด ารงต่อไปควบคู่กบัโลก ถึงแมว้่าในอีกดา้นหน่ึงโลกาภิวตัน์ไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้พลเมืองโลกได้
ศึกษาแก่นแทข้องศาสนา และรู้สึกเจบ็ปวดต่อความรุนแรงท่ีเกิดจากความขดัแยง้ทางศาสนา หรือแมแ้ต่การ
เป็นอศาสนิกของพลเมืองโลกก็เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ทว่าความขดัแยง้ทางศาสนายงัคงมีอยู่ในหลาย
ประเทศ 
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แนวทางการลดความขดัแยง้ทางศาสนานั้นแมว้่าจะยงัไม่มีแนวคิดทฤษฎีท่ีแก้ไขความขดัแยง้
ประเภทน้ีได ้ทวา่แนวคิดเร่ือง ความเสมอภาค (Equality) ความเท่าเทียมกนัของมนุษยจ์ะน ามาซ่ึงการเคารพ
กนัและกนั บวกกบัหลกัการ ภราดรภาพ (fraternité) ท่ีกล่าวถึงความเป็นอนัเดียวของสังคม แน่นอนว่าเพียง
แค่หลกัการขา้งตน้น้ีไม่อาจท่ีจะลดความสุดโต่งทางศาสนาได ้อย่างนอ้ยก็สร้างจิตส านึกความเป็นมนุษย์
ข้ึนมาได ้นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งเนน้ไปท่ีวตัถุนิยม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้จบัตอ้งได ้ไม่ยดึติดกบัส่ิงท่ี
มองไม่เห็นจ าพวกพระเจา้ สวรรค ์เป็นตน้ ซ่ึงทุกศาสนาจะมีการกล่าวถึงในลกัษณะของยโูทเปีย คือ เม่ือส้ิน
ไปแลว้จะไปอยู่กบัพระเจา้ ข้ึนสวรรค ์การมองว่า ศาสนาคือยาฝ่ินเป็นหนทางท่ีดีของการลดความสุดโต่ง
ทางศาสนาลงได ้เม่ือปราศจากความสุดโต่งความขดัแยง้กล็ดลงตามดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้ งสวสัดิการชุมชน 

กรณีศึกษา ชุมชนท่องเท่ียวบา้นห้วยห้อม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
กระบวนการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชนของชุมชนท่องเท่ียวศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ขอ้จ ากัดในการจัดสรรผลประโยชน์และเพื่อเสนอแนวทางการจัดตั้ งสวสัดิการชุมชน โดย
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง
เป็นหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ประธานชุมชนท่องเท่ียวบา้นหว้ยหอ้มและ
สมาชิกกลุ่มชุมชนท่องเท่ียวทั้ งสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผา้ทอขนแกะ กลุ่มกาแฟ และกลุ่มโฮมสเตย์  ผล
การศึกษาพบวา่การจดัการชุมชนท่องเท่ียวของบา้นหว้ยหอ้มเป็นการจดัการบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
การจดัการบนฐานวฒันธรรม ซ่ึงมีการน ารายไดจ้ากการหักส่วนแบ่งมาใชใ้นการจดัสรรผลประโยชน์ตาม



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 906 PSPARN 2022 

ขอ้ตกลงและบริบทเฉพาะของชุมชน อย่างไรก็ตามการท างานภายใตบ้ริบทและความเป็นชุมชนท่ีอยูอ่าศยั
กนัแบบเรียบง่าย  จึงท าใหไ้ม่มีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ดงันั้นจากการอาศยัหลกั
คิด เร่ืองแนวทางและปัจจยัสวสัดิการชุมชนท่องเท่ียวมาเป็นหลกัในการพิจารณา ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนว
ทางการจดัตั้งสวสัดิการชุมชนให้แก่ชุมชนท่องเท่ียวบา้นห้วยห้อมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในอนาคต
ต่อไป 

 
ค าส าคญั : การจดัสรรผลประโยชน์, ชุมชนท่องเท่ียว, สวสัดิการชุมชน 

 
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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บทน า 
หมู่บา้นห้วยห้อมไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อนัดบั 1 ประจ าปี 

พ.ศ.2563 (Creativeecon, 2563) ผา่นการส่งโครงการประกวดสุดยอดหมู่บา้นท่องเท่ียวชนบท โดยเป็น
ชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่นัเรียบง่ายของความเป็นอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุชาวปกาเกอะญอ โดยมี
กิจกรรมหลกัดว้ยกนัทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนแรก การปลูกกาแฟ  ซ่ึงกาแฟห้วยห้อมเป็นกาแฟพนัธ์ุ อารา
บิกา้ เป็นการปลูกท่ีปลูกตามธรรมชาติ ใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมเกิดท่ีสามารถเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่
ตน้จนจบของกาแฟหว้ยหอ้มสร้างประสบการณ์ตรงเชิงเกษตร ส่วนท่ีสอง ผา้ทอขนแกะ มีกิจกรรมการเล้ียง
แกะตามภูมิปัญญาชาวบา้น และกระบวนการท าผา้ทอขนแกะตั้งแต่กระบวนการเล้ียงจนถึงขั้นตอนของการ
แปรรูป   และส่วนสุดทา้ยคือ โฮมสเตย ์นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัความงดงามของการปลูกนาขา้วขั้นบนัได 
ซ่ึงการจดัการกิจกรรมทั้งสามส่วนน้ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจดัการทรัพยากรใน
ชุมชน นอกจากน้ีรายไดท่ี้ไดจ้ากการจดัการท่องเท่ียวมีการแบ่งส่วนรายไดใ้หก้บัสมาชิกและมีการหักส่วน
แบ่งรายไดจ้ากยอดขายท่ีแต่ละกลุ่มงานท าไดน้ ามาจดัเป็นเงินกองกลางเพื่อเป็นการพฒันา และปรับปรุง
ส่วนงานต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษากระบวนการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชน
ของชุมชนบา้นห้วยห้อม ว่ามีการด าเนินการอย่างไร พบปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัหรือไม่ โดยผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีจะส่งผลให้สามารถน าเสนอขอ้เสนอแนวทางการจัดการสวสัดิการชุมชนของชุมชน
ท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั    
1. เพื่อศึกษากระบวนการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชนของชุมชน

ท่องเท่ียวหมู่บา้นหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั ในการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียว
ชุมชนของชุมชนท่องเท่ียวหมู่บา้นหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  3. เพื่อเสนอแนวทางการจดัตั้งสวสัดิการชุมชน ใหแ้ก่ชุมชนท่องเท่ียวหมู่บา้นหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลา
นอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

จากกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขา้งตน้สามารถอธิบายรายละเอียดของการศึกษาคร้ังน้ี 
ประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนจากผลการศึกษา
งานวิจยัของ (เลิศไกร, 2550) พบปัจจยัท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารจดัสวสัดิการประสบผลส าเร็จ ประกอบดว้ย 
ดา้นการมีส่วนร่วมต่อการจดัสวสัดิการ ดา้นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีการจดัสวสัดิการท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวิตดี
ข้ึน ด้านการขยายตวัของสมาชิก  ด้านการเรียนรู้และการท ากิจกรรม ด้านการให้การยอมรับ ด้านการ
ประสานงาน และแนวทางการเกิดสวสัดิการชุมชนจากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ สวสัดิการชุมชน คนไม่
ท้ิงกนั (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2550) ไดแ้ก่ 
คน้หาศกัยภาพและทุนในทอ้งถ่ิน ขยายแกนน าให้ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติัการ ประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานในทอ้งถ่ิน การตั้งกองทุนสวสัดิการชาวบา้น การบริหารกองทุน การติดตามประเมินผล และ               
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การขยายผลโดยสาเหตุท่ีเลือกทั้ง2หัวขอ้ มาใชป้ระกอบกรอบแนวคิด เพราะเป็นการพิจารณา   ให้เห็นถึง
สภาพปัจจุบนั ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั ผา่นประเด็นดงักล่าว รวมถึงศึกษาบทความวิจยัเร่ือง 
การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน กรณีศึกษา กองทุนสวสัดิการชุมชน เขตวฒันาของ (ศิริ, 2562) 
และ ศึกษาคน้ควา้จากระบบสวสัดิการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2562)ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในการพฒันาศกัยภาพในการจะ
น ากรณีตวัอยา่งมาปรับใชก้บัเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ขยายผลเป็นแบบอยา่งใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 

วธีิการวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น

เคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เพื่อให้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลเป็นไปอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ การลงพื้นท่ี (บวรสมพงษ,์ 2555) ในการสัมภาษณ์ 
ประกอบไปดว้ยการสัมภาษณ์ในลกัษณะทั้งเชิงเด่ียวและกลุ่ม ซ่ึงเร่ิม  จากการใชว้ิธีการการเลือกผูใ้หข้อ้มูล
แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) กล่าวคือ เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยพิจารณาจากการ
ตดัสินใจของผูว้ิจยัลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เลือกท่ีจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเฉพาะของกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนโดยตรง และนอกจากน้ียงัอาศัยการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) จากการแนะน า   ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ ประธานชุมชนท่องเท่ียว ท่ีท าใหท้ราบถึงผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายอ่ืน ๆ  

ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 10 ราย คือ ประธานชุมชนท่องเท่ียว  1 ราย 
สมาชิกกลุ่มเท่ียวชุมชน 9 ราย ทั้งสามกลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มผา้ทอขนแกะ กลุ่มกาแฟ และ กลุ่มโฮมสเตย ์ โดยไดมี้
การลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 2 ช่วงระยะเวลา คือ ช่วงวนัท่ี  5-6 มิถุนายน และวนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 
 

ผลการศึกษา 
1. รูปแบบการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชน ประเดน็น้ีจะมีเน้ือหาเก่ียวกบั

รูปแบบการกบัการด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเด่นภายใตก้ารบริหารจดัการ  เพื่อน าไปสู่
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการโดยเห็นถึงบริบทของการด าเนินงาน ดงัน้ี                  
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1.1 การจดัการชุมชนท่องเท่ียวในปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์ท าให้ผูว้ิจยัได้ทราบถึง การจดัการ
ชุมชนท่องเท่ียวของหมู่บา้นหว้ยหอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี                                                       

1) การจดัการดา้นทรัพยากร กล่าวคือเป็นตน้ทุนของชุมชนทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนส าหรับการ
น ามาใชใ้นการด ารงชีวิตและเป็นแหล่งหารายได ้คือ การใชป้ระโยชน์จากป่าสาธารณะ แหล่งน ้า รวมทั้งการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคล เช่น กาแฟท่ีปลูกตามพื้นท่ีของตนเอง จากการสัมภาษณ์และพูดคุย
ของผูใ้หส้มัภาษณ์มีความเห็นท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไป เช่น ในเร่ืองของตน้ทุนของกลุ่มเกษตรท่ี
รวมตวักนัปลูกกาแฟ กลุ่มแม่บา้นท่ีรวมกลุ่มเพื่อทอผา้จากขนแกะ  

2) การจดัการวฒันธรรม โดยชุมชนบา้นห้วยห้อมจะอาศยัความเช่ือในดา้นศาสนา และความเช่ือ
ของชาติพนัธ์ุ ประกอบกบัการอยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยักนัครอบครัวและกลุ่มเครือญาติประกอบการ
ท างานในกลุ่ม กล่าวคือ การท างานของกลุ่มผา้ทอขนแกะ มีการท างานอยา่งมีส่วนร่วม สามารถพูดคุยและ
ตกลงกนัไดภ้ายในกลุ่ม หากนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะชมวิถีชีวิตหรือประเพณี สามารถแจง้ล่วงหนา้กบัผูท่ี้
ติดต่อประสานงานได ้เช่น การแต่งกาย การจดัแสดงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง 
 
           แผนภาพโครงสร้างของชุมชนท่องเทีย่วบ้านห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
  

 

 

 

 
 
 

จากแผนภาพแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชน 
โดยอา้งอิงจากผูใ้หข้อ้มูล คือ ประธานชุมชนท่องเท่ียว จ านวน 1 คน สมาชิกกลุ่มชุมชนท่องเท่ียว จ านวน 9 
คน อยา่งไรกต็ามสมาชิกจ านวน 1 คน จะมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบมากกวา่ 1 บทบาท 

1.2 ขั้นตอนการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชน 

ประธานชุมชนท่องเท่ียว 

สมาชิกผา้ทอขนแกะ   สมาชิกกลุ่มกาแฟ สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย ์  

ผูรั้บผดิชอบส่วนแบ่งรายได ้               
 กลุ่มกาแฟและผา้ทอขนแกะ และกลุ่มผา้ทอขนแกะ 

ผูป้ระสานงานและประชาสัมพนัธ์ 

ผูรั้บผดิชอบส่วนแบ่งรายไดก้ลุ่ม
โฮมสเตย ์
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        1) การคดัเลือกกรรมการ ในการด าเนินงานของชุมชนห้วยห้อมทั้งในระดบัของประธาน
กลุ่มชุมชนท่องเท่ียวและคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินหรือประชาสัมพนัธ์มกัจะคดัเลือกจากการ
ไวว้างใจของสมาชิกและประสบการณ์ทกัษะความสามารถท่ีเคยท ามา โดยปกติแลว้ส าหรับการคดัเลือก
คณะกรรมการ มกัจะไม่มีผูท่ี้เสนอช่ือ เน่ืองจากสมาชิกมีจ านวนไม่มากท่ีจะมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
ตอ้งอาศยัทั้งความสมคัรใจและการคดัเลือกจะสมาชิก และสามารถตกลงกนัไดง่้าย     
        2) การก าหนดขอ้ตกลงหักเปอร์เซ็นต ์การร่วมกนัก าหนดขอ้ตกลงรายไดเ้ขา้กองกลางว่า 
‚หักเปอร์เซ็นต์” แมว้่าจะมีการเรียกว่าการหักเปอร์เซ็นต์แต่ในการตกลงร่วมกนัของประธานชุมชน
ท่องเท่ียวและสมาชิกภายในกลุ่มจะหักเป็นลกัษณะของเงินบาท ซ่ึงจะไม่เหมือนนิยามของเปอร์เซ็นต์
โดยทัว่ไป เพราะมีท่ีมาจากฐานคิดยอดขายรายไดต้ามขอ้ตกลงของสมาชิกแต่ละกลุ่ม   โดยจะมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มกาแฟ มีสมาชิก 44 คน หกัเปอร์เซ็นตเ์ขา้กองกลาง 2 บาท 
- กลุ่มผา้ทอขนแกะ มีสมาชิก 52 คน หกัเปอร์เซ็นตเ์ขา้กองกลาง 3 บาท 
- กลุ่มโฮมสเตย ์มีสมาชิก 50 คน หกัเปอร์เซ็นตเ์ขา้กองกลาง 20 บาท 

        3) จดัสรรผลประโยชน์จากรายได ้ในแต่ละส่วนข้ึนอยูก่บัยอดขายหรือปริมาณท่ีสมาชิก ท า
ไดข้องแต่ละคนในกลุ่ม มาจากก าลงัแรงงานและศกัยภาพท่ีแต่ละบุคคลสามารถท าได ้จะแบ่งส่วนรายได้
เป็นรายไดข้องตนเอง และเป็นรายไดส้มทบเขา้กองกลาง ภายหลงัจากส่วนแบ่งรายไดใ้นแต่ละคร้ังจะน าไป
ปรับปรุงและซ้ืออุปกรณ์หรือใชจ่้ายในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มผา้ทอขนแกะ ในบางกรณีจะน าเงินท่ีได้
จากการหักเปอร์เซ็นตใ์ชเ้ป็นค่าเดินทางในการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์ท่ีใชดู้แลแกะ กลุ่มกาแฟใชส้ าหรับค่า
ไฟ นอกจากน้ียงัน าเงินกองกลางท่ีมีทั้งสามส่วนน้ีไปใชส้ าหรับสาธารณะประโยชน์ในการพฒันาชุมชน
หรือสมาชิก  
      4) การติดตามผลการใชจ่้ายของชุมชนท่องเท่ียว เป็นไปในลกัษณะท่ีเรียบง่าย เช่น การใช้
จ่ายแต่ละคร้ังจะแจง้แลว้คุยกนัภายในกลุ่มและส่วนใหญ่จะไม่เกิดปัญหาเพราะหากสมาชิกท่ีไม่ไดม้าเขา้
ร่วมจะมีการแจง้ใหท้ราบภายหลงั  

2. ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชน 
      2.1 ปัญหาและอุปสรรค โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน (เลิศไกร, 2550) 
        1) ดา้นการเรียนรู้และการท ากิจกรรม จะเป็นลกัษณะการอาศยัความรู้ความสามารถของ
กลุ่มชุนชนท่ีมีอยูจ่ากการจดัการท่องเท่ียวชุมชนในปัจจุบนัส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน
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สามารถด าเนินงานต่อไปไดแ้ละอยู่มาจนถึงทุกวนัน้ี  ในกรณีท่ีมีการประชุม หรือตอ้งไปร่วมงานกิจกรรม
ส าคญัสมาชิกของชุมชนจะมีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ อ่านหนงัสือออก เขียนหนงัสือได ้ 
เพราะมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการจดบนัทึกถึงรายละเอียดของงานในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ร่วม ทั้งน้ีสมาชิกแต่ละ
ท่านได้รับการยอมรับว่าสามารถเป็นตวัแทนของกลุ่มได้ ด้วยความสมคัรใจ อีกทั้งยงัมีหน่วยงานจาก
ภายนอกไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเป็นคร้ังคราว บางปีจะมีการสนับสนุนให้มีการจดัการ
อบรมท่ีไม่ต่อเน่ือง เช่น การจดัอบรม ใหค้วามรู้กบัชาวบา้นในประเดน็การเป็นมคัคุเทศก ์ 
        2) ดา้นการมีส่วนร่วมต่อการจดัสวสัดิการ ประเดน็การมีส่วนร่วมประชุม สมาชิกไม่ได ้
มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีภาระงานและช่วงเวลาว่างท่ีไม่ตรงกนั จึงส่งผลให้การจดัการประชุมไม่มี
ความสม ่าเสมอ ถา้กรณีท่ีสมาชิกคนใดคนหน่ึง ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมีส่วนร่วม จะอาศยัการบอกเล่า
จากเพื่อนร่วมสมาชิกดว้ยกนั และในบางกรณีจะติดตามยอ้นหลงัโดยประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเม่ือเขา้
โบสถ ์
      3) ดา้นการขยายตวัของสมาชิก มุมมองความคิดเห็นของสมาชิกต่อการลดลงของสมาชิก 
เช่น จากการด าเนินงานของกลุ่มผา้ทอขนแกะ ท าให้ทราบว่าการทอผา้มีจ านวนท่ีลดลงเน่ืองจากความเห็น
ของสมาชิกกลุ่มทอผา้ พบว่าส่วนมากจะออกจากการเป็นสมาชิกเน่ืองจากกลุ่มผูมี้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญมกัเป็นผูสู้งอายุท่ีมีความเส่ือมถอยทางร่างกายจึงไม่สามารถทอผา้ให้กบักลุ่มผา้ทอขนแกะได ้
ปัญหาจ านวนสมาชิกไม่เพียงพอ ของกลุ่มสมาชิกโฮมสเตย ์เช่น หากมีการถ่ายท ารายการโทรทศัน์ มี
นกัท่องเท่ียวมาเป็นจ านวนมาก การท างานต่าง ๆ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้นเพิ่มส าหรับการท าอาหารหรือการ
สาธิตกระบวนการทอผา้ และการแปรรูปกาแฟ 

4) ดา้นการใหก้ารยอมรับ การจดัการของชุมชนท่องเท่ียวหว้ยหอ้ม สมาชิกและประธาน 
ชุมชนท่องเท่ียวจะมองว่ากลุ่มของตนเองอยู่ร่วมกนัโดยอาศยัความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างสมาชิกและ
กรรมการหรือแมแ้ต่ประธานท่ีมีความเสียสละ จึงเป็นผลท าให้เกิดการยอมรับและไดป้ฎิบติัหน้าท่ีในฝ่าย
งานท่ีตนรับผิดชอบไดน้านต่อเน่ือง เพราะด้วยความพยายามก่อตวัจากท่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กจนท าให้
สมาชิกเห็นถึงความตั้งใจจนท าใหเ้กิดเป็นความเช่ือใจและไวใ้จ 

5) ดา้นการประสานงาน ชุมชนท่องเท่ียวจะมีการร่วมมือกบัส่วนงานอ่ืน ๆ เช่น ดา้นของ 
การประชาสัมพนัธ์ หรือแมแ้ต่การช่วยเหลือในดา้นของการจดัการชุมชนท่องเท่ียวในกระบวนการของแต่
ละกลุ่ม ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัขอบเขตหนา้ท่ีรับผิดชอบและการท างานของกลุ่มนั้นๆ 
หน่วยงานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการใหค้วามช่วยเหลือ เช่น ส านกังานพฒันาชุมชนร่วมกบัโครงการหลวงแม่
ลานอ้ย (ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย, ม.ป.ป.) จะคอยใหก้ารสนบัสนุนในเร่ือง การหาช่องทางทาง



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 913 PSPARN 2022  

การตลาด แหล่งช่องทางจดัจ าหน่ายตามท่ีต่าง ๆ โดยการต่อยอดผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปร่างลกัษณะท่ีมีความ
สวยงาม  
      6) ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน นอกจากการจดัการชุมชนท่องเท่ียวจะไดผ้ลตอบแทนใน
รูปแบบของตวัเงิน ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การสนบัสนุนเป็นทุนการศึกษา สมาชิก
ท่ีเกิดการเจ็บป่วยจะมีการน ารายไดท่ี้มีการหักเปอร์เซ็นตม์อบให้กบัสมาชิกทั้งน้ี จ  านวนหรืออตัราท่ีไดรั้บ
ข้ึนอยูก่บัความเห็นและการตกลงร่วมกนั ซ่ึงไม่ไดน้ าเงินส่วนอ่ืนมาสมทบนอกจากเงินรายไดท่ี้ไดจ้ากการ
หกัเปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น เช่น กรณีท่ีเคยเกิดข้ึนสมาชิกตอ้งการเงินเพื่อท่ีจะเขา้รับการผา่ตดั      

2.2 ขอ้จ ากัดในการจัดตั้ งสวสัดิการชุมชน โดยพิจารณาจากแนวทางการเกิดสวสัดิการชุมชน 
(สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2550)   
       1) คน้หาศกัยภาพและทุนในทอ้งถ่ิน มีความเห็นท่ีหลากหลายในส่ิงท่ีชุมชนท่องเท่ียวมี
และเป็นส่ิงท่ีสมาชิกมองเห็นถึงตน้ทุนและศกัยภาพของตนเอง โดยมีรายละเอียดจากผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็น
ว่าชุมชนท่องเท่ียวยงัสามารถบริหารจดัการท่องเท่ียวชุมชนต่อไปได ้เพราะสมาชิกและผูน้ าอยูร่่วมกนัโดย
อาศยัความสามคัคี คอยช่วยเหลือกนั  

2) ขยายแกนน า ตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลมีความเพียงพอและเขม้แขง็ในมุมมองของ 
กลุ่มทอผา้ เน่ืองจากแต่ละครัวเรือนมกัจะมีสมาชิกท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มรวมอยู่ด้วย ถือว่าสมาชิกใน
ครอบครัวไดม้ามีส่วนร่วมในการทอผา้ ในขณะท่ีบางความเห็นมองว่าควรจะมีเยาวชนหรือวยัรุ่นเขา้มามี
ส่วนร่วมใหม้ากข้ึนเพราะโดยส่วนใหญ่จะมีแต่หญิงวยัท างานช่วงอายท่ีุใกลเ้คียงกนั  

3) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน เป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในการหาช่องทางทาง 
การตลาดโดยน าผา้ทอขนแกะส่งขายศูนยศิ์ลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จิตรลดา 
แต่เม่ือไม่ไดมี้การด าเนินการต่อจึงไดรั้บความร่วมมือจากกรมปศุสัตวใ์นการหาช่องทางการขาย แต่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหย้อดขายลดลงจากเดิม แต่กาแฟยงัคงไดรั้บ
ความนิยม 

4) การตั้งกองทุนสวสัดิการ ทั้งน้ีจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลในส่วนของ 
การจดัตั้งเป็นในลกัษณะกองทุนสวสัดิการยงัไม่เกิดข้ึน แต่ความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นว่า เป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อเป็นประโยชน์กบัชุมชน หารายไดเ้ขา้ชุมชน และจะช่วยให้สมาชิกมีรายไดท่ี้มากข้ึนนอกจาก
รายไดห้ลกัท่ีไดจ้ากการปลูกกาแฟ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ไม่มากแต่สามารถใชจ่้ายในครัวเรือนได ้
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3. ขอ้เสนอแนวทางการจดัตั้งสวสัดิการชุมชนในบริบทของชุมชนท่องเท่ียวบา้นหว้ยหอ้ม 
1) ประเดน็ความรู้ความสามารถของชุมชนท่องเท่ียว การด าเนินการจดัการท่องเท่ียวชุมชน 

เป็นลกัษณะของการด าเนินการแบบไม่มีแบบแผนและรูปแบบท่ีตกลงกนัเองภายในกลุ่มสมาชิก โดยไม่ไดมี้
การบอกถึงขอ้ตกลงหรือสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกตอ้งไดรั้บท่ีแน่ชดัเท่าท่ีควร  เน่ืองจากชุมชนท่องเท่ียวยงั
ไม่มีความรู้ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ทั้งน้ีเม่ือมองผา่นมิติชุนชนโดยลกัษณะพื้นฐานตน้ทุนท่ีมี รูปแบบ
การอยูร่่วมกนัท่ีเรียบง่าย ส่วนมากผูบ้นัทึกขอ้มูลใชก้ารจดบนัทึกลงสมุด ท าให้เกิดความช ารุดเสียหาย เกิด
การสูญหาย ไม่มีความต่อเน่ืองของการจดบันทึกและไม่สามารถติดตามผล  ดังนั้ นจึงควรมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้เก็บในรูปแบบออนไลน์ เช่น อาศยัความร่วมมือของเยาวชนในพื้นท่ีร่วมเป็นสมาชิก 
(วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2562) เป็นส่วนเสริมในดา้นเทคโนโลย ี
การจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย ใหเ้ป็นการจดัระบบใหติ้ดตามและตรวจสอบได ้  

2) ประเดน็การใหก้ารยอมรับ  ประธานชุมชนท่องเท่ียวบา้นหว้ยหอ้ม มีลกัษณะเด่นชดัใน 
เร่ืองการมีภาวะความเป็นผูน้ าสูง ผลการศึกษาพบวา่เกิดจากการยอมรับและ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายงานท่ีตน
รับผิดชอบไดน้านต่อเน่ือง เพราะดว้ยความพยายามก่อตวัจากท่ีเป็นชุมชนขนาดเลก็จนท าใหส้มาชิกเห็นถึง
ความตั้งใจจนท าให้เกิดเป็นความเช่ือใจและไวใ้จท าใหก้ารด าเนินงาน การตดัสินใจสามารถเป็นไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แต่จะส่งผลต่อการตรวจสอบ ติดตามภายหลงั ขอ้เสนอแนะในประเด็นน้ี คือ หากมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบ จะเป็นผลดีต่อรูปแบบและอาจจะก่อให้เกิดการขยายผลท่ีมีความเขม้แข็งของความเป็นผูน้ าของ
ชุมชนการจดับริการดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัของกรรมการ   

3) การขยายตวัของสมาชิก การด าเนินการของชุมชนท่องเท่ียวมีความซบัซอ้นกนับางกรณี 
ในดา้นของอ านาจหน้าท่ี ตามแผนภาพโครงสร้างของชุมชนท่องเท่ียว สมาชิกบางคนท างานร่วมหลาย
ต าแหน่ง ทั้งน้ีอาจเกิดผลเสียต่อการท างานเพราะเม่ือตอ้งรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว อาจกลายเป็นกรณีการ
ผกูขาดอ านาจ ทั้งน้ี เน่ืองจากภาระงานท่ีมากเกินไป  อีกทั้งกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนในกลุ่มโฮมสเตยแ์ละผา้ทอ
ขนแกะ ไม่เพียงพอ  ท าใหต้อ้งจา้งชาวบา้นในหมู่บา้นมาช่วยเสริมเป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการแบ่งเบาภาระ
และลดภาระงานท่ีมีความซ ้ าซอ้น ซ่ึงการท่ีมีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน จะช่วยสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมากยิง่ข้ึน 

4) ประเดน็ดา้นการประสานงาน เพื่อใหเ้กิดการส่งเสริมการวางแผนการตลาด บริบทการ 
ด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวร่วมกบัส านกังานพฒันาชุมชน อ าเภอแม่ลานอ้ย จะคอยใหก้ารสนบัสนุนใน
เร่ือง การหาช่องทางทางการตลาด เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ท าใหย้อดการสัง่ซ้ือและยอดขายลดลงจากเดิมเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่สามารถเขา้มาชมสินคา้จาก
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พื้นท่ีจริงได ้ควรมีการอปัเดตขอ้มูลให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ผา่น Facebook page 
ชุมชนท่องเท่ียว หมู่บา้นหว้ยหอ้ม  

5) ประเดน็ดา้นผลประโยชน์ตอบแทนท่ีการจดัสวสัดิการท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน หากมี 
การเขา้มาหลากหลายช่องทางทางการตลาด ชุมชนเกิดรายได ้แต่ผลลพัธ์ทางออ้มอาจไม่ใช่รูปแบบของตวั
เงินแต่จะเป็นความร่วมแรงร่วมใจ ความสามคัคี เพื่อให้ชุมชนเกิดการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัโดยมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายและเลือกท่ีจะท าส่ิงเดียวกนั (ศิริ, 2562)หรือหากมองตามบริบทความเห็นของสมาชิกเพราะแม้
รายไดจ้ะเป็นเงินรายไดเ้สริมกส็ามารถน ามาพฒันาชุมชนได ้รวมถึงการมองเห็นและการรับรู้ถึงผลกระทบท่ี
เกิดกบัชุมชน จากการท่ีหมู่บา้นห้วยห้อมเปล่ียนผนัตนเองจากชุมชนแบบดัง่เดิมมาเป็นชุมชนท่องเท่ียว 
ส่งผลต่อการด าเนินงาน ท าให้นกัท่องเท่ียวบางคนมีความเขา้ใจว่าโฮมสเตยไ์ม่เป็นไปตามบริบทของชุมชน 
อีกทั้งในประเด็นขั้นตอนการจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชนประเด็นขั้นตอนการ
จดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินการท่องเท่ียวชุมชน (คมสัน จิตเมธโส, 2559) ควรมีการระบุอตัรา
ผลประโยชน์ท่ีชัดเจนระหว่างรายไดก้องกลาง  รายไดส่้วนบุคคล รายไดต่้อชุมชน และสิทธิประโยชน์     
ต่าง ๆ ภายหลงัจากการไดรั้บการอบรมจากหน่วยงานพฒันาชุมชน  

นอกจากน้ีในประเดน็การจดัการประชุมเป็นรายไตรมาส (กาศมณี, 2557) มีเป้าหมาย เพื่อใหส้มาชิก
ไดรั้บรู้ว่าการด าเนินการของชุมชนในขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนใด และเพื่อเป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม ใน
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในชุมชน เพื่อก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมแบบเขม้แข็ง ให้
ความส าคญักบัสิทธ์ิและเสียงของสมาชิกภายในชุมชนในการเขา้ร่วมประชุม  และประเด็นการตรวจสอบ
และติดตามผล (ไชยอ าภร, 2560) ทางสมาชิกของชุมชนควรมีการบนัทึกเป็นไฟลเ์อกสารในรูปแบบเป็น
ทางการเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบและติดตามในภายหลงั 

ขอ้เสนอแนะขา้งตน้นั้นผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการลงพื้นท่ีประกอบกบังานวิจยัของ 
(เลิศไกร, 2550) เร่ืองแนวคิดและรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จในการจดัสวสัดิการชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ผูว้ิจยัได้น าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
เหล่านั้นมาปรับใชใ้นการพิจารณาตามบริบทของชุมชน เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัสรรผลประโยชน์ และไดข้อ้สรุปเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดตั้งสวสัดิการชุมชนตามท่ีน าเสนอ
ขา้งตน้ 
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การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
จากผลการศึกษาทั้ ง  3 ประเด็นข้างต้นน าไปสู่การอภิปรายผลเพื่อให้ข้อเสนอแนะของ                 

การด าเนินงานสามารถน าไปใช้ได้จริง  จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับ
กระบวนการจดัสรรผลประโยชน์ของชุมชนท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ประธานชุมชนท่องเท่ียว   บา้นห้วยห้อมและ
สมาชิกกลุ่มชุมชนท่องเท่ียวทั้งสามกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผา้ทอขนแกะ กลุ่มกาแฟ และกลุ่มโฮมสเตย ์ รวมถึง
หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อประสานความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ โดยอาจเร่ิมตน้จากจุดประกายเลก็ ๆ ใน
การปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียว จะสามารถกลายเป็นแหล่งรายไดห้ลกันอกจากสร้าง
รายไดแ้ลว้ยงัสามารถพฒันาชุมชนดว้ย  นอกจากการหวงัพึ่งทางภาครัฐแลว้ชุมชนเองก็ตอ้งมีการพึ่งพา
ตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก  โดยเร่ิมตน้จากคนในชุมชนตอ้งตระหนกัรู้และตระหนึกถึงความส าคญัใหท้ราบ
ถึงความตอ้งการท่ี แทจ้ริงและจุดมุ่งหมายท่องเท่ียวชุมชน เพราะตามหลกัการคิดของสวสัดิการชุมชนท่ี
กล่าวว่า  ‚ใหอ้ยา่งมีคุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี”  เพื่อใหก้ารด าเนินการในประเด็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัสวสัดิการชุมชนท่องเท่ียว (ภูวนาถวิจิตร, 2557)ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดจ้ากการจดัสวสัดิการ
ชุมชน (คู่มือการด าเนินงาน โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน, 2552)  ใหมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัความส าคญัของการจดัการท่องเท่ียวชุมชนทั้งในระดบัของบุคคลและชุมชนรวมถึงความรู้เก่ียวกบั
การจดัสรรผลประโยชน์ตอบแทน  ร่วมกบัวิสัยทศัน์ของผูน้ าชุมชนว่าจะมีการสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง
หรือไม่ อย่างไร เพื่อขยายผลไปสู่ความเขา้ใจและจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัตั้งสวสัดิการชุมชน
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
1. สามารถต่อยอดในรูปแบบของเปรียบเทียบการจดัสรรผลประโยชน์ของชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้ห็น

ถึงความแตกต่างและความน่าสนใจของแต่ละมิติตามบริบทชุมชน 
2. สามารถน าตน้แบบไปสู่การพฒันาชุมชนอ่ืนและสามารถเป็นกรณีตวัอยา่งได ้
3. ควรมีการเกบ็รูปรวมขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ ร่วมกบั

การใชว้ิธีแบบหลากหลายวิธี (mix method) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีข้ึนสามารถเป็นประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด 
 

 
 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 917 PSPARN 2022  

รายการอ้างองิ 
Creativeecon. (8 ตุลาคม 2563). เขา้ถึงไดจ้าก บา้นหว้ยหอ้ม จ.แม่ฮ่องสอน ควา้รางวลั หมู่บา้นท่องเท่ียวเชิง 

เกษตรยอดเยีย่มอนัดบั 1: https://www.creativeecon.asia/% 
เอนก ใยอินทร์ ,ปียวรรณ หอมจนัทร์ คมสนั จิตเมธโส. (2559). กระบวนการการจดัการกองทุนสวสัดิการ 

ชุมชนเพื่อความมัน่คงของชุมชน. คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั. 
ไพรัช บวรสมพงษ.์ (2555). การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเชิงประยกุตใ์นการส่งเสริมการจดัการการ 

จดัสวสัดิการชุมชน กรณีศึกษาอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัศรีนคริน
วิโรฒ. 

กานต ์พิชชา ศิริ. (2562). การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน กรณีศึกษา กองทุนสวสัดิการชุมชน  
เขตวฒันา. มหาวิทยาลยัรามค าแหง. เขา้ถึงไดจ้าก http://www3.ru.ac.th/mpa-

 abstract/files/2562_1582275720_6114830060.pdf 
คู่มือการด าเนินงาน โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน. (2552). กรุงเทพ: สถาบนัพฒันาองคก์ร 

ชุมชน (องคก์ารมหาชน). 
จินตนา กาศมณี. (2557). การจดัสวสัดิการชุมชนโดยภากประชาชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ:  

มหาวิทยาลยัเกริก. 
ธงชยั ภูวนาถวิจิตร. (2557). สวสัดิการชุมชน. เชียงใหม่: ภาควิชามนุษยสมัพนัธ์ สาขาวิชาบา้นและชุมชน  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
ปัญญา เลิศไกร. (2550). แนวคิดและรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ. กรุงเทพ:  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2562). ระบบสวสัดิการชุมชน เพื่อการ 

พฒันาท่ีย ัง่ยนื. นนทบุรี : บริษทั มาตา การพิมพ ์จ ากดั . 
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก royalprojectthailand:  

https://royalprojectthailand.com/maelanoi 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ (2550). สวสัดิการชุมชน  

คนไม่ท้ิงกนั. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย.์ 

 
 

http://www3.ru.ac.th/mpa-
http://www3.ru.ac.th/mpa-


บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 918 PSPARN 2022 

 
สมศกัด์ิ สามคัคีธรรม และสุพรรณี ไชยอ าภร. (2560). สวสัดิการชุมชนกบัการสร้างสงัคมเขม้แขง็ในเขต 

กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลยัเกริก. 
องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื. (2561). การท่องเท่ียวโดยชุมชน วีถีไทย 

เก๋ไก๋ อยา่งย ัง่ยนื. เขา้ถึงไดจ้าก tatreviewmagazine: 
https://www.tatreviewmagazine.com/article/community-based-tourism/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 919 PSPARN 2022  

การขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย “เครือข่ายยุตเิหมืองแร่อมก๋อย ตาบ
ลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่” 

The Social Movement of “Network to End Coal Mining in Omkoi, 
Omkoi Sub-District, Omkoi District Chiang Mai Province.” 

 
พงศผ์กา ศรีธนญัชยั (Phongphaka Sridhananchai) 

นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

E-mail: Phongphaka.ps@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
บทความวิจยัเร่ือง การขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย 

ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัการรวมกลุ่ม และยทุธวิธีการ
ขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดยการศึกษาใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ใชข้อ้มูลจากเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มแกนน าเครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย และกลุ่มผูน้ าชุมชน จ านวน 17 คน          

ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัท่ีน าไปสู่การรวมกลุ่ม คือ 1. ปัจจยัดา้นความขดัแยง้ เช่น ดา้นผลประโยชน์ ดา้นขอ้มูล และ

ดา้นโครงสร้าง 2. ปัจจยัดา้นความกังวลผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
การเกษตร ปัญหาความปลอดภยัในการสัญจร 3.ปัจจยัความไม่โปร่งใสของโครงการ ท าใหช้าวบา้นในพื้นท่ี
รวมกลุ่มและขยายเครือข่ายสู่ภายนอก เพื่อต่อตา้นโครงการเหมืองแร่อมก๋อยโดยใชย้ทุธวิธีการเคล่ือนไหว
ทางสังคมท่ีหลากหลาย เช่น การเดินขบวน การข้ึนป้ายคดัคา้น การใช้สัญลกัษณ์ริบบ้ินสีเขียว การยื่น
หนงัสือคดัคา้นต่อราชการ การใชส่ื้อโซเซียล  ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าเครือข่ายใชยุ้ทธวิธี การใชค้วามเช่ือ ประเพณี
ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นยุทธวิธีท่ีมีความส าคญัและมีประสิทธิภาพท่ีสุดต่อการขบัเคล่ือนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมน้ี 

 
ค าส าคญั: เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย, ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม, เครือข่ายทางสงัคม 
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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 
 

บทน า 
 ก่อนการตดัสินใจด าเนินโครงการขนาดใหญ่นั้น ภาครัฐไดใ้ช ้รายงานการประเมินโครงการท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อชุมชนคือการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA: Environment Impact Assessment) 
และรายงานการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA: Environment and Health Impact 
Assessment) เพื่อสร้างความชอบธรรมของโครงการในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน แต่เคร่ืองมือดงักล่าว
ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมและความเช่ือมัน่ต่อประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองจากการจัดท าขอ้มูลของรายงาน
ดงักล่าว ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี และขาดการท าความเขา้ใจบริบทพื้นท่ีในทอ้งถ่ิน แสดง
ถึงความเหล่ือมล ้าในเร่ืองอ านาจและความรู้ระหว่างนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ กบัชาวบา้นในพื้นท่ี เป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีน าไปสู่การเกิดขอ้พิพาท การชุมนุมประทว้งต่อตา้นโครงการพฒันาของรัฐหลายโครงการ ดังท่ี
ปรากฏข้ึนในปัจจุบนั 
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 กรณีการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”  ในปี พ.ศ. 2543 บริษทัผูรั้บผดิชอบโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย ได้
ยืน่ค  าขอประทานบตัรเลขท่ี 1/2543 ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 เพื่อด าเนินโครงการเน้ือท่ีรวมจ านวน 284 ไร่ 30 ตารางวา ในบริเวณบา้น
กะเบอะดิน หมู่ท่ี12 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ บริษทั ทอพคลาส คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
(2554, น.69) 
 ปี พ.ศ. 2553 บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนและไดรั้บความ
เห็นชอบในปีถดัมา ซ่ึงปัจจุบนับริษทัผูรั้บผิดชอบโครงการใช้รายงานท่ีไดรั้บความเห็นชอบฉบบัเดิมน้ี 
ประกอบการขอประทานบตัรโดยขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  จึงเป็นสาเหตุให้
ชาวบา้นในพื้นท่ีมีความต่ืนตวั ไดศึ้กษารายละเอียดเก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ีและพบขอ้สงสัยหลายประการ 
เช่น การลงลายมือช่ือของชาวบา้นในพื้นท่ีท่ีเห็นชอบโครงการท่ีมีขอ้พิรุธ เป็นลายมือเทจ็ หรือไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ประเด็นท่ีตั้งของพื้นท่ีโครงการอยู่ใกลชุ้มชนซ่ึงเป็นเขตป่าสงวนแต่ในรายงานระบุเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (Zone E) และประเด็นความกงัวลของโครงการต่อชุมชนในเร่ืองผลกระทบดา้นสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเกิดการรวมตวัของชาวบา้นในพื้นท่ีข้ึน ในระยะแรกชาวบา้นไดเ้รียกร้องผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่เกิดผลส าเร็จ จึงเปล่ียนวิธีเป็นการขบัเคล่ือนทางสังคมและรวมภาคส่วนอ่ืน ๆ เขา้
ร่วม ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มนกัวิชาการ   นกันกัการเมืองทอ้งถ่ิน และกลุ่มองคก์รเพื่อ
สังคม ขยายความร่วมมือเป็นเครือข่ายขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ซ่ึงมีการด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น การเดินขบวนประทว้งตามสถานท่ีส าคญัของ ทางราชการ การติดป้ายสัญลกัษณ์ การผูกริบบ้ินสีเขียว 
การสร้างวาทกรรมต่าง ๆ และ การเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือออนไลน์ เป็นตน้ 
 จากปรากฏการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การด าเนินนโยบายดา้นพฒันาโดยภาครัฐและภาคเอกชนโดย
อาศยัทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงท าให้เกิดการต่ืนตวัและการ
รวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อต่อตา้นโครงการดงักล่าว และขยายเป็นเครือข่ายทางสังคมภายนอก 
สร้างรูปแบบและยทุธวิธีเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีหลากหลายมากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนในท่ีจะศึกษา 
‚การขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย   ต  าบลอมก๋อย อ าเภออม
ก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”  โดยมุ่งศึกษาศึกษาปัจจยัการรวมตวัของประชาชนในพื้นท่ี และยุทธวิธีการ
ขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีในการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” 
 2. เพื่อศึกษายุทธวิธีการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยุติเหมืองแร่อม
ก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิเกีย่วกบัประชาสังคม 
การให้ความหมายของ ประชาสังคม (Civil Society) ในบริบทของสังคมไทยข้ึนอยู่กบัการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในขณะใดขณะหน่ึง  และมุมมองท่ีต่างกันของนักวิชาการแต่ละสาขา               
นิธิ  เน่ืองจ านง (2561, น.5) โดยพื้นฐานแลว้พื้นท่ี ‚ภาคประชาสังคม” เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มชนชั้นท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินการใด ๆ  ผา่นการถกเถียง ปรึกษาหารือ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และชูชยั  ศุภวงศ ์
(2540, น. 165) ไดอ้ธิบายเง่ือนไขการสร้างภาคีการร่วมมือ คือ ผูค้นมองเห็นปัญหาในสังคมและตอ้งการ
แกไ้ขในทิศทางเดียวกนั ผ่านการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อพฒันาคนในกลุ่มให้เขม้แข็งเพิ่มอ านาจในการ
ต่อรองในการก าหนดนโยบายสาธารณะและตรวจสอบรัฐได ้การสร้างความสัมพนัธ์ต่อพื้นท่ีอ่ืนในสังคมจึง
สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การร่วมมือ การต่อตา้นหรือถูกครอบง า ดงันั้นจ าเป็นตอ้งท า
ความเขา้ใจรูปแบบความสัมพนัธ์โดยเฉพาะกบัภาครัฐ หากพิจารณาตามเง่ือนไขช่วงเวลา ซ่ึงจะสามารถ
จ าแนกรูปแบบ ไดด้งัน้ี 1) ช่วงเปล่ียนผ่านการปกครองจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยโดยภาคประชา
สังคมจะมีรูปแบบความสัมพนัธ์เป็น ‚ประชาสังคมต่อตา้นรัฐ” 2) ช่วงหลงัการเปล่ียนผ่านเกิดรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู่กบักลุ่มในภาคประชาสังคม เช่น (2.1) ประชาสังคมท่ีแยกออกจากรัฐ 
เน่ืองจากภาคประชาสังคมยงัคงรักษาความเป็นอิสระ (2.2) ประชาสังคมท่ีเป็นพนัธมิตรกับรัฐ มุ่งเน้น
สวสัดิการในระดบัทอ้งถ่ินและพฒันาไปสู่รูปแบบท่ี (2.3) ประชาสังคมท่ีเป็นพนัธมิตรกบัรัฐ ภาครัฐจะมี
การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ  ใหพ้ื้นท่ีเสวนาหรือปรึกษาหารือ และ (2.4) ประชาสังคมท่ีขา้มประเทศ ท่ี
บางส่วนในภาคประชาสงัคมสร้างความสมัพนัธ์นอกรัฐ  

โดยสรุปแล้ว  ประชาสังคม คือ การท่ีประชาชนท่ีมีความเป็นพลเมือง  มองผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน รวมกลุ่มกนัในการเพิ่มอ านาจในการต่อรอง มีพื้นฐาน
ของอุดมการณ์เดียวกนัเป็นท่ียึดเหน่ียว เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ร่วม การศึกษาเก่ียวกบัประชาสังคมควร
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สอดคลอ้งกบัสภาพปรากฏการณ์ทางสังคมในขณะนั้น และค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาคประชาสังคม
และรัฐในขณะนั้นดว้ยเช่นกนั 

2. แนวคดิการเมืองเร่ืองการต่อสู้ 
 แนวคิดการเร่ืองการต่อสู้ (Contentious Politics) ถูกพฒันามาจากงานของ Charles Tilly ตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 1970 เพื่ออธิบายเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางสังคม เช่น ความขดัแยง้ในสังคม สงคราม การก่อกา
ร้าย และขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชน และ Sidney Tarrow ได้ก าหนด 3 องค์ประกอบ                 
ส าคญัของการต่อสู้น้ี คือ (1) ความขดัแยง้ (2) การกระท ารวมหมู่ (3) การเมือง ในการแสดงออกต่อตา้น
อ านาจรัฐ และสร้างแนวร่วมในการเรียกร้องร่วมกนั โดยมีโอกาสทางการเมืองในระบอบทางการเมืองท่ีเปิด
โอกาสเป็นเง่ือนไข มานิตา หนูสวสัด์ิ (2564, น.6-9) 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดน้ีเป็นท่ีมาของการเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเน่ืองจากสามารถใช้
ศึกษาการเคล่ือนไหวต่อสูข้องบุคคลธรรมดาในสงัคมและขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมกบัผูป้กครองหรือ
รัฐ ท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของการเมือง การรวมหมู่ และความขดัแยง้ ในรูปแบบของกระบวนการท่ี
มีกลไกหลาย ๆ กลไก เก่ียวขอ้ง ร่วมถึงวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของตวัแสดงต่าง ๆ กบัขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคม ทั้ งภายในและภายนอกสถาบนัทางการเมือง ซ่ึงผูว้ิจัยมองว่า ควรน าแนวคิดน้ีมาเป็นกรอบ
วิเคราะห์เป็นปัจจยัภายนอกขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม กรณีศึกษาเครือข่ายยุติเหมืองแร่อมก๋อย เพื่อ
อธิบายความขดัแยง้ รูปแบบกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแสดงต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการเคล่ือนไหวทางสงัคมไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

3. แนวคดิการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ 
 แนวคิดการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) มีการสร้างนิยามใหม่กบัส่ิง
ท่ีเรียกร้องใหไ้กลไปกว่าเดิม ไม่ใชค้วามรุนแรงในการช่วงชิงอ านาจรัฐ ไชยรัตน์ เจริญโอฬาร (2545, น.44) 
สอดคลอ้งกบั พฤทธิสาณ  ชุมพล (2546, น.38) ไดช้ี้ให้เห็นลกัษณะการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่3  
รูปแบบ คือ (1) เป็นขบวนการทางสังคมท่ีมากกว่าขบวนการทางการเมือง ท่ีสนใจเร่ืองค่านิยมและวิถีชีวิต
เชิงวฒันธรรมไม่ได้มุ่งครองอ านาจรัฐ (2) มีลกัษณะการออ้มรัฐ ไม่สนใจติดต่อหรือทา้ทายอ านาจรัฐ
โดยตรง มีกิจกรรมและการกระท าเชิงสัญลกัษณ์เป็นหลกั (3) ตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคม ค่านิยม พฒันาวิถี
ชีวิตใหเ้ป็นทางเลือก หรือการสร้างวิถีใหม่ทา้ทายค่านิยมเดิม และ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540, น.7) ได้
ใหเ้หตุผลของการเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ มาจาก 
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1. ความขดัแยง้ชุดใหม่ในสังคมท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้น และรอบดา้นมากกว่าในอดีต เกินกว่าท่ีรัฐ-
ชาติ จะจดัการได ้เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาเร่ืองเช้ือชาติ ผิวสี ปัญหาเร่ืองสิทธิทางเพศ ความเช่ือทาง
ศาสนา เป็นตน้ 

2. การเมืองแบบเก่า เช่น การเลือกตั้ง สถาบนัทางการเมือง ท่ีไม่สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ข้ึนพื้นฐานตามความตอ้งการของประชาชน 

3. ความไม่มีประสิทธิภาพ และความไม่โปร่งใสของประชาธิปไตยแบบตวัแทน รัฐสวสัดิการ 
ส่งผลใหภ้าคประชาชนอ่อนแอ และถูกครอบง าจากภาครัฐ 

ดงันั้นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ จึงเป็นพลงัทางสังคมท่ีภาคประชาชนท่ีตอ้งการ
ต่อตา้นอ านาจรัฐ โดยรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีไม่ใช่การเผชิญหน้า ผ่าน ‚ประชาสังคม” เน้นเร่ือง
ความคิดหรือการเป็นตวัแทนทางความคิด งานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบ
ใหม่มาเป็นกรอบการวิเคราะห์การขบัเคล่ือนการเคล่ือนไหวทางสังคม เน่ืองจากเครือข่ายยุติเหมืองแร่อม
ก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์หลกัในการเคล่ือนไหวทางสังคม คือ 
ตอ้งการระงบัโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย โดยให้สังคมไดต้ระหนกัถึงปัญหาในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาสิทธิชุมชน ปัญหาสุขภาพ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพื่อต่อตา้นภาครัฐท่ีแทรกแซงการ
บริหารทรัพยากรในทอ้งถ่ินและตอ้งการเอ้ือผลประโยชน์ให้กบัภาคเอกชน โดยใชรู้ปแบบการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมรูปแบบใหม่ในการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมน้ี 
 

วธีิการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและการวิจัย
ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เก็บขอ้มูลสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์ จากกลุ่มแกนน าและกลุ่มผูน้ าชุมชน ใชว้ิธีการ
เลือกแบบเจาะจง เป็นผูมี้บทบาทและสามารถให้ขอ้มูลดา้นโครงสร้างและกระบวนการขบัเคล่ือนของ 
‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” รวมจ านวนทั้งส้ิน 17 คน 
คือ กลุ่มภาครัฐ 6 คน กลุ่มภาคเอกชน 2 คน กลุ่มประชาชนผูรั้บผลกระทบโดยตรง 3 คน กลุ่มประชาชน
ผูรั้บผลกระทบโดยออ้ม 6 คน 
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 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของ ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่การรวมกลุ่มของประชาชนและยทุธวิธี
ของการเคล่ือนไหวทางสังคม มีขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นท่ีคือบา้นกะเบอะดิน ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเป็นสถานท่ีตั้งของโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยและเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชน
รวมตวัคดัคา้นโครงการ ฯ มาโดยตลอด และขอบเขตเวลา ตั้งแต่การเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของ
ประชาชนเพื่อต่อตา้นโครงการเหมืองแร่อมก๋อย ในเดือนพฤษภาคม 2562 – เมษายน 2565 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) การเก็บขอ้มูลภาคสนาม รวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี และแสดงให้เห็นทศันคติของผูถู้กสัมภาษณ์ และการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีครอบคลุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบริบทในพื้นท่ี 
 2) การวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะด าเนินการศึกษาแบบการวิจยัเชิงคุณภาพโดยผูว้ิจยั
ไดน้ าแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดประชาสังคม แนวคิดการเมืองเร่ืองการต่อสู้ และแนวคิดการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยน า
การสมัภาษณ์มาเปรียบเทียบค าตอบของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งวา่ตรงกนัหรือไม่ หากไม่ตรงกนัจะสอบถามผูใ้ห้
ขอ้มูลอีกคร้ัง โดยยึดถือผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นส าคญัและน าเสนอขอ้มูลในเชิงพรรณนา เพื่อจะตอบวตัถุประสงค์
ของการศึกษา 
 

ผลการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีในการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” 
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัแรก ปัจจยัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน เช่น (1) ดา้นพื้นท่ีอยูอ่าศยั และท่ีท ากินของ
ประชาชน เช่น ปัญหาการแทรกแซงการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินของภาครัฐ ปัญหาการเปล่ียนแปลงทาง
น ้ า และปัญหาการอนุญาตภาคเอกชนด าเนินโครงการ ฯ ในพื้นท่ีป่าสงวน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง ความขดัแยง้
ดา้นผลประโยชน์ (2) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล การรับรู้เร่ืองเอกสารสิทธิไม่ตรงกนั โดยรัฐประกาศเขตป่า
สงวนทับซ้อนเขตท ากินของประชาชน โดยประชาชนไม่ทราบข้อเท็จจริงจากการส่ือสารและภาษา 
โดยเฉพาะ ส่ือชุมชน ท่ีขาดความเป็นกลางมุ่งผลประโยชน์ การเขา้ถึงส่ืออินเตอร์เน็ตในชุมชนไม่มากพอ
และประชาชนขาดความรู้ดา้นน้ี (3) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้างเร่ืองความเหล่ือมล ้า ระหว่างภาครัฐกบัภาค
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ประชาชน เร่ืองอ านาจการต่อรอง การเขา้ถึงส่ือ โอกาสการศึกษาเรียนรู้  เป็นตน้ โดยภาครัฐใชอ้  านาจทาง
กฎหมายในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน โดยละเลยเร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิทางชาติพนัธ์ุ แสดงถึง
อ านาจในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีสอง ความกงัวลเร่ืองผลกระทบดา้นต่าง ๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ ความปลอดภยัของประชาชนในพื้นท่ีในการสญัจร และปัจจยัท่ีสามความไม่น่าเช่ือถือของโครงการ 
เน่ืองจากไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีความไม่โปร่งใส 
ไดแ้ก่ มีรายช่ือซ ้ าในเอกสาร มีบุคคลยนืยนัว่าไม่ใช่ลายมือตนเอง และปรากฏการเขียนลายมือช่ือของบุคคล
ท่ีเขียนไม่ได ้เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีน ามาสู่การเคล่ือนไหวทางสงัคมดงักล่าว 
 2. เพื่อศึกษายุทธวิธีการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยุติเหมืองแร่อม
ก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” 
 ผลการวิจยัพบว่า การขบัเคล่ือนการเคล่ือนไหวทางสังคมใชยุ้ทธวิธีท่ีหลากหลายนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2562 จนถึงปัจจุบนั เพื่อต่อตา้นโครงการเหมืองแร่อมก๋อย ไดแ้ก่ 1. การใชช่้องทางระบบการเมืองปกติ การ
ยืน่หนงัสือคดัคา้นต่อราชการ เป็นวิธีแรกท่ีกลุ่มประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบไดเ้รียกร้องและยื่นหนงัสือต่อ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องให้ทบทวนโครงการ 2. การใช้กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย  ท่ี
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 บัญญัติเร่ืองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2560 บญัญติัเร่ืองสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่การด าเนิน
โครงการของรัฐไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการจดัการทรัพยากร
ในทอ้งถ่ิน ท าให้ประชาชนเกิดการต่ืนตวัสร้างการรับรู้ใชสิ้ทธิตามกฎหมายสร้างความชอบธรรมในการ
เคล่ือนไหวต่อสู้ 3. การขดัขวางทา้ทาย ในวนัท่ี 28 ก.ย. 2562 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ จดัใหมี้เวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี ณ โรงเรียนบา้นแม่อ่างขาง ต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่   ซ่ึงประชาชนได้เดินทางเขา้ร่วมเป็นจ านวนมากเพื่อคดัคา้น
โครงการ และเจา้หน้าท่ีไม่สามารถตอบขอ้สงสัยต่อกระบวนการท ารายงานการประเมินผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ต่อรายละเอียดของขอ้มูลและการลงลายมือช่ือผูส้นับสนุนโครงการ สร้างความไม่พอใจต่อ
ประชาชน เกิดการชุมนุมประทว้ง ปิดถนน และเดินขบวนต่อตา้น ท าใหต้อ้งเล่ือนเวทีการรับฟังความคิดเห็น
น้ีออกไป 4. การส่ือสาร เช่น การเดินขบวนรณรงค์ในพื้นท่ีชุมชน การข้ึนป้ายคดัคา้น การใชส้ัญลกัษณ์
ริบบ้ินสีเขียว การจดัเวทีปราศรัย และการใช้ส่ือโซเซียล ทั้งการสร้างการรับรู้ การระดมทรัพยากร ให้
ประชาชนภายนอกพื้นท่ีไดรั้บรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้ 5.การสร้างเครือข่าย ทั้งประชาชนในพื้นท่ีผู ้
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงและโดยออ้ม กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มองคก์รอิสระ ฯ สร้างจิตส านึก
ร่วมกันของเครือข่าย เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์เดียวกัน นอกจากนั้นการใช้ 6. ความเช่ือ ประเพณี และ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากพื้นท่ีของโครงการอยู่ในเขตป่าแห่งจิตวิญญาณของชุมชน และการด าเนิน
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โครงการจ าเป็นตอ้งถมล าหว้ยเพื่อเปล่ียนเสน้ทางน ้า ตามความเช่ือของชาวบา้นในพื้นท่ีแลว้ถือเป็นการลบลู่
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จะน ามาซ่ึงความอปัมงคลแก่หมู่บา้นได ้
  

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีในการขบัเคล่ือนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” 
ผูว้ิจยัไดค้น้พบ 2 ปัจจยั คือ  
 ปัจจยัความขดัแยง้ โดยมี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี (1) ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ ในจดัการพื้นท่ีใน
ทอ้งถ่ินของรัฐ ทั้งทรัพยากรถ่านหิน ป่าไม ้และน ้ า ของชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรณธิดา  วงศ์
เรือน (2555) ศึกษาการเคล่ือนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาค า กรณีศึกษากลุ่มชาวบา้นช่างเค่ิง ต าบล
สารภี อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การเคล่ือนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาค า  เกิดจาก ปัจจยั 2 
ปัจจยั คือ 1. แนวคิดการพฒันาเมืองในเชิงโครงสร้างจากส่วนงานภาครัฐ ท่ีประชาชนมองว่าไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการสร้างประตูระบายน ้าปิงท่ีระบุใหร้ื้อฝายพญาค า  2.การเปล่ียนแปลงเชิง
อ านาจในการบริหารจดัการน ้ าเพื่อการเกษตรแทนท่ีชุมชน ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงโดยส่วนราชการเขา้มา
จดัการแทนท่ีชุมชน 
 (2) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล ทั้งการรับรู้ขอ้เทจ็จริงจากการส่ือสารและภาษา การเขา้ถึงส่ือ สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของอารียว์รรณ  ทตัตะศิริ (2543) ท่ีกล่าวไวว้่าการรวมกลุ่มของประชาชนต่อตา้นโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์  เหตุผลจากภาครัฐไม่ได้ให้ภาคประชาชนเขา้ไปมี
บทบาทและส่วนร่วมในการตดัสินในถึงผลกระทบจากโครงการ 
 (3) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้างเป็นความเหล่ือมล ้า ระหว่างอ านาจ ท่ีละเลยเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
สิทธิทางชาติพันธ์ุ  และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ                    
รุ่งทิวา หนกัเพช็ร์ (2556) พบวา่ การเคล่ือนไหวทางการเมือง ของกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในจงัหวดัน่านต่อ
โครงการโรงไฟฟ้ าลิกไนตห์งสา โดยชาวบา้นต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ท่ีอยู่ในแนวสายไฟถูก
เจา้หนา้ท่ีและคนงานการละเมิดสิทธิ จากพฤติกรรม การถากถางท่ีดิน ตดัตน้ไม ้ฉีดพ่นสีและติดป้ายเพื่อท า
การส ารวจแนวสายส่งไฟฟ้าในท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิ และการศึกษาของ ศยามล ไกยู
รวงศ ์ อจัฉรา รักยุติธรรม และ กฤษฎา บุญชยั (2545) ศึกษา ‚ขบวนการเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
เพื่อพิทกัษสิ์ทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ” พบว่า การ
รวมตวัของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยบนพื้นท่ีสูงถูกภาครัฐกีดกนัว่าไม่ใช่คนไทย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
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ภาคเหนือมีการต่อสู้โดยใชอ้ตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และการประกอบพิธีกรรมเป็นศูนยร์วมใจในการจดัการ
องค์กร สร้างอ านาจในการแสดงตวัตนเป็นพลเมืองไทยแบบพหุสังคม และให้รัฐยอมรับสิทธิจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน 
 ปัจจยัความกงัวลเร่ืองผลกระทบในชุมชน ทั้งส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัของประชาชน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วินิจ ผาเจริญ (2561) ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนต่อการคดัคา้นโรงงาน
ก าจดัขยะมูลฝอยครบวงจรบา้นป่าตึงน้อย ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่พบว่า ความ
กงัวลวิตกต่อปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทั้งกล่ินเหมน็จากขยะ ฝุ่ นละออง ปัญหาดา้น
การเกษตร ดา้นสาธารณสุข สาธารณูปโภคและบริโภค น าไปสู่การรวมตวัของประชาชนในการคดัคา้น
โครงการ ฯ ดงักล่าว 
 และปัจจยัท่ีสามความไม่น่าเช่ือถือของโครงการ มีความไม่โปร่งใส สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ธนวฒัน์ ปินตา (2556) พบว่า ชาวบ้านเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการด าเนินการของโครงการ 
เน่ืองมาจากไม่ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมกบการตดัสินใจใด ๆ และโครงการค านึงผลประโยชน์
มากกว่าสภาพชุมชนทอ้งถ่ิน จึงเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในการคดัคา้นโครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตพลงังานจากขยะของชุมชนเขตเทศบาลต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพนู  
 และจากผลการวิจยัพบว่ายุทธวิธีการขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยุติ
เหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”  ใชยุ้ทธวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การใช้
ช่องทางระบบการเมืองปกติ การใชก้ระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ท่ี การขดัขวางทา้ทาย การส่ือสาร 
การสร้างเครือข่าย รวมทั้งการใชค้วามเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน โดยพื้นท่ีของโครงการ ตั้งใน
เขตป่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชุมชนรักษาไว ้เพื่อประกอบพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อผืนป่าและธรรมชาติ ปัจจยั
เหล่าน้ีน ามาสู่การเคล่ือนไหวทางสังคมดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศศินา  ขนุทองวงศ,์ ปาณิษตรา  
บุญส่ง, และ รุ่งอรุณ  หน่อค า (2564) ไดก้ล่าววา่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมเพื่อการขอคืนพื้นท่ีป่าดอยสุ
เทพ เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากรวมกลุ่มของประชาชนหลาหลายชนชั้น โดยใชเ้หตุผลในการเคล่ือนไหว
คดัคา้นการสร้างบา้นพกัตุลาการในพื้นท่ีป่าดอยสุเทพ โดยมองว่าเป็นส่ิงท่ีผดิจารีตประเพณี ความเช่ือความ
ศรัทธาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธวิธีของเครือข่ายท่ีใชค้วามเช่ือ
และประเพณีทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนท่ีมีความส าคญัและให้ประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจกรรมการเคล่ือนไหวมากกวา่ยทุธวิธีอ่ืน  
 ดงันั้น การขบัเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมโดย ‚เครือข่ายยติุเหมืองแร่อมก๋อย ต าบลอม
ก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่”  มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดประชาสังคม แนวคิดการเมืองเร่ืองการ
ต่อสู ้และแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ท่ีเร่ิมตน้จากประชาชนในพื้นท่ีสร้างประเด็น



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPSRN) คร้ังที ่6 

 

 929 PSPARN 2022  

ปัญหาและขอ้เรียกร้องสาธารณะ คือ ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่อาชีพ วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
น าไปสู่การรวมตวัสร้างเครือข่ายทางสงัคมท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภายในกลุ่มและไม่ไดมุ่้งหวงัยดึอ านาจรัฐ 
แต่ตอ้งการตอบโตน้โยบายการพฒันาและการใชอ้  านาจของรัฐท่ีก าหนดวิถีชุมชน สะทอ้นให้สังคมเห็น
สภาพปัญหาและมีจิตส านึกร่วมกนั มีการสร้างกิจกรรม วาทกรรม สร้างสัญลกัษณ์ เป็นกระบวนการอยา่งมี
ขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลของการด าเนินนโยบายของภาครัฐต่อโครงการพฒันาต่าง ๆ โดยอาศยัทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ควร
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การใหข้อ้มูล และการแสดงความคิดเห็น
ของผูไ้ดรั้บผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต และวิถีชุมชน ควรมีการลงพื้นท่ี มีการส ารวจเชิงลึก โดยน า
ผลการศึกษามาประชุมหารือรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบคณะท างานก าหนดนโยบาย
สาธารณะก่อนการด าเนินโครงการ เพื่อลดปัญหาจากผลกระทบของโครงการทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
ประชาชนในระยะยาวต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนไร้สัญชาติใน

สถานศึกษา 2) ศึกษากระบวนการของภาครัฐในการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหานักเรียนไร้สัญชาติใน
สถานศึกษา 3) แนะแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการแกไ้ขปัญหานักเรียนไร้สัญชาติ โดยจาก
การศึกษาพบวา่ ปัญหานกัเรียนไร้สญัชาติในพื้นท่ีอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นผลสืบเน่ืองจากปัญหาของ
การอพยพยา้ยถ่ินและการเคล่ือนยา้ยแรงงานในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึงกลุ่มนักเรียนไร้สัญชาติท่ี
เคล่ือนยา้ยขา้มแดนเขา้มาเพื่อเรียนหนงัสือโดยเฉพาะ  กลุ่มนกัเรียนไร้สัญชาติประกอบไปดว้ยกลุ่มนกัเรียน
ไร้สัญชาติซ่ึงถูกส ารวจและจดัท าทะเบียนประวติัไวแ้ลว้และมีเอกสารส าหรับใชแ้สดงตนและกลุ่มนกัเรียน
ไร้สัญชาติท่ียงัไม่ไดรั้บการส ารวจและจดัท าทะเบียนประวติัฯและไม่มีเอกสารใดๆในการใชส้ าหรับแสดง
ตน ส่งผลให้นอกจากความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนในแบบปกติแลว้ ภายในกลุ่มนกัเรียนไร้สัญชาติดว้ยกนัเองก็
ยงัเกิดความเหล่ือมล ้าภายในกลุ่มเช่นกนั โดยความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มนกัเรียนไร้สัญชาติประกอบไป
ดว้ยการเขา้ถึงสวสัดิการต่างๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เช่นการรับทุนการศึกษา การเดินทาง การสมคัร
เขา้ใช้บริการจากบริษทัเอกชน การเปิดบญัชีธนาคาร การเขา้รับการรักษาพยาบาล เป็นตน้ ส าหรับการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี พบว่า มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง แต่ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงท าให้การแกไ้ขปัญหานกัเรียนไร้สัญชาติมีความล่าชา้ เป็นผลมาจากคุณสมบติัของนกัเรียนแต่ละ
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บุคคล การขาดเอกสารส าคญัต่างๆ ความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน การให้ความส าคญัของ
ผูบ้ริหาร โดยส่ิงทา้ทายคือการเคล่ือนยา้ยของบุคคลต่างดา้วยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้การแกไ้ข
ปัญหาจึงยากท่ีจะมองเห็นจุดส้ินสุด และหนทางท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ไดดี้ท่ีสุดคือการน า
กลุ่มนักเรียนเหล่าน้ีและบุคคลท่ีไม่มีเอกสารใดๆแสดงตนเขา้สู่ระบบการจดัท าทะเบียนเพื่อให้สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบได ้ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ค าส าคญั: นกัเรียนไร้สญัชาติ,  ความเหล่ือมล ้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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บทน า 
 การศึกษาเร่ืองรัฐกบัการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนกัเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนวดัพระธาตุดอยกองมู
ศึกษาและโรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริ เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ทราบถึงท่ีมา
ของปัญหานกัเรียนไร้สัญชาติและความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลกระทบกบันกัเรียนไร้สัญชาติท่ี
ก าลงัศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้หากระบวนการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
คุณภาพชีวิตของนกัเรียนไร้สัญชาติอยา่งเป็นระบบ โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึง
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการปัญหาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนไร้
สญัชาติอยา่งเป็นรูปธรรมและมีแนวทางท่ีชดัเจน  การศึกษาในคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนไร้สัญชาติ
จากโรงเรียนจ านวนสองแห่งซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้นของสภาพพื้นท่ี กล่าวคือโรงเรียนวดัพระธาตุดอย
กองมูศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีกลางอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและมีนกัเรียนไร้สัญชาติมาจาก
หลายพื้นท่ีทัว่อ  าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนโรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริ เป็น
โรงเรียนซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นท่ีรอบนอกและติดกบัพื้นท่ีชายแดน มีนกัเรียนไร้สัญชาติจากหมู่บา้นรอบขา้งและ
นกัเรียนท่ีเขา้มาเรียนโดยขา้มมาจากฝ่ังประเทศเมียนมา โดยนกัเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนร่มเกลา้ปางตอง
ฯ มีหอพกัภายในโรงเรียนซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ า ส่วนโรงเรียนวดัพระธาตุดอยกองมูศึกษามีนกัเรียนซ่ึงประ
ประกอบไปด้วยพระและสามเณรท่ีบวชภายในวดัเองแล้วยงัมีพระและสามเณรจากวดัต่างๆในเมือง
แม่ฮ่องสอนเดินทางเขา้มาเรียนดว้ย นอกจากขอ้แตกต่างดงักล่าวแลว้ ลกัษณะของโรงเรียนทั้งสองแห่งมี
ความแตกต่างคืกนัคือ โรงเรียนแห่งหน่ึงเป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอีกโรงเรียน
เป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยทั้งสองโรงเรียนมีจดัการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมีนกัเรียนไร้สัญชาติก าลงัศึกษาอยูเ่ป็นจ านวนมาก การศึกษา
ในคร้ังน้ีจะสามารถท าให้ทราบถึงขอ้เทจ็จริงและท่ีมาของปัญหานกัเรียนไร้สัญชาติไดอ้ยา่งครอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึนจากการศึกษานกัเรียนไร้สญัชาติในเขตเมืองและนกัเรียนไร้สัญชาติในเขตพื้นท่ีติดกบัชายแดน การได้
กลุ่มตวัอย่างของนักเรียนไร้สัญชาติจากโรงเรียนทั้งสองแห่งจะท าให้ได้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นครอบคลุม
นักเรียนไร้สัญชาติทุกประเภทซ่ึงจะสามารถน าไปสู่การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุม 
 ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตาม
พระราชด าริ  ไดด้ าเนินการเพื่อให้นกัเรียนไร้สัญชาติสามารถเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษาไดโ้ดยการก าหนด
รหัส G Code ซ่ึงเป็นระบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกแบบมาเพื่อใหโ้รงเรียนในสังกดัไดใ้ชใ้นกรณีท่ี
เดก็นกัเรียนซ่ึงเขา้สู่ระบบการศึกษาโดยท่ีไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรในการแสดงตน จึงใชร้ะบบน้ีเพื่อ
ออกรหัสชัว่คราวเพื่อใชแ้ทนเลขประจ าตวัประชาชนส าหรับนกัเรียนในการเขา้ศึกษาต่อและใชส้ าหรับขอ
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เงินอุดหนุนรายหวัจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซ่ึงแมว้่านกัเรียนไร้สัญชาติจากทั้งสองโรงเรียนจะ
สามารถเขา้ถึงระบบการศึกษาได ้แต่ปัญหาของการไร้สญัชาตินั้นส่งผลใหเ้กิดขอ้จ ากดั เช่น การเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนหลงัจบการศึกษา การขาดโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรและสวสัดิการจากภาครัฐ การ
เดินทางออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมเพื่อแข่งขนัทางวิชาการหรือแสดงผลงาน การตกส ารวจเพื่อจดัท าทะเบียน
ประวติั เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีน าไปสู่ทางตนัของการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มนกัเรียน
ไร้สัญชาติและปัญหาอ่ืนๆในระดบัชาติตามมา 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาท่ีมาของนกัเรียนไร้สัญชาติและความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มนกัเรียนไร้สัญชาติใน

สถานศึกษา                                     
  2. เพื่อศึกษากระบวนการของภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมในการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไร้
สัญชาติ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาเด็กนักเรียนไร้สัญชาติอย่าง
ย ัง่ยนื 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาเร่ืองรัฐกับกระบวนการในการพฒันาคุณภาพชีวิตนักเรียนไร้
สัญชาติในสถานศึกษา ประกอบไปด้วยกรอบแนวคิดเร่ืองการอพยพยา้ยถ่ิน กรอบแนวคิดเร่ืองการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน และกรอบแนวคิดเร่ืองความเหล่ือมล ้า กรอบแนวคิดทั้งสามแนวคิดน้ีใชเ้พื่ออธิบายให้
เห็นภาพการเกิดข้ึนของปัญหานักเรียนไร้สัญชาติซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองของการอพยพยา้ยถ่ินและการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานในกลุ่มบุคคลต่างดา้ว ก่อใหเ้กิดปัญหาความไม่เท่าเทียมและความเหล่ือมล ้าตามมา ซ่ึงจะ
น าไปสู่การศึกษากระบวนการและพฒันาการของหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่าว 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎกีารเคล่ือนย้ายแรงงาน 
พิมพช์นกนก (2551) พบว่าสาเหตุของการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศ เกิด

จากปัจจยัภายในประเทศท่ีผลกัดนัให้แรงงานเคล่ือนยา้ยออกและปัจจยัดึงดูดท่ีมาจากประเทศซ่ึงแรงงาน
เคล่ือนยา้ยเขา้ไป โดยรายละเอียดของทั้งสองปัจจยัมีดงัน้ี 

1. ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) คือ เหตุผลซ่ึงผลกัให้แรงงานเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศ โดยมี
สาเหตุมาจากประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1.1 อตัราของการวา่งงาน และการท างานต่างชั้น แสดงถึงแรงงานส่วนเกินท่ีไม่สามารถจา้ง 
งานไดท้ั้งหมดภายในประเทศ ส่งผลให้แรงงานบางส่วน กลายเป็นผูว้่างงานและแรงงานอีกส่วนหน่ึงก็ไม่
สามารถท างานไดเ้ตม็ขีดของความสามารถ การใชป้ระโยชน์จากก าลงัคนดอ้ยประสิทธิภาพ ผูว้่างงานหรือผู ้
ท่ีท  างานในระดบัต ่าตอ้งหางานท าอยู่เสมอ หากระดบัของการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศไม่สามารถ
สร้างงานไดอ้ย่างเพียงพอ ในขณะท่ีมีโอกาสการท างานในต่างประเทศมากกว่า จึงมีแนวโน้มอย่างมากท่ี
แรงงานจะเคล่ือนยา้ยออกไปท างานยงัต่างประเทศ 

1.2 ค่าจา้งท่ีต ่ามากกวา่เม่ือเทียบกบัในต่างประเทศ ส าหรับบางอาชีพซ่ึงแรงงานมี 
ความสามารถและทกัษะ การเคล่ือนยา้ยออก คือโอกาสท่ีจะเขา้ไปท างานเดียวกนัในต่างประเทศไดอ้ย่าง
สบายและมีคุณภาพ หากแรงงานไดรั้บค่าจา้งในอตัราท่ีต ่ากว่าแรงงานแบบเดียวกนัในต่างประเทศ โอกาสท่ี
แรงงานจะเคล่ือนยา้ยออกไปเพื่อหารายไดท่ี้สูงมากกวา่จึงมีความเป็นไปไดสู้ง 

1.3 ไม่มีแรงจูงใจในอาชีพ กลุ่มแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ มกัมีความรู้สึกอยากยา้ย 
ไปท างานในต่างประเทศซ่ึงโอกาสให้สามารถใชค้วามรู้และพฒันาตนเองให้มีความช านาญและเก่งมาก
ยิง่ข้ึน 
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1.4 ในประเทศท่ียงัไม่พฒันาอาจมีนโยบายอตัราก าลงัคนไม่เหมาะสมหรือไม่มีแผนในการ 
พฒันาก าลงัคน ส่งผลให้แรงงานไดรั้บการฝึกอบรมไม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาดหรือไม่เหมาะสมกบั
ระดับของการพัฒนาในประเทศ ท าให้แรงงานส่วนหน่ึงไม่มีอาชีพการงานท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการแรงงานนั้นภายในประเทศ และในขณะนั้นประเทศอ่ืนก าลงัมี
ความตอ้งการแรงงานอยู ่ดงันั้นหากมีโอกาส แรงงานดงักล่าวจึงมีโอกาสจะเคล่ือนยา้ยออกไปสูงมาก 

1.5 ค่านิยมทางสงัคม จะมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี เช้ือชาติ วฒันธรรมและทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีมีค่านิยมชอบความร ่ ารวย สะดวกสบาย ซ่ึงช้ีให้เห็นไดว้่าการไปท างานในต่างประเทศของ
แรงงานนั้นอาจมาจากค่านิยมทางสังคมท่ีอยากมีรายไดท่ี้มากข้ึนหรือเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองดอ้ย
กวา่คนในสงัคมแวดลอ้มในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

1.6 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ในการบริหารประเทศรัฐบาลจะมีแผนการในการพฒันาในแต่ 
ละดา้น โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ เพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อความ
เป็นอยูข่องประชาชนในสังคม ประชาชนจะด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุขไดจึ้งจ าเป็นตอ้งมีฐานะท่ีดี กล่าวคือ
ประชาชนมีรายไดท่ี้มากพอต่อการด ารงชีวิตและสร้างครอบครัว ซ่ึงถา้หากประชาชนยากจน ขาดอาชีพ ขาด
ทกัษะในและรัฐบาลไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้การบริหารประเทศจะเกิดปัญหามากยิ่งข้ึน ใน
ประเทศท่ีดอ้ยพฒันานั้น เม่ือประชาชนไม่สามารถยงัชีพอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากการท างานในประเทศจะท าให้
เกิดการด้ินรนเพื่อออกไปท างานยงัต่างประเทศท่ีมีอตัราการวา่งงานและค่าจา้งแรงงานท่ีสูงมากกวา่ 

2. ปัจจยัดึงดูด คือปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุใหแ้รงงานเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศของตนเพื่อเดินทางเขา้สู่
ประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

2.1 ค่าจา้งท่ีสูงกวา่ในต่างประเทศเป็นส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเม่ือแรงงานพบวา่งานใน 
แบบเดียวกนัท่ีต่างประเทศมีผลประโยชน์หรือค่าจา้งท่ีดีมากกว่า จะเป็นส่ิงดึงดูดใจให้แรงงานตอ้งการ
อพยพไปท างานยงัท่ีแห่งใหม่เม่ือมีโอกาสในการท่ีจะมีรายไดท่ี้มากยิง่ข้ึน 

2.2 การขาดแคลนแรงงาน คือปัจจยัส าคญัท่ีทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศดอ้ย 
พฒันาต่างก็มีโอกาสท่ีจะการขาดแคลนแรงงานได ้หากมีการเผยแพร่ข่าวสารในตลาดแรงงาน ให้ทุกคน
เขา้ถึงข่าวสารของประเภทแรงงานท่ีขาดแคลนแรงงานในประเทศอ่ืนๆ แรงงานท่ีสามารถมองเห็นโอกาส
ในการท างานก็อาจถูกดึงดูดให้เคล่ือนยา้ยเขา้มาไดห้ากค่าจา้งและอตัราเงินเดือนสูงมากพอส าหรับการ
กระตุน้ความสนใจ 
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2.3 โอกาสและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยในประเทศท่ีพฒันาแลว้มกัจะมีความสะดวกใน 
การคน้ควา้หาขอ้มูล ความรู้และยงัเป็นตน้ก าเนิดของวิทยาการแบบใหม่ๆ รวมถึงวิธีการบริหารงานแบบมี
ประสิทธิภาพ สภาพการณ์ดงักล่าวจึงดึงดูดใหผู้มี้ความสามารถดา้นอาชีพในบางสาขาวิชาจากประเทศดอ้ย
พฒันาและขาดส่ิงอ านวยความสะดวกทางดา้นวิชาการจะอพยพเขา้มาเพื่อแสวงหาโอกาสในความกา้วหนา้
ทางอาชีพ 

2.4 การเปิดโอกาสนกัศึกษาต่างชาติเขา้ถึงโอกาสในการศึกษาในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ให ้
นกัศึกษาต่างชาติสามารถเขา้รับการศึกษาและสร้างแรงจูงใจให้สามารถเขา้มาตั้งถ่ินฐานได ้แบบแผนและ
เน้ือหาของการศึกษาท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสทางการศึกษามากกว่าในประเทศบา้นเกิด หรือเม่ือเขา้รับ
การศึกษาในประเทศท่ีพฒันาและมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงมากกว่า มีความสะดวกสบายและความ
ปลอดภยัมากกวา่ ท าใหเ้กิดคุน้ชินและไม่ตอ้งการท่ีจะกลบัไปพบเจอกบัความล าบากในประเทศบา้นเกิดอีก 

2.5 ปัจจยัทางสังคมและการเมือง คือแรงดึงดูดใหแ้รงงานเดินทางเคล่ือนยา้ยเขา้มาใน 
ประเทศ ประกอบไปดว้ย การไม่เหยียดดา้นเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา สีผิว ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ในประเทศท่ี
เป็นเสรีนิยมจะมีปัจจยัดึงดูดเหล่าน้ีมากกวา่ในประเทศท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยม 

2.6 สภาพเศรษฐกิจท่ีดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น ประเทศไทยถือวา่มีสภาพ 
เศรษฐกิจท่ีดีกว่าบางประเทศ มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีกว่า จึงดึงดูดใจแรงงานเดินทางเขา้มาในประเทศไทย
นัน่เอง 

2.7 ความตอ้งการดา้นแรงงาน เน่ืองจากแรงงานสญัชาติเมียนมาซ่ึงอพยพออกมาจาก 
ประเทศของตนเพราะตอ้งการหางานท า เม่ือเขา้มาท างานในประเทศไทยถึงแมจ้ะถูกเอารัดเอาเปรียบดา้น
ค่าแรงงาน กลุ่มแรงงานเหล่าน้ีก็ไม่มีปัญหามากนัก รวมถึงมีความอดทน เช่ือฟังนายจา้ง จึงท าให้คนไทย
นิยมจา้งแรงงานชาวเมียนมามากกวา่แรงงงานไทย 

2.8 ความมีน ้าใจของคนไทย ลกัษณะนิสยัในการใหก้ารตอ้นรับชาวต่างชาติหรือผูใ้ช ้
แรงงานซ่ึงเขา้มาอาศยัในประเทศไทยโดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจมากนกั เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆเป็นหน่ึง
ในสาเหตุท่ีท าใหแ้รงงานสญัชาติเมียนมามุ่งสู่ประเทศไทยเพื่อโอกาสในการหางานท ามากข้ึน 

2.9 การผอ่นปรนจากรัฐบาล แมป้ระเทศไทยรัฐบาลจะมีนโยบายส าหรับการป้องกนั สกดั 
กั้นหรือผลกัดันให้แรงงานสัญชาติเมียนมาออกนอกประเทศ แต่ก็ไม่เคยมีการใช้ความรุนแรง และใน
บางคร้ังยงัมีมาตรการในการผอ่นปรนใหแ้รงงานและผูพ้ลดัถ่ินสามารถท างานบางอาชีพซ่ึงแรงงานไทยไม่
นิยมท าอีกดว้ย การผอ่นปรนของรัฐบาลอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลกัในการดึงดูดการเขา้มาของแรงงานสัญชาติ
เมียนมาใหเ้ขา้มาในประเทศแต่ถือว่ามีผลโดยออ้มต่อการตดัสินใจ เพราะมัน่ใจว่าจะไม่ไดรั้บอนัตรายถึงแก่
ชีวิตนัน่เอง 
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ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐาน 
สุภางค ์จนัทวานิช และคณะ (2543, น. 14) ไดใ้ห้ความหมายของการยา้ยถ่ินขา้มประเทศ คือ การ

เคล่ือนยา้ยของประชากรจ านวนมากจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศอ่ืน เป็นเวลาต่อเน่ืองยาวนานโดย
หลกัการสากลก าหนดว่าการด ารงชีวิตในอีกท่ีหน่ึงเป็นระยะเวลานาน 1 ปี นบัเป็นการยา้ยถ่ิน การยา้ยถ่ิน
อาจจ าแนกได ้ตามสาเหตุเป็น 2 ชนิด คือ การยา้ยถ่ินท่ีมีสาเหตุจากภยัธรรมชาติ และการยา้ยถ่ินท่ีมีสาเหตุ
จากภยัท่ีเกิดจากการกระท าหรือน ้ามือของมนุษย ์และยงัมีการจ าแนกการยา้ยถ่ินอีกแบบหน่ึง คือ การยา้ยถ่ิน
แบบสมคัรใจยา้ย และการยา้ยถ่ินแบบถูก ซ่ึงได ้แก่ การล้ีภยั Arthur W. Lewis (1954, p. 139 - 191) Gustave 
Ranis and John C. H. Fei (1961, P.533 - 565) (อา้งถึงใน พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน, 2552, น. 32 - 34) พฒันา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคส าหรับอธิบายรูปแบบของการยา้ยถ่ินจากพื้นท่ีชนบทสู่เมืองหลวง 
โดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการยา้ยถ่ินฐานของแรงงานกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจของ
แรงงานโดยอาศยัฐานของแนวคิดเร่ืองปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด 

Ravenstein,E.G (1889,P.241-301) ไดอ้ธิบายการอพยพยา้ยถ่ินไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. การยา้ยถ่ินสมัพนัธ์กบัระยะทาง กล่าวคือประชากรส่วนใหญ่จะอพยพในระยะทางใกล้ๆ  
2. ขั้นตอนของการอพยพหรือการยา้ยถ่ิน การยา้ยถ่ินท่ีอยู่ของประชากรท าให้เกิด ‚คล่ืนของการ

อพยพ”  ไปสู่พื้นท่ีศูนยก์ลางดา้นการคา้และอุตสาหกรรม จะมีประชากรหนาแน่นข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
3. แรงจูงใจดา้นเศรษฐกิจท่ีมี กฎหมาย การกดข่ี อตัราภาษีท่ีสูง อากาศเป็นพิษ ส่ิงแวดลอ้มทาง

สงัคมท่ีไม่ดี โดยส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะผลกัดนัใหค้นอพยพไปสู่พื้นท่ีท่ีดีกวา่ 
4. แนวโนม้ของผูท่ี้มีภูมิหลงัซ่ึงอาศยัอยูใ่นชนบทจะมีการยา้ยถ่ินมากกวา่ผูท่ี้มีภูมิหลงัซ่ึงอาศยัอยูใ่น

เมือง 
5. จ านวนการย้ายถ่ินมีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี หมายความว่า 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละวิทยาการนั้นมีส่วนท าใหเ้กิดการยา้ยถ่ิน 
6. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจถือเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท าให้เกิดการยา้ยถ่ิน ซ่ึงกฎขอ้น้ีอธิบายสาเหตุ

ของการยา้ยถ่ิน โดยเช่ือวา่สาเหตุส าคญัท่ีท าใหค้นท าการยา้ยถ่ินกคื็อเหตุผลทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมทั้งการ
ท ามาหากิน การหางานท า หรือการเพิ่มรายได ้

7. การยา้ยถ่ินกบัลกัษณะทางเพศของผูย้า้ยถ่ิน กฎขอ้น้ีอธิบายลกัษณะความเป็นชายหรือหญิง ท่ีมี
ผลต่อการยา้ยถ่ิน โดยกล่าววา่การยา้ยถ่ินของเพศหญิงมกัเป็นการยา้ยถ่ินในระยะทางสั้นๆและเพศชายจะยา้ย
ถ่ินในระยะทางท่ียาวกว่า กฎขอ้น้ีอธิบายเง่ือนไขของสังคมในอดีตท่ีสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงยงั
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ถูกสังคมก าหนดให้อยู่กับบา้นหรือภายในหมู่บ้านมากกว่า เพศหญิงท่ีเดินทางมากหรือบ่อยจึงขดักับ
ประเพณี ดงันั้น การยา้ยถ่ินในอดีตจึงเป็นการยา้ยถ่ินของเพศชายมากกวา่ 
 

วธีิวจิยั 
การด าเนินการศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ืองรัฐกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนไร้สัญชาติ

โรงเรียนวดัพระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริ ใชก้ารศึกษา
วิจยัรูปแบบของการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการตอบปัญหาให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาของนักเรียนไร้สัญชาติ ความเหล่ือมล ้ าท่ีเกิดข้ึนจากการไร้สัญชาติและ
กระบวนการของหน่วยงานภาครัฐในการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไร้สัญชาติ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฏี รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี
ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซ่ึงประกอบไปดว้ย นกัเรียนไร้สัญชาติในสถานศึกษาทั้งสองแห่ง จ านวน 50 
คน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูมี้หน้าท่ีในการดูแลนักเรียนจ านวน 10 คน เจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ี
และภารกิจในการแกไ้ขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลในพื้นท่ี จ  านวน 15 คน และหน่วยงานเอกชนซ่ึง
ผลักดันปัญหาคนไร้สัญชาติในพื้นท่ี จ  านวน 5 คน น าผลการสัมภาษณ์ท่ีได้เพื่อน าไปวิเคราะห์โดย
เปรียบเทียบร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการวจิยั 
 จากการเก็บขอ้มูลการศึกษาเร่ืองรัฐกบัการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนวดั
พระธาตุดอยกองมูศึกษาและโรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริ พบว่า ปัจจยัซ่ึงเป็นท่ีมา
ของปัญหานักเรียนไร้สัญชาติของทั้งสองโรงเรียนนั้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเคล่ือนยา้ยแรงงานและการ
อพยพยา้ยถ่ินของกลุ่มแรงงานต่างดา้วในรุ่นก่อนๆ และแมก้ระทัง่ในปัจจุบนัก็ยงัมีการเคล่ือนยา้ยของกลุ่ม
บุคคลต่างดา้วอยู่ตลอดเวลา โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาภายในประเทศเมียนมา ทั้งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
โอกาส ค่าแรงงาน ค่าเงิน สวสัดิการ วสัดุอุปกรณ์ ความปลอดภยัในงานอาชีพ ภาษีอากรในการส่งสินคา้
ขา้มแดน ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ การสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุและรัฐบาลภายในประเทศ การ
ถูกบงัคบัให้ตอ้งเขา้รับการเกณฑ์ทหารเพื่อสู้รบ เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีผลกัดนัให้กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆใน
ประเทศเมียนมาซ่ึงอยู่อาศยัตามแนวชายแดน เดินทางเขา้มาในพื้นอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีเพื่อแสวงหา
โอกาสใหม่ๆในการด าเนินชีวิต สร้างครอบครัว สร้างเครือข่ายทางเครือญาติ ขยบัขยายหาโอกาสทาง
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เศรษฐกิจเขา้สู่เมืองใหญ่ต่อไป น าไปสู่การอยู่อาศยัอย่างแบบต่อเน่ืองถาวร เกิดการก่อตั้งครอบครัว ให้
ก าเนิดลูกหลานในรุ่นต่อมา จึงเป็นท่ีมาของปัญหานักเรียนไร้สัญชาติในสถานศึกษาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง 
ยาวนาน อยา่งไรกต็ามนอกจากน้ีแลว้จากการศึกษาในพื้นท่ียงัพบว่านอกจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานและการ
อพยพยา้ยถ่ินเพื่อวตัถุประสงคด์า้นเศรษฐกิจแลว้ ในปัจจุบนัยงัมีเด็กจ านวนมากซ่ึงขา้มแดนเขา้มาเพื่อศึกษา
ต่อโดยเฉพาะโรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริฯ ซ่ึงอยู่ติดแนวชายแดนและมีหอพกั
ส าหรับนกัเรียนบา้นไกล จึงมีนกัเรียนซ่ึงมีภูมิล าเนาและครอบครัวท่ียงัอาศยัอยูใ่นฝ่ังประเทศเมียนมาเขา้มา
ศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80% ของนกัเรียนทั้งหมดในโรงเรียน 
 การศึกษาในคร้ังพบว่านักเรียนไร้สัญชาติมีอยู่สองประเภทคือ นักเรียนไร้สัญชาติท่ีไม่มีเอกสาร
ใดๆ เลยในการใชแ้สดงตนและนกัเรียนไร้สัญชาติท่ีไดรั้บการส ารวจ จดัท าบตัรประจ าตวัใหแ้ลว้แต่ยงัไม่ได้
รับสัญชาติไทย ส่ิงท่ีถูกมองว่าเป็นความเหล่ือมล ้ าท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนเหล่าน้ีคือขอ้จ ากัดในการเขา้ถึง
สวสัดิการของรัฐและเอกชนซ่ึงไม่สามารถเขา้ถึงได้อย่างเท่าเทียม แต่ขอ้ดีของการเป็นนักเรียนท าให้
นกัเรียนไร้สัญชาติสามารถใชสิ้ทธิของการเป็นนกัเรียนในการด าเนินการเร่ืองต่างๆ เช่น การเดินทางอออก
นอกพื้นท่ีควบคุมเพื่อแสดงผลงานหรือแข่งขนัในทางวิชาการ การเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายมากเกินก าลงั การอา้งสิทธิกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานความมัน่คง อยา่งไรก็ตามขอ้กงัวลของนกัเรียน
ไร้สญัชาติเหล่าน้ีคือหลงัจากจบการศึกษาแลว้จะไม่สามารถใชสิ้ทธ์ิของการเป็นนกัเรียนไดอี้กต่อไปส าหรับ
นกัเรียนบางส่วนท่ีไม่ศึกษาต่อ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดขอ้ยุ่งยากในการด าเนินชีวิตในอนาคต ทั้งการเดินทาง 
การประกอบอาชีพ และการอยูอ่าศยัโดยไม่มีกฎหมายใดๆรองรับสิทธิ นอกจากน้ีนกัเรียนไร้สัญชาติทั้งสอง
กลุ่มยงัมีขอ้แตกต่างกนัอีก กล่าวคือนกัเรียนไร้สัญชาติท่ีไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆท าให้ไม่สามารถเขา้ถึง
สิทธิใดๆได้เลยหากไม่ใช้สิทธิของการเป็นนักเรียนนักศึกษา แต่นักเรียนไร้สัญชาติท่ีได้รับการจัดท า
ทะเบียนประวติัไวแ้ละออกบตัรประจ าตวัแลว้อาจสามารถเขา้ถึงสิทธิหลายประการ  เช่น การเปิดบญัชี
ธนาคาร การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมเพื่อการศึกษา การซ้ือรถจกัยานยนต ์การจดัท าใบอนุญาต
ขบัข่ี การเขา้รับการรักษาพยาบาล เป็นตน้ แสดงให้เห็นว่าแมแ้ต่นกัเรียนไร้สัญชาติดว้ยกนัเองก็ยงัมีความ
แตกต่างกนัดา้นสิทธิต่างๆท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ จึงเป็นท่ีมาของความตอ้งการของนกัเรียนไร้สัญชาติสองดา้น
คือ 1.กลุ่มท่ีไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆเลย จึงอยากได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวติัและมีบัตร
ประจ าตวัไว ้ซ่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุดเพื่อความสบายใจเม่ือถูกตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานดา้นความมัน่คง 2.
นกัเรียนท่ีไดรั้บการส ารวจและจดัท าทะเบียนประวติัแลว้ สามารถมีสิทธิในการด าเนินการหลายประการแต่
ก็ยงัมีขอ้จ ากดัเกิดข้ึน  ส่ิงท่ีนกัเรียนกลุ่มน้ีตอ้งการก็คือการเพิ่มสิทธิในดา้นต่างๆมากยิ่งข้ึนให้ทดัเทียมกบั
คนท่ีมีสัญชาติไทยมากท่ีสุด นอกจากส่ิงเลก็ๆท่ีถูกมองขา้มไปแต่กลบัส่งผลกระทบดา้นจิตใจต่อนกัเรียนไร้
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สญัชาติในสถานศึกษาหลายคนและถูกมองว่าเป็นขอ้แตกต่างซ่ึงแบ่งแยกนกัเรียนภายในโรงเรียนใหถู้กมอง
ดว้ยสายตาท่ีแตกต่างจากเพื่อนคือการท่ีนักเรียนไร้สัญชาตินั้นไม่สามารถตั้งนามสกุลหรือมีนามสกุลได้
เหมือนนกัเรียนท่ีมีสัญชาติไทย 
 กระบวนการของภาครัฐกบัการแกไ้ขปัญหานกัเรียนไร้สัญชาติในสถานศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนนั้น พบว่า หน่วยงานภาครัฐไดมี้การด าเนินการแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มนกัเรียนใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัคือ หน่วยงานดา้นการปกครอง และ
หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา ซ่ึงในระดบัอ าเภอและจงัหวดัมีการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ืองและให้
ความส าคญัเป็นล าดับแรกเพราะถือว่าเด็กนั้นเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง ซ่ึงนักเรียนจ านวนมากจาก
โรงเรียนร่มเกลา้ปางตองในโครงการตามพระราชด าริได้รับการปรับเลขประจ าตวั  จากเลข G ของ
สถานศึกษาเป็นเลขประจ าตวับุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนและไดรั้บการถ่ายบตัรประจ าตวัเม่ือตน้ปี 
2564  อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีพบคือนกัเรียนจ านวนมากไม่มีเอกสารส าคญัและเด็กอีกจ านวนมากท่ีมีปัญหา
คุณสมบติัของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไปซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิสูจน์แตกต่างกนัไป ในระดบั
อ าเภอและจังหวดันั้ นมีกิจกรรมพิเศษในการจัดโครงการเพื่อลงพื้นท่ีโรงเรียนส าหรับให้ความรู้และ
ค าปรึกษาดา้นสถานะบุคคลและสัญชาติแก่นกัเรียนและจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในแต่ละปี อยา่งไร
ก็ตามปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมีความทา้ทายท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเน่ืองจาก
การเคล่ือนยา้ยของบุคคลต่างดา้วยงัเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา และยงัมีปัญหาความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ความต่อเน่ืองของเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ อตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ี การให้ความส าคญัของ
ผูบ้ริหารตั้งแต่ในระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัประเทศ 
 หน่วยงานตน้สังกดัหรือสถานศึกษาซ่ึงนักเรียนไร้สัญชาตินั้นสังกดัอยู่ มีการด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนไร้สัญชาติในหลายประการ ทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีโดยตรงในการใหค้วามช่วยเหลือใหแ้ก่นกัเรียนไร้สัญชาติซ่ึงอยูใ่นการดูแลหรือความรับผิดชอบของ
โรงเรียนโดย การให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือดา้นทะเบียนราษฎรแก่นักเรียนรายบุคคลหรือการให้
ความช่วยเหลือแบบกลุ่ม เช่น การก าหนดเลขประจ าตวัแก่นกัเรียนบางส่วนท่ีอยูใ่นบญัชีแทนเลขประจ าตวั 
G ของนกัเรียน ซ่ึงสามารถท าใหน้กัเรียนไร้สัญชาติสามารถเขา้ถึงสิทธิต่างๆไดดี้ยิง่ข้ึนโดยเฉพาะการเขา้สู่
ระบบสาธารณะสุขของโรงพยาบาล สถานศึกษามีส่วนช่วยเหลือนกัเรียนไร้สัญชาติอยา่งมากใหส้ามารถใช้
สิทธิต่างๆไดโ้ดยการอา้งสิทธิของการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา เช่น การไดสิ้ทธิเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของ
รัฐบาล (รวีวรรณ แพทยส์มาน,2559,หนา้ 254)  การรับทุนการศึกษาของโรงเรียน การออกนอกพื้นท่ีเพื่อท า
กิจกรรมระหว่างสถานศึกษา การเขา้รับการรักษาพยาบาลโดยใชสิ้ทธ์ินักเรียนนักศึกษา ซ่ึงลดค่าใช้จ่าย
จ านวนมากใหแ้ก่นกัเรียนไร้สัญชาติ นอกจากน้ีการใชสิ้ทธ์ิของการเป็นนกัเรียนนกัศึกษาท าใหเ้ด็กนกัเรียน
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ไร้สัญชาติสามารถใชก้ล่าวอา้งกบัเจา้หน้าท่ีหน่วยงานดา้นความมัน่คง ทั้ง ทหาร ต ารวจ ในการอยู่อาศยั
ชัว่คราวในประเทศไทย 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆของปัญหานักเรียนไร้สัญชาติในสถานศึกษาซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากการอพยพยา้ยถ่ิน การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศ ซ่ึงไม่สามารถควบคุม
ไดอ้ย่างทัว่ถึง ส่งผลให้นักเรียนในรุ่นต่อๆมา เป็นบุคคลท่ีมีปัญหาในดา้นสัญชาติและสถานะบุคคลและ
นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนนกัศึกษาซ่ึงขา้มแดนเขา้มาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอีกจ านวนมาก ปัญหานกัเรียนไร้
สัญชาติจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อนอยา่งมาก เพราะประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีว่าดว้ยการช่วยเหลือ
เด็กต่างๆหลายภาคี เช่น อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน จึง
ตอ้งตั้งอยูบ่นฐานของสิทธิเดก็และประโยชน์ของเดก็และเยาวชนเป็นส่ิงส าคญั ขอ้เสนอแนะของงานวิจยัใน
ช้ินน้ีจึงไดว้างไวส้องประการส าหรับแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติแก่นกัเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติใน
สถานศึกษา คือ 1.จดัการส ารวจและจดัท าทะเบียนประวติันกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีตวัตนในสถานศึกษาและยงั
ไม่มีสถานะบุคคลและสัญชาติ โดยการก าหนดเลขประจ าตวัแบบพิเศษแก่นกัเรียนนกัศึกษาเหล่าน้ี เพื่อใช้
ในการศึกษาเท่านั้นโดยเปิดโอกาสให้สามารถเขา้ถึงสิทธิบางประการและสามารถการพฒันาสิทธิไดใ้น
อนาคต  2. การเพิ่มสิทธิพึงมีแก่นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัท าทะเบียนประวติัไวเ้ป็นระยะเวลานานแลว้ ให้
สามารถพฒันาสิทธิต่างๆไดม้ากยิง่ข้ึน 3. การจดัส ารวจนกัเรียนท่ีหลุดจากระบบการศึกษาไปแลว้และบุคคล
ท่ีไม่เคยไดรั้บการส ารวจให้ไดรั้บการส ารวจจดัท าทะเบียนเพื่อน าเขา้สู่ระบบควบคุม ซ่ึงจะสามารถท าให้
ทราบถึงจ านวนของบุคคลเหล่าน้ี ท าให้สามารถวางแผนการในการให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาและ
ป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ของแสวงหาผลประโยชน์และการคา้มนุษย ์
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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงไป
โรงพยาบาลตามความเหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งคือผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลเปียงหลวง  จ านวน 60 ราย 
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 ราย ผูบ้ริหารด้านสาธารณสุข 3 ราย ทอ้งถ่ินอ าเภอ 1 ราย ผล
การศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงสามารถจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงไป
โรงพยาบาล ในรูปแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงเป็นผูด้  าเนินการเองโดยอาศยัทรัพยากร 
งบประมาณและบุคลากร สามารถขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานสาธารสุขได ้แต่การให้บริการไม่
สามารถให้บริการผูสู้งอายุในต าบลไดทุ้กราย สามารถให้บริการไดเ้ฉพาะผูสู้งอายุท่ี มีฐานะยากจน ไม่มี
ผูดู้แล และผูสู้งอายท่ีุติดเตียง ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ผูสู้งอายท่ีุจะไดรั้บบริการรถรับส่งจะตอ้งถูก
เสนอช่ือต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงเพื่อพิจารณาให้การ
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ช่วยเหลือ หากคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือแลว้องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงจึงจะ
สามารถใหบ้ริการรถรับส่งผูสู้งอายไุปโรงพยาบาลได ้
 

ค าส าคญั  :  ผูสู้งอาย ุ,บริการรถรับส่ง ,องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง 
 

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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีระบบหลกัประสุขภาพท่ีคลอบคลุมทั้งประเทศ มีเป้าหมายคือให้ความเป็น
ธรรมดา้นสุขภาพ และการเม่ือประชนชนเจ็บป่วยจะไดรั้บการป้องกนัรักษา ส่ิงน้ีถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนคนไทยทุกช่วงวยัโดยเฉพาะผูสู้งอายุ เพราะเป็นวยัท่ีเร่ิมมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีดีท่ี
ผูสู้งอายุในประเทศไทยสามารถใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพไดทุ้กคน แต่ส าหรับผูสู้งอายุท่ีอยู่ในชนบท 
ถึงแมว้่าจะไดรั้บสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแต่ยงัคงมีปัญหาการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข โดยมีหลายสาเหตุ 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปยงัสถานพยาบาลท่ีแพง ในพื้นท่ีไม่มีระบบขนส่งสาธารณะราคาถูกและ
บริการรถรับส่ง ไม่มีผูดู้แลหรือญาติไม่สะดวกท่ีจะไปส่งสถานพยาบาล ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคส าคญัใน
การเขา้ถึงบริการสุขภาพของผูสู้งอายุ โอสรประสพ (2559) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีส าคญัในการ



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 947 PSPARN 2022  

ช่วยเหลือและดูแลผูสู้งอาย ุเพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 3 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง ทางทิศเหนือ
ของจงัหวดัเชียงใหม่  แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 6 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย
ใหญ่ รองลงมาคือกลุ่มจีนฮ่อ ลีซู ลาหู่ ไทยล้ือ ปะโอ คนไทยพื้นเมือง เป็นต าบลท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลเพราะ
อยูห่่างจากอ าเภอเมืองของเชียงใหม่ประมาณ 162 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง ลกัษณะ
ภูมิประเทศของต าบลเปียงหลวงเป็นภูเขาและพื้นราบสลบักนัระหว่างเชิงเขา ต าบลเปียงหลวงเป็นอีกหน่ึง
พื้นท่ีท่ีจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุจากขอ้มูลส านกัทะเบียนอ าเภอเวียงแหง ปัจจุบนัต าบลเปียงหลวง มีประชากร
ทั้งหมด 26,451 คน มีจ านวนผูสู้งอายทุั้งหมด 1,976 คน คิดเป็นร้อยละ 7.47 ซ่ึงคาดว่าถึงร้อยละ 10 ในอีก 3-
4 ปีขา้งหนา้ ดงันั้นต าบลเปียงหลวงจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุประมาณปี พ.ศ. 2568 - 2569 
 ต าบลเปียงหลวงเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีมีผูสู้งอายปุระสบปัญหาการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข กล่าวคือ 
คนในพื้นท่ีต าบลเปียงหลวงโดยเฉาะผูสู้งอายจุะใชบ้ริการเก่ียวกบัสุขภาพกบัโรงพยาบาลเวียงแหง ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลแห่งเดียวในอ าเภอเวียงแหง โดยโรงพยาบาลเวียงแหงตั้งอยู่ท่ี ต  าบลเมืองแหง มีระยะทางห่าง
จากต าบลเปียงหลวง 18 กิโลเมตร ใชเ้วลาขบัรถประมาณ 20-30 นาที ผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวงหลายราย
ประสบปัญหาในการเดินทางไปโรงพยาบาล เช่น การไม่มีรถโดยสารประจ าทางจากต าบลเปียงหลวงมายงั
โรงพยาบาลเวียงแหง  ท าใหก้ารเดินทางมาจกต าบลเปียงหลวงมายงัโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความยากล าบาก 
เพราะผูสู้งอายุหลายคนไม่มีรถส่วนตวับางคนขบัรถไม่เป็น ตอ้งให้บุตรหลานหรือคนรู้จกัมาส่ง บางคร้ัง
ตอ้งหยดุงานเพราะตอ้งไปส่งผูสู้งอายใุนครอบครัวไปโรงพยาบาลเวียงแหง  หากจา้งมอเตอร์ไซครั์บจา้งมา
ส่งกต็อ้งเสียค่าเงินส าหรับค่าจา้ง ซ่ึงผูสู้งอายบุางคนไม่มีอาชีพหรือบางคนมีรายไดน้อ้ย  
 จากสถานการณ์ท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้ จึงน าไปสู่การศึกษาในคร้ังน้ีท่ีว่าการจดับริการรถรับส่ง
ผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลสามารถเป็นไปไดใ้นรูปแบบใด โดยอบต.เปียงหลวงจะสามารถ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการรถรับส่งผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลได้อย่างไร 
เน่ืองจากผูศึ้กษาเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวมีศักยภาพเพียงพอในการจัดบริการรถรับส่งผูสู้งอายุไป
โรงพยาบาล ในฐานะหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนในต าบลเปียงหลวงมากท่ีสุด 
 
 
 
 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 948 PSPARN 2022 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาแนวทางการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงเพื่อใหผู้สู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงเขา้ถึงบริการสาธารณสุขมากยิง่ข้ึน 
 

กรอบคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัสังคมผูสู้งอาย ุ องคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้ห้นิยาม ผูสู้งอายุ คือบุคคลท่ีมีอายุ 60ปี
ข้ึนไป และก าหนดการเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุเป็น 3 ระดบั คือ 1.การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ2.สังคมผูสู้งอายุ
โดยสมบูรณ์  3.สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ท่ี สาเหตุเกิดจากการพฒันาเศรษฐกิจสังคม การพฒันาประเทศ การ
พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และนโยบายคุมก าเนิดในบางประเทศ กรมกิจการผูสู้งอาย ุ
(2563) รายงานการเขา้สู้สังคมผูสู้งอายุมีผลกระหลายดา้น เช่น สถานการณ์สุขภาพผูสู้งอายุ หากผูสู้งอายุมี
อายุมากข้ึน ร่างกายก็เร่ิมถดถอยและเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเท่านั้ นโรคท่ีมักพบในผูสู้งอาย ุ
ผลกระทบดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ติดตามมาเช่น กลุ่มผูสู้งอายติุดบา้นและติดเตียง
ไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิบางประการและสวสัดิการท่ีภาครัฐจดัให้ เน่ืองจากเป็นผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาดา้นการ
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เคล่ือนไหว มีภาวะการพึ่งพิงผูอ่ื้น เพราะเม่ืออายุมากข้ึนจะท าให้สมรรถภาพทางร่างกายเส่ือมลงอีกโรค
เร้ือรังอ่ืนๆท่ีจะตามมาส่งผลให้กลุ่มผูสู้งอายุติดสังคมท่ีสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้กลายเป็นผูสู้งอายุติด
บา้น และติดเตียงในทา้ยท่ีสุด ในดา้นเศรษฐกิจผูสู้งอายหุลายรายไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได ้ตอ้งน าเงินออมมาใช้
จ่ายเม่ือตนเองเกษียณ หรือตอ้งรอเงินจากบุคคลในครอบครัวและเครือญาติ เป็นตน้ 
 แนวคิดการเขา้ถึงบริการสุขภาพ  เพน็ชานสกี และ โทมสั (Penchansky and Thomas 1981 อา้งถึง
ในบวัลกัษณ์ จนัทระ, 2549) เสนอแนวคิดการเขา้ถึงบริการสุขภาพไว ้5 ประการ  1) ความพอเพียงของ
บริการท่ีมีอยู่ (Availability) 2) การเขา้ถึงบริการ (Accesssibility) 3) ความสะดวกและส่ิงอ านวนความ
สะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) 4) ความสามารถในการจ่ายบริการของผูใ้ช้บริการ 
(Affordability) 5) การยอมรับคุณภาพบริการ (Acceptability)  
 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ ศิริพงษ์ รดาวลัย ์ณ อยุธยา (2551) อธิบายว่า แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) เป็นแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึงถูกพฒันาข้ึน
มาเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับใช้ในวงการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงเน้นถึงบทบาทของรัฐในฐานะท่ีเป็นผู ้
ให้บริการสาธารณะให้ความส าคัญกับการจัดบริการสาธารณะ การบริหารประเทศภายใต้ค่านิยม
ประชาธิปไตย การสร้างคุณค่าของความเป็นพลเมือง การสร้างความผกูพนัของพลเมือง และผลประโยชน์
สาธารณะ  
 รูปแบบบริการสาธารณะของทอ้งถ่ินไทย (วุฒิสาร ตนัไชย, 2559, น.43-53) อธิบายว่าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทในประเทศไทยมีรูปแบบและวิธีการในการจดัท าบริการสาธารณะ 5 
รูปแบบ คือ 1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการจดัท าบริการสาธารณะดว้ยตนเอง 2) ให้ผูอ่ื้น
จดัท าบริการสาธารณะแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) การจดัท าบริการสาธารณะผา่นรูปแบบการจดัตั้ง
สหการ 4) การจดัท าบริการสาธารณะผา่นรูปแบบการว่าจา้ง 5) การจดัท าบริการสาธารณะผา่นรูปแบบการ
พาณิชยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 จากการงานศึกษาของสุทยตุ โอสรประสพ (2559) พบว่า  ปัญหาการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพของ
ผูสู้งอายท่ีุยากจนและผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลนั้นนั้นมีสาเหตุจาก ผูสู้งอายจุ  าเป็นตอ้งพึ่งพาผูดู้แลและ
ญาติให้ช่วยมาส่งท่ีสถานพยาบาล การขาดแคลนรถรับส่งสาธารณะ ค่าใชจ่้ายในการจา้งรถรับจา้งมาส่ง
โรงพยาบาลมีราคาแพง  ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัในการจดัรถรับส่งไวบ้ริการส าหรับ
ผูสู้งอายุเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูสู้งอายุท่ีจ  าเป็นตอ้งเดินทางมาใชบ้ริการท่ีสถานพยาบาล องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการเขา้ถึงบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุใน
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เขตพื้นท่ีชุมชนชนบท ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนการจดับริการรถรับส าหรับผูสู้งอายุ
เพื่อเดินทางมายงัสถานพยาบาลตามตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
 

วธีิการวจิยั  
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีลกัาษะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปดว้ย ผูสู้งอายท่ีุอาศยั
อยู่ในต าบลเปียงหลวง  จ านวน 60 คน ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 ราย 2. ผูบ้ริหารจาก
หน่วยงานสาธารณสุข 3 ราย ทอ้งถ่ินอ าเภอ 1 ราย ผูศึ้กษาไดใ้ช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบ
สัมภาษณ์ส าหรับการสนทนากลุ่มของผูสู้งอายุ และแบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐ การเก็บขอ้มูล 
ส าหรับกลุ่มผูสู้งอายุผูว้ิจยัไดป้ระสานผูน้ าชุมชนเพื่อคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายจากนั้นเป็นการสนทนากลุ่ม 
พร้อมทั้งบนัทึกเสียงและจดบนัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลตามประเด็นท่ีผูว้ิจยัเตรียมไว ้ส าหรับ
ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารดา้นสาธารณสุข ทอ้งถ่ินอ าเภอ ผูว้ิจยัไดป้ระสานเพื่อ
ช้ีแจงเก่ียวกบัการวจิยั แนวทางการสมัภาษณ์และขออนุญาตสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูลการวจิยั  โดยผูว้ิจยัสมัภาษณ์
เป็นทีละคน ตามประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์ท่ีเตรียมไว้ พร้อมทั้งบนัทึกเสียงและจดบนัทึกขอ้มูล
ระหว่างการสัมภาษณ์ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา เปรียบเทียบแต่ละ
ประเด็น เพื่อให้ผลการศึกษาตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี และอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบรถรับส่งผูสู้งอายุไปโรงพยาบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวง  
 

ผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลผ่านการสนทนากลุ่มในกลุ่มผูสู้งอายุทั้ง 6 หมู่บา้นในต าบลเปียงหลวง
และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีจากอบต.เปียงหลวง เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานสาธารณสุขและ ทอ้งถ่ินอ าเภอ
เวียงแหง มีประเดน็ส าคญัดงัน้ี 
 1. สถานการณ์ดา้นผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวง 
  1.1 สถานการณ์สุขภาพผูสู้งอายุ  ผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงส่วนใหญ่จะมีโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง และยงัพบอาการปวดเม่ือยตามร่างกายในผูสู้งอายุหลายรายเน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึน
กลา้มเน้ือ แขน ขา และอวยัวะต่างๆ เส่ือมลงตามธรรมชาติ นอกจากน้ียงัพบผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีเป็นผูป่้วย
ติดเตียงอีกดว้ย แต่กย็งัมีผูสู้งอายบุางส่วนท่ีสุขภาพแขง็แรงท าใหไ้ม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ 
  1.2 สถานการณ์ดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่วนใหญ่จะเป็นบา้นชั้นเดียว บางรายท่ีมีบา้นสองชั้น
ผูสู้งอายุจะอาศยัอยู่บริเวณชั้นล่างของบา้นเน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึนการข้ึนบนัใดมีความล าบากและเส่ียง
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อนัตราย สภาพแวดลอ้มในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัจึงมีความเหมาะสม ในส่วนของหอ้งน ้ าหลายคนเปล่ียนมาใชส้้วม
แบบชกัโครกเพื่อความเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุแต่ก็มีบางรายท่ียงัใชส้้วมแบบนัง่ยอง ส่วนสภาพแวดลอ้มใน
หมู่บ้าน ผูสู้งอายุจะใช้วดัเป็นสถานท่ีกลางในการพบปะและท ากิจกรรมร่วมกัน รองลงมาคืออาคาร
เอนกประสงคข์องหมู่บา้น ถนนในหมู่บา้นก็ยงัมีบางจุดท่ีเป็นหลุ่มเป็นบ่อ เส่ียงเกิดอุบติัเหตุต่อผูสู้งอายุท่ี
สัญจรไปมา แต่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ในต าบลเปียงหลวงเดินทางดว้ยวิธีเดินเทา้หากสถานท่ีอยูใ่นหมู่บา้น หาก
จ าเป็นตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนก็จะขอลูกหลานไปส่ง หรือบางรายท่ีขบัรถเป็นก็ใชร้ถส่วนตวัเดินทาง
ไปเอง 
  1.3 สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในต าบลเปียงหลวงไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  
บางรายท่ีสามารถประกอบอาชีพได ้จะประกอบอาชีพเกษตรกร คา้ขายและรับจา้งทัว่ไป รายไดข้องผูสู้งอายุ
จะมาจาก ลูกหลานใหม้า เงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละจากการประกอบอาชีพ าหรับคนท่ีมีอาชีพ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
รายไดไ้ม่เพียงพอ ดงันั้นผูสู้งอายุหลายรายจึงไม่มีเงินออม นอกจากยี้ผูสู้งอายุบางรายมีหน้ีสินท่ีกูย้ืมจาก
ธนาคารภาครัฐและจากกองทุนหมู่บา้น 
  1.4 สถานการณ์ดา้นสังคม  ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ในต าบลเปียงหลวงอาศยัอยูก่บัลูกหลานและ
สามีภรรยา บางรายอาศยัอยูค่นเดียว เน่ืองจากลูกหลานยา้ยไปอยูต่่างอ าเภอบา้ง ต่างจงัหวดับา้ง ผูสู้งอายใุน
ต าบลเปียงหลวงยงัคงมีบทบาทในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีต่างๆ ผูสู้งอายุใน
หมู่บา้นไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานท่ีดูแลประกอบไปดว้ยอบต.เปียงหลวงและโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพ
ต าบล ในส่วนของบุคคลท่ีดูแลอนัดบัแรกคือบุคคลในครอบครัว  ต่อมาเป็น อาสาสมคัรสาธารณสุขและ
ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน 
 2  การเขา้ถึงบริการสุขภาพของสุงอายใุนต าบลเปียงหลวง 
  2.1 ดา้นความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู ่ ผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงจะใชบ้ริการสุขภาพจาก
สถานบริการสาธารณสุขหลกัๆ จ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพต าบลบา้นเปียงหลวง 
รับผดิชอบพื้นท่ี หมู่ 1 และ หมู่ 6 และ โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพต าบลบา้นจอง รับผดิชอบพื้นท่ี หมู่ท่ี 2-5 
และ โรงพยาบาลเวียงแหง  ซ่ึงถือว่าเพียงพอต่อผูสู้งอายุ ยกเวน้ผูสู้งอายุบางรายท่ีจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการท่ี
โรงพยาบาลในตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเกินศกัยภาพของโรงพยาบาลเวียงแหง โดยปกติผูสู้งอายุ
จะใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพต าบลก่อน เช่น การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ รับยา ลา้งแผล เป็นตน้ 
เพราะโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพต าบลมีหนา้ท่ีเป็นหน่วยคดักรอง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หรือระดบั
ปฐมภูมิ และอยู่ใกลก้บัชุมชน แต่หากเกินศกัยภาพของโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพต าบล ผูสู้งอายุก็จะ
เดินทางไปใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลเวียงแหง  
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  2.2 ดา้นการเขา้ถึงบริการ  ผูสู้งอายุในต าบลเปียงหลวงส่วนใหญ่เดินทางไปโรงพยาบาล
เวียงแหงสาเหตุหลกัๆคือ มารักษาหรือมาตรวจสุขภาพตามท่ีหมอนดั และมารักษาอาการท่ีเกินศกัยภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผูสู้งอายเุดินทางดว้ยการใหลู้กหลานหรือเครือญาติไปส่งซ่ึงตอ้งนดัหมาย
ล่วงหนา้ ลูกหลานบางคนตอ้งลางานหรือแบ่งเวลาจากการท างานเพื่อไปส่งผูสู้งอาย ุต่อมาคือขบัรถส่วนตวั
ไปเองทั้งรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ส่วนผูสู้งอายท่ีุขบัรถไม่เป็นและไม่มีลูกหลานไปส่ง กจ็  าเป็นท่ีจะตอ้งจา้ง
มอเตอร์ไซครั์บจา้ง ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการรับส่งจากท่ีบา้นไปโรงพยาบาลเวียงแหงตั้งแต่ 100 – 200 บาทต่อ
คร้ัง ใชเ้วลาในการเดินทาง 20 – 30 นาที ส าหรับกรณีผูสู้งอายท่ีุป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบติัเหตุ ก็จะมีรถ
ฉุกเฉินของอบต.เปียงหลวงใหบ้ริการ   
  2.3 ดา้นความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ  ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมาใช้
บริการคร้ังแรกจะไม่ค่อยเขา้ใจขั้นตอนการใชบ้ริการแต่ก็มีเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผูสู้งอายุ หากมาใชบ้ริการบ่อยข้ึนผูสู้งอายุก็จะมีความเขา้ใจในขั้นตอนการใชบ้ริการ ในส่วนความ
เพียงพอและเคร่ืองมือทางการแพทยก์ถื็อวา่เพียงพอต่อการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอาย ุ   
  2.4 ด้านความสามารถของผูใ้ช้บริการในการจ่ายบริการ การเดินทางไปใช้บริการท่ี
โรงพยาบาลเวียงแหงของผูสู้งอายมีุค่าใชจ่้ายหลกัๆคือ ค่าน ้ ารถ  ค่าอาหารกลางวนัส าหรับคนท่ีรอหมอเรียก 
บางรายตอ้งเสียค่าจา้งมอเตอร์ไซครั์บจา้งเน่ืองจากไม่มีใครมาส่ง พบ ส่วนการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะไม่
เสียค่าใชจ่้ายเน่ืองจากใชสิ้ทธิบตัรทอง 
  2.5 ดา้นการยอมรับคุณภาพบริการ  ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของโรงพยาบาลเวียงแหง เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าขั้นตอนการใช้บริการ ช่วยช่วยอ านวยความ
สะดวกไดดี้ 
 3. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการเดินทางไปยงัโรงพยาบาลเวียงแหง ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มี
ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางไปยงัโรงพยาบาลเวียงแหง คือ หากลูกหลานไม่ว่างก็จะไม่มีคนไปส่ง
โรงพยาบาลตอ้งหาคนไปส่งแทน หรือ จ าเป็นท่ีจะตอ้งจา้งมอไซครั์บจา้งซ่ึงมีราคาสูงเกินไป อีกทั้งการท่ี
ลูกหลานตอ้งไปส่งท าใหญ่บางคนตอ้งลางาน ซ่ึงท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกเกรงใจ หรือบางรายเลือกท่ีจะไม่ไปเลย
หากอาการไม่หนักจริงๆ ส่วนใหญ่จึงมีขอเสนอแนะว่าหากมีบริการรถรับส่งก็จะสามารถเดินทางไป
โรงพยาบาลเวียงแหงได้โดยไม่ต้องพึ่ งลูกหลาน ผูสู้งอายุบางรายยินดีท่ีจะเสียค่าบริการหากมีราคาท่ี
เหมาะสม พาหนะจะเป็นรถยนต ์คลา้ยๆรถรับส่งนกัเรียนในพื้นท่ีหรือรถตูก้ไ็ด ้เพราะปลอดภยักว่าการซอ้น
มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 
 4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง   ตั้งอยู่ท่ี หมู่  3 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงมีบทบาทส าคญัในการดูแลผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวง ตาม
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พรบ.ตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา67 (6) ท่ีระบุว่า อบต. 
มีหนา้ท่ีในการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายแุละพิการ และตาม พระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให ้อบต.มี อ านาจและ
หนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 
16 (10) เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ปัจจุบนั อบต.เปียงหลวง มี
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งส้ิน 90,000,000 บาท (เกา้สิบลา้นบาท) ซ่ึงมีโครงการท่ีใช้
งบประมาณในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุหลายโครงการ เช่น โครงก ารช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส งบประมาณ 100,000 บาท โครงก ารศูนย ์3 วยั มหาลยัสร้างสุข งบประมาณ 
300,000 เป็นตน้ 
 5. แนวทางในการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาล  
  5.1 การรับรู้สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการเดินทางไปยงัโรงพยาบาลเวียงแหง 
ผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวง จากสัมภาษณ์พบว่าหน่วยงานของรัฐต่างรับรู้ถึงสถานการณ์ของผูสู้งอายแุละ
การเขา้ถึงบริการสุขภาพของผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการ
เดินทางมาใชบ้ริการของผูสู้งอายท่ีุโรงพยาบาลเวียงแหง ทุกคนต่างเห็นว่าอบต.เปียงหลวงเป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคญัในการการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายุในต าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาล เพราะมีอ านาจ
หน้าท่ีและภายกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าให้ผูสู้งอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน หากอบต.เปียงหลวงสามารถ
จดับริการรถรับส่งผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลเวียงแหงไดก้็จะสามารถท าให้คุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุดีกว่าเดิม บุตรหลานก็จะหมดห่วงเม่ือถึงก าหนดวนัพบแพทยเ์พราะมีบริการรถรับส่งรองรับ 
ผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพไดม้ากข้ึน 
  5.2 แนวทางการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายจุากต าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาล  ผูบ้ริหาร
ของอบต.เปียงหลวง เห็นว่าการจดัรถรับส่งผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลนั้นสามารถท าได ้แต่
ไม่ใช่ส าหรับผูสู้งอายุทุกคน เน่ืองจากผูสู้งอายุบางคนมีฐานะดี มีบุตรหลานคอยไปรับไป ประกอบกับ
กฎหมายยงัไม่ให้อ  านาจอบต.ด าเนินการจดับริการรถรับส่งให้ผูสู้งอายุทุกคนได ้ดงันั้นการจดัรถรับส่ง
ผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลสามารถจึงสามารถช่วยเหลือไดเ้ฉพาะผูสู้งอายุท่ียากจน ขาดคน
ดูแล มีความพิการ และเป็นกลุ่มติดเดียง ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๖๐ อบต.เปียงหลวงสามารถ
ใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอายตุามอ านาจหนา้ท่ีของอบต.เปียงหลวง ในกรณีรับส่งผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลจึงอาจ
ด าเนินการไดด้ังน้ี กล่าวคือให้ก านันผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผูน้ าชุมชน 
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ส ารวจผูสู้งอายุท่ียากจน ไม่มีผูดู้แล หรือผูสู้งอายุท่ีมีต้องการให้ท้องถ่ินช่วยเหลือการเดินทางไปยงั
โรงพยาบาลเวียงแหง เสนอรายช่ือให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวงพิจารณาให้การช่วยเหลือ หากคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั ก็สามารถจดับริการรับส่งผูสู้งอายไุปยงั
โรงพยาบาลได ้ ส าหรับรูปแบบและวิธีการในการช่วยเหลือนั้น คืออบต.เปียงหลวงด าเนินการเองโดยใชร้ถ
ส่วนกลางและงบประมาณจากขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต.เปียงหลวง ประเด็นต่อมา
เน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลดงันั้นต าบลเปียงหลวงจึงหาบริษทัเอกชนท่ีจะมาใหบ้ริการค่อนขา้งล าบาก โดย
หน่วยงานสาธารสุขอาจจะให้อาสมคัรสมคัรสาธารสุขประจ าหมู่บา้นเขา้มาด าเนินการช่วยเหลือดา้นการ
ดูแลผูสู้งอายุระหว่างท่ีรถรับส่งให้บริการเพราะว่ามีความรู้ในเร่ืองของการให้ค  าแนะน าการใชบ้ริการท่ี
โรงพยาบาลและช่วยในการเคล่ือนยา้ยผูสู้งอาย ุถา้หากในอนาคตมีผูสู้งอายท่ีุเขา้เกณฑต์ามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด จ านวนมาก อบต.เปียงหลวงอาจจะมีการจดัซ้ือจดัซ้ือพาหนะส าหรับบริการรถรับส่งท่ีมีมาตรฐาน
และเหมาะส าหรับรับส่งผูสู้งอาย ุและจดัสรรบุคลากรเพื่อให้ดูแลในส่วนน้ี  แต่ตอ้งผา่นกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นและบรรจุเขา้แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
 

อภปิรายผลการศึกษา 
 จากสถานการณ์ดา้นผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวง ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นสุขภาพ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม นั้นสอดคลอ้งกบัรายงานขอ้มูลสถานการณ์ทางสังคมกบัปัญหาผูสู้งอายุของ
กรมกิจการผูสู้งอายุ ทั้งในเร่ืองสุขภาพ เช่น สภาพร่างกายของผูสู้งอายุเร่ิมทรุดโทรมและเจ็บป่วยเป็นโรค
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึนเพราะอายุท่ีมากข้ึน ส่งผลให้ตอ้งใชบ้ริการสุขภาพมากข้ึน เกิดภาวะพึ่งพิงเน่ืองจากตอ้งให้
บุตรหลานไปส่งท่ีโรงพยาบาล เป็นตน้ หรือ ดา้นเศรษฐกิจผูอ้ายุในต าบลเปียงหลวงหลายรายไม่มีงานท า 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ท าใหไ้ม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง มีเพียงเงินเบ้ียยงัชีพและเงินท่ีลูกหลานส่งให ้ 
 ในส่วนของการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนต าบลเปียงหลวง จะเห็นไดว้่า เม่ือผูสู้งอายุ
ประสบปัญหาในเร่ืองของสุขภาพหรือตอ้งการค าแนะดา้นสุขภาพ ผูสู้งอายุจะไปใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลก่อนท่ีจะไปใชบ้ริหารท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากมีระยะทางใกลว้่า หากจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาล ผูสู้งอายจุะตอ้งให้ลูกหลานไปส่ง บางรายสามารถขบัรถไปเองได้ บาง
รายตอ้งจา้งมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง แต่กมี็ผูสู้งอายหุลายท่ีประสบปัญหาการเดินทางไปยงัโรงพยาบาล เน่ืองจาก
ขบัรถไม่เป็นและไม่มีผูดู้แล การเดินทางไปยงัโรงพยาบาลจึงเป็นอีหน่ึงสาเหตุท่ีท าใหผู้สู้งอายมีุอุปสรรคใน
การเขา้ถึงบริการสุขภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุทยตุ โอสรประสพ (2559) เร่ือง ปิดช่องว่างการเขา้ถึง
บริการทางสุขภาพของผูสู้งอายุ รายงานว่าปัญหาการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพของผูสู้งอายุท่ียากจน และ
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ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นพื้นท่ีชนบทนั้นนั้นมีสาเหตุจาก ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาผูดู้แลและญาติในการเดินทามา
ใชบ้ริการท่ีสถานพยาบาล การขาดแคลนบริการขนส่งสาธารณะ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีมีราคาแพง  
 ดงันั้นเพื่อช่วยให้ผูสู้งอายุในเร่ืองการเดินทางไปโรงพยาบาล การจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายุจึงมี
ความส าคญั ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง เห็นว่า อบต.เปียงหลวงเป็นหน่วยงานหลกัท่ี
ควรจดัรถรับส่งให้แก่ผูสู้งอายุได้เดินทางไปยงัโรงพยาบาลเน่ืองจากมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายโุดยตรง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุทยตุ โอสรประสพ (2559) เร่ือง ปิดช่องว่างการ
เขา้ถึงบริการทางสุขภาพของผูสู้งอายุ ท่ีเห็นว่าการช่วยเหลือในเร่ืองการเดินทางไปยงัสถานพยาบาลของ
ผูสู้งอายุนั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัในการจดัรถรับส่งไวบ้ริการส าหรับผูสู้งอายุเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูสู้งอายท่ีุจ าเป็นตอ้งเดินทางมาสถานพยาบาลเพื่อใชบ้ริการ เน่ืองจากมีบทบาท
ส าคญัในการส่งเสริมการเขา้ถึงบริการสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุในเขตพื้นท่ีชุมชนชนบท ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนการจดับริการรถรับส่งส าหรับผูสู้งอายเุพื่อเดินทางมายงัสถานพยาบาล
ตามตอ้งการของผูสู้งอายุ  ส าหรับแนวทางการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลท่ี
เหมาะสมเพื่อให้ผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงเดินทางไปโรงพยาบาลไดส้ะดวกข้ึน ผูบ้ริหารอบต.เปียงหลวง 
เห็นว่า อบต.เปียงหลวงสามารถช่วยเหลือในเร่ืองการจดัรถรับส่งผูสู้งอายุต  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาล 
ในรูปแบบท่ีอบต.เปียงหลวงเป็นผูด้  าเนินการเองโดยอาศยัทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร ของทอ้งถ่ินเอง 
และสามารถประสานหน่วยงานสาธารสุขเพื่อขอสนบัสนุนบุคคลากรได ้แต่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียง
หลวงไม่สามารจดับริการรถรับส่งไปโรงพยาลให้แก่ผูสู้งอายทุุกคนได ้สามารถจดับริการถรับส่งไดเ้ฉพาะ
ผูสู้งอายท่ีุยากจน มีรายไดน้อ้ย ไม่มีผูดู้แล ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายไดก้ าหนดไว ้ผูสู้งอายท่ีุจะไดรั้บบริการ
รถรับส่งจะตอ้งให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงก่อนพิจาร
จารณาให้ความช่วยเหลือก่อน หากคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแลว้อบต.เปียงหลวงจึงจะ
สามารถให้บ ริการรถ รับส่งผู ้สู งอายุไปโรงพยาบาลได้  กระบวนการ น้ี เ ป็นไปตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2 ) พ.ศ. 2562 สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ วุฒิสาร ตนัไชย ท่ี
อธิบายว่า การท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบริการสาธารณะเองนั้น เป็นหน่ึงในห้ารูปแบบและ
วิธีการในการจดัท าบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทในประเทศไทย    
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนะโยบาย 

 การปรับปรุงระเบียบกฎหมายขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสามารถจดัรรถรับส่งผูสู้งอายุให้ได้
ทุกคน โดยใชร้ถท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ และมีบุคคลากรประจ ารถรับส่งเพื่อดูแลผูสู้งอายใุน
ระหว่างท่ีให้บริการ เน่ืองจากผูสู้งอายุบางราย ถึงแมจ้ะมีฐานะแต่ก็ตอ้งพึ่งพาอาศยับุคคลในครอบครัวใน
การเดินทางไปโรงพยาบาลหรือผูสู้งอายุบางรายท่ีสามารถขบัรถไปเองไดก้็ยงัมีความเส่ียงท่ีจะเประสบ
อุบติัเหตุทางถนนได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาแนวทางการจดับริการรถรับส่งผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงไปโรงพยาบาลท่ี
เหมาะสมเพื่อให้ผูสู้งอายตุ  าบลเปียงหลวงเขา้ถึงบริการสาธารณสุขมากยิ่งข้ึน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ส่วน
ใหญ่เป็นมุมมองจากหน่วยงานภาครัฐ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณและมุมมองจาก
หน่วยงานเอกชนมากข้ึนเพื่อทราบผลการศึกษาและมุมมองท่ีมีหลากหลายมากข้ึนในการท าวิจยัดงักล่าว อีก
ทั้งการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีต าบลเปียงหลวง ควรมีการศึกษาต าบลอ่ืนๆเพื่อให้ครอบคลุม
ทัว่พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  
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บทคทัย่อ  
การศึกษาแนวทางการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใตค้วามหลากหลาย

ช่วงวยัของบุคลากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ ลกัษณะนิสัย ทศันคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
ทัว่ไป อุปนิสัย ค่านิยม และแรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนจุดอ่อนจุดแขง็ของของบุคลากรในแต่ละเจเนอ
เนชัน่ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการจดัทรัพยากรมนุษย์ และตอบสนองพฤติกรรมของ
บุคลากรในทุกเจเนอเรชัน่ไดอ้ยา่งสมดุล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ของกลุ่มคนแต่ละเจเนอ
เรชัน่  โดยผลการศึกษาพบวา่ เจเนอเรชัน่ B มีจุดแขง็ในดา้นความเป็นผูน้ าสูง เคารพกฎขอ้บงัคบั ทุ่มเทอุทิศ
ตนใหก้บังาน จุดอ่อน คือ ชอบออกค าสั่ง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง และไม่ชอบเขา้สังคม เจเนอเรชัน่ X  มี
จุดแข็งคือ มีความคิดเป็นของตวัเอง เปิดรับฟังความคิดเห็น รับเทคโนโลยี รอบคอบในการตดัสินใจ มี
จุดอ่อนคือชอบออกค าสั่ง ยึดติดกบัความอาวุโส เจเนอเรชัน่ Y มีจุดแขง็คือ เช่ือมัน่ในตวัเองสูง มีความคิด
สร้างสรรค์ชอบเรียนรู้  จุดอ่อนคือไม่เคารพกฎระเบียบ ขาดความอดทนไม่พร้อมจะปรับตัวเข้ากับ
วฒันธรรมองคก์ร เจเนอเรชัน่ Z มีจุดแขง็คือ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีความซ่ือสัตย ์
สุจริต ใช้เทคโนโลยีได้ดี จุดอ่อนคือ ขาดความอดทน ขาดประสบการณ์และการยอมรับ  ดังนั้ น เพื่อ
ประสิทธิภาพการท างาน องคก์รควรมีการปรับรูปแบบการปฏิบติังานให้เขา้กบัปัจจุบนั โดยยึดหลกัการ
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ปฏิบติังานในยุค 4.0 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานและการรักษาคนในองคก์ร ควรมีลกัษณะ
งานท่ีหลากหลายและทา้ทาย และความยืดหยุ่นในการท างาน ให้ไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเจเนอเรชั่น ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาความหลากหลายช่วงวยัของบุคลากร ท าให้
บุคลากรแต่ละเจเนอเรชัน่ สามารถปรับตวัและท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั และขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

 
ค าส าคญั : การจดัการทรัพยากรมนุษย,์ ความหลากหลายช่วงวยัของบุคลากร, 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 
 

บทน า 
               การบริหารองคก์รในศตวรรษท่ี 21 มีความทา้ทายรอบดา้น ส่ิงท่ีตอ้งเผชิญดา้นการจดัการคนคือ
ความหลายเจเนอเรชัน่ของคน ปัจจุบนั(2565) บุคลากรในองคก์รจะประกอบไปดว้ย กลุ่มคน 4 เจเนอเรชัน่
ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีอาย ุ55 - 60 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ B กลุ่มท่ีมีอาย ุ40 - 54 ปี คือเจเนอเรชัน่ X  กลุ่มท่ีมีอาย ุ26 - 
39 ปี คือเจเนอเรชัน่ Y กลุ่มท่ีมีอาย ุ25 - 22 ปี คือเจเนอเรชัน่ Z  (Allen and Syfert, 2009) จากโครงสร้าง
องคก์รท่ีมีบุคลากรหลายเจเนอเรชัน่ท างานร่วมกนั ยอ่มก่อใหเ้กิดความคิด พฤติกรรม และคุณลกัษณะต่างๆ 
ท่ีแตกต่างกนั ผลลพัธ์ท่ีอาจตามมาคือ ความขดัแยง้ระหว่างคนในแต่ละเจเนอเรชัน่ เน่ืองจากมี ความคิด 
ค่านิยม ทศันคติ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการคิด ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงความหลากหลายดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบหรือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบหน่ึงขององคก์ร ข้ึนกบัการบริหารจดัการ เหมือนดงัผลส ารวจท่ีถูก
จดัท าข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง PwC มหาวิทยาลยั Southern California และ The London Business 
School (อา้งถึงใน วิไลพร ทวีลาภพนัทอง, 2556) เร่ือง การรักษาพนกังานในองคก์ร ทศันคติ ลกัษณะนิสัย 
และแรงจูงใจของคนท างานในแต่ละรุ่น รวมทั้งศึกษา แนวทางการแกไ้ขปัญหา ให้กบัพนกังานในองคก์ร 
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลส ารวจพบว่าองคก์รตอ้งสามารถท าความเขา้ใจและดึงเอา
จุดเด่นของคนแต่ละเจเนอเรชั่นออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม องค์กรจึงจะได้รับประโยชน์จากความ
หลากหลายนั้น และท่ีส าคญับุคลากรท่ีท างานร่วมกนัจะเกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี ท่ีองคก์รเห็นความส าคญัและ
คุณค่าของบุคลากรทุกเจเนอเรชัน่ เพราะความแตกต่างไม่ไดท้  าใหเ้กิดความแตกแยก แต่กลบัท าให้เกิดพลงั
แห่งความสร้างสรรคไ์ด ้   
    ปัจจุบนับริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงคมนาคม บริษทั
ท่าอากาศยานไทย เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีก าลงัเผชิญกบัการท างานร่วมกนัของพนกังานหลายเจเนอเรชัน่ ท่ีมี
ลกัษณะนิสัย ทศันคติ ความคิด ความเช่ือ และรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกนั จนท าใหเ้กิดการท างานท่ีเขา้
กนัไม่ได ้ถึงแมว้่าองคก์รจะมีวิธีการในการจดัการเพื่อลดความแตกต่าง หรือความขดัแยง้ระหว่างวยัดว้ย
วิธีการต่างๆ แต่จากการศึกษา โครงการพฒันานกับริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ บริษทัท่าอากาศยานไทย
พบว่า ถึงแมว้่าองคก์รจะมีวิธีการในการจดัการเพื่อลดความแตกต่าง หรือความขดัแยง้ระหว่างเจเนอเรชัน่



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 961 PSPARN 2022  

ดว้ยวิธีการต่างๆ แต่เน่ืองจากบริษทัท่าอากาศยานไทย มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รหลายคร้ัง จึงส่งผล
ต่อโครงสร้างของพนักงาน ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างบุคลากร    อีกทั้งยงัพบปัญหาเก่ียวกบัระบบการ
ปฏิบติังาน ท่ียงัคงท างานตามแบบล าดบัขั้น มีสายบงัคบับญัชาค่อนขา้งสูงจึงไม่สอดรับกบัคนรุ่นใหม่ ท่ีมี
รูปแบบการใชชี้วิตต่างไปจากเดิม (สุดาวดี ทวีไพศาล, 2561) 

ดงันั้น เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของการบริหารงานในบริบทความหลากหลายของก าลงัคน และปรับ
ความสมดุลในองค์กร ให้บุคลากรทุกเจเนอเรชัน่มีบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั ไม่รู้สึกแบ่งแยก 
รวมถึงการปรับเปล่ียนทศันคติ มุมมอง พฤติกรรม ของแต่ละเจเนอเรชัน่ท่ีมีต่อกนั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน
แต่ละเจเนอเรชัน่ และใหบุ้คลากรทุกคนมีเป้าหมายในการท างานไปในทิศทางเดียวกนั มีอิสระในการท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยการน าศกัยภาพความหลากหลายมาปรับใชใ้ห้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อ
องคก์ร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาว่าบุคลากรท่ีอยู่ในแต่ละเจเนอเรชัน่มีมุมมอง ต่อคุณลกัษณะของ
บุคลากรในเจเนอเรชัน่ของตนเองและเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ อย่างไร ควรมีแนวทางในการจดัทรัพยากรมนุษย์
อยา่งไร ท่ีสามารถปรับความสมดุลในองคก์ร เพื่อให้บุคลากรทุกเจเนอเรชัน่ สามารถท างานร่วมกนั เขา้ใจ 
ยอมรับ และปรับตวัให้มีเป้าหมายในการท างานไปในทิศทางเดียวกนั น ามาซ่ึงความร่วมมือในการท างาน
เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานท่ีสอดคลอ้งและตอบสนอง
พฤติกรรมของบุคลากรในทุกเจเนอเรชัน่ไดอ้ยา่งสมดุล การศึกษาน้ีจะเลือกศึกษาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซ่ึง
เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ใน 6 แห่งท่ีบริหารงานโดยบริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) และมี
บุคลากร ทั้งหมดจ านวน 314 คน แบ่งเป็นกลุ่มคน 4 เจเนอเรชัน่คือ เจเนอเรชัน่ B 34 คน เจเนอเรชัน่ X 109 
คน เจเนอเรชัน่ Y 165 คน และเจเนอเรชัน่ Z 10 คน (รายงานสถิติ แผนกทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่,2564) 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส ารวจ ลกัษณะนิสัย ทศันคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัยทัว่ไป อุปนิสัยดา้นลกัษณะการท างาน 

อุปนิสัยดา้นสังคม ตลอดจนค่านิยม และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ดา้นทรัพยากรมนุษยข์องท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่ีเกิดจากความ

หลากหลาย ของบุคลากรของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
3. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการจดัทรัพยากรมนุษยข์องท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่ีสามารถสร้าง

แรงจูงใจในการท างานท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองพฤติกรรมของบุคลากรในทุกเจเนอเรชัน่ไดอ้ยา่งสมดุล 
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งยาวนาน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิเกีย่วกบัเจเนอเรช่ัน ของ มันน์ไฮม์ (Mannheim, 1952) และ Allen and Syfert (2009) 

ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นกรอบคิดใน
การศึกษาดงัน้ี แนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ของ มนัน์ไฮม ์(Mannheim, 1952) และ Allen and Syfert (2009) ท่ี
ไดแ้บ่งลกัษณะบุคคลตามช่วงเวลาหรือช่วงวยัไวว้่า  เจเนอเรชัน่ B หรือท่ีผูมี้อายุ 55 - 73 ปี มีค่านิยมท่ีโดด
เด่นคือ มีลูกหลายคน เพื่อทดแทนจ านวนประชากรท่ีสูญเสียไป และสร้างแรงงานข้ึนมาทดแทน มีชีวิตเพื่อ
การท างาน ทุ่มเทกบัการท างาน เคารพกฎระเบียบ ให้ความส าคญักบัสายบงัคบับญัชา อ านาจ หน้าท่ี และ
กระบวนการท างาน ไม่ชอบเปล่ียนแปลง และจงรักภคัดีต่อองค์กรสูง อดทน สู้งาน รอบคอบ มุ่งมัน่สู่
ความส าเร็จและท างานหนักเพื่อสร้างตวั จากพฤติกรรมดังกล่าว ท าให้องค์กรสามารถพยากรณ์ความ
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คาดหวงัของคนเก่ียวกบัความรับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อองคก์ร โดยการส่งเสริมมีขอ้ตกลงทางใจเชิงบวก เพื่อ
ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เจเนอเรชัน่ X คือคนท่ีมีอายุ 40 - 54 
ปี สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัได ้สามารถใชเ้ทคโนโลย ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้อ านวยความสะดวก
ได้และมุ่งเน้นตอบสนองความตอ้งการด้านวตัถุ ค่อนขา้งสับสน ลกัษณะนิสัย พึงพาตนเอง ทั้งในชีวิต
ส่วนตวัและการท างาน ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถในการท างาน พร้อมกบัการ
พฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและการท างาน ชอบเส่ียง เช่ือมัน่ในตนเอง
ค่อนขา้งสูง ชอบท าอะไรใหม่ๆ สามารถปรับตวัไดดี้ ยดืหยุน่ ชอบความเป็นอิสระ และทา้ทายกฎเกณฑ์ ไม่
สนเร่ืองจงรักภคัดีต่อองคก์ร แต่มีความคาดหวงัท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถของตนเสมอ ตอ้งการเป็น
อิสระและการยอมรับ ปัจจุบนัอยู่ในช่วงท่ีมีความกา้วหน้าทางอาชีพ มีความทะเยอทะยานสูง ขยนัและ
ท างานแบบพึ่งพาตนเอง พฒันาศกัยภาพอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้ และมีเป้าหมายในการท างาน (Allen and 
Syfert, 2009) เจเนอเรชัน่ Y คือคนท่ีมีอายุ 26 - 39 ปี เป็นคนยคุใหม่ ตอ้งการเหตุและผลในทุกเร่ือง ไม่ชอบ
ถูกตีกรอบกฎระเบียบและเง่ือนไข มีลกัษณะเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความคิดเป็นของตนเอง มัน่ใจและไม่ใส่
ใจต่อค าวิจารณ์ (เสาวคนธ ์วิทวสัโอฬาร, 2550) ดา้นการท างาน ใหค้วามส าคญักบัการคิดของตน ไม่ตอ้งการ
ค าแนะน า ไม่เคยหยุดคน้หาส่ิงส าคญัในงาน ให้ความสนใจกบัผลส าเร็จและการทา้ทายระหว่างการท างาน
มากกว่าผลของงาน มองโลกในแง่ดี ชอบท างานเป็นทีม ต้องการแสดงความคิดเห็น และต้องการ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี  ต้องการส่ือสารและติดต่อ เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวก
ตลอดเวลา รักความกา้วหนา้ มุ่งผลส าเร็จเป็นหลกัแต่ไม่วางแผนระยะยาว คาดหวงัสูงแต่ไม่มีความอดทน 
กลา้แสดงออก มีโลกส่วนตวัสูง ตอ้งการความสบาย ไม่ตอ้งการท างานตามเวลา ความอดทนต ่า และมกัเก็บ
อารมณ์ไม่อยู ่ ลาออกสูง และไม่เคารพผูอ้าวโุส แต่เคารพท่ีผลงานและตวัตนของบุคลนั้น และ เจเนอเรชัน่ Z 
คือคนท่ีมีอายุ 25 – 12 ปี เป็นเด็กยคุดิจิตอล มีลกัษณะส าคญัคือ ใชชี้วิตอยู่กบัคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
โทรศพัทมื์อถือ และ Social Media ตั้งแต่วยัเดก็ ส่ือสารผา่นโลกออนไลน์ และการเช่ือมต่อกนัแบบทนัที ง่าย
และรวดเร็ว มีการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งเร่ืองเช้ือชาติ ภาษา ทศันคติ พฤติกรรม ความคิด ความ
ตอ้งการ และมีลกัษณะนิสัยใชชี้วิตดว้ยเทคโนโลยี เรียนรู้ศึกษาขอ้สงสัยหรือปัญหา ผ่านอินเตอร์เน็ต มี
ทกัษะในการส่ือสารกบัคนรอบขา้งต ่า  มีนิสัยติดโลกออนไลน์และท่องโลกอินเตอร์เน็ต รับรู้ข่าวสารได้
ทนัที คิดเร็วท าเร็ว ไม่ชอบรอคอย ก่อนลงมือท าตอ้งหาขอ้มูลบนออนไลน์ก่อน เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาด มี
เหตุผลและมีหลกัการในการด าเนินชีวิต ยึดมัน่ในอุดมการณ์ และใส่ใจในเร่ืองของศีลธรรม และใส่ใจดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  ตอ้งการเขา้ใจกับทุกเร่ืองในชีวิต ตอ้งการมีส่วนร่วมในครอบครัว เคารพการ
ตัดสินใจของผูอ่ื้นและของตนเอง เป็นเจ้านายตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดริเร่ิมท่ีดี เช่ือใน
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ประสบการณ์ท างานของตนเอง นิยมและใส่ใจกับส่ิงท่ีชอบ และมุ่งไปตามทางท่ีตอ้งการ ไม่สนใจใน
ปริญญา เพราะหาเงินไดต้ั้งแต่เรียนไม่จบ ไม่ค่อยร้องขอเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ตอ้งการประสบความส าเร็จ
ดว้ยตวัเอง มีความเป็นตวัเองสูง มีคติในการท างานคือ ความโปร่งใส ความยดืหยุน่ ความมีอิสระในความคิด 
การแสดงความคิดเห็น และการพึ่งพาตนเองในการท างาน การโตแ้ยง้ไม่ใช่เร่ืองผิด และตอ้งการให้คนอ่ืน
รับฟังความคิดเห็น จากแนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบคิดศึกษา คุณลกัษณะของ
บุคลากรในแต่ละเจเนอเรชัน่ ว่าท่ีมีทศันคติ บุคลิกภาพหรืออุปนิสัยทัว่ไป และอุปนิสัยดา้นลกัษณะการ
ท างาน และ ดา้นสังคม ตลอดจน ค่านิยม ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
 
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ และการบริหารงานบุคคลในยุคประเทศไทย 4.0 ของ Conner 
and Ulrich (2016) 

ในการสร้างแนวทางการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ผูว้ิจยัไดน้ ากลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์น
ยคุใหม่ และการบริหารงานบุคคลในยคุประเทศไทย 4.0 ของ Conner and Ulrich (2016) ท่ีไดเ้สนอ กลยทุธ์
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุใหม่ และการก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารงานบุคคลในยคุประเทศ
ไทย 4.0 มาวิเคราะห์ คือการท าใหพ้นกังานมีสมรรถนะและพฤติกรรมในการท างาน ตรงตามเป้าหมายและ
ตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์กร บทบาทใหม่ของนักบริหารงานต้องน าเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการ
บริหารงานบุคคลในหลายรูปแบบ ตอ้งมีทั้งบทบาทในการก าหนดกลยทุธ์ และการน ากลยทุธ์ไปปรับใชใ้น
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ ตอ้งมีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และตอ้งมี
สมรรถนะหลกัอีก 3 ดา้นคือ 1) ความรู้ 2) ทกัษะและ3) Attributes หรือคุณสมบติั   
 
การศึกษาของ บริษัท PwC (2556) ที่ได้ท าการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย Southern California และ 
London Business School เร่ือง การรักษาพนักงานในองค์กร ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจของ
คนท างานในแต่ละรุ่น 

การศึกษาของ บริษทั PwC (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาร่วมกบัมหาวิทยาลยั Southern California และ 
London Business School เร่ือง การรักษาพนกังานในองคก์ร ลกัษณะนิสัย ทศันคติ และแรงจูงใจของ
คนท างานในแต่ละรุ่น รวมทั้งศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ให้กบัพนักงานในองค์กรสามารถท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พบว่า พนกังานเจเนอเรชัน่ Y  ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (Work/life balance) มากกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืนๆ  และมองว่า
ค่าตอบแทนหรือการเล่ือนต าแหน่งเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด แต่ก็ยงัตอ้งการความยืดหยุ่นในการท างาน เช่น 
สามารถเลือกหรือปรับเปล่ียนเวลาท างานได ้รักอิสระในการท างาน และเช่ือว่าความสามารถของผลงาน
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หรือการผลิตงาน ไม่ไดว้ดักนัท่ีจ านวนชัว่โมงท่ีใชท้  างาน แต่อยูท่ี่งานท่ีไดแ้ละออกมา และยงัตอ้งการมีส่วน
ร่วมและก าหนดทิศทางของบริษทัไปพร้อมกบัการเติบโตไปในองคก์ร ตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน สามารถแสดงความคิดเห็นไดเ้ต็มท่ี ตอ้งการให้เจา้นายมีเสียงตอบรับกบัผลงานทนัที ไม่ตอ้งรอ
รายงานวดัผลงาน ในขณะท่ีคนรุ่นเก่าไม่ชินกบัการแสดงออกความคิดเห็น ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของนัก
บริหาร ท่ีจะตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของพนกังานในองคก์รใหไ้ด ้ตอ้งสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วม กระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม และท างานร่วมกนัและสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังาน พฒันาความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 

วธีิการวจิยั 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัรวมจ านวนทั้งหมด 40 ราย ท่ีเป็นตวัแทนในแต่ละเจเนอเรชัน่ ดงัน้ี  
1) ผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 – 60 ปี ใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

โดยเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมจ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการ  

2) พนกังานระดบัอาวโุส โดยเลือกจากพนกังานอาวโุส ทุกส่วนงานท่ีปฏิบติังานมา 20-25 ปี ท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 55 - 60 ปี จ  านวน 4 คน และท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 - 54 ปี จ  านวน 10 คน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ในรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีเป็นทางการ  

3) พนกังานระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีอายตุั้งแต่ 26 - 39 ปี โดยเลือกจากพนกังานระดบัปฏิบติัการจากทุก
ส่วนงาน ท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป จ านวน 16 คน และเลือกจากพนกังานท่ีบรรจุใหม่ จากทุกส่วนงานท่ี
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 3 ปี รวมจ านวน 5 คน โดยท าการสมัภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) โดยการจดัสัมภาษณ์
คร้ังละ 2-5 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi - structure Interview) ท่ีมีการ
กาหนดโครงสร้างของประเดน็ค าถามท่ีตอ้งการ จะศึกษาไวล่้วงหนา้เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด  
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ผลการศึกษา  
           1. ลกัษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลกิภาพ อุปนิสัยทัว่ไป อุปนิสัยด้านลกัษณะการท างาน อุปนิสัยด้านสังคม 
ตลอดจนค่านิยม และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์เชิง
ลกึของกลุ่มบุคคลากรทีป่ฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถวิเคราะห์มุมมองต่อคุณลกัษณะของ
ตนเอง และคุณลกัษณะของเจเนอเรช่ันอ่ืนได้ดังนี ้

มุมมองของคนเจเนอเรชัน่ B ท่ีมองตนเอง ว่า ส่วนใหญ่มีความเคร่งขรึม จงรักษภ์กัดีต่อองคก์รและ 
มีความเป็นผูน้ าสูง มีความรอบคอบยดึเหตุผล ตอ้งการสร้างความมัน่คงใหอ้งคก์รไม่ชอบการเปล่ียนแปลง มี
ความอดทนท างานสูงมาก มีการออกค าสั่งเด็ดขาดเพื่อป้องกนังานผดิพลาด ไม่ชอบการสังสรรค ์ยกเวน้การ
เขา้ร่วมในเชิงธุรกิจ ท างาน ท างานหนัก ค  านึงถึงความมัน่คงในงานมุ่งท างานให้มีประสิทธิภาพ ส่วน
มุมมองของเจเนอเรชัน่ B ท่ีมีต่อเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ คือ คนเจเนอเรชัน่ X มีความคิดเป็นของตวัเองสูงมาก 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีความรอบคอบ ไวว้างใจใหรั้บผดิชอบการท างานใหญ่ได ้ส่วนเจเนอเรชัน่ Y รัก
ความเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นของตวัเองสูง จนบางคร้ังรู้สึกถึงการต่อตา้นกฎระเบียบ ส่วนเจ
เนอเรชัน่ Z ชอบแสดงความคิดเห็นและมีความคิดสร้างสรรคสู์งมาก ชอบท่ีจะไดรั้บค าวิจารณ์ไปปรับปรุง
และพฒันาการท างาน เนน้ความมีอิสระ  

มุมอง เจเนอเรชัน่ X ท่ีมีต่อตนเอง สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและผลกัดนัตนเอง
ใหมี้ความกา้วหนา้ รักอิสระ มีความยดืหยุน่ เปิดใจรับความคิดหรือส่ิงใหม่ๆ มีความเป็นตวัเองสูงมาก  แต่มี
ความทะเยอทะยานรักความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตอ้งการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ครอบครัว และรับฟัง
เหตุผล เปิดใจรับเทคโนโลยีมากว่าเจเนอเรชัน่ B ดงันั้นเจเนอเรชัน่ X จึงสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการใช้
เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีองคก์รน ามาใชไ้ด ้ ส าหรับมุมองของเจเนอเรชัน่ X ท่ีมีต่อ  เจเนอเรชัน่ Y คือ ส่วนใหญ่มี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รน้อย ท่ีมีการยา้ยงานมากท่ีสุด ไม่อดทนต่อการท างาน  และค าวิจารณ์เท่าท่ีควร 
เช่ือความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ชอบการรอคอย บางคร้ังเหมือนขาดความรับผดิชอบ ส่วนเจเนอเรชัน่ Z ขาด
ความน่าเช่ือถือเพราะอายนุอ้ยและขาดประสบการณ์ แต่มีความคิดสร้างสรรค ์อาจตอ้งใชเ้วลาในการพิสูจน์
ตนเอง แต่ไม่อดทน บางคร้ังใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล ไม่ใหค้วามส าคญักบัความอาวุโสของเพื่อนร่วมงาน 
มองขา้มการเคารพซ่ึงกนั  

บุคลากร เจเนอเรชัน่ Y มีมุมมองต่อตนเองวา่ มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง ชอบท าในส่ิงท่ีมีความโดด
เด่น ไม่กลวัค าวิจารณ์ ไม่ค่อยมีความอดทนต่อปัญหา มีความคิดซบัซอ้น มีความมัน่ใจในตวัเองสูง พร้อมท่ี
จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ แต่มี บางส่วนท่ีรู้สึกไม่พร้อมจะปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร ส าหรับ
มุมมองของเจเนอเรชัน่ Y ท่ีมีต่อเจเนอเรชัน่ B พบว่ามีความเป็นผูน้ าสูงมาก สุขุม รอบคอบ เป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าท่ีดี วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมไม่กา้วก่ายการท างานของลูกนอ้งเนน้ใหค้  าแนะน า ส่วนเจเนอเรชัน่ X 
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มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเนน้การท างานใหง่้าย ไม่ซบัซอ้น มีความขยนัและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหลู้กนอ้ง แต่
มีบางส่วนท่ียดึติดกบัความอาวุโส มีความเป็นเผด็จการไม่ยอมรับฟังขอ้เสนอแนะของลูกนอ้ง ความคิดเห็น
ท่ีมีต่อเจเนอเรชัน่ Z พบว่า ไม่ค่อยมีความอดทนต่อหนกัและค าวิจารณ์ มีความคิดเป็นของตวัเองมากไม่เช่ือ
ในค าแนะน า มกัตั้งค  าถามเพื่อให้ได้มาซ่ึงความเขา้ใจต่อส่ิงนั้นๆ มีความมีความสามารถใช้เทคโนโลยี 
เรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ รักอิสระ  
  ส่วนเจเนอเรชัน่ Z มองตนเองว่า มีความกระตือรือร้นกบัการท างานมาก มีความใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ พร้อมรับฟังค าวิจารณ์เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาตนเอง แต่ไม่ชอบถูกตีกรอบ พร้อมช้ีแจง
เหตุผล มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่ชอบเสแสร้ง ไม่ยดึติดกบัองคก์ร พร้อมเผชิญความทา้ทายใหม่ๆ เนน้ความ
สบายใจมากกว่ารายได ้ตอ้งการงานมีความยืดหยุน่ ส่วน มุมมองท่ีมีต่อคนเจเนอเรชัน่ B คือ มีความเงียบ
และสุขมสูงมาก มีเหตุผลในการท างานและรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกระดบัดว้ยความตั้งใจ และ
พร้อมเปิดรับขอ้คิดเห็นและน ามาปรับใชแ้ละพฒันาองคก์ร มีความจงรักภกัดีและพยายามส่งต่อแนวคิดของ
ตนเองสู่พนักงานทุกระดบั ส่วนเจเนอเรชัน่ X มีความเคร่งเครียดกบังาน ตอ้งการให้งานออกมาดีท่ีสุด 
ยอมรับความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยกว่าถา้พิสูจน์ให้เห็นว่าท าไดจ้ริง ส่วน เจเนอเรชัน่ Y มีความ
เป็นตวัของตวัเองสูงมาก ไม่ชอบถูกบงัคบั มีความรวดเร็ว รอบคอบ มีประสบการณ์ปรับตวัได้ดี ชอบ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหค้วามส าคญักบังาน  
 2. วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านทรัพยากรมนุษย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เกิดจากความ
หลากหลาย ของบุคลากรของท่าอากาศยาน สามารถสรุปจุดอ่อน จุดแขง็ของคนในเจเนอเรชัน่ B ว่า มีจุด
แขง็ในดา้นความเป็นผูน้ าสูง มีระเบียบวินยัเคารพกฎขอ้บงัคบั ทุ่มเทอุทิศตนให้กบังาน บางกลุ่มคนเปิดใจ
ยอมรับเทคโนโลยี จุดอ่อน คือ ชอบออกค าสั่ง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ไม่ชอบเขา้สังคม เจเนอเรชัน่ X  มี
จุดแข็งคือ มีความคิดเป็นของตวัเอง เปิดรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล เปิดใจรับเทคโนโลยี และมีความ
รอบคอบในการตดัสินใจ ยงัมีจุดอ่อนท่ีคลา้ย เจเนอเรชัน่ B คือ ชอบออกค าสั่ง ยดึติดกบัความอาวุโส เจเนอ
เรชัน่ Y มีจุดแข็งคือ เช่ือมัน่ในตวัเองสูง มีความคิดสร้างสรรคช์อบเรียนรู้ พร้อมท างานรูปแบบใหม่ๆ 
จุดอ่อนคือไม่เคารพกฎระเบียบ ขาดตวามอดทน ไม่พร้อมจะปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองค์กรซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัส าหรับการสร้างความมีเอกภาพ  เจเนอเรชัน่ Z มีจุดแขง็คือ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ พร้อมรับฟังค าวิจารณ์เพื่อน ามาปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนาตนเอง มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสูง จุดอ่อนคือ ขาดความอดทน มีปัญหาดา้นการส่ือสารกบับุคคล ขาด
ประสบการณ์และการยอมรับ ตอ้งการความเป็นอิสระมากเกินไป  
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3. การวิเคราะห์แนวทางในด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บุคลากรทุกเจเนอเรช่ัน สามารถ
ร่วมมือกนัท างานเพ่ือความส าเร็จขององค์กร ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นที ่สามารถสรุปได้ดังนี ้
    1) จากการเพิ่มข้ึนของเจเนอเรชัน่ใหม่ ท่ีมีแนวคิด และทศันคติท่ีแตกต่างจากเจเนอเรชัน่เดิม คือ
ตอ้งการอิสระในการท างาน ตอ้งการมีส่วนร่วมและก าหนดทิศทางของบริษทัไปพร้อมๆ กบัการเติบโตไป
ในองคก์ร จึงควรมีการปรับปรุงแกไ้ข กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ลดการท างานตามล าดบัขั้น ให้ มีรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีมีความยดืหยุน่มากข้ึน เพื่อใหค้นทุกช่วงวยั ร่วมมือกนัท างานเพื่อความส าเร็จขององคก์ร 

2) ควรมีการลงทุนดา้นเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและพฒันาผลิต
ภาพในการท างานของพนกังาน เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมเพิ่มพูนประสบการณ์และ
การเรียนรู้ รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กบัพนกังานไดท้ างานอย่างสะดวก โดยใชเ้ทคโนโลยีช่วยท างาน
เป็นหลกั  

3) ผูบ้ริหารและคนท างานดา้นทรัพยากรบุคคลตอ้งมีบทบาทในการน าและสร้างแรงบนัดาลใจ 
สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับพนักงาน ออกแบบงานเพื่อให้เกิด การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานได้อย่าง
คล่องตวั และพฒันาเพื่อปรับเปล่ียนและยกระดบัทกัษะ ขณะท่ีฝ่ายพนกังานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ตอ้งตระหนกั
วา่ ตนเองตอ้งไดรั้บการพฒันาในเร่ืองใดเพื่อรองรับการท างาน ในอนาคต เพื่อตดัสินใจไดว้า่ “จะท างานต่อ”
หรือ “เปล่ียนเสน้ทาง” และตอ้งมีพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั  

 4)  เปิดโอกาสใหมี้ตวัแทนพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมใน การพิจารณาประเมินผลการท างาน การ
เล่ือนขั้น เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด บทบาทและรูปแบบของตวัแทน
พนกังานเขา้มามีส่วนร่วม 
         5) ควรมีการจดัสภาพการท างาน เช่นสถานท่ีท างาน อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยี 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีสะดวกสบาย และสภาพการจา้งงาน เช่นสวสัดิการ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
ต่างๆ โอกาสความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงาน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างแรงจูงใน
ในการท างานใหบุ้คลากรทุกช่วงวยัได ้
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
  จากผลการศึกษา ลักษณะนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ อุปนิสัยทั่วไป อุปนิสัยด้านลักษณะการท างาน 
อุปนิสัยด้านสังคม ตลอดจนค่านิยม และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
พบว่า บุคลากรในองคก์ร จะประกอบไปดว้ย กลุ่มคน 4 เจเนอเรชัน่ ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีเป็นไปตาม ท่ีไดแ้บ่ง
ลกัษณะบุคคลตามช่วงเวลาหรือช่วงวยัไวว้่า ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีมีอาย ุ55 - 60 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ B เงียบ 
สุขุม อดทนในการท างานสูง มุ่งท างาน มีความจงรักภัคดีต่อองค์กรสูง ไม่ชอบการเข้าสังคมและ
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เปล่ียนแปลง ตอ้งการการยกยอ่ง เคารพกติกา กลุ่มท่ีมีอาย ุ40 - 54 ปี คือคนเจเนอเรชัน่ X ทะเยอทะยาน 
ชอบพึ่งพาตนเอง วางแผนชีวิตล่วงหน้า ชอบเรียนรู้และพฒันาตนเอง ปรับตวัไดดี้ ยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง ชอบความเป็นอิสระ ทา้ทายกฎเกณฑ์  (Mannheim, 1952) กลุ่มคนท่ีมีอาย ุ26 - 39 ปี คือคน เจเนอ
เรชัน่ Y ทะเยอทะยาน มีความคิดของตนเองสูง ไม่ชอบอยูใ่นกรอบ มีโลกส่วนตวัสูง ไม่ใส่ใจต่อค าวิจารณ์ 
ชอบท างานเป็นทีม ความอดทนต ่า มีอิสระทางความคิด ตอ้งการความชดัเจน ชอบการเปล่ียนแปลง ทา้ทาย
กฎระเบียบ และกลุ่มคนท่ีมีอาย ุ22 – 25 ปีคือคนเจเนอเรชัน่ Z  ท่ีมัน่ใจในตนเองสูง  ชอบท าหลายอยา่งใน
เวลาเดียวกันและติดออนไลน์ ตรงไปตรงมา ยืดหยุ่น มีอิสระ พึ่ งพาตนเอง ชอบท างานท่ีมีเทคโนโลยี
ทนัสมยั  สภาพแวดลอ้มท างานดี มีโลกส่วนตวัสูง (Allen and Syfert, 2009) 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านทรัพยากรมนุษย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เกดิจากความ
หลากหลาย ของบุคลากรของท่าอากาศยาน พบว่า สอดคลอ้งตามแนวคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ ของ มนัน์ไฮม ์
(Mannheim, 1952) และ Allen and Syfert (2009) เจเนอเรชัน่ B มีจุดแขง็คือ มีความเป็นผูน้ าสูง มีระเบียบ
วินยั เคารพกฎขอ้บงัคบั และอุทิตตนใหก้บังาน เจเนอเรชัน่ X มีจุดแขง็คือ มีความคิดเป็นของตนเอง เปิดรับ
ฟังความคิดเห็น รอบคอบ เจเนอเรชัน่ Y มีจุดแขง็คือ เช่ือมัน่ในตนเองสูง มีความคิดสร้างสรรค ์และพร้อม
ท างานในรูปแบบใหม่ เจเนอเรชัน่ Z มีจุดแขง็คือ มีความกระตือรือร้น ใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ รับฟังค าวิจารณ์ และ
มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี ดงันั้นจากจุดแขง็ของแต่ละเจเนอเรชัน่ องคก์รควรผสมผสานความต่างของทุกเจ
เนอเรชัน่ โดยน าจุดเด่นหรือจุดแข็งท่ีเป็นศกัยภาพของแต่ละเจเนอเรชัน่ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่าเต็มท่ี 
เช่น การน าความรู้ความสามารถ เทคนิคการท างานจากประสบการณ์การท างานของเจเนอเรชัน่ B ท่ีสะสม
มาอยา่งยาวนาน มาปรับสอนพนกังานเจเนอเรชัน่ใหม่ๆ หรือการน าทกัษะความรู้ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยขีอง
เจเนอเรชัน่ Z มาใชเ้พื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ร รวมถึงการวางแผนทรัพยากรณ์
มนุษย ์ตามรูปแบบของการปฏิบติังานในยุค 4.0 อีกทั้งผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบริษทั 
PwC (2556) และมหาวิทยาลยั Southern California และ London Business School ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
การรักษาพนกังานในองคก์ร ลกัษณะนิสัย ทศันคติ และแรงจูงใจของคนท างานในแต่ละรุ่น พบว่า เจเนอ
เรชัน่ Y จะเป็นเจเนอเรชัน่ท่ีส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมองคก์รและมีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางองคก์รแทนคนรุ่นเก่า ดงันั้น ฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษยค์วรมีแผนท่ีจะรองรับและเปิด
กวา้ง ยดืหยุน่พอท่ีจะตอบเสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละเจเนอเรชัน่ได ้
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จากแนวทางในด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บุคลากรทุกเจเนอเรช่ัน สามารถร่วมมือกัน
ท างานเพ่ือความส าเร็จขององค์กร ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลน าเสนอนั้น สอดคลอ้งกบั รูปแบบการปฏิบติังานในยคุ 4.0 
โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการท างานและการรักษาคนในองคก์ร ลกัษณะงานท่ีทา้ทายและหลากหลาย 
และความยืดหยุ่นในการท างาน ให้ไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเจ
เนอเรชัน่ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาความหลากหลายช่วงวยัของบุคลากร ท าใหบุ้คลากรแต่ละเจเนอเรชัน่ สามารถ
ปรับตวัและท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และขบัเคล่ือนองคก์ร
ไปสู่ความส าเร็จ และผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บริษทั PwC (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษา
ร่วมกบัมหาวิทยาลยั Southern California และ London Business School เร่ือง การรักษาพนกังานในองคก์ร 
ลกัษณะนิสัย ทศันคติ และแรงจูงใจของคนท างานในแต่ละรุ่น รวมทั้งศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ใหก้บั
พนักงานในองคก์รสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า พนกังานเจเนอเรชัน่ Y  ให้
ความส าคญักบัเร่ืองการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวั (Work/life balance) 
มากกว่าเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ  และมองว่าค่าตอบแทนหรือการเล่ือนต าแหน่งเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด แต่ตอ้งการ
ความยืดหยุ่นในการท างาน เช่น สามารถปรับเปล่ียนเวลาเขา้ท างานได้ ชอบการมีอิสระในการท างาน เช่น 
ตอ้งการท างานจากท่ีบา้น และเช่ือว่าความสามารถในการท างานหรือการผลิตงาน ไม่ไดว้ดักนัท่ีจ านวน
ชัว่โมงท่ีใชท้  างาน แต่อยู่ท่ีผลงานท่ีไดแ้ละออกมา แต่ตอ้งการมีส่วนร่วมและก าหนดทิศทางของบริษทัไป
พร้อม กบัการเติบโตไปในองคก์ร ตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน สามารถแสดงความคิดเห็น
ไดเ้ตม็ท่ี 
             

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 ควรน ากลยุทธ์ และเป้าหมาย ขององค์กร มาวิเคราะห์ร่วมดว้ยในการวิจยั เพื่อท าให้เห็นภาพท่ี
ชดัเจนและสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 
ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรมีการศึกษาและเก็บขอ้มูลในรูปแบบปริมาณควบคู่ไปดว้ย เพื่อผลการศึกษา
ท่ีแม่นย  า อีกทั้งควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลกัษณะนิสัยของแต่ละ      เจเนอเรชัน่ เช่น
ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา ชาติพนัธ์ุ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม (period effect)  เพื่อสร้างขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ เพราะเน่ืองจากปัญหาหรือเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ อาจไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมกนัทุกแห่งและส่งผลต่อ
ทุกคนในสงัคม  
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์รความพร้อมและการยอมรับ

เทคโนโลยขีองพนกังาน และ (2) ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ย
รูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานจ านวน 350 คน ใชร้ะเบียบวิจยัแบบผสม ใน
การศึกษาเชิงปริมาณแบบสอบถามถูกออกแบบในประเด็นเก่ียวกบั ขอ้มูลพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ส าหรับ
การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบดว้ย ระดบัผูบ้ริหาร 
ระดบัหัวหน้าแผนก ระดบัผูป้ฏิบติังาน และนักวิชาการ โดยใชห้ลกัการพิจารณาจากบทบาทหน้าท่ีความ
รับผดิชอบท่ีตรงกบัเร่ืองวิจยั 
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ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์รในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงาน หัวขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการใชอ้  านาจ พนักงานเขา้ใจในขอบเขตงานและ
หน้าท่ีอย่างชัดเจน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของ
พนกังานต่อการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของพนกังาน หวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการมองโลกในแง่ดี
ว่าการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยในการปฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึน นอกจากน้ีผลการศึกษายงัไดเ้สนอ
แนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้น
สิทธิและสวสัดิการพนกังานใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดั
เชียงใหม่  

 
ค าส าคญั: แนวทางการพฒันา, ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย,์ รูปแบบแดชบอร์ด 

 
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 
 

บทน า 
เทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมของมนุษยใ์น

หลาย ๆ ดา้น การพฒันาเทคโนโลยกีลายเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของมนุษยแ์ต่ในขณะเดียวกนั
กส็ร้างปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนดว้ย การท าความเขา้ใจแนวโนม้การพฒันาเทคโนโลยจี  าเป็นตอ้งมอง
ระยะยาวมากข้ึน เพื่อสะทอ้นภาพการพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ดา้นบวกมากกว่าจะกลายเป็น
ผลเสียต่อสังคมโดยรวม ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นเอกสารเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตวั ความ
สะดวก และความรวดเร็ว ในการจดัการเอกสาร (แกง้ค า, 2558) 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นหน่ึงในองคก์รของภาครัฐท่ีเห็นความส าคญัในการบริหาร
จดัการนวตักรรมและการน านวตักรรมมาใชใ้นการปฏิบติังาน และเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนการด าเนิน
ธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนให้บุคลากรในองคก์รเกิดความคิดริเร่ิม สร้างสรรคแ์ละผลกัดนักระบวนการ
ท างานโดยการน านวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และแนวคิดการด าเนินการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั รวมทั้งสนบัสนุน
ให ้กฟภ. เป็นองคก์รแห่งนวตักรรม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนัและพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
สร้างจุดแข็ง และโอกาส พร้อมทั้งการปรับปรุง รวมไปถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกขององคก์ร เพื่อจดัท ากลยทุธ์และแผนแม่บทดา้นนวตักรรมของ กฟภ. สู่การด าเนินงาน 
ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ท่ีหน่ึงเป็นการพฒันายกระดบักระบวนการจดัการนวตักรรม ยุทธศาสตร์ท่ีสอง เป็นการ
สร้างค่านิยมและเสริมสร้างวฒันธรรมดา้นความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม และยุทธศาสตร์ท่ีสาม เป็น
การน าความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมมาใชป้ระโยชน์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2563) 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการสนบัสนุนทิศทางในองคก์ร
ตามยทุธศาสตร์ของ กฟภ. ท่ีจะสามารถกา้วไปสู่องคก์รดิจิทลัได ้โดยการสร้างระบบกลไก เพื่อน าศกัยภาพ
ของพนักงานมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รสูงสุดและพฒันาทกัษะของพนกังานในดา้นของความรู้สึก
และอารมณ์ โดยส่งเสริมและขยายผลการใชง้านดา้นนวตักรรมในองคก์รอยา่งเป็นระบบและสนบัสนุนการ
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ปฏิบติังานของ กฟภ. ใหมี้ Productivity สูงข้ึน โดย กฟภ. ก าหนดแนวคิดภายใตย้ทุธศาสตร์แผนแม่บท 12 
แผนแม่บทและการด าเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยต์ามยุทธศาสตร์ทั้งส่ีดา้น (4Ds) เพื่อการปรับเปล่ียน
องคก์รใหเ้ป็นภาพอนาคต กฟภ. ตอ้งมีกลยทุธ์ดา้นบุคลากรท่ีแตกต่างกนั โดยภาพอนาคตของ กฟภ. จะเป็น
องคก์รท่ีน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังานมากข้ึน (Digital Utility) ซ่ึงรวมถึงกลุ่มปฏิบติังานประจ า 
(Business As Usual: BAU) งานท่ีเป็นงานประจ าของ กฟภ. ไม่ว่าจะเป็นงานนวตักรรมและงานบ่มเพาะ
ธุรกิจใหม่ (Innovation) งานท่ีปรับเปล่ียนไปเป็นงานใหม่ ๆ หรือธุรกิจใหม่ ๆ (Transformation)  หรือ การ
ท าระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด (Implementing HR Dashboard) ลว้นเป็นกล
ยทุธ์ท่ีช่วยให้พนกังานของ กฟภ. ไดส้ัมผสัการเป็นองคก์รดิจิทลั เน่ืองจากระบบงานดา้นทรัพยากรมนุษย์
นั้น เป็นระบบท่ีพนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสไดใ้ชง้าน นอกจากน้ียุทธศาสตร์ดงักล่าวจะสามารถ
ปรับเปล่ียนการปฏิบติังานของพนกังาน กฟภ. เห็นถึงความส าคญัในการใชข้อ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ให้ความส าคญักบัผูใ้ชร้ะบบงานในทุกการออกแบบระบบงานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร (การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค, 2562) 
 การจดัท ารายงานดว้ยรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analytics) รูปแบบหน่ึง เพื่ออธิบายความสมัพนัธ์และรูปแบบขอ้มูลทั้งในอดีตและปัจจุบนัใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยั
ในการขบัเคล่ือนประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน และความซบัซอ้นของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัของ
พนกังาน สมรรถนะ  ค่าตอบแทน โครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน ประวติัพนกังาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึง
ถือเป็นหน่ึงในการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ (HR Analytics) ท่ีส าคญัในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ดา้นทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั มีสมรรถนะสูง สร้างการตดัสินใจเชิงบวกให้กบั
องคก์ร (สุจิตรา และคณะ, 2561) 
 ทั้งน้ี เพื่อให้งานด้านทรัพยากรมนุษยข์อง กฟภ. บรรลุตามยุทธศาสตร์ ทั้ งการบูรณาการด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเป็นการรองรับต่อโครงสร้างขององค์กรและเพื่อเป็นการขบัเคล่ือนระบบงานดา้น
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแบบดิจิทลั (HR Digital System) ตามแผนท่ีวางไว ้จึงท าใหผู้ว้ิจยัศึกษาความคาดหวงั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการใชง้านระบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้ง
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้
เป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์ร 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์ร ความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวดัเชียงใหม่ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังาน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด 
ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังานให้เป็นไปตามความคาดหวงัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 
(ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กรอบแนวคดิการท าการวจิยั 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ดว้ยรูปแบบแดชบอร์ดส าหรับ
งานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจัยได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงใน
การศึกษาแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ดส าหรับงานดา้นสิทธิ
และสวสัดิการพนกังาน จะพิจารณาจากประเดน็ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์รใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน 4 ปัจจยั (เตชสิทธ์ิ, 2559) ไดแ้ก่ ดา้นการใชอ้  านาจ ดา้นการบริหารงาน ดา้น
การหลีกเล่ียง ดา้นปัจเจกบุคคล และขอ้มูลความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงานต่อการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 6 มิติ (ศิรินนัท,์ 2557) ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี ความสนใจริเร่ิม
นวตักรรม ความไม่สบายใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ความไม่มัน่ใจในความปลอดภยั การรับรู้ถึง
ประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน รวมไป
ถึงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลและแสดงผลดว้ยรูปแบบแดชบอร์ดในเบ้ืองตน้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 ก่อนท่ีจะด าเนินการจดัท าระบบสารสนเทศงานดา้นทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ดส าหรับ
งานด้านสิทธิและสวสัดิการของพนักงาน จากการพิจารณาในขอ้จ ากัดต่าง ๆ  การน าระบบมาใช้ตอ้ง
ค านึงถึงความพร้อมขององคก์รท่ีจะพฒันาระบบงานไปสู่ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์ในการวาง
ระบบสารสนเทศจะตอ้งมีความมัน่ใจในระบบรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ และตอ้งค านึงถึงการ
ยอมรับของพนกังานในการใช้ระบบสารสนเทศ เน่ืองจากองคก์รตอ้งป้อนขอ้มูลท่ีส าคญัใส่ลงไปในระบบ 
ดงันั้นขอ้ควรค านึงในการจดัท าระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษยมี์ดงัน้ี  

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยี 
1.ด้านความพร้อม 

 ทฤษฎีความพร้อมดา้นเทคโนโลยี (Technology Readiness: TR) ไดก้ล่าวถึงความโนม้เอียงของ
บุคคลในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งความเช่ือทางบวกและทางลบ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้
ต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองการใชชี้วิตประจ าวนัและการท างาน จากนั้นรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือเหมือนกนัรวมกนั 
เพื่อศึกษาความโน้มเอียงของบุคคล จากการสังเกตปฏิกิริยาต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซ่ึง
การศึกษาดงักล่าวสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 4 มุมมอง (Parasuraman and Colby, 2001) ดงัน้ี 
  (1) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือ ความเช่ือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชชี้วิตประจ าวนัและสนบัสนุนใหเ้กิดการควบคุมและมีความยดืหยุน่ได ้  
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  (2) ความสนใจริเร่ิมนวตักรรม (Innovativeness) คือ การเป็นคนแรกในการน าเทคโนโลยไีปใช ้ ซ่ึง
เป็นการรับรู้ถึงความพึงพอใจส่วนตวั รวมถึงการเป็นผูน้ าจากการมีนิสัยช่ืนชอบการเป็นผูริ้เร่ิมในการใช้
เทคโนโลย ี  
  (3) ความไม่สบายใจในการใชเ้ทคโนโลยี (Discomfort) คือ การรับรู้ถึงการไม่สามารถควบคุมการ
ใชเ้ทคโนโลยขีองตนเองได ้ รู้สึกถูกเทคโนโลยคีรอบง า โดยรับรู้ไดจ้ากประสบการณ์และความกลวั เม่ือได้
เผชิญกบัการใชเ้ทคโนโลย ี
  (4) ความไม่มัน่ใจในความปลอดภยั (Insecurity) คือ ความไม่เช่ือในการใช้เทคโนโลยี ว่า
เทคโนโลยีจะสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า ซ่ึงจ าเพราะกบัผูท่ี้ตอ้งพบเจอกบัการใชเ้ทคโนโลยีขั้น
พื้นฐานในการปฏิบติังาน 

2. ด้านการยอมรับเทคโนโลย ี 
 เป็นองคป์ระกอบท่ีท าให้พนกังานยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
ไดแ้ก่ พฤติกรรม ทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลย ีและการใชง้านของเทคโนโลยท่ีีสะดวกและง่ายข้ึน (สิงทะ และ
คณะ, 2555) และการยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงในการใชง้านและการอยู่ร่วมกบั
เทคโนโลย ีซ่ึงจะท าใหเ้กิดทกัษะความรู้ และความตอ้งการใชเ้ทคโนโลย ี(ศศิพร , 2555) 

Davis, F.D. (1989) ไดท้  าการพฒันา TAM เป็นการขยายองคค์วามรู้ต่อจากทฤษฎีการกระท าตาม
หลกัเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) ท่ีเช่ือว่าการท่ีบุคคลจะลง
มือต่อพฤติกรรมใดนั้น สามารถท านายไดจ้ากการวดัความเช่ือ (Beliefs) ทศันคติ (Attitudes) และความตั้งใจ
กระท า (Intention) ซ่ึงทา้ยสุดผลของความตั้งใจท่ีจะกระท ากจ็ะส่งผลใหเ้กิดการกระท านั้นข้ึน และเพื่อใชใ้น
การอธิบายหรือท านายพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นการยอมรับหรือตอ้งการท่ีจะใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น (Information Technology) โดยน ามาศึกษาต่อจนไดเ้ป็น TAM ท่ีประกอบไปดว้ย  
 (1) การรับรู้ถึงผลประโยชน์ (Perceived Usefulness)  
 Davis (1989) อธิบายว่า ความเช่ือของบุคคลท่ีมีโอกาส ไดใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดงักล่าวแลว้รับรู้ถึงประโยชน์และมีแนวโนม้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของตนเองได ้(Davis 
et al. 1989) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีผา่นโดยเพนเดอร์ ไดอ้ธิบายวา่  
เป็นความเช่ือของบุคคลหน่ึงท่ีจะไดรั้บประโยชน์ใดบา้ง จากการแสดงออกถึงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 
(Pender, 1996) หรือความเช่ือของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเม่ือกระท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะท าให้ตนเองไดรั้บ
ผลตอบแทนในเชิงบวก เช่น การน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ ๆ มาใช้ สามารถเพิ่มศกัยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านได ้
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  (2) การรับรู้ความง่าย (Perceive Ease of Use)  
 ความเช่ือความคาดหวงัของผูน้ าระบบสารสนเทศมาใช้ และสามารถเรียนรู้ไดง่้ายไม่จ าเป็นตอ้งใช้
ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ โดยเดวิสไดก้ล่าวว่าการรับรู้ความง่ายตามค าจ ากดัความของค าว่า 
“ง่าย”  และ “ปราศจากความยากหรือความพยายาม” (Davis, 1989) 
  (3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using)  
 นิพนธ์ แจง้เอ่ียม (2525) ไดก้ล่าวว่า ความคิดหรือความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง โดยทศันคติแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ทศันคติ เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใจของแต่
ละบุคคลในการตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ไม่สามารถสังเกตหรือวดัไดโ้ดยตรงแต่
สามารถสงัเกตไดห้รือวดัไดจ้ากพฤติกรรมการตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆของแต่ละบุคคล  
  (4) พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Behavioral Intention)  
 โกลเดนสัน (Goldenson, 1984) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมคือการกระท าหรือ 
การตอบสนองของการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทั้ง 
ภายในและภายนอก รวมถึงการกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดหมายสังเกตไดห้รือเป็นการกระท าท่ีผ่าน
กระบวนการคิดพิจารณา หรือเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวั 
 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัแดชบอร์ด 
 อสมา กุลวานิชยไชยนันท์ (2561) ได้แบ่งการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ออกเป็น 5 ส่วน ซ่ึงการ
แสดงผลข้ึนสู่แดชบอร์ด เป็นส่วนสุดทา้ยท่ีส าคญัในการแสดงผลและการกระท า (Report and Action) คือ
การแสดงผลลพัธ์จากการการค านวณ ทั้งรูปแบบของกราฟ ตาราง หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
 LIN (2563) ไดใ้ห้ความหมายของแดชบอร์ด (Dashboard) คือการแสดงขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี
จ าเป็นตอ้งใช้ในการบรรลุวตัถุประสงค์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง เป็นการรวมและจัดการขอ้มูลจากการ
ประมวลผลขอ้มูลจ านวนมาก ท าให้สามารถดึงขอ้มูลไดเ้พียงการมองคร้ังเดียวผ่านหน้าจอผูใ้ชง้าน แลว้
สามารถน ามาช่วยในการตดัสินใจในเร่ืองนั้น ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลา 
 

วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา   
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 2,700 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2564) โดยก าหนด กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น  2 ส่วน คือ
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การวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 คน โดยใชส้ถิติวิชาการของ ทาโร ยามาเน่ ท่ีความ
เช่ือมัน่ 95% และเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 4 กลุ่ม รวม
ทั้ งส้ิน 10 คน แบ่งออกเป็น ระดับผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ระดับหัวหน้าแผนก จ านวน 3 คน ระดับ
ผูป้ฏิบติังาน จ านวน 3 คน และนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 1 คน 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชห้ลกัการพิจารณาจากบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีตรงกบั
เร่ืองท่ีวิจยั 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 ส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลขอ้มูล
พฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์รในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ    ขอ้มูลความพร้อมและการยอมรับ
เทคโนโลยีของพนักงานต่อการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระดบัการวดัแบบอตัราภาคชั้น 
(Interval Scale) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ประเมินผล   
 ระยะท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ประกอบดว้ยระดบัผูบ้ริหาร ระดบัหัวหนา้แผนก ระดบัผูป้ฏิบติังาน และนกัวิชาการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก
ท่ีครอบคลุมหลกัการและมีคุณภาพ ตรงกบัวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยัมากท่ีสุด โดยมีการออกแบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างใช้ลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อตอ้งการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งในประเด็นค าถามชุดเดียวกนั และตอ้งการทราบความคิดเห็นเชิงลึกจากความรู้และประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิธีการทางสถิติท่ีใช้ส าหรับงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ประกอบกบัการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ตามกรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อ
หาแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและ
สวสัดิการพนกังาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผลการศึกษา 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงผสมโดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณน าการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์

เพื่อ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมองคก์ร ความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ ในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
มนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังาน 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการ
พนกังานใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่  
 จากการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 350 ชุด เพื่อเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์ได ้ดงัน้ี  
 1. พฤติกรรมด้านวฒันธรรมองค์กรในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของพนักงาน 
 (1) ดา้นการใชอ้  านาจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของพนกังาน พบว่าระดบัความคิดเห็นใน
หวัขอ้ “ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจนในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “องค์กรของท่านมีแผนผงัการบริหารองค์กรท่ีชัดเจนในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” และหัวขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “องค์กรของท่านมีความพยายามในการลดช่องว่างของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้งในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
 (2) ดา้นการบริหารงานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของพนกังาน พบว่าระดบัความคิดเห็นใน
หวัขอ้ “พนกังานภายในองคก์รของท่านสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “ระบบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานขององคก์รข้ึนอยูก่บัความสามารถใน
การท างานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” และหัวขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “องคก์รของท่านให้โอกาส
พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ” 
 (3) ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนดา้นจิตส านึกในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าระดบั
ความคิดเห็นในหัวขอ้ “พนกังานส่วนใหญ่ในองคก์รของท่านให้ความส าคญักบัความมัน่คงในการท างาน
ดา้นเทคโนโลย”ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 (4) ดา้นปัจเจกบุคคลในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน พบว่าระดบัความคิดเห็นใน
หัวขอ้ “องคก์รของท่านให้โอกาสกบัพนักงานทุกคนในการเสนอผลงานในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ”       
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “ท่านมีโอกาสไดใ้ชศ้กัยภาพและความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีใน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ”  
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2. ปัจจัยด้านความพร้อมและการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงานต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงาน 
 (1) การมองโลกในแง่ดี พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหวัขอ้ “การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสามารถ
ช่วยในการปฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึน” มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน” และหัวขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดเวลา
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อติดต่อกบัผูอ่ื้น”  
 (2)  ความสนใจริเร่ิมนวตักรรม พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหัวขอ้ “ท่านติดตามข่าวสารเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีท่านสนใจอยูเ่สมอ” มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “ท่านคิดว่าการเรียนรู้การ
ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารใหม่ ๆ เป็นส่ิงท่ีทา้ทาย”  และหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ “หากมีการอบรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ ท่านจะสนใจเขา้ร่วม”  
 (3) ความไม่สบายใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหวัขอ้ “ท่านรู้สึก
ว่าตอ้งระมดัระวงัการใชเ้ทคโนโลยีมากข้ึน เพราะอาจเกิดเหตุขดัขอ้งระหว่างการใชง้าน” มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ “ท่านรู้สึกกงัวลเม่ือจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ” 
 (4) ความไม่มัน่ใจในความปลอดภยั พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหวัขอ้ “ท่านคิดว่าขอ้มูลส่วนตวัท่ี
อยู่ในระบบสารสนเทศไม่ปลอดภยั”  มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “ท่านกงัวลว่าจะมีคนลกัลอบดูขอ้มูล
หากท่านส่งขอ้มูลผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
 (5) การรับรู้ถึงผลประโยชน์ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นในหวัขอ้ “เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหท่้าน
รับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว”  มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้มีเวลาใน
การปฏิบติังานเพิ่มข้ึน เพื่อไปปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ” และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั และหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหป้ระสานงานฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นไปดว้ยความสะดวก” 
  (6) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหวัขอ้ “เทคโนโลยสีารสนเทศ
ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน สะดวกรวดเร็วข้ึน”  มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “เทคโนโลยสีารสนเทศช่วย
ใหก้ารปฏิบติังานง่ายข้ึนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น”  และหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัวิธีการท างานแบบดั้งเดิมได”้ 
  (7) ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหัวขอ้ "ท่านมีความตอ้งการท่ีจะใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน”  มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “ท่านจะแนะน าให้
ผูอ่ื้นใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบติังาน”  และ “ท่านมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
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สารสนเทศใหม่ ๆ ตามล าดบั”  และหวัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “ท่านมีความตอ้งการ ท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการ
ปฏิบติังานรูปแบบเดิมมาเป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ” 
  (8) พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน พบว่า ระดบัความคิดเห็นในหัวขอ้ “ปัจจุบนัท่านใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานในองคก์รของท่าน” มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ “ท่านสามารถประยุกตใ์ช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานได้” และหัวขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ “ท่านสามารถแกไ้ข
ปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศได”้  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อตอ้งการเปรียบเทียบความคิดเห็นในเชิงลึกตาม
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของกลุ่มตวัอย่าง โดยศึกษาวิจยัผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบดว้ย ระดบัผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ระดบัหัวหน้าแผนก จ านวน 3 คน ระดบัผูป้ฏิบติังาน 
จ านวน 3 คน และนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  1 คน เพื่อจะน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการสนบัสนุนผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และน าไปสู่แนวทางในการพฒันา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยรูปแบบแดชบอร์ดมาใชง้านดา้นทรัพยากรมนุษย์ การรับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ทศันคติท่ีมีต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร 
และพฤติกรรมดา้นความพร้อมและการยอมรับในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
ดว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการสมัภาษณ์สรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 
 1. การรับรู้ถึงประโยชน์การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยรูปแบบแดชบอร์ดมาใชง้านดา้น
ทรัพยากรมนุษยด์า้นสิทธิและสวสัดิการของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดั
เชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัส่วนใหญ่ พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์การ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยรูปแบบแดชบอร์ดมาใชง้านดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร  จะท าให้
ประหยดัทรัพยากรและเวลาในการท างาน สะดวกรวดเร็ว ขอ้มูลมีการอพัเดทสม ่าเสมอ พนกังานสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลของตนเองผ่านระบบและดึงขอ้มูลออกมาใชง้านไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถเรียกใช้
งานไดต้ลอดเวลา อีกทั้งยงัช่วยในการเตรียมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนก่อนการตดัสินใจในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 2. การรับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทุกระดับส่วนใหญ่ พบว่า จากการท่ีได้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นการจดัการระบบเอกสารมาใชใ้นองคก์รก่อนหนา้น้ี ในระยะแรกพนกังานมีความกงัวลความ
ไม่สบายใจในการใชง้านและไม่มัน่ใจในความปลอดภยัในการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เม่ือไดมี้
การประกาศใชง้านจริงอย่างเป็นทางการและพนกังานก็เร่ิมมีความเขา้ใจในกระบวนการท างานของระบบ
ใหม่ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ภาพรวมการท างานของระบบเดิมเม่ือเทียบกบัการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
มีความคลา้ยคลึง แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบไปดว้ยฟังก์ชนัการท างานท่ีใชง้านง่ายกว่า 
สะดวกรวดเร็วกว่า มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ได้มองว่าการท่ีจะน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด มาใชส้ าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังาน กฟภ. 
นั้ น หากมีการส่ือสารหรือประชาสัมพนัธ์และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับ
พนกังาน รับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชง้าน พนกังานก็พร้อมท่ีจะท าความเขา้ใจและ
เรียนรู้ในการใชร้ะบบฯ 
 3. ทศันคติท่ีมีต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัส่วนใหญ่ พบว่า ในการเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลง พนกังานส่วนใหญ่พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านสิทธิและ
สวสัดิการของพนักงาน อีกทั้งยงัมองว่าการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังานจะ
สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ประหยัดเน้ือท่ีในการจัดเก็บเอกสาร ช่วยลด
กระบวนการในการคียง์านซ ้ า ๆ ระหว่าง HR และผูป้ฏิบติังาน แต่ก็มีบางคนมองว่าเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก ซ่ึงยงั
ยึดติดกับวิธีการท างานแบบเดิม ทั้ งน้ีส่ิงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญคือการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร
โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่พนกังานและสนบัสนุนการท างานในรูปแบบ
ใหม่ๆ มากกว่ายึดติดวิธีการท างานแบบเดิม ผูบ้ริหารต้องปลูกฝ่ังแนวคิดในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานในองคก์ร โดยท าให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร เร่ิมจากการท่ี
ผูบ้ริหารเป็นคนเร่ิมลงมือท ามีการท าให้เห็นเป็นตวัอย่าง เปล่ียนระบบการท างานให้เป็นระบบสารสนเทศ 
ท าใหพ้นกังานเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากยิง่ข้ึน 
 4. พฤติกรรมดา้นความพร้อมและการยอมรับในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากร
มนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังาน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จาก
กลุ่มตวัอย่างทุกระดบัส่วนใหญ่ พบว่า พนกังานมีความเขา้ใจ และสามารถเรียนรู้การใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้งองคก์รยงัมีโครงการสนับสนุนในการจดัซ้ืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้การท างานท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
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สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุคปัจจุบนั อีกทั้งหากมีการก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูง พนักงานส่วน
ใหญ่ก็พร้อมท่ีจะพฒันาและเปล่ียนแปลง กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของ
องคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 จากการศึกษางานวิจยัแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ด
ส าหรับงานดา้นสิทธิและสวสัดิการพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
คร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ 
  1) องคก์รควรให้ความส าคญัในการจดัการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
และให้ความรู้พนักงานในการใชร้ะบบสารสนเทศอยู่เสมอ โดยในการฝึกอบรมควรจะเน้นการใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน และควรจดัใหมี้การอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ความเขา้ใจ พฒันาบุคลากรให้สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในการใชง้านระบบสารสนเทศ และ
ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานได ้
  2) องค์กรควรกระตุน้และเน้นย  ้าให้พนักงานเห็นถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังาน และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรน าผลการวิจยัในคร้ังน้ี ไปเป็นแนวทางในวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อจดัท าระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยด์ว้ยรูปแบบแดชบอร์ดส าหรับงานดา้นสิทธิและ
สวสัดิการพนกังาน ใหส้ามารถต่อยอดและขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2) การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรน าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปศึกษาเชิงลึกถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
พิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัองคก์ร เพื่อเป็นปัจจยัประกอบการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายของ
ผูบ้ริหารในการพฒันาระบบสารสนเทศในองค์กร และน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร 
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บทคดัย่อ 
      จุดประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ีเพื่อ ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงานระดบัปฏิบติัการของท่า
อากาศยานเชียงใหม่ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน น าเสนอแนวทางการ
สร้างความผูกพนั แรงจูงใจ และความพึงพอใจ เพื่อยกระดบัความผูกพนั และความพึงพอใจของพนกังาน 
โดยวิจยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลจาก พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ 178 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ ผลการศึกษาพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความผกูพนัต่อองคก์รใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความผูกพนัต่อองคก์ร แต่
ปัจจยัดา้นการสร้างความพึงพอใจและแรงงจูงใจมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง แนวทางการยกระดบั
ความผูกพนั และความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการท างาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ ความคาดหวงัและ
ตอ้งการให้มีการปรับมีการบริหารค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคล โดยตั้งดชันีช้ีวดั
ระดบับุคคล ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ และสอดคลอ้งเป้าหมายทางธุรกิจ 
 

ค าส าคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร, พนกังานระดบัปฏิบติัการ, 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 
 

บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์นั้ น ถือเป็นปัจจัยหลักในทุกองค์กร และยงัท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า หรือ

ลม้เหลว ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บ
ความสนใจจากนักวิชาการ และนักบริหารในองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเน่ือง มี
ตน้แบบหลกัการและแนวทางการจดัการทรัพยากรมนุษย์ (HRM Model) ท่ีถูกน าเสนอข้ึนมาจ านวนมาก 
(การจดัการ, 20/5/2019) สาเหตุท่ีตอ้งมีการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เพราะมนุษยมี์ความรู้สึกและเป็นส่ิงท่ีมี
ชีวิต ท่ีมีอารมณ์ ค่านิยม ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลในการก าหนดพฤติกรรมโดยตรง (Hrnote 
asia,2019)การจดัการทรัพยากรมนุษย ์มีเป้าหมายส าคญัประการหน่ึง คือ การรักษา และท าใหพ้นกังานท่ีเก่ง 
มีคุณภาพคงอยู่กบัองค์กรตลอดไป ไม่เกิดปัญหาการลาออก เปล่ียนงาน หรือยา้ยงาน ท่ีเป็นปัญหาท่ีไม่
ตอ้งการเผชิญ องคก์รยคุใหม่จึงใหค้วามสนใจเร่ืองการรักษาพนกังานอยา่งมาก ดว้ยการสร้างแรงจูงใจ เร่ือง 
ตวัเงิน สวสัดิการ โอกาสการพฒันาศกัยภาพ ความรู้สึกมีคุณค่า เกิดความผกูพนัต่องาน ต่อองคก์ร ปัจจุบนั
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องคก์รต่างๆ มีความตระหนกัถึงการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร จดัส ารวจความผกูพนั ความพึงพอใจ เช่น 
บริษทัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ท าการศึกษาปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ควบคู่ไปกบั
การส ารวจ วิเคราะห์ความผกูพนัและความพึงพอใจ ตาม PTT Engagement Model เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการ 
ความคาดหวงัของพนกังาน และน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการสร้างความผกูพนัและความพึงพอใจ
ท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผลลพัธ์ทางธุรกิจ จดัท าแผนด าเนินงานเพื่อยกระดบัความผูกพนัและความพึงพอใจของ
พนักงาน และน ามาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล และถือเป็นการส ารวจวฒันธรรม ค่านิยมของ
องคก์รท่ีส าคญัต่อความผกูพนัของพนกังานไดอี้กดว้ย (ทิศทางการบริหารคน, สืบคน้ 09/07/2021) 
   บริษทั ท่าอากาศยานไทย เป็นหน่ึงในองคก์รรัฐวิสาหกิจหน่ึงของประเทศไทย ท่ีตระหนกัถึงการ
สร้างความผูกพนักับบุคลากรในองค์กรอย่างมาก มีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การจดัสวสัดิการ ด้านการ
รักษาพยาบาล จดัสรรบา้นพกั กองทุนสงเคราะห์ สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาและช่วยเหลือบุตร และการ
จ่ายเงินโบนสั (ซ่ึงไดง้ดจ่ายมาตั้งแต่ปี 2563 เน่ืองจากการระบาดของโรคติดต่อ Covid-19) องคก์รมีการจดั
ส ารวจความพึงพอใจ แรงจูงใจของพนกังาน และความผูกพนั โดยการให้พนกังานประเมินความพึงพอใจ
และความผกูพนัต่อองคก์ร ตอบแบบส ารวจผา่นทางระบบ Line Official ขององคก์ร คือ “AOT STAFF” มี
การจดักิจกรรมชิงรางวลัผ่านระบบ Online เสมือนเป็นการจูงใจให้พนักงานมีความผูกพนั รักองคก์ร 
(เอกสารเวียนของหน่วยงานภายในองคก์ร, สืบคน้ 20/07/2021) 
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Chiang Mai International Airport) เป็นท่าอากาศยานท่ีบริหารงานโดย
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีผูอ้  านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผูก้  ากบัดูแล โดย
มุ่งเนน้การใหบ้ริการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ แบ่งโครงสร้างการปฏิบติังาน เป็น 2 สาย ไดแ้ก่ สาย
สนบัสนุนธุรกิจ  สายปฏิบติัการ และอีก 2 ส่วนงาน มีพนกังานระดบับริหาร 72 คน และ ระดบัปฏิบติัการ 
จ านวน 178 คน แบ่งออกเป็นสายสนับสนุนธุรกิจ 84 คน สายปฏิบติัการ157 คน และส่วนมาตรฐานท่า
อากาศยาน และอาชีวนามยั 6 คน และงานบริหารคุณภาพบริการ 3 คน ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานของ 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงให้ความสนใจศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนั แนว
ทางการยกระดบัความผูกพนัและความพึงพอใจของพนักงานให้เหมาะสม ผลการศึกษาน้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นขอ้มูลเสนอผูบ้ริหาร โดยสามารถน าไปปรับใชก้ารวางแผน และพฒันากระบวนการจดัการ
ดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
2. ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ของท่า

อากาศยานเชียงใหม่ 
3. น าเสนอแนวทางการสร้างความผูกพนั แรงจูงใจ และความพึงพอใจ เพื่อยกระดบัความผูกพนั

และความพึงพอใจของพนกังาน และรักษามาตรฐานการท างานและองคก์รใหสู้งข้ึน  
 

สมมติฐาน 
            1.ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของท่า
อากาศยานเชียงใหม่ 
            2. การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานขององค์กร สัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
         การศึกษาวิจัยเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบติัการของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด เร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ร ท่ีมีผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย ไดแ้ก่ เมาวเ์ดย,์ 
สเตียร์ส และพอร์ตเตอร์ ท่ีว่าความผกูพนัต่อองคก์รเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึง ความเช่ือมัน่ ยอมรับค่านิยม และ
ยอมรับเป้าหมายขององคก์ร เตม็ใจทุ่มเทความพยายาม เพื่อประโยชน์ และด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
มาร์ช และแมนนารี ให้ความหมายว่าเป็นลกัษณะความตั้งใจของคนท่ีจะพยายามเตม็ท่ีในการท าประโยชน์
ให้องค์กร ตอ้งการท่ีจะอยู่กับองค์กร รวมถึงขั้นของความของความรู้สึกท่ีเป็นส่วนนึงของกิจการ และ
ตลอดจนการมององคก์รในแง่ดี และ เมาวเ์ดย ์ให้ความหมายว่า เป็นการแสดงออกเกินกว่าความจงรักภกัดี 
เพราะเป็นความลึกซ้ึง และท าใหค้นยนิดีท่ีจะอเสียสละตวัเองเพื่อรักษาองคก์ร 

ดงันั้นแนวคิดความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ส่ิงแสดงออกของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
องคก์ร ถา้หากผกูพนัต่อองคก์รสูงมากเท่าไหร่ การท่ีจะลาออก ก็จะลดนอ้ยลงไป อยา่งไรก็ตามแนวคิดทั้ง 3 
ขา้งตน้นั้นมีความแตกต่างกนั คือ แนวคิดแรก หมายถึง คนท างาน ไม่ลาออก เพราะมีความตอ้งการท่ีจะอยู่
ในองคก์ร แนวคิดท่ีสอง หมายถึง คนตอ้งอยูใ่นองคก์ร เพราะจ าเป็นตอ้งอยู ่และแนวคิดสุดทา้ย หมายถึง คน
ผกูพนัต่อองคก์ร เพราะเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีควรจะท า เพื่อความถูกตอ้ง เป็นตน้ 
               ในส่วนของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ สเตียร์ส ท่ีไดเ้สนอตวัอย่างเก่ียวกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ร แบ่งได ้3 ส่วน คือ ปัจจยัใชก้ าหนดความผูกพนัต่อองคก์ร ลกัษณะของความผูกพนัต่อ
องค์กร มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งความผูกพนั แบ่งได้ 3 ส่วน คือ ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะของงาน และ
ประสบการณ์ เป็นตน้ 

การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Frederick Herzberg มา
เป็นแนวทางในการศึกษา ท่ีพบว่า ส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจใหก้บัคนนั้น เก่ียวกบั ความพอใจ 
และไม่พอใจ ท่ีมีผลต่อการท างาน มี 2 ประเภท เรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยัหรือปัจจยัรักษา เช่น สวสัดิการ 
เงินเดือน ความมัน่คง ความสัมพนัธ์ในการท างาน และ ปัจจยัจูงใจ เช่น ผลส าเร็จของการท างาน การไดรั้บ
การเล่ือนต าแหน่ง 
 นอกจากน้ีเพื่อยกระดับความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน ให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั และรักษาความมีมาตรฐานในการท างานให้สูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดของบริษทั 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ท่ีท าการศึกษา และก าหนดปัจจยัส าคญั ท่ีมีผลกบัความผูกพนั 
รวมถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในองคก์ร โดยมีการปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ร่ืองการแต่งตั้งและ ปรับ
เล่ือนระดับให้มีมาตรฐาน ผลคือท าให้พนักงานมีศักยภาพ มีผลการท างานดียิ่งข้ึน โดย ปตท. มีการ
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ปรับเปล่ียนนโยบายเร่ืองค่าตอบแทน เงินเดือน เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนกังาน ท าให้ส่งผลใน
ระยะยาว เพราะ องคก์รสามารถรักษาระดบัค่าตอบแทนของพนกังาน ใหเ้ทียบเท่ากบัองคก์รอ่ืนๆ และมีการ
บริหารค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคล ท าใหเ้กิดความแตกต่างของผลการปฏิบติังาน 
มีการจดัท าแผนพฒันาสายอาชีพให้กบัพนกังาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพื่อ
พฒันาศกัยภาพไดต้รงกบังาน มีสวสัดิการและ สิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบ 
 

วธีิการวจิยั 
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ีใชว้ิจยัเชิงส ารวจ (Survey research method) 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 178 ราย ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ทั้งหมด ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics)ในการวเิคราะห์ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความคิดเห็น
เก่ียวกบัความผกูพนั และแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน ท่ีเป็นค าถามปลาย
ปิด แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) สามารถแยกคะแนนได ้5 ช่วง
ระดบั ก าหนดช่วงการแปลผลไว ้ดงัน้ี 
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การทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 ใชส้ถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
ท าการทดสอบสมมติฐาน ความแตกต่างค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตั้ งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป และใช ้
Independent T-test วิเคราะห์ตวัแปร 2 ตวั คือ เพศ และอายุ การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ใชค่้าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและ ความพึงพอใจใน
การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ผลการวจิยั 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ านวน 178 คน ส่วน

ใหญ่ เป็นเพศชาย 152 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 อายุ 31-40 ปี 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 การศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 ระดบัปริญญาตรี 99 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 สูงกว่าปริญญาตรี 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 เป็นตน้ 

2. ความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากผลการ
วิเคราะห์ในภาพรวม พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และเกาะกลุ่มไป
ในทางเดียวกนั (S.D.0.773) จะเห็นว่ามีความผูกพนัในระดบัปานกลางทั้งหมด เช่น ดา้นพฤติกรรม และ
ความตอ้งการคงอยู่กบัองคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.40 รองลงมาคือ ดา้นความผูกพนัอย่างต่อเน่ือง 
และตามบรรทดัฐานทางสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 และ ดา้นความรู้สึก และความเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ในภาพรวม 
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3. แนวทางการสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ การสร้าง

ความพึงพอใจในการท างาน ในภาพรวมพบว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการด าเนินการอยู่ในระดบัท่ีมาก 

และมีแนวคิดไปในทางเดียวกนั ( ̅= 4.15, S.D.= 0.709) โดยมีการด าเนินการในดา้นความมัน่คงของงาน 

มากท่ีสุด ( ̅= 4.27) รองมาคือ ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล มีการด าเนินการระดบัมาก  ( ̅= 

4.16) ดา้นสภาพการท างาน ( ̅= 4.15) และดา้นท่ีมีการด าเนินการนอ้ยท่ีสุด คือ นโยบาย และการบริหารงาน

ขององคก์ร ( ̅= 4.05) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัแนวทางการสร้างความพึงพอใจ ในการ

ท างานใหพ้นกังานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 
ส าหรับ แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างาน  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ความเห็นเกาะกลุ่มไปในทางเดียวกนั ( ̅= 3.81, S.D.= 0.741)  โดยมีการด าเนินการในระดบัมากทุกดา้น 

ดงัน้ี ดา้นความกา้วหนา้ ( ̅= 3.95) ดา้นตวังานท่ีท า ( ̅= 3.91) และดา้นการด าเนินการท่ีมีค่าคแนนเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ( ̅= 3.48)  ดงัตารางท่ี 4   
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ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ให้พนกังานของ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

 

4. แนวทางการยกระดบัความผูกพนัและความพึงพอใจและแรงจูงใจในในการท างาน พบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและตอ้งการให้มีการด าเนินการมากท่ีสุด คือ การปรับนโยบายเร่ือง

ค่าตอบแทน การเล่ือนระดบั ตามความสามารถ ความเช่ียวชาญ เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ มีการบริหาร

ค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ทุกระดับ เป็นอันดับ 2 และต้องการให้มีการ

ด าเนินการเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือ การท าดชันีช้ีวดัระดบับุคคลและตั้งเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทาง

ธุรกิจ 

การทดสอบสมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ระดบัการศึกษา อายุ ระยะเวลาการท างาน            

สายปฏิบติังาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ท่ีต่างกนั ท าใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั       
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสายปฏิบติังาน ส่งผลใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
*P< .05  ** p < .01 
 
             การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานขององค์กร มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
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              ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ระหว่างตวัแปรดา้นการสร้างความพึงพอใจใน
การท างาน และปัจจยัดา้นการสร้างแรงจูงใจในการท างานกบั ความผูกพนัต่อองคก์รไดค่้าความสัมพนัธ์ 
พบว่า Sig.= 0.--, Sig.= 0. --  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติตามล าดบั และ มีความแกร่งของความสัมพนัธ์
ระดบั----------- มีค่า r =, r = ตามล าดบั ดงัตารางท่ี  6 
ตารางที่  6  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการสร้างความพึงพอใจ แรงจูงใจ ของการท างาน
ขององค์กร มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบติัการของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พนกังานผกูพนัต่อองคก์รใน

ระดบัปานกลาง เฉล่ีย เท่ากบั 3.33 และเกาะกลุ่มไปทางเดียวกนั (S.D.=0.773) หากพิจารณาในแต่ละดา้น จะ
เห็นวา่มีความผกูพนัในระดบัปานกลางเท่านั้นทุกดา้น จากผลการศึกษาน้ี เม่ือน ามาวิเคราะห์กบัแนวคิดของ 
เมาวเ์ดย,์ สเตียร์ส และพอร์ตเตอร์ มาร์ช และแมนนารี แสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยงัมี
ความเช่ือมัน่อยูม่าก ยอมรับเป้าหมายขององคก์รดว้ยความเตม็ใจ มีการพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการกระท าให้
เป็นประโยชน์กบัองคก์ร มีความจงรักภกัดี และยอมรับขอ้ก าหนดดา้นต่างๆ แต่กย็งัมีทศันคติไม่ดีกบัองคก์ร 
               ในส่วนของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
และสายปฏิบติังาน ท่ีต่างกนั ไม่ส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติแต่อยา่ง
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ใด ผลการศึกษาน้ี ไม่สัมพนัธ์กนักบัแนวคิดของ สเตียร์ ท่ีแบ่ง ปัจจยัก าหนดความผูกพนัต่อองค์กร คือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะของงาน และประสบการณ์จากการท างาน  
              แต่ปัจจยัในดา้นการสร้างความพึงพอใจในการท างาน และปัจจยัดา้นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานกบั ความผูกพนัไดค่้าความสัมพนัธ์ พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัปาน
กลางถึงสูง ถา้องคก์รตอ้งการให้พนกังานมีความผกูพนัสูงข้ึน จ าเป็นตอ้งสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ให้มากข้ึน เพื่อไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ และเป็นการรักษาพนักงานให้คงอยู ่เช่น มีการบริหารท่ี
ชดัเจน จดัสวสัดิการ และเงินเดือนท่ีดี ภายในทีท างานมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนัท่ีดี และสร้าง 
ปัจจัยจูงใจ เช่น การได้รับการยอมรับ  การปรับต าแหน่ง และก้าวหน้าในการท างาน ตามแนวคิดของ 
Frederick Herzberg วา่ การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจใหก้บัคนท่ีท างานในองคก์ร เก่ียวโยงกบัความ
พึงพอใจและความไม่พอใจในการท างานรวมถึงแรงจูงใจในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. องคก์รควรมุ่งเนน้การสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานในทุกระดบักบัองคก์รให้มีความแน่น

แฟ้นมากข้ึน ควรมีการศึกษาความผกูพนัพนกังานแต่ละต าแหน่ง และอายกุารท างานเพื่อ ยบัย ั้งความผกูพนั
ระหวา่งพนกังานกบัองคก์รไม่ใหล้ดลง 

2. จากผลการวิจยัแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการท างาน มีความสัมพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ดงันั้นองคก์รจึงควรหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน ทั้งเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการท างานต่างและ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัพนกังานใหม้ากข้ึน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการคนละคร่ึง กรณีศึกษาอ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1. เพื่อประเมินการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่โดยสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ านวนทั้งหมด 40 รายประกอบดว้ย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู ้
ให้บริการภาครัฐประกอบดว้ย ผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ีธนาคารกรุงไทย ก านันผูใ้หญ่บา้น โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มผูรั้บบริการภาคประชาชนโดยใชว้ิธีการจดัสนทนา
กลุ่ม (Focus group)  
  ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการท่ีสามารถบรรเทาภาระค่า
ครองชีพในภาวะปัจจุบนัท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว และกระตุน้เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่า ในส่วนของการเขา้ถึงสิทธ์ิของโครงการ พบว่า มีความยุ่งยากโดยมีหลากหลายขั้นตอน ทั้งในส่วน
ของการสมคัรและการใชง้านภายหลงัการไดรั้บสิทธ์ิ ส าหรับสภาพปัจจยัในแต่ละดา้น พบว่า ปัจจยัทางดา้น
ภาครัฐ โครงการยงัไม่สามารถพฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถตอบสนองการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี บุคลากรทางหน่วยงานภาครัฐ และพนักงาน ควรมีการศึกษากฎระเบียบ และ
วิธีการใชง้านเพื่อสนบัสนุนประชาชนในการเขา้ถึงสิทธ์ิ ปัจจยัทางดา้นภาคประชาชน พบว่า ประชาชนกลุ่ม
ท่ีไม่มีความรู้ทางด้านแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงความเล่ือมล ้ าทางด้านเทคโนโลยี ปัจจยัทางด้านการน า
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เทคโนโลยีมาใช้ การออกแบบกระบวนการเขา้ถึงและรับสิทธ์ิในโครงการคนละคร่ึงควรออกแบบให้
ครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม ปัจจยัทางดา้นนโยบายและกฎระเบียบ กฎระเบียบของโครงการคนละคร่ึงมี
กฎระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัตามซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัภาครัฐ ทั้งน้ีการก าหนดนโยบายขอ้ตกลงของรัฐบาล
จะส่งให้การท างานของหน่วยงานต่างๆ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้งานสามารถบรรลุตาม
เป้าประสงค์รวมไปถึงประชาชนจะสามารถศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความเขา้ใจ 
เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถทราบและเป็นการประชาสัมพนัธ์โครงการ และสามารถเขา้ร่วมโครงการคนละ
คร่ึงได ้
 

ค าส าคญั: แอปพลิเคชนั   โครงการคนละคร่ึง   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 
 

บทน า 
 ดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ไดเ้กิดการระบาดอย่างรุนแรงข้ึนทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวไดก้ระทบต่อความมัน่คงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงได้ตราพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้ึนมา ซ่ึงจ านวนเงินท่ีกูม้าเป็นจ านวนเงิน 
1,000,000 ลา้นบาท โดยใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูรั้บผดิชอบการด าเนินงาน 

โครงการคนละคร่ึงในระยะท่ี2  เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุน้การบริโภคของครัวเรือนและ
เอกชนโดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563  โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาระบบเศรษฐกิจจนถึงระบบฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในประเทศ ในการ
ลดค่าครองชีพ และเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากข้ึน รวมถึงให้
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ร้านคา้แผงลอย ใหมี้รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ จากการใชจ่้ายผา่นระบบการช าระ
เงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (G- wallet) บนแอปพลิเคชัน่ “เป๋าตงั” กบัผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีรับ
ช าระเงินดว้ยแอปพลิเคชัน่ “ถุงเงิน” โดยรัฐจ่ายให ้50 เปอร์เซ็นต ์ไม่เกิน 150 ต่อวนั และไม่เกินคนละ 3,000 
บาท 
 ผูว้ิจยัในฐานะผูรั้บผดิชอบในการช่วยเหลือหน่วยงานธนาคารกรุงไทยซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัของ
โครงการคนละคร่ึง ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอฮอด โดยประชาชน
อ าเภอฮอดท่ีมีสิทธิมีจ านวนมากถึง 34,327 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 43,281 คน คิดเป็น 79.3 % 
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และเน่ืองจากโครงการน้ียงัไม่เคยมีการรับประเมินผลของโครงการมาก่อนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
ประเมินการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาปัจจยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาครัฐ ปัจจยัทางดา้นภาคประชาชน ปัจจยัทางดา้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ และปัจจยั
ทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ เพื่อน าผลการศึกษาน้ีไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาแนวทางของ
โครงการรัฐบาลน้ีและโครงการอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด จงัหวดั

เชียงใหม่ 
2. เพื่อประเมินการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กรอบแนวคดิการท าวจิยั 
การศึกษาคน้ควา้วิจยัการประเมินผลการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของอ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยสามารถแสดงความเช่ือมโยงกรอบแนวคิดปรากฏตามแผนภาพดงัน้ี 
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จากแผนภาพกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
หาค าตอบจากค าถามงานวิจยัว่าประสิทธิผลการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึง รวมถึงปัจจยัดา้นภาครัฐ ภาค
ประชาชน นโยบายและกฎระเบียบ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
เขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร เน่ืองจากผูว้ิจยัในฐานะ
เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการสนบัสนุนช่วยเหลือประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีธนาคารกรุงไทย
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการดูแลการลงทะเบียนโครงการคนละคร่ึง ซ่ึงจากการปฏิบติังานผูว้ิจยัไดเ้จอ
ปัญหาและอุปสรรคมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในหลายๆกลุ่มจึงท า
ให้สนใจในการศึกษาหาค าตอบน้ีเพื่อท่ีจะน าผลของการศึกษาน้ีไปใชใ้นการเสนอแนะให้กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาโครงการคนละคร่ึงหรือโครงการอ่ืนของรัฐบาลท่ีคลา้ยกนัมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผูรั้บบริการในอนาคตต่อไป 
ส าหรับกรอบแนวทางผูว้ิจยัไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ก าลงัพฒันา (อา้งถึงในรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์,พนม กุณาวงค,์ 2561, 9-11) เพื่อน ามาใชเ้ป็นตวัแปรตน้ในการ
หาค าตอบค าถามงานวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นภาครัฐ ภาคประชาชน นโยบายและ
กฎระเบียบ และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ ส าหรับการประเมินประสิทธิผลของการเขา้ถึงโครงการ
คนละคร่ึงไดก้ าหนดตวัช้ีวดัจากเป้าหมายของโครงการคนละคร่ึง ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจต่อการใชง้าน 
ดา้นการไดรั้บสิทธิและการใชสิ้ทธิจากโครงการคนละคร่ึง 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการคนละคร่ึง กรณีศึกษาอ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นตวัก าหนด
กรอบแนวคิดท่ีจะใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคดิเกีย่วกบัรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการท างานของรัฐบาลท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือการน า

อินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งมอบบริการให้กบัประชาชนให้เกิดความสะดวก ความพึงพอใจ
และลดค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงการบริการของรัฐบาล (Holmes, 2001) รวมถึงการพฒันาคุณภาพในการ
ให้บริการและสนับสนุนให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารประเทศ (NZ, 2000อา้งใน 
อาภรณ์ คุระเอียด,2562, หนา้ 192-195) 
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2. ค านิยามเกีย่วกบัแอปพลเิคชันกระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) 
ความหมายของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) คือ กระเป๋าเงินท่ีอยู่บนโทรศพัทมื์อถือซ่ึง

ผูบ้ริโภคสามารถใชแ้ทนเงินสด ในการช าระค่าสินคา้หรือบริการผ่านทางแอปพลิเคชันของผูใ้ห้บริการ
ดงักล่าว (ปภาวี เนตรอรุณ,2561, 7-9) 

3. แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัปัจจัยในความส าเร็จ/ล้มเหลวของรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
นักวิชาการไดศึ้กษาเร่ืองรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประสบความส าเร็จโดยนักวิชาการท่ีไดมี้ขอ้เสนอแนะ 
ไดแ้ก่ ( Heek (2003) และ Gil-Garcia and Pardo(2005)  อา้งถึงใน พนม กุณาวงค,์ 2561, 9-11) โดยได้
อธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศ ก าลงัพฒันา ได้
ดงัน้ี 

งานศึกษาของ Gunawong and Gao (2017) เร่ือง Understanding E-Government Failure in the 
Developling Country Context: A Process-Oriented Study ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความลม้เหลวของโครงการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศก าลงัพฒันา พร้อมทั้ งได้ทบทวนวรรณกรรมจากบทความวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งกับปัจจัยท่ีเป็นปัญหาต่อการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศก าลงัพฒันาพบว่าความ
หลากหลายของปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
พฒันามีความซบัซอ้นและสัมพนัธ์กนัในหลายรูปแบบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีมากถึง  16 ปัจจยั ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเภทของปัจจยัต่าง
ดงักล่าว ของ Gunawong and Gao (2017) ในรูปแบบท่ีมีการจดักลุ่มของปัจจยัดงักล่าวออกเป็น 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นภาครัฐ (Public) ปัจจยัทางดา้นนโยบายและกฎระเบียบ(Policy and Regulation) ปัจจยั
ทางดา้นภาคประชาชน (Citizen) และปัจจยัทางดา้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ (Information and 
Technology Adoption) ดงัแสดงตามแผนภาพต่อไปน้ี 
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4. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินผลโครงการ 
ไทเลอร์ (Tyler, 1943 อา้งในภาคภูมิ วารปรีดี ,2559, 8-23) เป็นผูน้ าท่ีส าคญัในการประเมิน

โครงการ ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกบั
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้โดยมีความเช่ือว่า วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม และ
จ าเพาะเจาะจงแลว้ จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินไดเ้ป็นอยา่งดีในภายหลงั เขาไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
การประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเนน้การก าหนดวตัถุประสงคข์อง
โครงการให้อยู่ในรูปของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม แลว้ประเมินความส าเร็จของวตัถุประสงคเ์หล่านั้น 
แนวคิดลกัษณะน้ีเรียกวา่ แบบจ าลองท่ียดึความส าเร็จของวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 

5. แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัประสิทธิผล 
 ประสิทธิผลของการปฏิบติังานนั้น คือ ผลส าเร็จอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏิบติังานตามโครงการ
หรือแผนงานนั้นตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีไดต้ั้งไวหัรือไดค้าดหวงัไว ัโดยหากน ามาศึกษาแลว้จะ
พบวา่ประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนแลว้ ส าเร็จไดต้ามท่ีคิดหรือวางไวเ้รียกว่า การท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดสมยัใหม่ในการจดักิจการงาน จะเร่ิมตน้ท่ีการตั้งจุดส าเร็จของงาน คือ ในการ
วางแผนงานนั้น ณ จุดเร่ิมตน้ของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์นัว่าผลส าเร็จท่ีเราตอ้งการนั้น
คืออะไร (เอนก ณ นคร 2538:7-8 อา้งถึงใน อรนงค ์สิงห์บุบผา 2559:7-8) 
 

วธีิการวจิยั 
การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของอ าเภอฮอด 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาโครงการคนละคร่ึงเฟสท่ี2 ซ่ึงมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 23 
ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีกระบวนการท าวิจยัดงัน้ี 

เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษา 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีจ านวนทั้งหมด 40 รายประกอบดว้ย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ

กลุ่มผูใ้หบ้ริการภาครัฐจ านวน 10 ราย โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ประกอบไปดว้ย 
ผูจ้ดัการธนาคารกรุงไทย เจา้หนา้ท่ีธนาคารกรุงไทย ปลดัอ าเภอผูรั้บผิดชอบประสานโครงการ เจา้หน้าท่ี
ปกครองผูรั้บผิดชอบประสานโครงการ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น กลุ่มท่ีสอง  คือกลุ่มผูรั้บบริการภาคประชาชน
โดยใชว้ิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group)  จ านวน 30 ราย โดยจดัเป็น 6 กลุ่มๆละ 5 ราย จ านวน 6 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ประชาชนผูมี้สิทธิแต่ไม่ใชสิ้ทธิของพื้นท่ีห่างไกล ประชาชนผูมี้สิทธิแต่ไม่ใชสิ้ทธิของพื้นท่ี
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ในเขตเมือง ประชาชนผูมี้สิทธิและใชสิ้ทธิของพื้นท่ีห่างไกล ประชาชนผูมี้สิทธิและใชสิ้ทธิของพื้นท่ีในเขต
เมือง ผูป้ระกอบการร้านคา้ของพื้นท่ีห่างไกล ผูป้ระกอบการร้านคา้ของพื้นท่ีเขตเมือง ทั้งน้ียงัไดศึ้กษา
เอกสารต่างๆ (Documentary research) เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และตรงตามวตัถุประสงค ์

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  น าขอ้มูลมาเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดค้  าตอบโดยมีวิธีการดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาท าการจ าแนกขอ้มูลตามหวัขอ้ประเดน็ต่างๆ     
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั ท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าจ าแนกประเดน็ส าคญัต่าง ๆ ในแต่ละประเดน็ค าถาม   
                ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลว่าขอ้มูลท่ีรับมาครบถว้นหรือไม่ หากขอ้มูลไม่เพียงพอ ผูศึ้กษา
จ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป    
                ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด เพื่อตอบค า ถามการ วิจยั โดยใชว้ิธี การวิเคราะห์
เน้ือหา พร้อมทั้งตีความขอ้มูลท่ีไดอ้ธิบายออกมาเป็นปรากฏการณ์ท่ีคน้พบและประมวลค าตอบตามค าถาม
หรือวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 

ผลการศึกษาวจิยั 
 จากการศึกษาสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนอ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 

1) ปัจจัยทางด้านภาครัฐทีมีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนอ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ สรุปดังนี ้

ความมุ่งมัน่ของรัฐบาลในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐควรจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ ส่วนในดา้นความสามารถและทกัษะของบุคลากรภาครัฐดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีจ าเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีผูมี้ความรู้และทกัษะความสามารถท่ีดีในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัโครงการคนละคร่ึงและการแกไ้ขปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” ให้กบั
ประชาชนผูม้าใชบ้ริการเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงสิทธิไดง่้ายข้ึน 

งบประมาณในการด าเนินการโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาลควรจะเพียงพอและมีความต่อเน่ืองเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเขา้ถึงสิทธิโครงการคนละคร่ึง  เช่น งบประมาณในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น แอปพลิเคชนั โครงข่ายสญัญาณ การพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1009 PSPARN 2022  

2) ปัจจัยทางด้านภาคประชาชนทีมีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนอ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี ้

ประชาชนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” จะสามารถเขา้ถึงสิทธิ
โครงการคนละคร่ึงไดง่้ายและรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะถา้มองในมุมของพื้นท่ีพบว่าประชาชนท่ีอยู่ในเขต
เมืองจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” มากกว่าประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล 
ส่วนดา้นความเหล่ือมล ้าทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในพื้นท่ีอ าเภอฮอดพบว่าประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ห่างไกลจะเขา้ถึงสิทธิโครงการคนละคร่ึงน้อยกว่าประชาชนท่ีอยู่ในเขตเมืองเน่ืองจากความพร้อมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางพื้นท่ียงัไม่ครอบคลุม และอุปกรณ์สมาร์ทโฟ
นของประชาชนบางกลุ่มยงัไม่สามารถรองรับการใชง้านกบัแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั ไดท้  าใหเ้กิดการเสียสิทธิ
กบัประชาชนกลุ่มน้ีเกิดข้ึน รวมถึงท าให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ในพื้นท่ีห่างไกลมีจ านวนนอ้ยรายเน่ืองจาก
ความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศน้ีดว้ย 

3) ปัจจัยทางด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ มีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนอ าเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี ้

การก าหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการศึกษาพบว่า หากรัฐบาลก าหนด
มาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหทุ้กพื้นท่ีเท่ากนัก็จะท าใหป้ระชาชนในเขตพื้นท่ีห่างไกลมีโอกาสใน
การเขา้ถึงสิทธิของโครงการคนละคร่ึงไดม้ากข้ึนและลดการเหล่ือมล ้าทางดา้นการเขา้ถึงสิทธิของประชาชน
ในกลุ่มต่างๆได ้และในส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า หาก
รัฐบาลพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีจะส่งผลใหป้ระชาชนเขา้ถึงสิทธิไดง่้ายข้ึนโดยเฉพาะ
ประชาชนและผูป้ระกอบการร้านคา้ในเขตพื้นท่ีห่างไกล และยงัใหเ้กิดความเสมอภาคในการเขา้ถึงสิทธิกบั
ประชาชนทุกพื้นท่ี 

การสร้างความปลอดภยัต่อผูใ้ชข้อ้มูล จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” มีการออกแบบ
รักษาขอ้มูลผูใ้ชท่ี้รัดกมุและมีความปลอดภยัโดยก าหนดใหมี้การยนืยนัตวัตนสองขั้นดว้ยรหสั OTP ก่อนท า
การกรอกขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหข้อ้มูลนั้นมีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  

4) ปัจจัยทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ มีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชน
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี ้

ขั้นตอน กฎระเบียบ ส าหรับการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”  จากการศึกษา
พบว่า การเขา้ถึงเพื่อขอรับสิทธิจากโครงการคนละคร่ึงนั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบสิทธ์ิท่ีค่อนขา้งละเอียด
ซับซ้อน เช่นการยืนยนัตวัตนขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยใบหน้า ท าให้การเขา้ถึงสิทธิจากโครงการคนละคร่ึง
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ค่อนขา้งยากส าหรับกลุ่มประชาชนบางกลุ่ม  เช่น กลุ่มผูไ้ม่มีความรู้ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มผูสู้งอาย ุเป็นตน้  

5) การประเมินประสิทธิผลของการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนอ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี ้
  5.1)  ความพึงพอใจต่อการเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนอ าเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใชสิ้ทธิผ่านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” เน่ืองจาก
ไดรั้บสิทธิง่ายซ่ึงสามารถท าการสมคัรเพื่อขอรับสิทธิไดด้ว้ยตวัเอง ส่วนการใชสิ้ทธิก็มีความสะดวกและ
รวดเร็ว อยา่งไรก็ตามยงัมีประชาชนบางกลุ่มท่ีไม่พึงพอใจต่อเขา้ถึงสิทธิ เช่น กลุ่มประชาชนพื้นท่ีห่างไกล
สาเหตุเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศยงัไม่มีความพร้อม เช่น ดา้นสัญญาณโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
      5.2) การไดสิ้ทธิและใช้สิทธิโครงการคนละคร่ึงของประชาชน จากการศึกษาพบว่า ใน
ส่วนของการไดรั้บสิทธิจะค่อนขา้งยากเน่ืองจากตอ้งมีการสแกนใบหนา้ ซ่ึงผูข้อรับสิทธิบางรายมีลกัษณะ
ใบหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากฐานขอ้มูลใบหนา้เดิม ท าใหก้ารลงทะเบียนไม่ผา่นการอนุมติัจากระบบ    จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนยนืยนัตวัตนกบัธนาคารกรุงไทยอีกคร้ัง และในการลงทะเบียนมีการกรอกขอ้มูล
ส่วนบุคลมากจนเกินไป และส าหรับประชาชนกลุ่มท่ีไม่มีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขา้ถึงสิทธิ
ยาก ส่วนการใชสิ้ทธิผ่านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการใชสิ้ทธิเพราะ
สามารถจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และแอปพลิเคชนัมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นจนเกินไป  
 

อภปิรายผลการวจิยั 
  โครงการคนละคร่ึงเป็นโครงการท่ีพฒันาข้ึนโดยเฉพาะในช่วงของการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 
เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหยดุชะงกัและก าลงัซ้ือท่ีลดต ่าลง โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั 2 ประการคือ 1.
ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน 2.ช่วยกระจายรายไดสู่้ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ โดยจากตวัช้ีวดัทั้ง 2 ขอ้
ถือว่าบรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ ซ่ึงในดา้นของความพึงพอใจของโครงการนั้นพบว่า ในส่วนของการใชง้าน
แอปพลิชนั พบว่า มีความยุง่ยากโดยมีหลากหลายขั้นตอน ทั้งในส่วนของการสมคัรและการใชง้านภายหลงั
การไดรั้บสิทธ์ิโดยเฉพาะการใชสิ้ทธ์ิในกลุ่มผูสู้งอายจุะมีกระบวนการท่ีมีความยุ่งยากและซบัซอ้น เพราะ
ขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยี ดงันั้นควรพฒันาและปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการเขา้ถึงสิทธ์ิ และ
การใชสิ้ทธ์ิให้มีความสอดคลอ้งกบับริบทของประชาชนอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กสัมา บุญมาก (2564) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ส าหรับประชาชนผูไ้ดรั้บสิทธิ ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
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สาธารณสุข พบว่า โครงการคนละคร่ึงช่วยกระตุน้ระบบเศรษฐกิจฐานรากไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในเร่ืองของ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีการก าหนดสิทธิผูไ้ดรั้บการช่วยเหลือตาม
มาตรการท่ีชดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กิดการแยง่ชิงในการเขา้ถึงสิทธิการรับสวสัดิการจากภาครัฐ เช่นเดียวกนั 
 1. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเข้าถึงโครงการคนละคร่ึงของประชาชนในอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคการใช้เทคโนโลย ีนโยบายและกฎระเบียบ  

ปัจจยัดา้นภาครัฐ เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาและการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงของประเทศไปสู่ทิศทางท่ี รวดเร็ว สะดวก มีประสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นท่ี จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นภาครัฐ
ประกอบดว้ย ดา้นความมุ่งมัน่ฝ่ายการเมืองท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง การพฒันาความสามารถและ
ทักษะของบุคลากร การสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหต้รงต่อความตอ้งการของประชาชน สามารถสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึง
ผา่นทางแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลธิชา วิภทัรเมธีกุล 
(2563)  ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การน านโยบาย “เราไม่ท้ิงกนั” ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ไปปฏิบติั 
พบว่า การส่ือสารของนโยบาย และทรัพยากรการบริหารจดัการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบาย “เราไม่ท้ิงกนั” ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ไปปฏิบติั 

ปัจจยัดา้นภาคประชาชน ในประเทศก าลงัพฒันามกัจะประสบปัญหาในดา้นท่ีประชาชนขาดความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาความเหล่ือมล ้าในการพฒันาเฉพาะพื้นท่ี การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
ประชาชนต่อรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่า เน่ืองจากประชาชนเป็นผูรั้บบริการจากภาครัฐ โดย
รัฐจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา
เทคโนโลยสีารเทศใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล รวมถึงการสร้างทศันคติดา้นบวกมีผลต่อ
การเขา้ถึงโครงการคนละคร่ึงผา่นทางแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติวฒัน์ สุวรรณ
ชยั และฟาฏีมะฮ์ อาลี (2563) ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินผลโครงการท่ีประชาชนใชบ้ตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐในเขต ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวดันราธิวาส พบว่า ประชาชนมีความตอ้งการให้รัฐบาลจัด
สวสัดิการแห่งรัฐในลกัษณะเช่นน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
   ปัจจัยด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ ความส าเร็จของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหน่ึงมาจากการ
ก าหนดมาตรฐานทางดา้นเทคโนโลยี การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบสารสนเทศเพื่อประชาชน
ทุกกลุ่ม และการสร้างความปลอดภยัขอ้มูลผูใ้ช้ จากการศึกษาพบว่า เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้การเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิผล รัฐตอ้งออกแบบสารสนเทศใหเ้หมาะสมกบักลุ่มประชาชนเป้าหมายทั้งผูพ้ิการผูสู้งอาย ุและให้
มีความหลากหลายทางภาษา การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีชุมชน
ห่างไกล เช่นเดียวกับงานวิจัยของวชัรากร ศุภกาญจนรุจ (2558) การประเมินโครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) : กรณีศึกษากรมทางหลวง ท่ีพบว่า ก่อนการ
ด าเนินโครงการพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลควรจดัให้มีการประชุมรูปแบบของคณะท างานซ่ึง
เป็นตวัแทนจากกลุ่ม ฝ่าย งาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ขอ้แนะน าแลว้น าความคิดเห็นดง้กล่าวน าไปจดัท าโครงการพฒันาระบบให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชต่้อไป 
  ปัจจยัทางดา้นนโยบายและกฎระเบียบ ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของภาครัฐส่วนใหญ่จะ
ค่อนขา้งประสบปัญหาทางดา้นกฎระเบียบ ต่างๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การยืนยนัตวัตนและป้อนขอ้มูลส่วนบุคลในการสมคัรใชบ้ริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐมี
หลายขั้นตอน เน่ืองจากระบบสารสนเทศของรัฐยงัไม่มีการเช่ือมโยงขอ้มูลกนั ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อ
ประชาชนผูใ้ช้บริการ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์ (2564) การศึกษาการ
ประเมินโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน”  มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นท่ีเขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า  แนวทางในการแกไ้ขปัญหากบัโครงการน้ีนั้นคือปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
และเง่ือนไขต่างๆ ให้ชดัเจนเน่ืองจากเกิดปัญหาเร่ืองฐานขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพของผูล้งทะเบียนซ่ึงท าให้ไม่
สามารถยืนยนัตวัตนท่ีแทจ้ริงได้ การทบทวนสิทธ์ิให้ผูท่ี้ไม่ได้รับสิทธ์ิและประสงค์จะขอทบทวนสิทธ์ิ 
สามารถด าเนินการทบทวนสิทธ์ิได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหด้ าเนินการตรวจสอบและคดักรองเสร็จส้ินก่อน
แต่อยา่งใด 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  ควรมีการอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อท่ีจะรองรับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตต่อไป และควรมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นโครงข่ายสญัญาณอินเตอร์เน็ตใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาส
การเขา้ถึงสิทธิและประโยชน์ของโครงการท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
            การศึกษาวิจยัในคร้ังถดัไปควรมีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลประเด็นเพิ่มเติมท่ี
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพไม่สามารถอธิบายได ้ 
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บทคดัย่อ  
บทความวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชาชนท่ีลงทะเบียนเขา้

ร่วมโครงการคนละคร่ึง ในจงัหวดัล าพูน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ประชาชนท่ีไดล้งทะเบียนและไดรั้บเงินจากโครงการคนละคร่ึงในจงัหวดัล าพนู จ านวน 400 คน 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการใชเ้งิน เพื่อการอุปโภคบริโภค ในหมวดค่าใชจ่้ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ประเภทค่าอาหารท่ีรับประทานท่ีบา้น และจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัเพื่อซ้ือสินคา้และบริการ
มากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินสวสัดิการ
จากโครงการน้ี 

 
ค าส าคญั: พฤติกรรมการใชจ่้ายของประชาชน ,โครงการคนละคร่ึง 
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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 
 

บทน า 
 โครงการคนละคร่ึง เป็นหน่ึงในมาตรการดูแลและเยยีวยาประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ เยยีวยา หรือชดเชยใหแ้ก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ 
เพื่อบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน ช่วยผูป้ระกอบอาชีพและผูป้ระกอบการ ด าเนินการโดยรัฐบาล ซ่ึง
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อบรรเทาภาระค่าใชจ่้าย รายจายของประชาชน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัร้านคา้ตลาด
สด หาบเร่ แผงลอย ให้มีรายไดจ้ากการขายสินคา้เพิ่มข้ึน กระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยภายในประเทศ (คนละ
คร่ึง, 2564) โดยในโครงการคนละคร่ึงระยะท่ี3 น้ี ไดเ้พิ่มสิทธิการซ้ือสินคา้และบริการ เช่น ร้านนวด สปา 
ท าผมท าเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนสาธารณะได ้รวมไปถึงเปิดให้
ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิซ้ืออาหาร-เคร่ืองด่ืม กบัร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 ต.ค. 2564 เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้าย บรรเทาค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนั ให้ครอบคลุม 
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การปัจจุบนั 
 จงัหวดัล าพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ เพียง 22 ก.ม. เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพ เป็นจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ของภาคเหนือ เป็นท่ีตั้ งของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ รวมทั้ งโรงการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
โรงงานรับซ้ือล าไยหรือพืชผลทางการเกษตร โรงงานแปรรูปต่างๆ และเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในระดับท่ีสูง โดยถูกจัดให้อยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 37จังหวดั ส่งผลกระทบต่อ
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ประชาชนรวมถึงผูป้ระกอบการภายในจงัหวดั ท่ีตอ้งถูกพกังาน หยุดงาน ถูกปิดกิจการ ท าให้รายไดล้ดลง 
จนถึงขาดรายได ้จากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลและของจงัหวดัล าพนูเอง 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจและเห็นความส าคญัถึงการศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของประชาชนท่ีไดรั้บเงินจากโครงการคนละคร่ึง ในจงัหวดัล าพูน 
วา่ประชาชนท่ีไดรั้บสิทธิ ไดน้ าไปใชจ่้ายเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ หรือน าไปใชจ่้ายใน
ดา้นใดบา้ง และเพียงพอต่อการใชจ่้าย หรือไม่อยา่งไร ผูว้ิจยัจึงสนใจ ท่ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัปัจจยัจิตวิทยา ระดบัปัจจยัทางสังคม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน
ของประชาชนท่ีไดรั้บเงินเยียวยาโครงการคนละคร่ึง ว่าสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปพฒันาปรังปรุงโครงการคนละคร่ึงในระยะต่อๆไป ให้มีความครอบคลุม 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสูงสุด 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประชาชนผูล้งทะเบียนโครงการคนละคร่ึง ในจงัหวดัล าพนู 
 

กรอบคดิการวจิยั 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการ (Maslow's Hierarchy of Needs) 
Abraham H. Maslow ระบุว่ามนุษยจ์ะมีความตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจากระดบัพื้นฐานไปยงัระดบั

สูงสุด ขอบข่ายทฤษฎีของ Maslow จะอยูบ่นพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ขอ้ (ปุณฑรารัตน์ นาชยัโชติ, 2561) 
คือ 1.มนุษยมี์ความตอ้งการไม่มีส้ินสุด 2มนุษยมี์ความปรารถนาติดตวัมาแต่ก าเนิด และจะถูกเรียงล าดบัตาม
ความส าคญัหรือเป็นล าดบัขั้นความตอ้งการพื้นฐานตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงล าดบัสูงสุด 3.ความตอ้งการท่ีไดรั้บ
การสนองแลว้  จะไม่จูงใจพฤติกรรมนั้นอีก ช้ีใหเ้ห็นวา่มนุษยท่ี์มีความตอ้งการไม่ส้ินสุด ประกอบดว้ยความ
ตอ้งการ 5 ขั้น เรียงจากขั้นต ่าสุดไปสูงสุด ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน (Basic needs) ท่ีมี
พลงัและมีอ านาจมากท่ีสุด เป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ตอ้งการอาหาร อากาศ น ้ าด่ืม ยา
รักษาโรค หากความตั้งการขั้นแรกน้ี ไม่ไดรั้บการสนอง ก็ยากท่ีจะไปสู่ขั้นต่อไปได ้(พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ, 
2552) 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัมัน่คง (Safety and security needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเอง 

3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs) 
4. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem needs) 
5. ความตอ้งการรู้ถึงตวัตนและตอ้งการพฒันาตวัเอง (Self-Actualization) 

 จากการให้ความหมายในขา้งตน้ผูศึ้กษาวิจยัสามารถสรุปได้ว่า โครงการคนละคร่ึงของรัฐ ได้
มุ่งเน้นท่ีจะช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ช่วยผูป้ระกอบอาชีพและผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐาน ตามแนวคิดทฤษฎีล าดบั
ขั้นความตอ้งการ ในดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) และเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety and security needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะรักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของตนเองของประชาชน ให้ประชาชนไดรู้้สึกปลอดภยั อุ่นใจ รู้สึกถึงการไดรั้บการดูแลจาก
รัฐ ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ และในดา้นความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belonging and 
love needs) การมีความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน กลุ่มสังคม หรือกบัผูอ่ื้นการไดรั้บการ
ยอมรับ ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผูท่ี้ไดสิ้ทธิโครงการคนละคร่ึงใน
จงัหวดัล าพนู 
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2. แนวคดิพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการ ตดัสินใจ ซ้ือ ใช ้หรือประเมินผลสินคา้

หรือบริการ ท่ีมีผลถึงการซ้ือสินคา้และบริการในปัจจุบนัและอนาคต (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 น.18) อา้งใน 
(ราช ศิริวฒัน์, 2560) 
  2.1 ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1) ปัจจยัดา้นบุคคล  คือ ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ปัจจยัส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร ลกัษณะการด ารงชีพ และสถานการณ์ (พชั
รา ตนัติประภา, 2562, น. 56-58)  

2) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมทัว่ไปของ 
ผูบ้ริโภคและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในฐานะผูบ้ริโภคปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย การรับรู้แรงจูงใจ
การเรียนรู้ทศันคติและบุคลิกภาพและแนวคิดเก่ียวกบัตนเองตามรายละเอียด (พชัรา ตนัติประภา, 2562, น. 
58-61) 

3) ปัจจยัทางสังคม (social factors)หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ของบุคคลหน่ึง ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ อิทธิพลของบทบาทและครอบครัว กลุ่มอา้งอิงและผูน้ าทาง
ความคิด ชนชั้นทางสงัคม วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย (พชัรา ตนัติประภา, 2562, น. 62-64) 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจยัมุ่งศึกษา
พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโคนา 2019 ของผูล้งทะเบียนโครงการ
คนละคร่ึง ในจงัหวดัล าพนู จ านวน 400 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร Taro Yamane 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ออกแบบจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัล าดบัขั้นความตอ้งการ ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แนวคิด
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การจ าแนกประเภทของค่าใชจ่้าย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บเงิน
จากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละคร่ึง) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดับปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของประชาชนท่ีไดรั้บเงินเยียวยาจากโครงการคนละคร่ึง ท่ีส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของผูต้อบ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อเงินเยียวยาจากโครงการ
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คนละคร่ึงของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพียงพอหรือไม่เพียงพอ ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ต่อโครงการ
คนละคร่ึง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาค่าความถ่ี จ านวนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic) วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการศึกษา   

การศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ของประชาชนผูล้งทะเบียนโครงการคนละคร่ึง ในจงัหวดัล าพูน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเด็นผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว บทบาทในครอบครัว ท่ีอยูอ่าศยั และประเภทท่ี
อยูอ่าศยัในปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 
มีช่วงอายุ  26-35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 218 คิดเป็น
ร้อยละ 54.50 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมตอนปลายมากท่ีสุด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 
ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่าหว่า 10,000 
บาท จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จ านวน 174 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.50 มีบทบาทเป็นสมาชิกในครอบครัว จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 ส่วนใหญ่อาศยั
อยูบ่า้นพ่อแม่ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และมีพื้นท่ีอาศยัในอ าเภอเมืองล าพูนมากท่ีสุด จ านวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  

2. ผลการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละ
คร่ึง) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บเงินจากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละคร่ึง) ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ( n=400) 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
ไม่ใช้             ใช้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
    1.1 ค่าอาหารท่ีรับประทานท่ีบา้น 25 6.25 374 93.50 
    1.2 ค่าอาหารท่ีรับประทานนอกบา้น 37 9.25 363 90.75 
    1 .3  ค่ าอาหาร ท่ีสั่ ง ซ้ือผ่านผู ้ให้บ ริการ ฟู้ดเดลิ เวอ ร่ี 
          Grab/Lineman 

84 21.00 316 79.00 

    1.4 ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 34 8.50 366 39.50 
    1.5 ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 332 83.00 68 17.00 
 

2. ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ     
    2..1  ค่าเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ 27 6.75 373 93.25 
   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 
         เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

25 6.25 375 93.75 

   2.3 ค่าสินค้าภายในบ้าน เช่น กระดาษช าระ น ้ ายาซักผ้า  
         น ้ายาท าความสะอาด เป็นตน้ 

42 10.00 358 89.50 

    2.4 ค่ารักษาพยาบาลและค่าเวชภณัฑ ์เช่น ค่ายา 
          รักษาโรค ค่าผา้ปิดจมูก ค่าชุดตรวจ ATK เป็นตน้ 

48 12.00 352 88.00 

 

จากตารางท่ี 1 ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บเงินจากโครงการเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของรัฐ (คนละคร่ึง) 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ในการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค หมวดค่าใชจ่้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใชจ่้ายค่าอาหารท่ีรับประทานท่ีบา้น มากสุด จ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.50 ไม่ใช้
จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 รองลงมา คือ ค่าอาหารท่ีรับประทานนอกบา้น จ านวน 363 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.75 ไม่ใชจ้  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 366 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.50 ไม่ใชจ้  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ค่าอาหารท่ีสั่งซ้ือผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี 
Grab/Lineman มีจ านวน 316 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 79.00 ไม่ใชจ้  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ใชเ้ป็นค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์จ านวน เพียง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00  
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 ส าหรับหมวดค่าใชจ่้ายสินคา้และบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ไม่ใช ้จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 รองลงมา คือ ค่าเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จ านวน 373 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.25 ไม่ใช ้จ านวน 27 คน ร้อยละ 6.75 ค่าสินคา้ภายในบา้น เช่น กระดาษช าระ น ้ ายาซักผา้ 
น ้ ายาท าความสะอาด เป็นตน้ จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ไม่ใช ้จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50  

ค่ารักษาพยาบาลและค่าเวชภณัฑ ์เช่น ค่ายารักษาโรค  ค่าผา้ปิดจมูก ค่าชุดตรวจ ATK เป็นตน้ ค่า
เดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนสาธารณะ จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 ไม่
ใช ้จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษา เช่น ค่าหนงัสือ ค่าสมุดปากกา ของ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75 ไม่ใชจ้  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.25 ค่าสินคา้บริการ เช่น ร้านนวด สปาร้านตดัผม ท าเลบ็ เป็นตน้ จ านวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.75 ไม่
ใช้จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และน้อยท่ีสุด คือค่าสินคา้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เช่น ค่าก๊าซหุงตม้ค่า
อุปกรณ์ของใชภ้ายในบา้น ค่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 ไม่ใชจ้  านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.00 
 

อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาขอ้มูลค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใชจ่้ายค่าอาหารท่ีรับประทานท่ีบา้นมากท่ีสุด รองลงมาคือค่าอาหารท่ีรับประทานนอกบา้น 
ถัดมาคือค่าเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ถัดมาคือค่าอาหารท่ีสั่ง ซ้ือผ่านผู ้ให้บริการฟู้ ดเดลิเวอร่ี 
Grab/Lineman และนอ้ยท่ีสุดคือ ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์เน่ืองจากการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี ไดท้  าการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ประชาชนส่วนมาก
ตอ้งซ้ืออาหารมารับประทานท่ีบา้นหรือน ามาปรุงอาหารดว้ยตนเองท่ีบา้น เพื่อความปลอดภยัและป้องกนั
ความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัส จากการทานอาหารนอกบา้น จึงเป็นเหตุให้การใชจ่้ายอาหารท่ีรับประทานท่ี
บา้นมากท่ีสุด ในประเดน็ถดัมาคือ ค่าอาหารท่ีรับประทานนอกบา้น ในช่วงเวลาท่ีออกไปท างาน หรือติดต่อ
ธุระต่างๆ ค่าใชจ่้ายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ น ้ าเปล่า น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ นม น ้ าอดัลม เป็นตน้ และ
ค่าอาหารท่ีสั่งซ้ือผ่านผูใ้ห้บริการฟู้ดเดลิเวอร่ี Grab/Lineman ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยลดความ
เส่ียงในการติดเช้ือไวรัสจากการออกไปซ้ืออาหารเองนอกบา้น และค่าใชจ่้ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ซ่ึง
ไม่ได้เขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงโดยตรง แต่ผูต้อบแบบสอบถามได้ใช้จ่ายรวมกับค่าใช้จ่ายอาหารท่ี
รับประทานนอกบา้น และดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงมีการประกาศ
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พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใหปิ้ดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรค ซ่ึงรวมไปถึง 
ร้านอาหาร ผบั สถานบริการ ฯลฯ ท่ีอยูใ่นประกาศฉบบัน้ีดว้ย รวมทั้งการประกาศค าสั่งงดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอลใ์นร้านอาหาร จึงท าใหผ้ลการส ารวจค่าใชจ่้ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลน์อ้ยท่ีสุด  

ในหมวดต่อมาคือหมวดค่าใชจ่้ายสินคา้และบริการ ผูต้อบแบบสอบถามใชจ่้ายเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เป็นจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าสินคา้ภายในบา้น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางโดย
บริการขนส่งสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนสาธารณะ ค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษา ค่าสินคา้บริการ ค่าสินคา้
เบด็เตลด็อ่ืนๆ โดยในประเด็นทั้งสองหมวดน้ี พบว่า ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการท่ีจ าเป็นต่อร่างกายขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ ของ Abraham H. 
Maslow ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า แรงจูงใจของมนุษยพ์ฒันาไปตามล าดบัขั้น โดยขั้นแรก ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซ่ึงมีพลงัมากท่ีสุดเพราะ
เป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค หากความ
ตอ้งการขั้นแรกยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองก็ยากท่ีจะพฒันาสู่ขั้นอ่ืนๆ ได ้(พิสมยั วิบูลยส์วสัด์ิ, 2552) ฉะนั้น 
การท่ีประชาชนน าเงินไปใช้จ่ายในค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายบุคคล ค่าของใช้ภายในบ้าน ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าการศึกษา มากกว่าค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืนๆ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อด ารงชีวิตประจ าวนัใหอ้ยูร่อดนัน่เอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนะโยบาย 

 จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ ปัจจยัต่างๆ เช่น เพศ ช่วงอาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว บทบาทในครอบครัว ประเภทท่ีอยู่อาศัย มี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของใชภ้ายในบา้น ค่าเช้ือเพลิง
และก๊าซหุงตม้ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าท่ีพกัอาศยั ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสท าให้
ประชาชนเล่ียงการออกไปขา้งนอกและใชเ้วลาอยู่บา้นมากข้ึน เพื่อป้องกนัการติดเช้ือการแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีรับประทานใน
ชีวิตประจ าวนั และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งภายในบา้นมากข้ึน รวมทั้งค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่า
รักษาพยาบาล ค่ายาเวชภณัฑ ์ภาครัฐจึงควรมีมาตรการการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีโดยเฉพาะเพิ่มมากข้ึน 
ให้เพียงพอต่อการเยียวยาของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบในระยะยาว รวมถึงเพิ่มสิทธิการซ้ือสินคา้และ
บริการท่ีสามารถใชใ้นโครงการคนละคร่ึง อาทิเช่น  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลง ท่ีมีราคาเพิ่มสูงข้ึนมาก และถือเป็น
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ค่าใชจ่้ายส าคญัในชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน ช่วยผูป้ระกอบอาชีพและ
ผูป้ระกอบการ กระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้ด าเนินการ
ต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนผูล้งทะเบียนโครงการคนละคร่ึง ในจงัหวดัล าพูน ในระเบียบวิธีวิจยั
แบบอ่ืน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และเพื่อให้ผลการวิจยั มีความครอบคลุม ชดัเจนมากข้ึน อาทิ การวิจยัเชิง
คุณภาพผา่นการสมัภาษณ์เชิงลึก จากประชาชนผูล้งทะเบียนโครงการคนละคร่ึงในจงัหวดัล าพนู เป็นตน้  

2.  ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการประเมินผลนโยบาย ของโครงการคนละคร่ึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท่ีจะคิดโครงการใหม่ๆของรัฐบาล 
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การถอดบทเรียนความส าเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเวยีงมอก 
อ าเภอเถิน จังหวดัล าปาง 

Lessons Learned successful in Administration of Wiang Mok Subdistrict, Thoen 
District, Lampang Province 

 
กอ้งตระกลู โกมลโรจน์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพงศ ์ตระการศิรินนท ์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รวีวรรณ แพทยส์นาม 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทคดัย่อ 
  การศึกษาเร่ือง การถอดบทเรียนความส าเร็จในการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลเวียงมอก 
อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาไดแ้ก่ 1. เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของ
การปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเวียงมอก 2. เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคต่อความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล
ต าบลเวียงมอก โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัประกอบดว้ยผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน พนกังาน
ของเทศบาลต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จงัหวดั ล าปาง จ านวน 18 คน ใช้การประเมินประสิทธิภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ แลว้น าผลการวิเคราะห์มาสรุปผลการวิจยั พร้อมอภิปรายผลเช่ือมโยงกบัแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการวิจยัพบว่า ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของ
เทศบาลต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า มีการวาง
นโยบายการบริหารให้ครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ดา้นการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา พบว่า มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และ
ปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรในองคก์ารให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ดา้น
การบริหารงานการเงินและการคลงั พบวา่ มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเก็บรายได ้จดัท าขอ้มูล
สถิติการคลงัการมีประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได ้มีการประชาสัมพนัธ์ การก าหนดขั้นการจดัเก็บภาษีให้
มีความชัดเจนและมีความโปร่งใส ดา้นการบริการสาธารณะ พบว่า มุ่งเน้นการเขา้ถึงพื้นท่ี รับฟังความ
คิดเห็นน าจากชุมชนในแต่ละเขตมาปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัตามความตอ้งการของกลุ่มและน ามาใชใ้น
การตั้งนโยบายรับฟังความคิดเห็นและน ามาแกไ้ขและปรับใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นธรรมาภิบาล พบวา่ การ
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บริหารมีความยติุธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้ถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกนั ขอ้เสนอแนะพบวา่ ควรมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแผนในการบริหารจดัการงบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ินมากกกว่าน้ีและเทศบาล
ควรยึดหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชจ่้ายเงินงบประมาณในดา้นต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรค
ต่อความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเวียง
มอกพบวา่ ดา้นการบริหารจดัการ ขาดการวางนโยบายกบังานงบประมาณท่ีจะน ามาบริหารจดัการใหมี้ความ
สอดคล้อง ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติังานไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพของแต่
ละพื้นท่ี ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมรับฟังเสนอแนว
ทางการด าเนินการการจดัสรรงบประมาณ ดา้นการบริการสาธารณะ ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเขา้
ร่วมฟังนโยบายการบริหารงาน ขาดกระบวนการงติดตามการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ดา้นธรรมาภิบาล
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการก ากบัติดตามตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมและผลการด าเนินงานของสภาทอ้งถ่ิน 
 

ค าส าคญั : บทเรียน ความส าเร็จ การบริหารจดัการ เทศบาลต าบล 
 

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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บทน า 
 จากสถานการณ์ของประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ทั้งในดา้นเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงและทางออ้มต่อวิถีการด ารงชีพของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะ
การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการปรับปรุง
สิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐ การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเร่งรัดใหมี้การกระจายอ านาจในการบริหารและการ
จดับริการสาธารณะไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารบริหารงานและการใหบ้ริการ
สาธารณะของรัฐเป็นไปดว้ยความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนไดดี้ยิง่ข้ึน (เสาวลกัษณ์ ปิติ, 2556)  
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นจุดมุ่งหมายส าคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาประเทศ และมีความส าคญั
อยา่งยิง่ต่อการบริหารงานพฒันาทอ้งถ่ิน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
อัน เ ป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แ ก่ท้อง ถ่ิน  และพัฒนาประเทศโดยรวม  รัฐบาลโดย
กระทรวงมหาดไทยไดด้ าเนินการกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน ในรูปแบบของสภาต าบล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (ชูวงศ ์
ฉายะบุตร, 2539, น. 28-29) โดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รภาครัฐท่ีมีการน าแนวทางการ
บริหารการจดัการอยา่งค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง โดยมีการบริหารจดัการ ตามหลกัการ การ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 2546) และจากมาตรา 6 (7) ท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงไดมี้การก าหนดระบบ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของการ “ประเมิน
มาตรฐานการปฏิบติัราชการและนิเทศองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นตน้
มาและพฒันาวิธีการ รูปแบบ หลกัเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมกัเรียกกนัว่า “การ
ประเมิน Core Team” ปัจจุบนักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดแ้บ่งการประเมินประสิทธิภาพเป็น 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นท่ี 2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดา้นท่ี 3 
ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ดา้นท่ี 4 ดา้นการบริการสาธารณะ และดา้นท่ี 5 ดา้นธรรมาภิบาล 
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น “การประเมิน
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ประสิทธิภาพ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” 
(LPA) โดยในปี พ.ศ. 2560 ไดมี้การพฒันารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายส าคญัของ
รัฐบาล โดยมีการเพิ่มการประเมินในเร่ืองการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิ
บาล จึงออกมาเป็นการประเมิน ในดา้นท่ี 5 “ธรรมาภิบาล” ข้ึนเป็นคร้ังแรก  
 เทศบาลต าบลเวียงมอกเป็นอีกหน่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องเขา้สู้กระบวนการการ
ประเมิน ของส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง ซ่ึงในปี พ.ศ. 2563 ท่ีผา่นมาเทศบาล
ต าบลเวียงมอกไดรั้บผลการประเมิน อยู่ท่ีร้อยละ 87.23 ตามประกาศของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง ประกาศ ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ท่ีผา่นมาซ่ึงเป็นความส าเร็จการบริหารองคก์ร 
ท่ีท าให้เทศบาลต าบลเวียงมอกมีคะแนนอยู่ในล าดับท่ีดีและผ่านการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการ
บริหารงานท่ีดีและผา่นตวัช้ีวดั ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จตาม
ตวัช้ีวดัของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของเทศบาลเวียงมอก ซ่ึงปรกอบดว้ยดา้น ดา้นการบริหาร
จดัการ ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ดา้นการบริการ
สาธารณะและดา้นธรรมาภิบาล ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัเกณ์การประเมินของการประเมินผลการปฏิบติัริ
ราชการมาเป็นแนวทาง และเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพื่อน าผลในการวิจยัมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงองคก์รใหเ้ทศบาลต าบลเวียงมอกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั   

1. เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเวียงมอก 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเวียงมอก 
 

กรอบแนวคดิ 
 การศึกษาการถอดบทเรียนความส าเร็จตามตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดตวัแปรในการศึกษา
โดยตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัค ารับรอง การปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลเวียงมอก อ าเภอ
เถิน จงัหวดัล าปาง และตวัแปรตน้ คือ การบริหารจดัการ ท่ีประกอบดว้ยดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น
ท่ี 2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ดา้นท่ี 4 
ดา้นการบริการสาธารณะ ดา้นท่ี 5 ดา้นธรรมาภิบาล 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 รูปแบบ หลกัเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “การประเมิน Core Team” อนัหมายถึงทีมประเมินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินได้
มอบหมายให้จังหวดัแต่งตั้ งบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวดัเป็นทีมตรวจ
ประเมินมาตรฐานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ครอบคลุมทุกแห่งทัว่ประเทศ ปัจจุบนักรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินไดแ้บ่งการประเมินประสิทธิภาพเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นท่ี 2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดา้นท่ี 3 ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ดา้นท่ี 4 
ดา้นการบริการสาธารณะ และดา้นท่ี 5 ดา้นธรรมาภิบาล 
 แนวคดิและทฤษฎกีารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี ธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
      ประเทศไทยมีการน าแนวความคิด (Corporate Social Responsibility : CSR) และการก าหนด
มาตรฐาน ISO ในดา้นต่างๆ มาประยุกตใ์ชใ้นภาครัฐและภาคเอกชน โดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีหลกัพื้นฐานของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ คือ (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัคุณธรรม  (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกั
ความมีส่วนร่วม (5) หลกัความรับผดิชอบ  (6) หลกัความคุม้ค่า  
 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1032 PSPARN 2022 

 แนวคดิ ทฤษฎีการบริการสาธารณะแนวใหม่  
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) เป็นแนวคิดท่ีอยูบ่นพื้นฐานของค่านิยม

ประชาธิปไตย (value of democracy) ความเป็นพลเมือง (citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ (public 
interest) โดยการบริการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นหัวใจของแนวคิดน้ี การบริการ
สาธารณะแนวใหม่ตอ้งการปรับวิธีการคิดเก่ียวกบัโครงสร้างและกระบวนการขององคก์ารดว้ยการเปิดกวา้ง
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการให้บริการของภาครัฐให้เพิ่มมากข้ึน แมว้่าการบริการ สาธารณะแนวใหม่จะ
ไม่ใช่แนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานของการวดัผลได ้(immeasurable) แต่ก็เป็นแนวคิด ท่ีช่วยเติมเตม็ให้เกิดการ
บริการท่ีดีข้ึนกว่าท่ีผา่นมา (นราธิป ศรีรามและคณะ, 2556, น.36-37) และหากน าแนวคิดน้ีมาพิจารณาการ
บริหารภาครัฐของไทยในปัจจุบนั ภาครัฐเองก็รณรงคใ์หป้ระชาชนมีความเป็น“พลเมือง”  (citizen) และ 
ใหใ้ชเ้ป็นค าเรียกไม่ใช่ “ผูรั้บบริการ”  “ราษฎร์”  หรือ แมก้ระทัง่ “ประชาชน” ภายใตว้าทกรรม “ประชารัฐ” 
ประชาชนคือ “พลเมือง” ท่ีตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) มากกว่าผลประโยชน์
ปัจเจกบุคคล (Individual Interests) (ไชยนนัท ์ปัญญาศิริ, 2560, น.15)  
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาเร่ือง การถอดบทเรียนความส าเร็จในการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลเวียงมอก อ าเภอ
เถิน จงัหวดัล าปาง ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ประกอบดว้ยผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน พนักงานของเทศบาลต าบลเวียง
มอก อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง จ านวน 18 คน ประกอบดว้ย นายก/รองนายก 2 คน เลขานุการ/ท่ีปรึกษา 2 
คน และขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
แบบสัมภาษณ์ ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ
และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนท่ี 2 ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัค ารับรองการปฏิบติัราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นท่ี 2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดา้นท่ี 3 
ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ดา้นท่ี 4 ดา้นการบริการสาธารณะ ดา้นท่ี 5 ดา้นธรรมาภิบาล และ
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค และแนวทางความส าเร็จ ภายหลงัการรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยประมวลประเภทของข้อมูลและ
คุณลกัษณะ (Properties) ของขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั และเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่านั้น การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล
การ จากการขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลในการด าเนินการสนทนาให้ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการ  ให้เกิดการ
อภิปรายครบถว้นเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้วิธีการท าเคร่ืองหมายในขอ้ความส าคญัแลว้มีการจดั
หมวดหมู่ 
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ผลการศึกษา 
ผูศึ้กษาไดแ้ยกวิเคราะห์เป็นประเดน็ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. การถอดบทเรียนความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียงมอก  
 1.1 ดา้นการบริหารจดัการ  
 มีการวางนโยบายการบริหารให้ครอบคลุมในทุก ๆ ดา้น โดยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในชุมชน ก าหนดวิสัยทศัน์เป้าหมายการบริหารงาน และนโยบายในการบริหารงานไวอ้ย่าง
ชดัเจน เห็นเป็นรูปธรรม โดยมีการร่วมมือของผูน้ าชุมชนในการประชาคม การจดัท าฐานขอ้มูลดว้ยตนเอง
และจดัท าเป็นระบบเพื่อน ามาใชใ้นการพิจารณาด าเนินโครงการต่างๆ ในพื้นท่ี การสนบัสนุนการปรับปรุง
และพฒันาระบบการบริหารการจดัท าฐานข้อมูลของเทศบาล จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้
ครอบคลุมและไดม้าตรฐานขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ออกกฎหมาย และระเบียบปฏิบติังาน มีการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการ
บริหารความเส่ียงของเทศบาล จดัท านโยบายบริหารความเส่ียง กลยทุธ์และหลกัเกณฑใ์นการบริหารความ
เส่ียง มีสอบทาน รวมทั้งติดตามการปรับปรุง ปรับปรุงภารกิจให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั การ
แบ่งแยกหนา้ท่ี และก าหนดขอบเขตงานในแต่ละฝ่ายเพื่อเอ้ือต่อการปรับปรุงภารกิจของแต่ละส่วนงาน มี
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช ้การส่งเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีเชิงรุก  
 1.2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
 ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรใน
องค์การ ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการวางแผนดา้นแรงงาน ประเมิน
ก าลงัคน จดัสรรก าลงัพลให้เหมาะสม เพื่อให้การท างานขององคก์รราบร่ืนไม่ติดขดั มีการอบรมพฒันา
บุคคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มสูงข้ึน ให้อิสระเร่ืองเวลากับพนักงาน ให้พนักงานบริหารตนเอง ค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกบัการมีชีวิตอยู่ไดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไป และเป็นไปตามขอ้บญัญติั มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัท่ีเป็นปัจจุบนั มีนโยบาย แผนงาน มาตรการดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีการวางแผนและบริหารอตัราก าลงั  
 1.3 ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั  
 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท าข้อมูลสถิติการคลังการ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ การก าหนดขั้นการจดัเก็บภาษีให้มีความชดัเจนและมีความโปร่งใส การจดัท างบประมาณ
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ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ และสามารถตรวจสอบได้  มุ่งเน้นการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส มีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีค  านึงถึงถึงวตัถุประสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญัซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายเงิน  มีการเบิกจ่ายงบประมาณในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังบประมาณรายจ่ายจริง ถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบได ้มีการ
ตรวจสอบหลกัฐานขอ้ทกัทว้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบนัทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน มีการควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลเก่ียวกบัการปฏิบติังานและการเงิน  
 1.4 ดา้นการบริการสาธารณะ  
 มุ่งเนน้การเขา้ถึงพื้นท่ี รับฟังความคิดเห็นน าจากชุมชนในแต่ละเขตมาปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ตามความตอ้งการและน ามาใชใ้นการตั้งนโยบายเพื่อให้ระบบการบริการสาธารณะต่อประชาชน มีการ
ด าเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในดา้นการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริม
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกดัจดักิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนดั หรือความสนใจของผูเ้รียน มีการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรคต่าง ๆ 
เตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบติัใหม่มีการเสริมการพฒันาเศรษฐกิจทั้งในดา้นกิจการตลาด 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา มีการจดันิทรรศการการท าส่ือเผยแพร่ประเพณีต่าง ๆ มีการจดัท า
ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีแผนงาน/โครงการในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมกระบวนทางปัญญาท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินไดสื้บต่อกนัมา มีการ
เตรียมความพร้อมรับสาธารณภยั มีการส่งเสริมประชาธิปไตย มีแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด 
มีการพฒันาศกัยภาพของผูรั้บผิดชอบในดา้นการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การพฒันาระบบ
อนัเก่ียวกบัความปลอดภยั  
 1.5 ดา้นธรรมาภิบาล 
 ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกนั การบริหารงานของเทศบาลตอ้ง
มีความชดัเจน ถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ด าเนินกิจกรรมสาธารณะตามท่ีกฎหมายบญัญติั
เพื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยตรง มีการจดัให้มีและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม มีระบบหรือกลไกในการจดัการกบัเร่ือง
ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล มีแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต สร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินงานใหแ้ก่องคก์ร มีการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพในเร่ืองการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้มาตรฐาน โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนด  
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 2. ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียงมอก 
 2.1 ดา้นการบริหารจดัการ  
 ขาดความสอดคลอ้งในการวางนโยบายกบังานงบประมาณ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ การวาง
นโยบายต่างๆ ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข ซ่ึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึง
อาจจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน และอาจจะส่งผลต่อการพฒันา รวมไปถึงขาดกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการรับฟังนโยบาย ท าใหก้ารเสนอแนวทางการบริหารงานดา้นต่าง ๆใหอ้าจไม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด
และขาดการค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน 
 2.2 ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
 ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถน าไป
ปฏิบติัไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น ระเบียบเก่ียวกบัการเงิน การคลงั 
ระเบียบเก่ียวกับการประชุม รวมไปถึงขาดกระบวนการมีส่วนร่วม เน่ืองจากประชาชนมีหน้าท่ีท่ีตอ้ง
รับผดิชอบ ในการประชุมอาจยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือมากเท่าท่ีควร ช่วงสถานการณ์การปพร่ระบาดของโค
วิด-19 ถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงการจดักิจกรรมในการอบรมหรือพฒันาบุคลากร ขาดการ
จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัผูป้ฏิบติังานในแต่ละระดบั ยงัไม่มีการจดัท าคู่มือการใชอ้  านาจ
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายและการจดับริการสาธารณะเกิดความเหล่ือมล ้า
ข้ึนอยู่กับ/อยู่ภายใต้ดุลพินิจของผูป้ฏิบัติงานแต่ละคน และไม่มีการปรับปรุงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
กระบวนการและระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
 2.3 ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั  
 ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมรับฟังเสนอแนวทางการด าเนินการ การจัดสรร
งบประมาณ ท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณยงัขาดความเหมาะสมในแต่ละโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติั แมจ้ะมี
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามวาระการประชุม ดังนั้ น การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินควร
พิจารณางบประมาIและค านึงถึงสถานะการคลงัในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
ต่าง ๆ 
 2.4 ดา้นการบริการสาธารณะ  
 ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมฟังนโยบายการบริหารงาน ดา้นคมนาคม ขนส่ง ถนน 
ประสานงานขอความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา เส้นทางการ
คมนาคมท่ีมีสภาพช ารุดทรุดโทรมเสียหาย ท าให้ไม่สามารถแกไ้ขปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยูส่ภาพดี
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และไดม้าตรฐานเพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยูอ่าศยัและการประกอบอาชีพ ขาดกระบวนการง
ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีส่วนหน่ึงมาจากการได้รับงบประมาณบอย่างจ ากัดจึงตอ้ง
จดัล าดบัความเร่งด่วน 
 2.5 ดา้นธรรมาภิบาล 
 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไม่มากเท่าท่ีควรจะ
เป็น เน่ืองจากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเทศบาลไดใ้นบางคร้ัง 
นอกจากน้ีการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีระบบอุปถมัภ์ท่ีแทรกแซงการท างานอยู่ ขาดการ
ก ากบัติดตามตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ ขาดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการ
ประชุมและผลการด าเนินงานของสภาทอ้งถ่ิน การประชาสัมพนัธ์/เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า
บริการสาธารณะและช้ีแจงสิทธิของประชาชนในการใชบ้ริการขาดการจดัให้มีแบบสอบถามหรือช่องทาง
ในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความพึงพอใจต่อการบริหารหรือบริการสาธารณะท่ีเหมาะสม 
 

อภปิรายผลการศึกษา 
 การถอดบทเรียนความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเวียงมอก ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า มีการวางนโยบายการบริหารใหค้รอบคลุมใน
ทุก ๆ ดา้น โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในชุมชน มีการจดัท าฐานขอ้มูลดว้ยตนเองและ
จดัท าเป็นระบบเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาด าเนินโครงการต่างๆ ในพื้นท่ี พร้อมทั้งก าหนดกลไกและ
มาตรการก ากบัดูแล มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ ปรับปรุงภารกิจให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบนั มีการเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารกิจการภาครัฐร่วมกัน
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐดว้ยกนัเอง ภาคเอกชน และภาคประชาชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาตนเองเป็นการ
ปรับเปล่ียน วิธีการปฏิบติังานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพพล 
อคัฮาด (2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง กระบวนการขบัเคล่ือนการจดัท าบริการสาธารณะระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกบัคณะท างานชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่: กรณีศึกษาโครงการชุมชน
ตวัอยา่งวฒันธรรมสนัติวิธี ต  าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภา พบวา่ ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรใน
องค์การให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีการวางแผนดา้นแรงงาน ประเมินก าลงัคน จดัสรรก าลงัพลใหเ้หมาะสม การส่งเสริม การให้
อิสระเร่ืองเวลากับพนักงาน มีการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้พนักงาน มีการวางแผนและบริหาร
อตัราก าลงั ไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ของขา้ราชการให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย อ านาจ หนา้ท่ี และภารกิจ
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มุทิตา วรกลัยากุล (2556) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง 
ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการบริหารงานการเงินและการ
คลัง พบว่า มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรายได้ จัดท าข้อมูลสถิติการคลังการมี
ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได ้มีการประชาสมัพนัธ์ การก าหนดขั้นการจดัเก็บภาษีใหมี้ความชดัเจนและ
มีความโปร่งใส ประชาสัมพนัธ์ มีการเพิ่มช่องทางอ านวยความสะดวกประชาชนในการรับช าระภาษี การ
จดัท างบประมาณให้สอดคลอ้งกับนโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณชนให้มากท่ีสุด การจดัซ้ือจดัจา้ง ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบหลกัฐานขอ้
ทกัทว้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบนัทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอรทยั ทวีระวงษ ์
(2557) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี ดา้นการบริการสาธารณะ  พบว่า มุ่งเนน้การเขา้ถึงพื้นท่ี รับฟังความคิดเห็นน าจากชุมชนในแต่
ละเขตมาปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกับตามความตอ้งการของกลุ่มและน ามาใช้ในการตั้ งนโยบาย มีการ
ด าเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในดา้นการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริมการกีฬา มีการเสริม
การพฒันาเศรษฐกิจทั้งในดา้นกิจการตลาด การส่งเสริมการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใน
วนัส าคญัทางศาสนา การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติดเพื่อร่วมรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัสาธารณภยัและป้องกนัภยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ท่ีพบว่า บุษ
ยา นิลฉวี (2562) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การบริหารงานบริการภายใตแ้นวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ดา้นธรรมาภิบาล พบว่า การบริหารงานของเทศบาลตอ้งมีความ
ชัดเจน ถูกต้องตามหลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง ด าเนินกิจกรรม
สาธารณะตามท่ีกฎหมายบญัญติัเพื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในทอ้งถ่ินโดยตรง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกรณรัช คณานุรักษ์ (2563) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ความส าเร็จในการน าหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีไปปฏิบติัของเทศบาลเมืองกะทู ้อ  าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็  
 ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของการปฏิบติัราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเวียงมอก พบว่า ดา้นการบริหารจดัการ ขาดการวางนโยบายกบังานงบประมาณท่ีจะ
น ามาบริหารจดัการให้มีความสอดคลอ้ง ดา้นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไม่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัสภาพของแต่ละพื้นท่ี ดา้นการบริหารงานการเงินและการคลงั ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
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การเขา้ร่วมรับฟังเสนอแนวทางการด าเนินการการจัดสรรงบประมาณ ด้านการบริการสาธารณะ ขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมฟังนโยบายการบริหารงาน ขาดกระบวนการงติดตามการแกไ้ขปัญหา
อย่างต่อเน่ือง ดา้นธรรมาภิบาลขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการก ากบัติดตามตรวจสอบการใช้
ทรัพยสิ์นของราชการ ขาดการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมและผลการด าเนินงานของ
สภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรณรัช คณานุรักษ ์(2563) ท่ีท าความส าเร็จในการน าหลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไปปฏิบติัของเทศบาลเมืองกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรค ไดแ้ก่ การท่ีเทศบาล ไม่สามารถด าเนินการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดท้นัท่วงทีตามความตอ้งการของ
ประชาชน บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการปฏิบติังาน ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างเทศบาลกบัประชาชนยงัไม่กวา้งขวาง ขาดประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานเทศบาลให้
ประชาชนและบุคลากรโดยทัว่ไปทราบอยา่งกวา้งขวาง และขาดการน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ไปปฏิบติั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พยงุศกัด์ิ ทราบรัมย ์(2557) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การน าแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ไปใชใ้นการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลใน
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยพบวา่ การใหบ้ริการพลเมืองไม่ใช่การใหบ้ริการลูกคา้ การคิดเชิงกลยทุธ์และปฏิบติัอยา่ง
เป็นประชาธิปไตย ความรับผิดชอบไม่ใช่เร่ืองง่าย และการให้บริการมากกว่าการก ากับดูแล ส่วนการ
แสวงหาผลประโยชน์สาธารณะ การให้คุณค่ากบัพลเมืองเหนือความเป็นผูป้ระกอบการ และการให้คุณค่า
กบัประชาชนไม่ใช่แค่เนน้ท่ีผลผลิต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัญารัตน์ สหศกัด์ิกุล (2559) ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ : กรณีศึกษา กรมเจา้ท่า ท่ีพบว่า การขาด
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐของบุคลากรในองคก์รเป็นอุปสรรคใน
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขององคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั  

 1) การเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการใหบ้ริการรวมถึงตอ้งปรับปรุงช่องทางการใหบ้ริการ  
 2) เทศบาลควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนการ
ก าลงัคนเพื่อใหเ้หมาะสมกบังาน และตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร และควรเนน้ใหบุ้คลากรได้
มีการพฒันาศกัยภาพ  
 3) ส่งเสริมสนับสนุนการขบัเคล่ือนองคก์รชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ท่ีด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เพื่อพฒันายกระดบัการ
ขบัเคล่ือนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
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 4) ควรค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นทรัพยากรท่ีมีอยู ่ควรใหค้วามส าคญัในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของโครงการต่างๆเพื่อความโปร่งใสในการท างานและใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า  
 5) ควรมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนในการบริหารจดัการ
งบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ินมากกกวา่น้ีและเทศบาลควรยดึหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ใชจ่้ายเงินงบประมาณในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานของเทศบาลทั้งน้ีเน่ืองจากใน
การศึกษาคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาแลว้หากมีการคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการศึกษาไปใชใ้นการก าหนดแนวทางใน
การพฒันาตวัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลนั้น  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร รวมทั้งหมด 35 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช ้t-test และ F-test แบบ One - Way ANOVA หาก
พบความแตกต่างท่ีมีคู่นยัส าคญัจะท าการวิเคราะห์เป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD  ผลการศึกษาพบว่า ขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ภาพรวม
อยู่ระดบัสูง ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นการปกครอง
บงัคบับัญชา และด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ระดับสูงมาก ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่
ระดบัสูง และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อขวญัและก าลงัใจของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตาม
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ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน ในขณะปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศ อายุ ต  าแหน่งงาน สถานภาพ และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ไม่แตกต่างกนั   
 

ค าส าคญั: ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน/  พนกังานเทศบาล  
 

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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บทน า 
 จากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ในยุคโลกา     
ภิวตัน์ และนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการปฏิรูประบบราชการท าให้มีการปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ การ
ลดอตัราก าลงัภาครัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างาน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง 
ๆ ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560-2564) ไดก้ าหนดหลกัการ
ว่าคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆให้
องคก์รบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร ท่ีจะตอ้งปรับปรุงดูแลให้บุคลากรทุก
คนทุกระดบัไดรั้บการพฒันาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจของพนักงานในองคก์ร (ชลทิตย ์
ทกัทว้ง, 2560, น. 1) 
 เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการสาธารณะตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2562) จากสถานการณ์ปัจจุบนั การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบกบัสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีรับผดิชอบเทศบาลต าบลวฒันานคร ท าให้
เทศบาลต าบลวฒันานครตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงท าให้พนักงานของเทศบาลต าบลวฒันานคร มีภาระงานมากข้ึน ภายใต้
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในวงเงินท่ีจ ากดัจากรัฐบาล และยงัถูกจ ากดัในการพฒันาบุคลากรท าให้
ศักยภาพของบุคลากรไม่เท่าเทียมกันยากแก่การท างานร่วมกัน ขาดการสร้างแรงจูงใจในการในการ
ปฏิบติังาน จึงตอ้งมีการบริหารจดัการขวญัและก าลงัใจเพื่อยกระดบัขวญัและก าลงัใจใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการขวญัและก าลงัใจของพนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจดัการขวญัและก าลงัใจของ
พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาขอ้เสนอแนะการบริหารจดัการขวญัและ
ก าลงัใจของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร ซ่ึงน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเสนอเป็นขอ้มูลเพื่อการปรับปรุง
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดงานขององคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากน้ี
ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร  
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานการวจิยั 
 พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั 
จะมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1. ความหมายของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา ค้นคว้า งานวิจัยและ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ขวญัและก าลงัใจ”  ไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  
 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2554) ไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า “ขวญั” หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นส่ิง
มงคล สิริความดี ไม่มีตวัตน ถา้ขวญัอยูก่บัตวัก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมัน่คง ถา้คนตกใจหรือเสีย
ขวญั ขวญัออกจากร่าง เรียกวา่ ขวญัหายขวญัหนี ขวญับิน เป็นตน้ และ “ก าลงัใจ”  หมายถึง สภาพของจิตใจ
ท่ีมีความเช่ือมัน่และกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ทุกอยา่ง 
 สมบติั ปัญญาจิรพงศ์ (2556) กล่าวว่า ขวญัและก าลงัใจมีความหมายใกลเ้คียงกนั และขอใชค้  าว่า
ขวญัและก าลงัใจแทนค าว่า Morale ในงานวิจยัน้ี และเห็นว่าขวญัและก าลงัใจ คือ สภาพจิตใจ ความรู้สึกนึก
คิด และภาวะอารมณ์ โดยแสดงออกมาเป็นความตั้งใจ และยงัรวมถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ส่วนรวม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม องคก์าร  
 สมคิด บางโม (2545, หนา้ 189) ใหค้วามหมายของขวญัและก าลงัใจว่า หมายถึง ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังานของบุคคลท่ีจะอุทศัทุกส่ิงทุกอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลา และทรัพยสิ์น เพื่อสนองความ
ตอ้งการและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 จากความหมายของขวญัและก าลงัใจขา้งตน้ สรุปไดว้่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน คือ 
ความรู้สึกดีท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นสภาวะของจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรม  
 2. ทฤษฎีเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจการปฏิบติังาน ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick 
Herzberg, 1959 อา้งถึงใน เบญจมาส สมศรี, 2553: 24-29) ซ่ึงไดเ้สนอทฤษฎี 2 ปัจจยั (two factors theory) 
เพื่อตอ้งการศึกษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากการท างาน ค าตอบท่ีคน้พบคือ คนตอ้งการความสุขจากการ
ท างานและองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความสุขจากการท างานมีอยู ่2 องคป์ระกอบ 
 1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังาน
ชอบและรักงาน ท าให้บุคคลในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนประกอบดว้ยปัจจยั 5 
ประการ คือ 1.1 ความส าเร็จของงาน (Achievement) 1.2 การยอมรับนบัถือ (Recognition) 1.3 ลกัษณะของ
งาน (Work Itself) 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 1.5ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี 
(Advancement)  
 2. ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factors) เป็นปัจจยัท่ีคงไวซ่ึ้งแรงจูงใจในการท างานของบุคคลใหมี้อยู่
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือไม่สอดคลอ้งกบัความปรารถนาของบุคคลในองคก์รแลว้จะเกิดการไม่ชอบงานข้ึน 
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีอยู ่5 ประการ 2.1 นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) 2.2 การปกครอง
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บงัคบับญัชา (Supervision) 2.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relations) 2.4 สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน (Working Conditions) 2.5 เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู (Salary and Fringe Benefit)   
 จากการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two factors Theory) 
(Frederick Herzberg, 1959 อา้งถึงใน เบญจมาส สมศรี, 2553 : 24-29) มาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั 
 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จารุวรรณ สุภาภรณ์ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
กรณีศึกษาบุคลากร โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน และหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผล
การศึกษา พบว่า ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร พบว่า 
เม่ือน าตวัแปรอิสระ 17 ตวั เขา้สู่สมการตวัแปรอิสระทั้งหมดร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร พบว่า มีเพียงตวัแปร 5 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
สถานภาพโสด ความเพียงพอของรายไดแ้ละความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 5 ตวัน้ีเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพล
ต่อขวญัและก าลงัใจ และเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญา
ตรี วุฒิการศึกษา ระดบัปริญญาตรี สถานภาพ ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน และความเพียงพอของ
รายไดต้ามล าดบั  
 อนุพงษ์ สุขแปง (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการท างานของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพะเยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวิทยาลยั
พะเยา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการท างาน
และเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
พะเยา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด มีอายตุ  ่ากว่าอาย ุ30 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบติังานอยู่ในช่วง 1-4 ปี และระดบัเงินเดือนอยู่
ในช่วงน้อยกว่า 20,000 บาท ผลการศึกษาพบระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามเรียงตามล าดบัความส าคญั คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็นค่าท่ีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านการบริหารผลการปฏิบติังาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับแนวทางในการสร้างขวญัและ
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ก าลงัใจ ผูศึ้กษาพบประเด็นท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
การแก้ไขปัญหาของงานในหน้าท่ี และการจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 สมพร จนัต๊ะวงค์ (2560) การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ต ารวจชั้นประทวน กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวนในสงักดักองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน ทั้งหมด 6 ดา้น โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
รองลงมาตามล าดบั คือ ดา้นความมัน่คงและโอกาส ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ ดา้นสภาพการปฏิบติังาน และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 2. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน ทั้งหมด 5 ดา้น จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน สายงาน มีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้น
ประทวน ส่วนชั้นยศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีรับราชการ ไม่มีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของต ารวจชั้นประทวน 3. สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขเก่ียวกบัการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน พบว่า การสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน ทั้ง 6 ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความมัน่คงและโอกาสดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นสภาพการปฏิบติังาน และดา้นสุขภาพร่างกาย
และจิตใจจะเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม หวัใจส าคญัคือ การร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายท่ีจะตอ้งตระหนกั
และใส่ใจเพื่อให้หน่วยงานขบัเคล่ือนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมุ่ง
เป้าหมายในการรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
 ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 
การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั 3) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนกบัขวญั
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และก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวร ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดย
อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความตั้งใจในการท างาน รองลงมาคือ ดา้นการอุทิศตนเพื่องาน โดยอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด โดยอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร จากการ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า บุคลากรใน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระดบัเงินเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั และผลความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร พบว่า ปัจจยัจูงใจและปัจจยั
ค ้าจุน มีความสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น
พบว่า การยอมรับนบัถือและความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
รายไดแ้ละสวสัดิการในหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในงานท่ีปฏิบติั มีความสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง นโยบายและการบริหารงานขององค์กร  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ศุภลกัษณ์ สุขเกษม (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่าส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 2 (เชียงราย) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 2 (เชียงราย) ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัจูงใจกบัขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านกัจดัการ
ทรัพยากรป่าไมท่ี้ 2 (เชียงราย) และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัความตอ้งการกบัขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 
2 (เชียงราย) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านตัวงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ดา้นความรับผดิชอบและปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นความกา้วหนา้ 
ปัจจยัความตอ้งการในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ปัจจยัความตอ้งการในการปฏิบติังานดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ และปัจจยัความตอ้งการในการปฏิบติังาน ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นความ 
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ตอ้งการอ านาจขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นราย
ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้  างานในสังกดักรมป่าไม ้รองลงมา คือ ท่านมีความตั้งใจ
และเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านรู้สึกมีความสุขท่ีไดท้  างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 2 ปัจจยัจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ปัจจยัความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 

วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว จ านวน 35 คน กลุ่มตวัอย่าง เป็นพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร  
(ในส่วนของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป)  
ทั้งหมด 35 คน ซ่ึงไดท้  าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยศึกษาเต็มจ านวน
ประชากร ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 100 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ซ่ึง
มีขั้นตอน ดงัน้ี สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานตามกรอบท่ี
ก าหนดไว ้แบบสอบถามมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ ประกอบดว้ย ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยสอบถามปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแก้ว 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ด้านการปกครองบังคับบัญชา 3) ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 5) ดา้นนโยบายและการบริหาร มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (Best, 1977 : 174) 5 ระดบั  
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพ  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค่้าความถ่ี ร้อยละ (Percentage) 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
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พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2) ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา 3) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 4) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 5) ดา้นนโยบายและการ
บริหาร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย  ̅ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชค่้าสถิติ t – test และ 
F – test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความแตกต่างหรือไม่ ของความ
คิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลวฒันานครต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีตวั
แปรตน้ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ โดยใชส้ถิติการทดสอบค่า t – test 4. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความแตกต่างหรือไม่
ของความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลวัฒนานคร ต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีตัวแปรต้นมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพ 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติการทดสอบค่า F - test แบบ (One - Way ANOVA) โดยก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติ .05 และหากพบความแตกต่างท่ีมีค่านยัส าคญัดงักล่าว จะท าการวิเคราะห์เป็นรายคู่ โดย
วิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 

ผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า พนกังานท่ีปฏิบติังานในเทศบาลต าบลวฒันา
นคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.90 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.10 มีอาย ุ 21-30 ปี และ 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.60 มีระดบัการศึกษามธัยมปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีต าแหน่ง
พนกังานจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.60 และส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.30  
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลวัฒนา
นคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวดัสระแก้ว 
 ผลการศึกษาพบวา่ ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (  ̅ เท่ากบั 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ( ̅ เท่ากบั 4.39) รองลงมาคือ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ( ̅ เท่ากบั 4.35) ดา้นนโยบาย
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และการบริหาร ( ̅ เท่ากบั 4.29) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ ( ̅ เท่ากบั 3.78) และดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ( ̅ เท่ากบั 3.21)  ตามล าดบั ปรากฏตามตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลต าบลวัฒนานคร   
N = 35 

 ̅ S.D. แปลความ อนัดบั 
1. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.21 .954 ปานกลาง 5 
2. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
3. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5. ดา้นนโยบายและการบริหาร 

4.35 
4.39 
3.78 
4.29 

.527 

.655 

.936 

.631 

สูงมาก 
สูงมาก 
สูง 

สูงมาก 

2 
1 
4 
3 

ภาพรวม 4.01 .623 สูง  

 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้ดังผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 1 พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีเพศต่างกนั
จะมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แตกต่าง
กนั 

 
√ 

Sig = .265 

สมมติฐานย่อยที่ 2 พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีอายตุ่างกนั
จะมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แตกต่าง
กนั 

 
√ 

Sig = .337 
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สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที่ 3  พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 

√ 
Sig = .014* 

 

สมมติฐานย่อยที่ 4 พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีต าแหน่ง
งานต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จังหวดั
สระแกว้ แตกต่างกนั 

 
√ 

Sig = .546 

สมมติฐานย่อยที่ 5 พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีสถานภาพ
ต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
แตกต่างกนั 

 
√ 

Sig = .622 

สมมติฐานย่อยที่ 6 พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีระยะเวลา
ในการปฏิบติังานต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 

 
√ 

Sig = .776 

 
อภปิรายผล 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาล ต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุพงษ ์สุขแปง (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญั
และก าลงัใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพะเยา พบว่า ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานครพึงพอใจในสิทธิ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการปรับข้ึนของเงินเดือนสอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ส่งผลใหเ้งินเดือนและค่าตอบแทนไดรั้บเพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั และมีเงินเพียงพอใหเ้หลือเก็บออม 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จากผลการวิจยัพบวา่ ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล 
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง
มาก ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุพงษ ์สุขแปง (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพะเยา พบว่า ดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมพร จนัต๊ะวงค ์(2560) 
ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน กองบงัคบั
การสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 พบวา่ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจาก 
การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชาเป็นไปตามขั้นตอน รวมถึงใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติังาน และติดตาม
ดูแลให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน จาก
ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาล ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันา
นคร จังหวดัสระแก้ว ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงผลการวิจัย
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุพงษ์ สุขแปง (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพะเยา พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดบัสูงมาก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมพร จนัต๊ะวงค์ (2560) ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน กองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
เพื่อนร่วมงานมีความเคารพซ่ึงกนัและกนัดว้ยความจริงใจ มีการให้ก าลงัใจต่อกนั ยอมรับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ท าให้ปฏิบติังานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบร่ืนและมี
ความสุข ส่งผลให้เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติัหน้าท่ี ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล 
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ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ใน
ระดบัมาก และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุพงษ ์สุขแปง (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพะเยา พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพียงพอต่อความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน สถานท่ีท างานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย 
นอกจากน้ียงัมีห้องน ้ าและสถานท่ีรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ บรรยากาศภายในและภายนอก
สถานท่ีท างานมีความสงบ และมีห้องพกัและห้องปฏิบติัศาสนกิจเป็นส่วนตวั ดา้นนโยบายและการบริหาร 
จากผลการวิจยัพบวา่ ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นนโยบายและการบริหาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติั
หน้าท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั 
จงัหวดัสุโขทยั พบว่าดา้นนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก มีการก าหนด กฎเกณฑ์
กฎระเบียบ และแนวทางของการปฏิบติังานของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัโครงสร้างการแบ่งสายงาน
การบงัคบับญัชาในองคก์ารอย่างเหมาะสม อีกทั้งยงัมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานเทศบาล
ต าบลวฒันานครไดศึ้กษาอบรม พฒันาทกัษะและความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน รวมถึงการส่ือสารใน
องคก์รมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ส่งผลให้ระบบการปฏิบติังานมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่าพนกังานเทศบาลท่ีมี เพศ อายุ ต  าแหน่งงาน 
สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั อย่างไม่มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 (ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน) ส่วน ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 น าเสนอการอภิปรายผลในแต่
ละกลุ่มดงัน้ี เพศ จากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาล ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามเพศ พบว่า พนกังานเทศบาลต าบล
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วฒันานคร จะมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ สุภาภรณ์ (2562) 
ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาบุคลากร โรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  รวมถึงงานวิจยัของสมพร จนัต๊ะวงค ์(2560) ท่ีท าการวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน กองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 และงานวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั อาย ุจากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามอายุ 
พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร จะมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 
และงานวิจยัของศุภลกัษณ์ สุขเกษม (2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่าส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 2 
(เชียงราย) ระดบัการศึกษา จากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานเทศบาล ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร จะมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพร 
จนัต๊ะวงค์ (2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้น
ประทวน กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง 
(2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาล
สังกดักระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ต าแหน่งงาน จาก
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล ต าบลวฒันา
นคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
จะมีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ สุภาภรณ์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาบุคลากร โรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 และผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ี
ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั สถานภาพ จากการศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอ
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วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร จะมีระดบัความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพร จนัต๊ะวงค์ (2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของต ารวจชั้นประทวน กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 6 และผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ สุภาภรณ์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาบุคลากร โรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน จากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานเทศบาลต าบลวฒันานคร จะมีระดบัความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ สุภาภรณ์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาบุคลากร โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 18 และผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลทิตย ์ทกัทว้ง (2560) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั  
 

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบของงานวจิยั 

 จากการวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ มีขอ้เสนอแนะจากขอ้คน้พบของงานวิจยั ดงัน้ี  
 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ควรส่งเสริมด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการในเร่ืองเงินเดือนและค่าตอบแทนไดรั้บเพียงพอใหเ้หลือเกบ็ออม  
 ด้านการปกครองบังคบับัญชา 
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาล ต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ควรส่งเสริมดา้นการปกครองบงัคบับญัชา
ในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 ด้านความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ควรส่งเสริมดา้นการปกครองบงัคบับญัชา
ในเร่ืองเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควรส่งเสริมดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานในเร่ืองการมีหอ้งพกัและหอ้งปฏิบติัศาสนกิจเป็นส่วนตวั 
 ด้านนโยบายและการบริหาร 
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นนโยบายและการบริหารภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก ควรส่งเสริมดา้น
นโยบายและการบริหารในเร่ืองระบบการปฏิบติังานมีความความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพง่ายต่อการ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล 
 ด้านนโยบายและการบริหาร 
 จากผลการวิจยัพบว่า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ดา้นนโยบายและการบริหารภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก ควรส่งเสริมดา้น
นโยบายและการบริหารในเร่ืองระบบการปฏิบติังานมีความความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพง่ายต่อการ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเทศบาลในจงัหวดั 
เพื่อจะไดท้ราบวา่เทศบาลในจงัหวดัสระแกว้จะมีขวญัและก าลงัใจอยา่งไรและหาแนวทางพฒันาต่อไป 
 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น คุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานของพนักงาน
เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ
ของเทศบาลต าบลวฒันานคร 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต.
หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้น ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ประชาชนใน ต.หนองน ้ าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการทดสอบค่า t - test และ F - test ดว้ยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ One Way ANOVA หากพบความแตกต่างท่ีมีค่านยัส าคญัจะท าการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ส่วนดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีและงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ
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ด้านคุณลักษณะความเป็นผูน้ า และน้อยท่ีสุดคือด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผูช่้วยเหลือ
นายอ าเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้น ตามล าดบั ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ และ
ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได ้ต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั: ประสิทธิผล การปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
 

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 one-
way 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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บทน า 
 ก านนัและผูใ้หญ่บา้น เป็นสถาบนัท่ีมีความผกูพนักบัสังคมไทยมายาวนาน โดยไดรั้บการจดัตั้งข้ึน
อย่างเป็นทางการ ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2457 และด ารงอยู่มาจนถึงทุก
วนัน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง ทั้งท่ีมาและอ านาจหนา้ท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้นอยู่ตลอดเวลา 
ก านันและผูใ้หญ่บา้นมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บา้นและในขณะท่ีก านันให้มาจากการ 
“คดัเลือกกนัเอง”  ของผูใ้หญ่บา้น โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี (ฉบบั
ท่ี 11)  พ.ศ. 2551 และตามกฎหมายอ่ืนๆ คือ 1) อ านาจหนา้ท่ีในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
2) หน้าท่ีตอ้งรายงานต่อทางราชการ เช่น รายงานความเดือดร้อนของราษฎรให้ทางราชการทราบเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ ปฏิบติัตามค าสั่งของทางราชการ 3) การจดัท าทะเบียน เช่น การปรับปรุงทะเบียนทอ้งท่ี 
ขอ้มูลจ านวนราษฎร 4) การน าขอ้ความราชการไปประกาศแก่ราษฎร 5) การฝึกอบรมราษฎรให้รู้จกักระท า
การในยามรบ 6) การบ ารุงและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร 7) การจดัหมู่บา้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 8) การอนั
เก่ียวกับความอาญา เช่น อ านาจในการจับกุมผูก้ระท าผิดกฎหมาย ส่งพนักงานสอบสวนท้องท่ี และ
ก าหนดใหผู้ใ้หญ่บา้นซ่ึงรวมถึงก านนั เป็นผูช่้วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็นหวัหนา้ราษฎร
ในหมู่บา้น เป็นส่วนหน่ึงของราชการส่วนภูมิภาค  (ส านักบริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง, 
2559, หนา้ 1) 
 สระแกว้เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ภาคตะวนัออกของประเทศไทยและติดประเทศ ประเทศกมัพูชา มีอ าเภอ
อยูท่ ั้งหมด 9 อ าเภอ 58 ต าบล  (ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2560) อ.วฒันานครเป็นส่วนหน่ึงของ จ.สระแกว้
มีพื้นท่ีประมาณ 1,560 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ีตอนกลางของ จ.สระแกว้ ประกอบไปดว้ย 11 ต. และ 115 
หมู่บา้น  (ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2560) ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ เป็นส่วนปกครองหน่ึง
ซ่ึงมีภารกิจหนา้ท่ีโดยตรงท่ีจะปกครอง ดูแล แกไ้ขปัญหาและกระจายข่าวสาร ใหก้บัประชาชนใน ต.หนอง
น ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ โดยมีพื้นท่ี 112.5 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บา้นทั้งหมด 10 หมู่บา้น (องคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองน ้าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้, ม.ป.ป.) 
 การปฏิบติังานส่วนการปกครองทอ้งท่ีมีความส าคญัอยา่งมากจึงท าใหมี้การประเมินการท างานของ
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในทุก 5 ปีต่อ 1 คร้ัง นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และจากการประเมินการท างานจึงท าให้
ทราบ ถึงประสิทธิผลการท างานของก านัน ผูใ้หญ่ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซ่ึงก าหนดการประเมินโดย
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ไดก้ าหนดเหตุท่ี ผูใ้หญ่บา้น
ต้องพน้จากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี ทั้ งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  ทั้งน้ี พระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง
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ทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 ระบุให้ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษานั้น มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดให้ราษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้า ท่ี ของผู ้ให ญ่บ้านด้วย  (ส านักการบ ริหารการปกครองท้อง ท่ี  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2559, หนา้ 1)  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยั ประสิทธิผลของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ       
ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ เพื่อน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางการเสนอแนะ เร่ืองประสิทธิผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีการปกครอง 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร 
จ.สระแกว้ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บ้าน           
ต.หนองน ้าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

สมมติฐาน 
 ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาและ รายได ้ต่างกนัมีผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต.หนองน ้าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 
 

กรอบแนวคดิการท าวจิยั 
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ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 1.ความหมายของประสิทธิผล  

อนนัท ์งามสะอาด (2551, หนา้ 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลส าเร็จของงาน
ท่ีเป็นไปตาม ความมุ่งหวงั (Purpose) ท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์(Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) และ
เป้าหมายเฉพาะ (Target) ไดแ้ก่  เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิต 
สุดทา้ยตอ้งการท่ีไดรั้บเม่ือมีการด าเนินงานเสร็จส้ินลง 16  เป้าหมายเชิงคุณภาพจะแสดงถึงคุณค่าของ
ผลผลิตท่ีไดรั้บจากการ ด าเนินงานนั้นๆ มุ่งเนน้ท่ีจุดส้ินสุดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานวา่ไดผ้ลตามท่ีตั้ง
ไว ้หรือไม่ และท่ีส าคญัตอ้งมีตวัช้ีวดั (Indicator) ท่ีชดัเจน 

วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550, หน้า 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ หรือความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วาง
ไว ้จุดส าคญัของประสิทธิผลอยูท่ี่ความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตท่ีถูกคาดหวงัตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และ
ผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน 

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผล หมายถึง ระดบัความส าเร็จของการ ด าเนินงานในการท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์แผนงาน และเป้าหมาย ของการท างาน ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์ 

2.งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563) การวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้นใน

เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบั
ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้นเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 4) เพื่อศึกษาแนวทางการในการพฒันาประสิทธิผล
การปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชาชน
ในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จ านวน 399 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น ในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบระดบัประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ี  ของก านนั
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ผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และแหล่งท่ีอยู่อาศยั พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น เขต
อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนมทั้งในภาพรวม และรายดา้น ทุกดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั 3. การมีส่วน
ร่วมของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และดา้น
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอ
ธาตุพนม จงัหวดันครพนม ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถร่วมกนัท านายประสิทธิผล
การปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนมไดร้้อยละ 49.00 ส่วนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ก านนัผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 4. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของก านัน ผูใ้หญ่บา้น เขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย 
และ ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ควรจะมีการพฒันาการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้น 
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และควรจะจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุน การปฏิบติังาน
ของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ใหเ้พียงพอ ก านนัผูใ้หญ่บา้นตอ้งเป็นผูน้ าในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในดา้นต่างๆ 
รวมทั้งการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และควรให้ความส าคญักบัการประเมินผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้น เพื่อยกระดบัการปฏิบติังานของก านัน ผูใ้หญ่บา้น โดยให้มีกลุ่มองคก์รภาค
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีมากข้ึน โดยตอ้งรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

วธีิการวจิยั 
 1. รูปแบบการวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยด าเนินการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส 
อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ประชาชน ในต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ เป็นผูก้รอกแบบสอบถามงานวิจยั เร่ือง ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ จ านวน 10 หมู่บา้น จ านวน 6,568 คน (ขอ้มูลจาก
ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2563) โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างและวิธีการ
ด าเนินการสุ่มตวัอย่างตามวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p. 127 อา้งถึงใน อรุณ           



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1065 PSPARN 2022  

จิรวฒัน์กุล, 2557, หนา้ 26) ท่ีระดบัและก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี
รวมทั้งส้ิน 377 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Taro Yamane  
 3.การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผล และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม 
วตัถุประสงค์หรือไม่จากนั้นน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และการหาความสอดคลอ้งเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ ไดค่้า IOC = 1 หรือมากกว่า 0.05 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามสอดคลอ้ง และน า
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน แลว้จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าเกบ็รวมรวบขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง 377 คน 
 4.การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ สถิติท่ีใช ้คือ ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอ ในรูปตารางพร้อม
การบรรยาย โดยจ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีจะศึกษา  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ 
ต าบลหนองน ้าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating 
scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยเรียงจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด การแปลความหมายของ
คะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑส์ าหรับวดัระดบั ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษา
ของ ต าบลหนองน ้าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โดยเอาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนเป็นตวัช้ีวดั  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบประสิทธิผล การปฏิบติัหน้าท่ีของก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน กรณีศึกษาของ ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ตาม
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ผูว้ิจยัใชส้ถิติ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 กรณีท่ีตวั แปรอิสระมี 2 กลุ่ม 
และใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีท่ีตวัแปรอิสระมีมากกว่า 2 
กลุ่ม เม่ือพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของของ LSD 
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ผลการวจิยั 
 ผลการวจัิยตามปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 277 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 73.5 เป็นเพศชาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี จ านวน 100 
คน  คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้5,001 - 10,000 
บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่   1 ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองน า้ใส อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว  ดังนี ้
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัท่ี โดยรวมและรายดา้น 

ประสิทธิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรณีศึกษาของ ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอวฒันานคร 

จังหวดัสระแก้ว 

n =  377 

 S.D. ระดบั อนัดบั 

1. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และงานตามนโยบายส าคญั   
    ของรัฐบาล 

4.23 0.476 มาก 1 

2. ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้ า 4.00 0.476 มาก 2 
3. ดา้นความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผู ้ 
    ช่วยเหลือ นายอ าเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้น 

3.77 0.432 มาก 3 

รวม 4.00 0.396 มาก  

จากตารางที่  1  พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาของ  
ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.00) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่าดา้นการปฏิบติัหน้าท่ี และงานตามนโยบายส าคญั ของ
รัฐบาล  มี ค่า เฉล่ียสูงสุด (   =4.23) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู ้น า  (  =4.00 )  
และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผูช่้วยเหลือนายอ าเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้น ( 
=3.77 ) ตามล าดบั 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองน ้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
ปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี ้
 
 

X

X

X X

X
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษา ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 

 
√ 

Sig = 0.758 

ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษา ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 
 

√ 
Sig = 0.000  

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ี
ของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษา ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ 
 

√ 

Sig = 0.031 
  

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อ ประสิทธิผลการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษา ต าบลหนองน ้ าใส 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 

  
√ 

Sig = 0.315 

ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ี
ของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษา ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 

√ 

Sig = 0.000* 
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อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส      
อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ คร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 2 ประการ ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลหนองน ้าใส อ าเภอ
วฒันานคร จังหวัดสระแก้ว 
 ด้านการปฏิบติัหน้าท่ี และงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563) ท่ีพบว่า เร่ืองประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และงานตามนโยบายส าคญั
ของรัฐบาล 
 ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้ า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของศุภิสรา 
ธารประเสริฐ (2563) ท่ีพบวา่ เร่ืองประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล 
 ด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผูช่้วยเหลือนายอ าเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บ้านใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับขอ้คน้พบของ ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563) ท่ีพบว่า เร่ือง
ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ดา้นการปฏิบติั
หนา้ท่ี และงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน           
ต.หนองน า้ใส อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 เพศ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ี
ของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้คน้พบของ ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563)  ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเม่ือจ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 
 อายุ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ี
ของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบของ ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563)  ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเม่ือ จ าแนกตามอายุ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 
 อาชีพ ประชาชนท่ีมีอาชีพ ต่างกนั จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ แตกต่างกนั สอดคลอ้ง



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1069 PSPARN 2022  

กบัขอ้คน้พบของ ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563)  ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเม่ือ จ าแนกตามอาชีพ แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 
 ระดับการศึกษา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563)  ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเม่ือ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั  
 รายได ้ประชาชนท่ีมีรายได้ ต่างกนั จะมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บ้าน กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว ไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ ศุภิสรา ธารประเสริฐ (2563)  ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเม่ือ จ าแนกตามรายได ้  
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 
 

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบของงานวจิยั  

 1. ในภาพรวมของการศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.
หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ อยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการปฏิบติั
หน้าท่ี และงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล ด้านคุณลกัษณะ ความเป็นผูน้ า ด้านความพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมในฐานะผูช่้วยเหลือนายอ าเภอและผูน้ าชุมชนใน หมู่บา้น สมควรท่ีจะไดรั้บการพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป เพื่อให้ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 
กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 2. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และงานตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล ในภาพรวมของความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันา
นคร จ.สระแกว้ อยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันา
นคร จ.สระแกว้ ควรจะมีการส่งเสริมและพฒันาประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น ต.หนอง
น ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ โดยการจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ผูใ้หญ่บา้นจดัท า
แผนปฏิบติัการในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั/ภยนัตรายมีเคร่ืองมือท่ีเพียงพอ มีการเตือนภยั และมีการ
ซกัซอ้มอยู ่เป็นประจ า   
  3. ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูน้ าในภาพรวมของความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้อยูใ่นระดบัมาก
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าก านัน ผูใ้หญ่บา้น ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ควรจะมีการ
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ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิผลการ ปฏิบัติหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บ้าน ต.หนองน ้ าใส อ.วฒันานคร             
จ.สระแกว้ โดยการจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ใหมี้การท างานการมองส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ มองส่ิงท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไ้ขอยา่งเช่ือมโยงและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมใหก้ านนัผูใ้หญ่บา้นสามารถควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นใหป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ   
 4. ดา้นความพึงพอใจต่อพฤติกรรมในฐานะผูช่้วยเหลือนายอ าเภอและผูน้ าชุมชนในหมู่บา้น ใน
ภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน 
กรณีศึกษาของ ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ อยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั สระแกว้ ควรใหค้วามส าคญักบั
การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น มีการด าเนิน นโยบาย แผนพฒันาบุคลากร ยกระดบั
การศึกษาของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ส่งเสริมให้มีกลุ่ม องคก์รภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบติัหนา้ท่ีมากข้ึน  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในระดบัอ าเภอตลอดจนถึง
ในระดบัจงัหวดั ในจงัหวดัสระแกว้  
 2. เน่ืองจากการศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของก านัน ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของต าบล
หนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เป็นเชิงปริมาณ ควรให้มี การศึกษาประสิทธิผล การปฏิบติั
หนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรณีศึกษาของ ต าบลหนองน ้ าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั สระแกว้ ในเชิง
คุณภาพต่อไป  
 3. ควรมีการแยกประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนัผูใ้หญ่บา้น เป็นแต่ละหมู่บา้น ไม่ควรน า
ผลลพัธ์ท่ีไดม้ารวมกนั เน่ืองจากประสิทธิผลการปฏิบติัหน้าท่ีของก านันผูใ้หญ่บา้น  แต่ละหมู่บา้นนั้นไม่
เหมือนกนั 
 

 
 
 
 
 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1071 PSPARN 2022  

รายการอ้างองิ 

วรัท พฤกษากลุนนัท.์ (2550). ส่ือหลายมิติแบบปรับตวั. วารสารรังสิตสารสนเทศ,  วชัริน ขวญัพะงุน้. 
(2553). ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผล.สืบคน้เม่ือ 19 ธนัวาคม  2564, เขา้ถึงไดจ้าก: 
https://www.gotoknow.org/posts/226830  

ศุภิสรา ธารประเสริฐ . (2563). ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอธาตพุนม 
จังหวัดนครพนม. นครพนม: มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. 

ส านกัการบริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2559). การประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559.ส านกังานจงัหวดัสระแกว้.  

ส านกังานจงัหวดัสระแกว้. ข้อมลูท่ัวไปจังหวัด. สืบคน้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2564, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/content/general 
ส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ี. (2563). ประวัติความเป็นมาขององค์กรปกครองท้องท่ี .สืบคน้เม่ือ 19 

ธนัวาคม 2564,เขา้ถึงไดจ้าก: https://multi.dopa.go.th/pab/info_organ/about1 
ส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง. (2559). คู่มือการปฏิบัติงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน กรมการปกครอง.2559,หนา้ 1-36. 
ส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ี. (มปป.). คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับเลือกเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

สืบคน้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2564,เขา้ถึงไดจ้าก:https://multi.dopa.go.th/pab/info_organ/about1 
ส านกับริหารการปกครองส่วนทอ้งท่ี. (2559). ส านักบริหารการปกครองส่วนท้องท่ี. สืบคน้เม่ือ 19 
 ธนัวาคม 2564,เขา้ถึงไดจ้าdhttps://multi.dopa.go.th/pab/info_organ/about8/topic34 
ส านกับริหารงานส่วนทอ้งท่ี. (2556). พระราชบัญญติัลกัษณะปกครองท้องท่ี พทุธศักราช 2457  

(แก้ไขล่าสุด) .สืบคน้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2564,เขา้ถึงไดจ้ากhttps://multi.dopa.go.th/pab/ 
info_organ/about8/topic34 

อรุณ จิรวฒันก์ลุ. (2557). สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม. กรุงเทพมหานคร: วิทยพฒัน. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้าใส อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้. (ม.ป.ป.). ข้อมลูต าบลหนองน า้

ใส. สืบคน้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2564,เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.nong-namsai.go.th/ 
อนนัท ์งามสะอาด . (2551). การพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลยัเทคเดชอุดมด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ.์ 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1072 PSPARN 2022 

ธรรมาภบิาลในการปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณศึีกษา : เทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 

Good Governance towards the Duty Performance of the Organization Local  
การจัดการการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน 

อ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 
Ecotourism Management of Klongdaen Community, 

Ranod District, Songkhla Province 
 

ธาริกานต ์ธนญัชยะกลุ (Tharikarn Thananchayakul)1, อคัรวินท ์ศาสนพิทกัษ ์(Akarawin Sasanapitak)2 

อาภาภรณ์ สุขหอม (Arpaporn Sookhom)3 

1อาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
2อาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

3อาจารย ์ส านกัวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
Email: tharikarn@aru.ac.th, Email: akarawins@gmail.com, Email: arpaporn.so@wu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ และกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และ
ปัจจยัความส าเร็จในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ประกอบดว้ย (1) กลุ่มนกัท่องเท่ียวของชุมชนคลองแดน 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  (2) กลุ่มผูบ้ริหาร/คณะกรรมการ และพ่อคา้แม่คา้ของชุมชนคลองแดน อ าเภอ
ระโนด จงัหวดัสงขลา  และ (3) กลุ่มนกัวิชาการและตวัแทนหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลา 
 ผลการศึกษา พบว่า บริบทของชุมชนคลองแดนเอ้ือต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชน โดยมีรูปแบบท่ีเรียกว่า “The Three Steps in the  Eco Tourism Management of the Best Practice 
Community” ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 1) บนัไดขั้นแรก : Community Based Tourism : CBT ประกอบดว้ย (1) 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม (Natural Resources and Culture) (2) ดา้นองคก์รชุมชน 
(Community Organization) (3) ดา้นการจดัการ (Management) และ (4) ดา้นการเรียนรู้ (Learning)  2) บนัได
ขั้นท่ี 2 : 7 Greens ประกอบดว้ย (1) Green Hearts (2) Green Communities (3) Green Attractions (4) Green 

mailto:tharikarn@aru.ac.th
mailto:akarawins@gmail.com
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Activities (5) Green Logistics (6) Green Services and (7) Green Plus และ 3) บนัไดขั้นท่ี 3 : Profit RBG-P-
C Concept ประกอบไปดว้ย (1) Return of Profit to Community การน าผลก าไรตอบแทนชุมชน (2) Bring 
Profit to Take Care of Community การน าผลก าไรมาดูแลชุมชน และ (3) Giving Profit Back to the 
Community การคืนผลก าไรสู่ชุมชน ผลการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้การจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนตน้แบบ
ประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นผูน้ า (2) ปัจจยัดา้นโครงสร้างและกระบวนการท างาน (3) 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม และ (4) ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 
 

ค าส าคญั : การจดัการการท่องเท่ียวชุมชน, การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ,์ การท่องเท่ียวสีเขียว 
 

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 
 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1074 PSPARN 2022 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามติด
อนัดบัตน้ ๆ ของโลก ท าใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทยตอ้งการสัมผสัธรรมชาติท่ีงดงาม 
สัมผสัประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามท่ีสั่งสมมาหลายชัว่อายุคน ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดรายไดห้มุนเวียนนบัแสนลา้นบาทในแต่ละปี (วชิรญาณ์ 
วีรประพนัธ์, 2551 :1) แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกตอ้งใชม้าตรการจ ากดัการเดินทาง (Travel restriction) เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ โดย
องคก์ารท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ไดร้ะบุว่า จุดหมายปลายทางทัว่โลกเร่ิมใชม้าตรการจ ากดัการเดินทางมา
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 ท่ีผา่นมา และในเดือนเมษายนปีเดียวกนั มีจุดหมายปลายทางทัว่โลกถึงร้อยละ 
96 ท่ีใชม้าตรการจ ากดัในการเดินทางเพื่อสร้างความมัน่คงทางสุขภาพในประเทศของตน (World Tourism 
Organization, 2021, p.9) ซ่ึงประเทศท่ีใชม้าตรการจ ากดัการเดินทางดงักล่าวน้ีหลายประเทศเป็นกลุ่ม
นักท่องเท่ียวหลกัของประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมทั้งการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยก็ลดน้อยลงไปมาก 
(Vithayaporn, 2021, pp. 42-47) อยา่งไรก็ตามหลงัจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเปิดประเทศเม่ือเดือนกรกฎาคม 
ปี 2563 พร้อมทั้งไดน้ ามาตรการต่าง ๆ มาใชเ้พื่อกระตุน้การท่องเท่ียวให้ฟ้ืนตวั (Pongsakornrungsilp, 
Pongsakornrungsilp, Kumar, Maswongssa, 2021, pp. 12-14) โดยหน่ึงในมาตรการส าคญัท่ีน ามาใชคื้อ การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (World Tourism Organization, 2021, pp.16-17) ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
หรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์น้ี เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
เอกลกัษณ์ และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัใน
การสร้างจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืนระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวและ
นกัท่องเท่ียว ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื  
จงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามและไดรั้บความ
นิยมจากนกัท่องเท่ียวไม่นอ้ยกว่าจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยมีชุมชนตน้แบบท่ีมีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ของชุมชนท่ีสอดรับกบันโยบายการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของภาครัฐ คือ ชุมชนคลองแดน 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ชุมชนดงักล่าวมีการจดัการท่องเท่ียวประเภทตลาดน ้ า ท่ีบริเวณคลองแดนซ่ึง
กั้นระหว่างอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา และอ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ตลาดน ้ าแห่งน้ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงศิลปวฒันธรรมของชาวปักษใ์ตไ้ดอ้ยา่งเขม้แขง็ (ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย ,์ ทศันาวดี 
แกว้สนิท และ กรกฎ จ าเนียร, 2560, 78) โดยเป้าหมายส าคญัในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน คือ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน ซ่ึงจากความเป็นมาและ
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ความส าคญัของปัญหาตามท่ีไดน้ าเสนอมาทั้งหมดขา้งตน้ จึงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัและน่าสนใจว่า 
ชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา มีรูปแบบและกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ของชุมชนอย่างไร และมีปัจจัยความส าเร็จอะไรบ้าง ท่ีได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนแห่งน้ี  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
             1. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน 
คลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
       2. เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั  
            จากขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม คณะวิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
การวิจยั ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
             การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คณะวิจยัได้มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจยั และเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีวรรณกรรมในส่วนของแนวคิด 
ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
            1. แนวคดิ 7 Greens 
              แนวคิดการท่องเท่ียวสีเขียว (Lee, Honda, Ren & Lo, 2016, p. 2) เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการ
พฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงองคป์ระกอบของกิจกรรมการท่องเท่ียวสีเขียว ไดแ้ก่ (1) 
การด าเนินกิจกรรมใหอ้ยูใ่นขอบเขตศกัยภาพของแหล่งพื้นท่ีธรรมชาติ ชุมชน วฒันธรรม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชุมชน (2) การตระหนกัในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต และ (4) การ
ประสานความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ดา้นการคงอยูข่องสงัคม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
            แนวคิด 7 Greens การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดน้ าแนวคิด 7 Green มาใชพ้ฒันาการท่องเท่ียวสี
เขียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย (Tourism Promotion Division, Tourism Authority of 
Thailand, 2012, online) ซ่ึงแนวคิด 7 Green ประกอบดว้ย (1) Green Heart: เท่ียวดว้ยใจคิดเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (2) Green Logistics: เท่ียวใกลไ้กล เลือกใชพ้ลงังานสะอาด (3) Green Attraction: แหล่ง
ท่องเท่ียวสีเขียว (4) Green Community: ชุมชนสีเขียว (5) Green Activity: กิจกรรมท่องเท่ียวเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (6) Green Service: จดัการธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ (7) Green Plus: จิตอาสาเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม  
             2. แนวคดิการท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community–Based Tourism: CBT) 
             การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community–Based Tourism: CBT) (Nitikasetsoontorn, 2015, pp. 31-32) 
มีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
                  2.1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม (Natural Resources and Culture) (Udomsilp, 
2013, pp. 145-146) ประกอบดว้ย (1) ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ วิถีการผลิตท่ีพึ่งพา 
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อย่างย ัง่ยืน (2) ชุมชนมีวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 
                  2.2) ดา้นองคก์รชุมชน (Community Organization) (สุดถนอม ตนัเจริญ, 2560, 37) 
ประกอบดว้ย (1) ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเขา้ใจกนั (2) ชุมชนมีปราชญ์หรือผูมี้ความรู้ และทกัษะในเร่ือง      
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย และ (3) ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 
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                  2.3) ดา้นการจดัการ (Management) (Maraphot, Wongsophanakul, Thammikanan, 
Khotrwongsa, Soomboon, Suphapha & Kaenuan, 2018, p. 79) ประกอบดว้ย (1) ชุมชนมีกฎ-กติกาในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเท่ียว (2) ชุมชนมีองคก์รหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการ
ท่องเท่ียวและสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกับการพฒันาชุมชนโดยรวมได้ (3) ชุมชนมีการกระจาย
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และ (4) ชุมชนมีระบบจดัการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบา้นกบัผูม้า
เยอืน 
                  2.4) ดา้นการเรียนรู้ (Learning) (Maneerot, 2017, pp. 31-32) ประกอบดว้ย (1) ชุมชนมี
ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างการรับรู้ และความเขา้ใจในวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง (2) ชุมชนมีระบบจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบา้นกบัผูม้าเยอืน และ (3) ชุมชนมี
การสร้างจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยอืน            
 

วธีิการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการวิจยั ดงัน้ี 

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
      1.1 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ส าหรับการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม 
          1) กลุ่มนักท่องเท่ียวของตลาดน ้ าคลองแดน ชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา  จ านวน 10 คน          
                      2) กลุ่มผูบ้ริหาร/คณะกรรมการ และพ่อคา้แม่คา้ในตลาดน ้ าคลองแดน ชุมชน
คลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  จ านวน 10 คน                   
           3) กลุ่มนักวิชาการดา้นการท่องเท่ียวและตวัแทนหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัสงขลา จ านวน 5 คน 
 2. พืน้ทีศึ่กษาวิจัย 
      พื้นท่ีศึกษาวิจยั คือ ตลาดน ้าคลองแดน ชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
      3.1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัและสร้าง
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
                 3.2 น าแนวค าถามท่ีไดไ้ปท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญั  
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              4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี (1) การจ าแนกประเภท (Typological Analysis)  (2) การวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Componential Analysis) และ (3) การวิเคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) 
 

ผลการศึกษา 
1. รูปแบบและกระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา  
     จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบและกระบวนการการจัดการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษข์องชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา มีรูปแบบและกระบวนการจดัการการท่องเท่ียว 
ดงัน้ี 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของชุมชนตามแนว

ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

(CBT) 

การจัดการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

ของชุมชนตามแนวทาง 7 

Greens 

การจัดสรรผลก าไรจากการ

ท่องเที่ยวคืนกลบัสู่ชุมชนตาม

แนวทาง Profit RBG-P-C 

Concept 

โครงสร้างของ 

การจัดการการท่องเที่ยว

ของชุมชน 

1. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมชุมชนมีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
และวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์มาใชใ้นการจดัการ
การท่องเท่ียวของชุมชน 
2. ดา้นองคก์รชุมชน ชุมชนมี
ระบบสงัคมท่ีเขา้ใจกนั มี
ปราชญชุ์มชนท่ีมีความรู้ 
ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความรู้สึก
เป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการท่องเท่ียวของ
ชุมชน 
3. ดา้นการจดัการ ชุมชนมีกฎ-
กติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และการท่องเท่ียว มี
การกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็น
ธรรม และมีการจดัตั้งกองทุนท่ี

1. Green Hearts ชุมชนเร่ิมตน้
จากการท าใหค้นในชุมชนมี
ความเขา้ใจ ตระหนกั และให้
ความส าคญักบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. Green Communities มีการ
สร้างกฎ กติกา และแนวปฏิบติั
ส าหรับผูป้ระกอบการและ
นกัท่องเท่ียวใหเ้ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
3. Green Attractions  
น าทรัพยากรธรรมชาติ วถีิชีวติ 
วฒันธรรม  
และประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชาว 
ปักษใ์ตม้าเป็นจุดขาย 
4. Green Activities 
ออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว

1. Return of Profit to 
Community มีการน าผลก าไร
มาสร้างส่ิงสาธารณะประโยชน์
ในชุมชน 
2. Bring Profit to Take Care of 
Community มีการน าผลก าไร
มาจดัสวสัดิการใหแ้ก่คน
ยากจน และเป็นทุนการศึกษา
ใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลน 
3. Giving Profit Back to the 
Community มีการน าผลก าไร
ตอบแทนกลบัคืนสู่ชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ สนบัสนุน
กิจกรรมดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

1. People ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การด าเนินการ 
และก ากบัดูแลและ
พฒันาการท่องเท่ียวของ
ชุมชน 
2. Planet ชุมชนมีการ
ก าหนดแนวทางจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยท่ีคุม้ค่า และ
ร่วมมือกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้หลู้กหลาน 
3. Passion ชุมชนมี
กระบวนการสร้างศรัทธา 
เพื่อปลูกฝังความเช่ือและ
ปรับเปล่ียนทศันคติใหเ้กิด
ศรัทธาต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของชุมชนตามแนว

ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

(CBT) 

การจัดการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

ของชุมชนตามแนวทาง 7 

Greens 

การจัดสรรผลก าไรจากการ

ท่องเที่ยวคืนกลบัสู่ชุมชนตาม

แนวทาง Profit RBG-P-C 

Concept 

โครงสร้างของ 

การจัดการการท่องเที่ยว

ของชุมชน 

เอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน 
4) ดา้นการเรียนรู้ ชุมชนมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้าง
การรับรู้และความเขา้ใจในวถีิ
ชีวติและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง มี
ระบบจดัการใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ระหวา่ง
ชาวบา้นกบัผูม้าเยอืน และมีการ
สร้างจิตส านึกเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
5. Green Logistics  
มีการวางแผนการสัญจรบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีให้
ความส าคญักบัการประหยดั
พลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
6. Green Services  
มีการจดัการท่ีค านึงถึง คุณภาพ
การใหบ้ริการ 
ท่ีดี เพือ่สร้างความประทบัใจ
แก่นกัท่องเท่ียว 
7. Green Plus  
ผูน้ าและสมาชิกในชุมชนไดมี้
ขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีจะจดัการการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบตลาดน ้าท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4. Profit ชุมชนไดน้ า
กระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชนเขา้มาใชใ้นการ
จดัสรรผลก าไรจากการ
จดัการการท่องเท่ียวเพื่อน า
กลบัมาดูแลคนในชุมชน
อยา่งทัว่ถึงและยติุธรรม  

  
 จากรูปแบบและกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา คณะวิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษารูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวไดใ้น
รูปแบบ “The Three Steps in the Ecotourism Management of the Best Practice Community” โดยมีลกัษณะ
เป็นขั้นบนัได 3 ขั้น ประกอบดว้ย บนัไดขั้นแรก : Community Based Tourism : CBT บนัไดขั้นท่ี 2 : 7 
Greens บนัไดขั้นท่ี 3 : Profit RBG-P-C Concept และเสริมดว้ยโครงสร้าง 4P  ดงัน้ี 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1080 PSPARN 2022 

 
2. ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา 
 จากการศึกษาวิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีท าให้การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน
คลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นผูน้ า ชุมชนมีผูน้ าท่ีเขา้ใจในบริบทของชุมชน รู้จกัทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นอย่างดี มีความรู้
เขา้ใจในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีความมุ่งมัน่ เสียสละ มีความ
ซ่ือสัตย ์และมีจิตสาธารณะ ปัจจยัดา้นโครงสร้างและกระบวนการท างาน  ชุมชนมีกระบวนการจดัการการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ มีการวางแผน มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการบริหารงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการ  มีการก าหนดกฎ ระ เ บียบ และแนวปฏิบัติ ท่ีชัด เจน และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ชุมชนมีการท างานเป็นทีม มีการจดัประชุมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหทุ้กคนไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ชุมชนมีหน่วยงานเครือข่ายท่ีเขา้มาช่วยถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการด าเนินกิจกรรมและการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน  
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อภปิรายผล 
 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเ ท่ียวเ ชิงอนุ รักษ์ของชุมชนคลองแดน อ า เภอ 
ระโนด จงัหวดัสงขลาในคร้ังน้ี ไดข้อ้คน้พบรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเรียกว่า “The Three Steps in 
the Ecotourism Management of Best Practice Community” ซ่ึงเป็นรูปแบบบนัได 3 ขั้น บนัไดขั้นแรก คือ 
Community Based Tourism : CBT เป็นกระบวนการท่ีประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนย่อย ไดแ้ก่ (1) 
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม (2) องคก์รชุมชน) (3) การจดัการ  และ (4) การเรียนรู้ ผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tungseng, Madhyamapurush & Sreesoompong (2015, pp. 171-172) 
เร่ือง Knowledge Management Model for Community Based Tourism of Satun Community Based 
Tourism Network, Thailand ท่ีมีขอ้คน้พบว่า องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวชุมชนของจงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย (1) ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม (2) องคก์รชุมชน (3) 
การจดัการ และ (4) การเรียนรู้ 
                   ผลการศึกษาองคป์ระกอบของบนัไดขั้นท่ี 2 ของรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
ชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา คือ 7 Greens สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริภทัร์ โชติช่วง, 
นนทิภคั เพียรโรจน์, ณัฐมน ราชรักษ,์ และ วีรศกัด์ิ คงฤทธ์ิ (2561, น.132) เร่ือง ทศันคติดา้น 7 Greens ท่ีมี
ผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในเกาะสมุย ท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว
ของเกาะสมุยยงัคงมีความเป็นธรรมชาติอยู ่และเพื่อใหเ้กาะสมุยยงัคงเป็นเกาะท่ีมีความสมบูรณ์นั้นจะตอ้งมี
การร่วมมือกนัทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเพื่อน าหลกั 7 Greens เขา้มาใชใ้นการจดัการการท่องเท่ียว  
                 ผลการศึกษาองคป์ระกอบบนัไดขั้นท่ี 3 ของรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
ชุมชนคลองแดน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา คือ Profit RBG-P-C Concept สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Kallayanamitra & Buddhawongsa (2014, p. 100) เร่ือง Sustainability of Community-based Tourism: 
Comparison of Mae Kam Pong Village in Chiang Mai Province and Ta Pa Pao Village in Lamphun 
Province ท่ีพบวา่ การจดัการการท่องเท่ียวชุมชนในทั้ง 2 พื้นท่ีศึกษา ท าใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนมีความมัน่คง
เพิ่มข้ึน รวมทั้ งยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจากการ
ท่องเท่ียวชุมชนสีเขียวเป็นการท่องเท่ียวประเภทท่ีสร้างผลกระทบทางลบให้เกิดข้ึนแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนนอ้ยมาก ท าใหร้ายไดแ้ละ
ผลประโยชน์สามารถน ามาจดัสรรใหแ้ก่ทุกคนในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว รวมถึงการ
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น ามาจัดสวสัดิการและส่ิงสาธารณประโยชน์ได้เต็มท่ี โดยไม่ต้องน าไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว   
                  ส่วนผลการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนคลองแดน อ าเภอ
ระโนด จังหวดัสงขลา ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผูน้ าสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Kampetch & Jitpakdee (2019, pp. 116-117) เร่ือง The Potential for Key Success of Community-Based 
Tourism Sustainability: Case Study Baan Rim Klong Homestay, Samut Songkram, Thailand ท่ีพบว่า 
ปัจจยัดา้นผูน้ าหน่ึงในปัจจยัความส าเร็จของการท่องเท่ียวชุมชนแบบยัง่ยืนของบา้นริมคลองโฮมสเตย ์ทั้งน้ี 
หากไม่มีผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูช้ี้น า การท่องเท่ียวของชุมชนจะประสบความส าเร็จไดย้าก ซ่ึงการ
ท่ีชุมชนทุกชุมชนมีปัจจยัดา้นผูน้ าเป็นปัจจยัท่ีท าให้การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ระสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากผูน้ าถือเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัในส่วนท่ีเรียกว่า People ของบนัได 3 ขั้นใน The Three Steps in 
the Ecotourism Management of the Best Practice Community  
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
             ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          (1) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรร่วมกนัจดัท าและขบัเคล่ือน
นโยบายการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม แก่ชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในช่วงหลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 (2) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรเร่งจดัท าแผนการขบัเคล่ือนการขยายผลการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนในรูปแบบ The Three 
Steps in the Ecotourism Management of the Best Practice Community จากชุมชนตน้แบบไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 
ท่ีมีศกัยภาพ 

(3) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรน าเอาปัจจยัความส าเร็จในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนตน้แบบ มาใชใ้นการ
จดัท าแผนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ าหรับชุมชนท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งการน าเอาปัจจยัทั้งหมดไป
พฒันาเป็นกลไกขบัเคล่ือนแผนการจดัการการท่องเท่ียว  
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ข้อเสนอแนะปฏิบัติการ 
(1) ชุมชนท่ีตอ้งการน าเอาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษรู์ปแบบ “The Three Steps in the 

Ecotourism Management of the Best Practice Community” ไปด าเนินการในชุมชน ควรมีขั้นตอนดงัน้ี 
(1.1) เร่ิมตน้จากบนัไดขั้นแรก คือ Community Based Tourism : CBT ซ่ึงเป็นการวาง 

พื้นฐานการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน  
                              (1.2) การใช ้ 7 Greens ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเนน้การ
สร้างความสมดุลระหวา่งการท่องเท่ียวชุมชนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื  
                              (1.3) ชุมชนท่ีมีการวางพื้นฐานในสองขั้นตอนแรกอย่างมัน่คงแลว้ สามารถขยบัข้ึนสู่
บนัไดขั้นท่ี 3 คือ Profit RBG-P-C Concept ซ่ึงเป็นการจดัสรรผลก าไรจากการจดัการการท่องเท่ียวคืนกลบัสู่
ชุมชน  

(2) ชุมชนท่ีน าเอาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนไปขยายผล ควรมีการพฒันากลไก
การขบัเคล่ือนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนใน 4 ดา้นประกอบดว้ย People การสร้างความ
ร่วมมือจากประชาชน Planet การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวอย่างคุม้ค่าม 
Passion การสร้างศรัทธาจากชุมชนและในทุกภาคส่วน และ Profit การจดัสรรผลก าไรจากการท่องเท่ียว
กลบัมาดูแลคนในชุมชนอยา่งทัว่ถึงและยติุธรรม  
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บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว และ 2) เพื่อ
ศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการ
วิจยัเอกสาร โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ 
ขอ้มูลทางวิชาการท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เน้ือความ (Textual Analysis)    
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบ
สอดคลอ้งกบัแนวคิด FASTER” Government โดย 1) ดา้น Flat Government โฆษกท าเนียบขาวมีต าแหน่ง
เทียบเท่ากบัรัฐมนตรี ไม่มีหน่วยงานระดบักรมอยู่ในสังกดั ใชว้ิธีการคดัเลือกจากประธานาธิบดี 2) ดา้น 
Agile การด าเนินงานข้ึนตรงกบัประธานาธิบดี ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการด าเนินงานทั้งหมดของ
โฆษกท าเนียบขาว 3) ดา้น Streamlined แบ่งการท างานเป็น 2 หนา้ท่ีหลกั ประกอบดว้ย (1) การท างานหนา้
ฉาก และ (2) การท างานหลงัฉาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 4) ดา้น Tech-enabled and Tech-savvy มี
การจดัท าเวบ็ไซตท์ าเนียบขาวเพื่อใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และมีระบบการส่งขอ้มูลข่าวสารมลัติมีเดียเขา้
มาช่วยในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 5) ดา้น Ethical Standards โฆษกท าเนียบขาวจะไม่น าเสนอความคิด

mailto:dr.phukit@hotmail.com2


บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1086 PSPARN 2022 

ส่วนตนในการจดัท าขอ้มูลหรือสรุปขอ้มูลใหแ้ก่ประธานาธิบดี และ 6) ดา้น Reinventing มีการปรับรูปแบบ
การท างานเป็นเชิงรุกมากข้ึน เนน้การท างานท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ส่วนความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษก
ท าเนียบขาวท่ีท าให้โฆษกท าเนียบขาวไดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจจากส่ือมวลชนและประชาชน 
ประกอบดว้ย การมีการส่ือสารท่ีดีตามหลกัองคป์ระกอบการส่ือสาร SMCR ท่ีไดใ้ห้ความส าคญัตั้งแต่ 1) 
แหล่งข่าวสาร (S) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ 2) สาร (M) มีการน าเสนอข่าวสารท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเชิงประจกัษ ์แบบตรงไปตรงมาดว้ยรูปแบบท่ี
เขา้ใจง่าย 3) ส่ือหรือช่องทาง (C) มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ถึง
ประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั และ 4) ผูรั้บสาร (R) เป็นการใหค้วามส าคญั และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูรั้บสารทุกกลุ่ม รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง    
 

ค าส าคญั: รูปแบบการด าเนินงานของโฆษก   ความส าเร็จในการด าเนินงาน โฆษกท าเนียบขาว 
 

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   
 

บทน า 
 ปัจจุบนัสงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง
ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้นานาอารยประเทศตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี การจะให้ประชาชนในประเทศสามารถปรับตวัให้ทนัต่อการ
ด าเนินงานของรัฐบาลการส่ือสารถือวา่เป็นเร่ืองส าคญั เพราะประเทศถือวา่เป็นบา้นหลงัใหญ่ การส่ือสารกบั
สมาชิกในบา้นซ่ึงก็คือประชาชนถือว่าเป็นการสร้างรากฐานความมัน่คงให้กบัประเทศ เพราะประชาชน
จะตอ้งรับรู้และเขา้ใจความจ าเป็นในการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาล อนัจะน ามาซ่ึงความเช่ือมัน่ ศรัทธา 
และสร้างความร่วมมือในการพร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ 
 หน่วยงานท่ีถือว่าเป็นหวัใจหลกัและมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาลให้แก่ประชาชาชานไดท้ราบและเกิดความเขา้ใจ คือ ส านกังานโฆษก ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นโยบาย และผลการด าเนินงานของ
รัฐบาลใหป้ระชาชน ส่ือมวลชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  (Google Arts & Culture, 
n.d.) ทั้งน้ี ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของรัฐบาล เพื่อจะไดต้รวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลได้ โดยการท างานของส านักงานโฆษกประเทศหน่ึงท่ีจดัไดว้่ามีช่ือเสียงและไดรั้บการ
ยอมรับประเทศหน่ึง คือ โฆษกของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า โฆษกท าเนียบขาว มีสถานะเป็น
ขา้ราชการระดบัอาวุโสของท าเนียบ รับผิดชอบการท างานในการเผยแพร่ขอ้มูล ท าหนา้ท่ีเป็นโฆษกให้กบั
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ฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองเก่ียวกบัประธานาธิบดี ท่ีปรึกษาอาวุโส และผูบ้ริหาร 
รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบนัผูด้  ารงต าแหน่งโฆษกประจ าท าเนียบขาว คือ Jennifer Rene Psaki ซ่ึง
ไดรั้บการแต่งตั้งจากนาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบนั (White House Spokesperson, 
n.d.) การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาวในปัจจุบนัมีการด าเนินงานท่ีปรับเปล่ียนไปจากสมยัของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ ท่ีส่วนใหญ่นายทรัมป์จะเป็นผูส่ื้อสารโดยตรงกบัประชาชน ซ่ึงหลายคร้ังท าใหข้อ้มูลท่ี
ส่ือสารออกไปไม่เหมาะสม และสร้างความวิตกกงัวลใหแ้ก่ประชาชน เม่ือเขา้สู่ยคุของนายโจ ไบเดน จึงได้
น าแนวทางการท างานของส านกังานโฆษกท าเนียบขาวในยุคของประธานาธิบดีบารัค โอบามา กลบัมาใช้
ในการท างานเพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีดี และสร้างความเช่ือมัน่ให้กลบัคืนมาสู่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกคร้ัง 
ซ่ึงเห็นไดว้า่ปัจจุบนัโฆษกท าเนียบขาวไดมี้บทบาทส าคญัต่อการเป็นตวัแทนของประธานาธิบดี และรัฐบาล
ของสหรัฐอเมริกาในการส่ือสารขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ และตรงประเด็น 
รวมทั้งมีช่องทางการส่ือสารขอ้มูลท่ีหลากหลายช่องทางเขา้ถึงกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ซ่ึงสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชนในเทศเพิ่มมากข้ึน 
                จากความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษารูปแบบการด าเนินงาน
การส่ือสารของโฆษกท าเนียบขาวมีกระบวนการด าเนินการอย่างไร และมีความส าเร็จในการด าเนินการ
อยา่งไร เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทาการด าเนินงานของส านกังานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยต่อไป 
 

วตัถุประสงค์   
               1. เพือ่ศึกษารูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา  
               2. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

กรอบแนวคดิ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม น ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม   
 1. แนวคดิการปรับรูปแบบ FASTER Government    

ศาสตราจารย ์Rosabeth Moss Kanter แห่ง Harvard Business School ไดพู้ดถึงองคก์รท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงไดดี้ไวใ้นหนงัสือ When Giants Learn to 
Dance: Mastering the Challenge of Strategy, Management, and Careers ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ว่าองคก์รแบบน้ี
จะตอ้งมีคุณลกัษณะ 4 ประการ เรียกว่า 4 F’s ดงัต่อไปน้ี  (World Economic Forum Global Agenda Report, 
2011) 

Fast : ตอ้งมีความรวดเร็ว เคล่ือนไหวอย่างถูกจงัหวะ และมีการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ จาก
ส่ิงแวดลอ้ม    
 Flexible : ตอ้งมีการคน้หาแนวทางส าหรับการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง สร้างองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียน ความรู้และความคิด มีการประสานสัมพนัธ์ (Collaborate) ระหว่าง หน่วยงาน
ภายในเพื่อสร้างพลงัร่วม (Synergy) โดยส่งเสริมใหมี้การท างานขา้มฝ่ายหรือมีโครงการร่วมกนั    

Focused : ตอ้งมีการลงทุนในทกัษะและสมรรถนะหลกั ท่ีส าคญัขององคก์รและแสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ ท่ีจะน าทกัษะและสมรรถนะดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ือง    

Friendly : มีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อสร้างพลงัร่วมตลอดทั้งสายห่วงโซ่คุณค่า และเนน้การสร้าง 
ความสัมพนัธ์ระยะยาว   
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 ศาสตราจารย ์Rosabeth Moss Kantor ไดใ้ห้ความส าคญักบั “การใชก้ลยุทธ์ดา้นคน” เพื่อ 
"เปล่ียนแปลงองคก์ร" โดยเพิ่ม F ตวัท่ีห้า คือ Fun โดยระบุว่า “ความสนุก” เป็นปัจจยัท่ีจะส่งเสริมให้
พนกังานสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ร    

อยา่งไรกต็ามจากหลกัคิด 4 F’s น าไปสู่แนวคิดการปรับตวัขององคก์รภาครัฐ โดยใชแ้นวคิด FAST 
ในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการในศตวรรษท่ี 21 แนวคิด FAST ของ World 
Economic Forum ไดเ้พิ่มเติมมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม (Ethics) และการสร้างตวัตนใหม่ (Reinvention) 
และพฒันาสู่ FASTER Government (World Economic Forum Global Agenda Report, 2011) ดงัน้ี  
                   1) Flat Government คือ การปฏิบติังานแนวราบ และลดช่วงชั้นการบงัคบับญัชา เป็นการลด
ระยะห่างระหวา่งภาครัฐกบัประชาชนในการท างาน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  
                   2) Agile คือ ปฏิบติังานดว้ยความคล่องตวัและรวดเร็ว ซ่ึงจะตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของประชาชนผูรั้บบริการ  
                   3) Streamlined คือ ปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเนน้การลดจ านวน
เจา้หนา้ท่ีของรัฐลง แต่ยงัคงรักษาระดบัของการใหบ้ริการ   
                   4) Tech - enabled and Tech - savvy คือ จะตอ้งน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเตม็ท่ี  
โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรมีขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    
                  5) Ethical Standards คือ มาตรฐานทางจริยธรรม เจา้หนา้ท่ีรัฐจ าเป็นตอ้งรักษาจริยธรรม ปฏิบติั
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้ งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ค  านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั    
                   6) Reinventing คือ การสร้างตวัตนข้ึนมาใหม่ จ าเป็นตอ้งปรับตวัตลอดเวลา เพื่อให้ทนัต่อการ 
เปล่ียนแปลงในอนาคต     

2. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสาร  
             เกรียงศกัด์ิ  เจดียแ์ปง (2551) ได้กล่าวเก่ียวกับองค์ประกอบของการส่ือสาร นิยมเรียกกันตาม
ตวัอกัษรว่า S-M-C-R ซ่ึงเป็นแนวคิดของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีผูส่้งสารจะ
ส่งสารอย่างไร และผูรั้บจะรับ แปลความหมาย และมีการโตต้อบกบัสารนั้นอย่าง ทฤษฎี SMCR (Berlo, 
David K.,1960) ประกอบดว้ย 
  S     หมายถึง    Source (แหล่งข่าวสาร)  
       M    หมายถึง    Message (ข่าวสาร) 
       C    หมายถึง    Channel (ช่องการส่ือสาร)  
       R    หมายถึง    Receiver (ผูรั้บสาร) 
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ทศันีย์ กระต่ายอินทร์ และสุภิต อนุศาสตร์ (2551) ได้กล่าวว่า การส่ือสารจะเกิดข้ึนได้เม่ือมี
องคป์ระกอบดงัน้ี  

1) ผูส่้งสาร (sender) คือ บุคคลท่ีเร่ิมตน้สร้างสารและส่งสารไปยงัผูอ่ื้น โดยใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือผู ้
ส่งสารในฐานะผูเ้ร่ิมตน้การส่ือสารจะส่งสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  
                        1.1) เป็นผูมี้เจตนาแน่ชดัท่ีจะใหผู้อ่ื้นรับรู้ความประสงคข์องตน  
           1.2) เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีจะส่ือสารเพียงพอ  
           1.3) เป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ  
        1.4) เป็นผูมี้ความพยายามท่ีจะเขา้ใจความสามารถและความพร้อมของผูรั้บสาร  
           1.5) เป็นผูรู้้จกัใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอสาร            

2) สาร (message) เร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถ
ท าใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัได ้“สาร” ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี  
                         2.1) รหัสของสาร คือ ภาษาสัญลกัษณ์หรือสัญญาณท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนเพื่อแทนความคิด เช่น 
ชา้ง คือ สัตวส่ี์เทา้ชนิดหน่ึง มีงวงมีงา ตวัโตวา่สตัวส่ี์เทา้ทั้งปวง หรือเสือ คือ สตัวป่์าส่ีเทา้รูปร่าง คลา้ยแมว  
ดุร้าย ชอบกินสตัวอ่ื์นเป็นอาหาร มีหลายชนิด  
                         2.2) เน้ือหาของสาร จะครอบคลุมความรู้ ความคิดและประสบการณ์ท่ีมนุษย์ต้องการ
ถ่ายทอด แลกเปล่ียน เพื่อความเขา้ใจร่วมกนั   
                         2.3) การจดัสาร คือ รูปแบบวิธีการในการน ารหัสสารมาเรียบเรียงเพื่อให้ไดใ้จความตาม
เน้ือหาท่ีตอ้งการ เป็นสารท่ีไดรั้บการจดัอย่างดีทั้งในดา้นการเรียบเรียง การล าดบัความยากง่าย ตลอดจน
รูปแบบและการใชภ้าษาท่ีดี   

3) ส่ือหรือช่องทาง (media or channel) เป็นองคป์ระกอบส าคญัอีกประการหน่ึงในการส่ือสาร ผูส่้ง
สารตอ้งอาศยัส่ือหรือช่องทางท าหนา้ท่ีน าสารไปสู่ผูรั้บสาร 
   4) ผูรั้บสาร (receiver) ผูรั้บสารท่ีดีควรท าหนา้ท่ีตามบทบาทของตนเองและควรพฒันาตนเองให้มี
คุณสมบติัดงัน้ี  
                        4.1) เป็นผูท่ี้มีเจตนาแน่ชดัและกระตือรือร้นท่ีจะรับสาร  
            4.2) เป็นผูพ้ยายามรับรู้เร่ืองราวข่าวสารต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  
            4.3) เป็นผูท่ี้มีความไหวรู้สึกรวดเร็ว และถูกตอ้ง  
                        4.4) เป็นผูท่ี้มีสมาธิ สามารถบงัคบัใจใหใ้หอ้ยูท่ี่เร่ืองราวท่ีก าลงัส่ือสาร 
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วธีิวจิยั    
 1. ประเภทการวจิัย    
       การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสาร ปฐมภูมิ 
(Primary Sources) ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดด้ าเนินการศึกษาจาก
เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั บทความทางวิชาการต่าง ๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงขอ้มูล
ทางวิชาการท่ีได้จากการสืบคน้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือทางเว็บไซต์ต่าง ๆ และเอกสารทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเนน้การวิเคราะห์เก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีเป็นรูปแบบท่ีดีและประสบ
ความส าเร็จของส างานโฆษก   
  2. ขั้นตอนการวจิัย    

ขั้นตอนการวิจยั ประกอบดว้ย    
2.1) คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน ต ารา ผลงานวิจยั บทความวิชาการ  

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
                      2.2) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์
เน้ือความ (Textual Analysis) โดยท าการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
                             (1) วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว โดยวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิด FASTER Government  
              (2) วิเคราะห์ความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว โดยวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิด SMCR   
                      2.3) เสนอผลในเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนตาม
วตัถุประสงค ์คือ รูปแบบและความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ผลการวจิยั 
 1. รูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา    
    การศึกษารูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า รูปแบบการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลกัการด าเนินงานภาครัฐแนวใหม่ท่ีตอ้งมีความรวดเร็ว ชดัเจน ถูกตอ้ง และทนัต่อ
สถานการณ์ ซ่ึงตรงกบัรูปแบบ FASTER Government ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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 1.1 F : Flat Government การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกาในดา้น Flat 
Government คือ การด าเนินงานแนวราบท่ีลดช่วงชั้นการบงัคบับญัชา พบว่า โฆษกท าเนียบขาว (White 
House Press Secretary) เป็นขา้ราชการระดบัอาวุโสของท าเนียบขาว ต าแหน่งเทียบเท่ากบัรัฐมนตรี ไม่มี
หน่วยงานระดบักรมอยูใ่นสังกดั ใชว้ิธีการคดัเลือกจาประธานาธิบดีซ่ึงเป็นคนท่ีประธานาธิบดีใกลชิ้ด ใน
ส่วนขององคก์รมีส านกัส่ือสารองคก์ร (Press Secretary Office) เป็นหน่วยงาน และหัวหนา้ส านกังานท า
หน้าท่ีโฆษกรัฐบาลคอยควบคุมดูแลก ากบังานส่ือสารองคก์รของประธานาธิบดีผ่านช่องทางส่ือมวลชน 
ประสานงานกบักระทรวง และหน่วยงานอ่ืน ๆ (นิมิต หมดราคี, 2559) 

1.2 A : Agile การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ในดา้น Agile คือ การ
ปฏิบติังานดว้ยความคล่องตวั พบว่า โฆษกท าเนียบขาว มีการด าเนินงานข้ึนตรงกบัประธานาธิบดีซ่ึงเป็นผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจ ท าให้การด าเนินงานรวดเร็ว ชดัเจน สามารถก าหนดและวางแผนการแถลงข่าวของ
ประธานาธิบดีไดส้ม ่าเสมอ (นิมิต หมดราคี, 2559) 
 1.3 S : Streamlined การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ในดา้น 
Streamlined คือ การปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูง พบว่า หลงัจากท่ีเขา้สู่การบริหารงานของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็ไดมี้การปรับการด าเนินงานของโฆษกประจ าท าเนียบขาวใหม่ โดยก าหนดให้
โฆษกท าหนา้ท่ีดูแลภาพลกัษณ์ของประธานาธิบดีและครอบครัว ตลอดจนจดัสัมภาษณ์เท่าท่ีเหมาะสมให้
ประธานาธิบดี โดยแบ่งการท างานเป็น 2 หน้าท่ีหลกั คือ (1) การท างานหน้าฉาก (2) การท างานหลงัฉาก 
ดงัน้ี (นิมิต หมดราคี, 2559,) 
        1) การท างานหนา้ฉาก ประกอบดว้ย   
               1.1) การจดัเตรียมขอ้มูลการแถลงข่าวใหแ้ก่ประธานาธิบดี โดยตอ้งมีการจดัเตรียม 
สรุปเน้ือหาขอ้มูล เช่น ขอ้มูลเหตุผลท่ีมีการจดัแถลงต่อส่ือมวลชน ขอ้มูลการเปรียบเทียบความเส่ียง ผลได้
ผลเสีย และผลกระทบต่าง ๆ ในการปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ ประเด็นจะแถลงคืออะไรค า
ส าคญัท่ีจะตอ้งให้ส่ือจดจ าคืออะไร (Key messages) ร่างค าแถลงของท่านประธานาธิบดีให้ท่านพิจารณา 
แลว้น ามาเตรียมค าแถลงท่ีแกไ้ขให้ดูอีกคร้ัง พร้อมย  ้ากบัประธานาธิบดีถึงค าส าคญั และงดแสดงความเห็น
ส่วนตวั ใหพ้ดูตามค าแถลงท่ีจะปรากฏบนเคร่ืองอ่านสคลิปเท่านั้น   
        1.2) การเชิญส่ือมาร่วมงานแถลงข่าว โดยจะตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาถึงบุคคลท่ีจะมาเขา้
ร่วมงาน ตอ้งเช็คประวติัโดยละเอียดผา่นระบบของฝ่ายสอบสวนกลางของรัฐบาล   
        1.3) มีการซักซอ้มประเด็นค าถามท่ีน่าจะมีการซักถามจากส่ือมวลชน โดยตอ้งมี
การเตรียมค าถามและค าตอบ  
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                                 1.4) จัดล าดับการซักถามของส่ือมวลชนว่าส่ือฉบบัไหนจะได้รับสิทธิให้ถาม
จะแจง้ใหรู้้ตวัก่อนเพื่อเตรียมพร้อมและประสานการท างานใหเ้รียบร้อย   
        1.5) เตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรอการอพัโหลดข้ึนเวปไซตข์อง
ท าเนียบทนัทีหลงัจบการแถลงข่าว  
        1.6) ดูสถานท่ีจดังานใหส้ะดวก สะอาด เรียบร้อย ไม่เนน้แสงสีเสียง   
        1.7) จดัท าแผงท่ีนั่ง ผูบ้ริหาร และส่ือมวลชน ช่างภาพ ส่ือท่ีไดรั้บการประสาน
ล่วงหน้า เตรียมก าหนดต าแหน่งเกา้อ้ีไว ้เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมงานแถงลงข่าวมีท่ีนั่งเฉพาะ และเพื่อให้โฆษก
รัฐบาลและ ประธานาธิบดีทราบว่ามีใครเขา้ร่วมการแถลงบา้ง โดยเกา้อ้ีท่ีจดัเตรียมไวห้้ามมิให้ยา้ยท่ี และ
หา้มมิใหผู้ค้นอ่ืนนัง่ 
        2) การท างานหลงัฉาก คืองานท่ีตอ้งท าแบบเงียบ ๆ  ประกอบดว้ย   
                                 2.1) ด าเนินการแจง้นกัข่าวให้ส่งประเด็นค าถามท่ีอยากถามหลงัจบการแถลงข่าว
มาให้ก่อนโดยด่วน และช้ีแจงถึงการตอบค าถามของท่านประธานาธิบดี ท่ีอาจจะอาจจะตอบ 3 หรือ 4 
ค  าถามตามนโยบายท่ีแถลง   
             2.2) ส่งหมายข่าวเชิญให้นักข่าว เพื่อให้นักข่าวตอบรับค าเชิญการเขา้ร่วมงาน
แถลงข่าวด่วนท่ีสุด    
                               2.3) ท าการตรวจสอบประวติัตามผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคนโดยไม่มีการยกเวน้   
                                 2.4) จดัท าระบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานแถลงข่าว และจดัท าบตัรใหม่ทุกคร้ัง
ในการแถลงข่าว ไม่ใช่บตัรเดียวเขา้ไดต้ลอด   
        2.5) ในกรณีเป็นข่าวท่ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก ๆ เช่น ดา้นนโยบายต่างประเทศ 
ตอ้งมีการติดต่อนักข่าวท่ีสนิทเป็นพิเศษเพื่อให้ขอ้มูลประกอบบางอย่าง โดยขอ้มูลดงักล่าวน้ีน้ีห้ามมิให้
เปิดเผยก่อนวนัแถลง โดยสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายอนุญาตใหน้กัข่าวลงนามยอมรับว่าจะไม่เผยแพร่
ก่อนวนัดงักล่าว ถา้ละเมิดถือวา่มีความผดิทางอาญา   
          2.6) ก่อนเวลาแถลงข่าวโฆษกจะตอ้งสรุปงานอีกคร้ังใหป้ระธานาธิบดี และย  ้าให้
ท่านประธานาธิบดีทราบว่า เม่ือท่านแถลงเสร็จใหท่้านกล่าวขอบคุณ และพอนกัข่าวยกมือถามใหช้ี้ไปท่ีคน
ท่ีประสานไวใ้หเ้ขาถาม และท่านตอบตามท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 
                    1.4 T : Tech-enabled and Tech-savvy การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในดา้น Tech-enabled and Tech-savvy คือการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 
พบว่า โฆษกท าเนียบขาวมีการจดัท า เว็บไซต์ท าเนียบขาวเพื่อใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ไดรั้บทราบ มีระบบการส่งมลัติมีเดียท่ีช่วยในการด าเนินการจดัการแถลงข่าว เช่น ระบบ 
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การข้ึน Script บนหน้าจอมอนิเตอร์ให้แก่ประธานาธิบดีในการอ่านขณะแถลงข่าว มีการจดัท าระบบ
เทคโนโลยท่ีีเช่ือมต่อกบัฝ่ายสอบสวนกลางของรัฐบาล ในการตรวจสอบประวติัของผูเ้ขา้ร่วมงานแถลงข่าว 
และมีการจดัท าระบบการลงทะเบียนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานแถลงข่าว เพื่อยืนยนัตวัตนและออกบตัรแสดง
ตวัตนได ้(นิมิต หมดราคี, 2559) 
      1.5 E : Ethical Standards การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในดา้น Ethical Standards คือ มาตรฐานทางจริยธรรม พบว่า โฆษกท าเนียบขาวจะมีการประสานกบั
ส่ือมวลชน และผูบ้ริหารท่ีจะเขา้ร่วมงานแถลงข่าวก่อนวนังานแถลงข่าวเสมอเพื่อใหท้ราบขอ้มูลต่าง ๆ  
ท่ีส าคญั ถึงแมจ้ะมีการคุมประเด็นในการถามและตอบค าถาม แต่ก็จะไม่ล่วงละเมิดการเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชน รวมทั้งโฆษกท าเนียบขาวจะไม่น าเสนอความคิดส่วนตนในการจดัท าขอ้มูลหรือสรุปขอ้มูล
ใหแ้ก่ประธานาธิบดี (นิมิต หมดราคี, 2559) 
      1.6 R : Reinventing การด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ในดา้น 
Reinventing คือ การสร้างตวัตนข้ึนมาใหม่ พบวา่ โฆษกท าเนียบขาวในยคุของประธานาธิบดีโจ ไบเดน  
มีการปรับรูปแบบการท างานเป็นเชิงรุกมากข้ึน เน้นการท างานท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง เช่น ช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ไดมี้การจดับรรยายสรุปถึงขอ้มูล และสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นรายวนั  หรือกรณีการ
โจมตียูเครนของรัสเซียท่ีสหรัฐอเมริการถูกกล่าวหาว่า มีห้องแลปชีววิทยาในยูเครนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการพฒันาอาวุธชีวภาพ ขอ้กล่าวหาดงักล่าวมีผลต่อภาพลกัษณ์ของสหรัฐอเมริกา โฆษกท าเนียบขาว 
โดยนางเจน ชากี ไดรี้บออกมาแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน เพื่อให้ประชาชนและประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดรั้บ
ทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง (นิมิต หมดราคี, 2559) 
 2. ความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว  ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 
ความส าเร็จท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาวไดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจ 
จากส่ือมวลชนและประชาชน คือ มีการส่ือสารท่ีดี การใหค้วามส าคญักบักระบวนการด าเนินงานอยา่งรัดกุม 
เขม้ขน้ โดยมีการให้ความส าคญัตั้งแต่ แหล่งข่าวสาร (S) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
รวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ สาร (M) มีการน าเสนอข่าวสารท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 
เชิงประจกัษ ์แบบตรงไปตรงมาดว้ยรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ส่ือหรือช่องทาง (C) มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั และผูรั้บสาร (R) เป็นการให้
ความส าคญั และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บสารในทุกกลุ่ม รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัเสรีภาพในการ
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แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซ่ึงตรงกบัรูปแบบองคป์ระกอบส าคญัของการส่ือสาร คือ SMCR ซ่ึงมี 
รายละเอียดดงัน้ี 
                 2.1 S : Source ความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาวในดา้น Source คือ แหล่ง
ข่าวสาร พบว่า โฆษกท าเนียบขาวมีความสามารถในการหาขอ้เท็จจริงของข่าวสารท่ีตอ้งน าเสนอ มีระบบ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเขา้ถึงแหล่งข่าว ท าใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือ รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์เสมอ 
รวมทั้งมีการเปิดรับข่าวสารจากประชาชนผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมีเป้าหมายให้พลเมืองมีส่วนร่วม
ในการเป็นผูส่้งข่าวสารโดยตรงแก่ท าเนียบรัฐบาล และมีการติดตามแหล่งข่าวสาร ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงผา่น
กระบวนการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใช ้  

2.2 M: Message ความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาวในดา้น Message คือ ข่าวสาร
ท่ีแสดงออก พบว่า มีการน าเสนอข่าวสารท่ีมุ่งเนน้การน าเสนอตามขอ้เทจ็จริง เชิงประจกัษ ์ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
และเนน้การน าเสนอข่าวสารดว้ยรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย ค านึงถึงผูฟั้งท่ีมีความ หลากหลายทางเพศ วยั เช้ือชาติ 
การศึกษา และภาษา ท าใหผู้รั้บสารสามารถเขา้ใจข่าวสารต่าง ๆ ไดง่้าย   

2.3 C: Channel ความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาวในดา้น Channel คือ ช่อง
ทางการส่ือสาร พบว่า โฆษกท าเนียบขาวมีการใชช่้องทางน าเสนอข่าวสารในหลากหลายช่องทางท่ีสามารถ
เขา้ถึงบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวยั ทั้งการส่ือสารผา่นช่องทางเวบ็ไซตท่ี์สามารถรับชมไดท้างอินเตอร์เน็ต ช่องทาง
ส่ือทีวี ส่ือวิทย ุป้ายโฆษณาต่าง ๆ รวมทั้งมีการใชช่้องทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น อีเมลล ์เฟสบุค๊ เป็นตน้   

2.4 R: Receiver ความส าเร็จในการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาวในดา้น Receiver คือ ผูรั้บสาร 
พบว่า โฆษกท าเนียบขาวให้ความส าคญักบักลุ่มผูรั้บสารท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงจะเห็นไดว้่าโฆษกรัฐบาล
ท าเนียบจะมีความใกลชิ้ดและสนิทกบัส่ือมวลชน โดยสามารถท่ีจะก าหนดประเด็นค าถาม และตวัส่ือท่ีจะ
เป็นผูต้ ั้งค  าถามแก่ประธานาธิบดีไวล่้วงหนา้ได ้ซ่ึงท าใหค้  าตอบท่ีออกมามีความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีในการ
ตอบขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ทางโทรศพัทแ์ก่ส่ือมวลชน โฆษกท าเนียบขาวจะเป็นผูรั้บสายและตอบค าถาม
ส่ือมวลชนดว้ยตนเอง ทั้งน้ี เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน นอกจากน้ียงัมีการใหค้วามส าคญักบั
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของพลเมือง 
 

อภปิรายผล  

    จากผลการศึกษารูปแบบการด าเนินงานของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบว่า 
รูปแบบการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัการด าเนินงานภาครัฐแนวใหม่ท่ีตอ้งมีความรวดเร็ว ชดัเจน ถูกตอ้ง 
และทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ (Public 
Relation Tools) ของเสรี วงษม์ณฑา (2540, น.57-63) ซ่ึงเป็นการใชเ้คร่ืองมือเพื่อชกัน าใหชุ้มชนเกิดความ
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เขา้ใจ และมีความนิยมชมชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงาน โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้มีมากมาย 
อาทิ การเผยแพร่ข่าวสาร การเผยแพร่ภาพข่าว การประชุมนกัข่าว การใหส้ัมภาษณ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี ผล
การศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาลของ วิรัช อภิรัตนกุล 
(2546, น. 390) ท่ีพบว่าเป็นการด าเนินงานเพื่อท่ีจะกระจายข่าวสาร เผยแพร่ช้ีแจงเก่ียวกบันโยบาย การ
ด าเนินงาน ผลงานต่าง ๆ ตลอดจนโดยวิธีอ่ืนใดท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี และช่ือเสียงเกียรติคุณ
ของรัฐบาลไปสู่ประชาชน เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือ ร่วมใจและความนิยมจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อสร้างความนิยม สร้างและธ ารงไวซ่ึ้งความเล่ือมใสศรัทธาจากกลุ่มประชาชนต่อนโยบาย 
ท่าที วิธีการด าเนินงานและผลงานทั้งหลาย รวมทั้งเพื่อรักษาช่ือเสียงมิให้เส่ือมเสีย หรือเป็นการสร้าง
ภาพพจน์หรือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้แก่ประชาชน รวมทั้งผลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ของ Rex F. Harlow (1977, pp. 49-63) ท่ีว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นภาระหนา้ท่ี
ของฝ่ายบริหาร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคแ์ละธ ารงรักษาสายงานการติดต่อส่ือสารร่วมกนั เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจ การยอมรับและความร่วมมือระหวา่งสถาบนักบักลุ่มประชาชน ยิง่ไปกวา่นั้นขอ้คน้พบขา้งตน้ยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบับทบาทการประชาสัมพนัธ์ของเอด็เวิร์ด แอล เบอร์เนย ์(Edward L. Bernays, 
1952) ท่ีว่า การประชาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับ (1) การเผยแพร่ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ (2) ชักชวนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมดว้ยและเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงค ์และวิธีการด าเนินงานของสถาบนั (3) ประสานความ
คิดเห็นของกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้กบัจุดมุ่งหมายและวิธีการด าเนินงานของสถาบนั 
                    ผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้อาจเน่ืองมาจาก ทั้งในส่วนของการด าเนินงานดา้น
การประชาสัมพนัธ์ของโฆษกท าเนียบขาว ประเทศสหรัฐอเมริกา การใชเ้คร่ืองมือดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของเสรี วงษม์ณฑา การด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาลของ วิรัช อภิรัตนกุล แนวคิดเก่ียวกบั
การประชาสัมพนัธ์ของ Rex F. Harlow และแนวคิดเก่ียวกบับทบาทการประชาสัมพนัธ์ของเอด็เวิร์ด แอล 
เบอร์เนย ์เป็นการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ไปยงัประชาชน ท าให้เป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการในการส่ือสารมีความใกลเ้คียงกนั โดยเป้าหมาย
ส าคญัในการด าเนินงานของทั้งโฆษกท าเนียบขาวและอีก 4 หน่วยงาน คือ จะตอ้งสร้างความเช่ือถือและ
ความไวว้างใจจากส่ือมวลชนและประชาชน โดยในส่วนของรูปแบบการส่ือสารนั้น จะตอ้งให้ความส าคญั
กบักระบวนการด าเนินงานท่ีรัดกุม เขม้ขน้ และวิธีการในการส่ือสารจะเร่ิมตน้จากการให้ความส าคญักบั
แหล่งข่าวสาร (S) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ โดยจะมีการน าเสนอข่าวสาร (M) ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงเชิงประจกัษ์ แบบตรงไปตรงมาดว้ยรูปแบบท่ี
เขา้ใจง่าย ดว้ยช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (C) ท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ทุก
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เพศ ทุกวยั (R)  โดยจะมีการใหค้วามส าคญั และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บสารในทุกกลุ่ม รวมถึงการให้
ความส าคญักบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั    
                   1) ส านักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรปรับโครงสร้างองคก์ารให้เป็นแนวราบ (Flat 
Government) เพื่อลดล าดบัขั้นของการบงัคบับญัชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
                     2) ส านกังานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรน าเอาเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์    
                     3) ส านักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรจัดระบบอ านวยการให้มีความเหมาะสม 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความคล่องตวั และความรวดเร็ว    
                    4) ส านักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพื่อใหเ้ทคโนโลยสีามารถเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตการท างาน     
                    5) ส านักงานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรมีกระบวนการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความ
โปร่งใส เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีทั้งคุณธรรมและความสามารถ 
                    6) ส านกังานโฆษกรัฐบาลของประเทศไทยควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานให้มีความ
ทนัสมยั ยดืหยุน่ และพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์ 
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บทคดัย่อ 
  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์
และศึกษากลยุทธ์การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์โดยการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก 
วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และน าเขา้สู่กระบวนการก าหนดกลยทุธ์ดว้ย TOWS Matrix 
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มภายในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์1) ดา้นกลยทุธ์ 
(Strategy) พบว่าเป็นจุดแขง็ 2) ดา้นโครงสร้าง(Structure)  พบว่าเป็นจุดแขง็ 3) ดา้นระบบ (System) พบว่า
เป็นจุดอ่อน 4) ดา้นรูปแบบ (Style) พบว่าเป็นจุดแขง็ 5) ดา้นบุคลากร (Staff) พบว่าเป็นจุดแขง็ 6) ดา้น
ทกัษะ (Skill) พบว่าเป็นจุดอ่อน และ 7) ค่านิยมร่วม (Share Value) พบว่าเป็นจุดแขง็ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 1) การเมือง (Political) พบว่า เป็นโอกาส 2) เศรษฐกิจ (Economic) พบว่า เป็นอุปสรรค 3) สังคม 
(Social) พบว่า เป็นโอกาส 4) เทคโนโลยแีละนวตักรรม พบว่า เป็นโอกาส 5) สภาพแวดลอ้ม พบว่า เป็น
อุปสรรค 6) ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย พบวา่ เป็นโอกาส 
 กลยทุธ์การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์1) กลยทุธ์ตน้น ้ า ใชก้ลยทุธ์เชิงรุก (SO) โดย
วางก าหนดมาตรฐานในการเป็นเมืองท่องเท่ียวกีฬาระดบัโลก โดยการลงทุนดา้นโครงสร้าง และสร้างระบบ
ทีมกีฬาท่ีไดม้าตรฐานสากล มีการวางกลยทุธ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงกีฬาดว้ยภาพลกัษณ์
ความทันสมัย ความเป็นสากลทางด้านกีฬา ความสามัคคีของประชาชน และการสนับสนุนของผูน้ า             
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2) กลยทุธ์กลางน ้า ใชก้ลยทุธ์เชิงรุก (SO) ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวต่อเน่ือง ดา้นการพฒันาท่ีพกั โรงแรม
รีสอร์ท ดา้นการพฒันาร้านอาหาร ร้านขนม คาเฟ่ และ จุดถ่ายภาพ ใชก้ลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO) ดา้นการ
จดัการโลจิสติกส์  3) กลยทุธ์ปลายน ้า ใชก้ลยทุธ์เชิงรุก (SO) ส่งเสริมคนในทอ้งถ่ินใหมี้ความเป็นเจา้บา้นท่ีดี 
สร้างความประทบัใจแก่นักท่องเท่ียว และของท่ีระลึกท่ีสร้างความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดั
บุรีรัมยใ์ชก้ลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) การวางแผนบริหารขยะมูลฝอยและความสะอาด 
 

ค าส าคญั:  กลยทุธ ์ การจดัการการท่องเท่ียว 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 
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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 
 

บทน า 
    อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอีกกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
(Creative, Culture & High Value Service) สามารถผลกัดนัใหเ้กิด New Startups ท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรคใ์หก้บัประเทศไทยได ้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ท่ียดึหลกัการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมลา้ และขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพ การผลิตบนฐานการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม แห่งชาติ, 2559) ในระยะ 1 - 2 ปีท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐไดใ้หค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิง
กีฬามากข้ึนรวมถึงการ ส่งเสริมให้มีการจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติข้ึน รวมถึงการแข่งขนัรายการ
ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยจดัข้ึน (De Knop, P., &  Standeven, J., 1998, pp. 30-45)  ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวอาจมี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากถึง 37.64-37.99 ลา้นคน โดยคาดว่าจะสร้าง
รายไดสู่้ภาคการท่องเท่ียว เป็นมูลค่าประมาณ 1.97-2.01 ลา้นลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2561) ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาถือว่าเป็นการการท่องเท่ียวแบบใหม่ในประเทศไทย และรัฐบาลไดใ้ห้ความสนใจและ
ส่งเสริมใหเ้ป็นยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาก็สามารถสร้าง
รายได้ให้กบัประเทศไทยไดอ้ย่างมหาศาล โดยเฉพาะในวงการฟุตบอลไทยลีก 4-5 ปีท่ีผ่านมาไดมี้การ
พฒันาไปจนถึงระดบัทีมชาติท่ีท าผลงานไดดี้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2561 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้
คดัเลือกจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพท่ีเหมาะสมในหลายๆดา้นใหเ้ป็นเมือง กีฬา (Sport City) อาทิ จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นตน้ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561)   

การท่องเท่ียวเชิงกีฬานั้นมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวโดยทัว่ไป เน่ืองจากจะเห็นว่ามี
ความครอบคลุมทั้งดา้นการท่องเท่ียวและดา้นกีฬา ซ่ึงหากพิจารณาในแง่ของการท่องเท่ียวนั้น จะพบว่ามี
ความเช่ือมโยงของธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว โดยมีองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ท่ีพกั 
(Accommodation) การขนส่ง (Transport) การท่องเท่ียวและกิจกรรม (Activity) และอาหารและงานฝีมือ 
(Food and Craft) นอกจากนั้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬายงัมีห่วงโซ่อุปทานอีกบางประการเช่น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้น
การวางแผนการท่องเท่ียวต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูว้างแผนการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Travel Planner) 
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ผูป้ระกอบการทวัร์กีฬา (Sports Tour Operator) และตวัแทนท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Travel Agency) ฯลฯ 
นอกจากน้ียงัมีความเก่ียวขอ้งกบัผูน้ าเสนอปัจจยัการผลิต (Input Providers) ต่าง ๆ ดว้ย เช่น เจา้ของสถานท่ี
เล่นหรือจดักิจกรรมกีฬา ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ อีกทั้งผูข้นส่งปัจจยัการ
ผลิตและสินค้าท่ีเก่ียวข้องน้ีไปยงันักท่องเท่ียวเชิงกีฬาหรือไปยงัผูใ้ห้บริการอ่ืน ๆ เพื่อน าเสนอแก่
นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาอีกทีหน่ึงก็นบัเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเช่นกนั ซ่ึง
สามารถแบ่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย  ผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา (Sports Tourism Service Providers) ผูน้ าเสนอปัจจยัการผลิตในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Input 
Providers) และตวัแทนจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและผูป้ระกอบการทวัร์เชิงกีฬา (Sports Travel Agencies and 
Tour Operators) อีกดว้ย 
  ส าหรับจังหวดับุรีรัมย์ ตั้ งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ เช่น อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง เป็นตน้ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น วนอุทยานภูเขาไฟภูกระโดง เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น เพลาเพลิน ซ่ึงเป็นอุทยานไมด้อกท่ีรวบรวมพนัธ์ุไมห้ายากมาไวท่ี้จงัหวดั
บุรีรัมย ์และแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีส าคญั เช่น สนามชา้งอารีนา และแหล่ง ท่องเท่ียวอ่ืนๆภายในบริเวณ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมยย์ไูนเตด็เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีสนใจและนกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาฟุตบอลให้เขา้
มาชมการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด นอกจากนั้นยงัมี สนามแข่งรถยนตร์ะดบัโลกอย่าง
สนามชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต เพื่อรองรับผูท่ี้สนใจชมการแข่งขนัให้มาท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงถือว่า
จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดห้ลากหลายกลุ่ม จากความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะวางแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดั
บุรีรัมยท่ี์เป็นตน้แบบเมืองกีฬาเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ 
สามารถน าขอ้มูลการวิจยัไปเป็นขอ้มูล ส าหรับการเสริมสร้างศกัยภาพ ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว
เชิงกีฬา รวมถึงการน าไปก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนกลยุทธ์ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จงัหวดัอ่ืนๆ  สู่การพฒันาจงัหวดัของตนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป            
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วตัถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์

  2. เพื่อศึกษากลยทุธ์การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิทฤษฎ)ี  
  การทบทวนวรรณากรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีนวตักรรมห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Innovation)  (Mowery,D.C. and Rosenberg N., 1978) เป็นตวัแบบท่ีคิดคน้โดย Michael E.Porter 
มองธุรกิจเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรคคุ์ณค่าอยา่งต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่โดยมองตั้งแต่การน าเขา้
สินคา้ ไปจนถึงผลิตสินคา้เสร็จ เพื่อท่ีจะเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการ Michael E.Porter แบ่งกิจกรรม
ของห่วงโซ่คุณค่าออกเป็น 2 ส่วน (กฤษณ์ชาคริตส ณ วฒันประเสริฐ, 2558, น.7) ประกอบดว้ย  
                1) กิจกรรมหลกั (Primary Activity) จะเก่ียวขอ้งกับการผลิตสินคา้และบริการโดยตรง 
ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 5 กิจกรรม  
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          (1) การน าเขา้วตัถุดิบในการผลิต (Inbound Logistic) เป็นกิจกรรมในการจดัการปัจจยั
น าเขา้ต่าง ๆ อาทิ การรับ การรักษา การควบคุม เป็นตน้ กิจกรรมท่ีมีผลต่อตน้ทุนการผลิต  
          (2) การด าเนินการผลิตสินคา้ (Operation) เป็นกระบวนการในการผลิตสินคา้จากวัตถุดิบ
น าเชา้ให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป รวมทั้งการบรรจุหีบห่อ การบ ารุงรักษา การับรองคุณภาพ รวมทั้งการรักษา
สภาพแวดลอ้ม  
          (3) การน าสินคา้ออกจ าหน่าย (Outbound Logistic) เป็นการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 
รวมถึงการสัง่ซ้ือ การรับการสัง่ซ้ือ การจดัส่ง การขนส่ง  
          (4) การตลาดและการขาย (Sales and Marketing)  การค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ การ
ส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์วิจยัการตลาด การวางแผนดา้นการตลาด  
          (5) การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการบริการหลงัการขาย การใหค้  าปรึกษา  
                2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนกิจกรรมหลกั ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม  
          (1) โครงสร้างพื้นฐาน (Firm Infrastructure) เป็นการจดัโครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมของ
องคก์าร ระบบการจดัการควบคุม เป็นการจดัการทัว่ไปขององคก์าร การเงินการบญัชี การควบคุมคุณภาพ 
กฎหมาย กฎระเบียบขอ้มบงัคบั สวสัดิการต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรมในส่วนสนบัสนบัดา้นโครงสร้างพื้นฐานน้ีมกั
ถูกมองขา้มและเห็นวา่เป็นแค่เพียงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีดีเยีย่มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัท่ีมีศกัยภาพ 
          (2) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) เก่ียวกบัการจดัสรรบุคคล
เขา้ท างาน ไม่ว่าจะเป็นการจดัจา้ง การพฒันาทกัษะความสามารถเฉพาะ การอบรมใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ การ
จ่ายผลตอบแทน การจดัการองค์ความรู้ท่ีบุคคลตอ้งรู้ ซ่ึงการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในห่วงโซ่คุณค่า ท าใหธุ้รกิจมีการแข่งขนั  
          (3) เทคโนโลย ี(Technology) กระบวนการออกแบบ กระบวนการวิจยัและพฒันา  
การบ ารุงรักษา การพฒันาเทคโนโลยมีีความส าคญัมากต่อความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในทุก ๆ ธุรกิจ สามารถ
ช่วยในเร่ืองการลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย และมีส่วนส าคญัดา้นนวตักรรมของสินคา้สร้างความแตกต่างให้กบั
สินคา้อีกดว้ย  
          (4) การจดัซ้ือจดัจา้ง (Procurement) เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุดิบ บริการ การจดัซ้ือ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งมีผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจในดา้นค่าใชจ่้าย ดงันั้นการปรับปรุงพฒันาดา้น
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การจดัซ้ือจดัจา้งให้มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลดีต่อตน้ทุนค่าใชจ่้ายและคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิต  
   อยา่งไรก็ตามซ่ึงท าใหอ้งคก์รท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับความรู้ความสามารถ ทั้งน้ี Chapman et al. (2003) เห็นว่าอุตสาหกรรมการ
บริการตอ้งมุ่งไปท่ีนวตักรรมของ Supply Chain เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั Drucker(1985) มอง
ว่านวัตกรรมท่ีก าหนดไว้นั้ นเป็นเคร่ืองมือเฉพาะส าหรับผูป้ระกอบการ โดย Afuah,(1998) ระบุถึง
กระบวนการของการเปล่ียนโอกาสให้เป็นความคิดใหม่ ๆ และความรู้ท่ีสามารถช่วยพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บริหารใหม่ ๆได ้ 
  ทั้งน้ี ห่วงโซ่คุณค่าเป็นกระบวนการพื้นฐานท่ีจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ หรือส่ิงท่ีพฒันาท่ี
ประกอบกนัทั้งกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมหลกัจะมีโมเดลทางดา้นกิจกรรมตน้น ้ า 
กิจกรรมกลางน ้ า และกิจกรรมปลายน ้ า ทั้งน้ีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าตามแนวคิดของ UNIDO คือ 
เคร่ืองมือท่ีช่วยท าความเขา้ใจแนวโนม้ของอุตสาหกรรมโดยมีการวิเคราะห์และพฒันา 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
          ขั้นท่ี 1 ขั้นการเลือกและจดัล าดบัความส าคญัของหาวงโซ่คุณค่าในการน ามาตดัสินใจพฒันาห่วงโซ่
คุณค่า 
          ขั้นท่ี 2 การอธิบายแผนภาพห่วงโซ่คุณค่าเพื่อท าความเขา้ใจล าดบัของกิจกรรมปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
และความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่คุณค่า โดยเร่ิมจาก (1)วาดผงัโครงสร้างการไหลในห่วงโซ่ท่ีท าการศึกษา 
(2)ก าหนดจุดท่ีจะเขา้ไปท าการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือSWOT Analysis วิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก  
         ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ความสามารถทางเทคนิคของห่วงโซ่คุณค่าได้แก่ (1)เคร่ืองมือ (2) การ
ประเมินผลของเทคนิค (3)อธิบายถึงเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งท าการพฒันา  
         ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์ประสิทธิภาพดา้นเศรษฐกิจและการแข่งขนั เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
         ขั้นท่ี 5 การก าหนดกลยทุธ์การพฒันาส าหรับห่วงโซ่คุณค่าท่ีเลือก  
         ขั้นท่ี 6 การด าเนินตามกลยทุธ ์
         ขั้นท่ี 7 ตรวจสอบและประเมินผล  
 

วธีิวจิยั  
 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 
                1) ทบทวนวรรณกรรมในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลสภาพแวดลอ้มดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดั
บุรีรัมย ์ทั้งในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในและขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายนอก 
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                2) เรียบเรียงและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม แยกเป็นกลุ่มปัจจยั
สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 3) จดัส่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไดจ้ดัท าข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา จ านวน 7 ท่าน วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการสรุปผลยดึตาม
หลกัการเสียงขา้งมาก 
 4) น าผลการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 ท่าน มาเรียบเรียง
และตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนน าเขา้สู่กระบวนการก าหนดกลยทุธ์ดว้ย TOWS Matrix 
 5) น าโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) จุดแขง็ (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) เขา้สู่
กระบวนการก าหนดกลยทุธ์ ดว้ยวิธีการดงัน้ี 
                      5.1) ก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) โดยน าจุดแขง็ท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบั
โอกาสท่ีไดรั้บจากภายนอก 
     5.2) ก าหนดกลยทุธ์เชิงรับ (ST Strategy) โดยน าจุดแขง็ขององคก์รมาลดผลกระทบท่ีเกิด
จากอุปสรรคท่ี์ไดรั้บจากภายนอก 
     5.3) ก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) โดยลดหรือแก้ไขจุดอ่อนเพื่อรับ
ผลประโยชน์จากโอกาสภายนอกท่ีเขา้มา 
     5.4) ก าหนดกลยทุธ์เชิงป้องกนั (WT Strategy) โดยทั้งลดและพิชิตทั้งจุดอ่อนภายในและ
อุปสรรคจากภายนอก 
     6) น าร่างกลยทุธ์การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง 7 ท่าน  
ช่วยตรวจสอบและใหค้  าแนะน าในการปรับแกไ้ข 
   7) น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับแกไ้ขกลยทุธ์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดั
บุรีรัมยใ์หมี้ความสมบูรณ์ 
 

ผลการวจิยั  
1. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์ 

   การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวดับุรีรัมย์ ด้วยเคร่ืองมือ SWOT 
Analysis พบว่า สภาพแวดลอ้มดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมยใ์นแต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ของการวิเคราะห์ปัจจยั ดงัน้ี 
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  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
      1) กลยทุธ์ (Strategy) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นกลยทุธ์การท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมพบว่าเป็นจุดแขง็ เน่ืองจากจงัหวดับุรีรัมยมี์การด าเนินการท่ีเป็นขั้นตอน มีการ
วางแผนในการท างาน การท่องเท่ียวเชิงกีฬาถูกน ามาก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ของจงัหวดั และมีการให้ทุกภาค
ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาร่วมกนั  
          2) โครงสร้าง (Structure) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นโครงสร้างของส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมถือว่า
เป็นจุดแขง็ เน่ืองจากหน่วยงานมีความเขม็แขง็ทางดา้นเครือข่ายการบริหารการบริหาร สามารถประสานให้
ทั้งนักการเมืองทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เขา้มาร่วมกนัพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดัดว้ยความสามคัคี และมีเป้าหมายส าคญัในการสร้างความเจริญให้แก่ทอ้งถ่ิน
ร่วมกนั  
     3) ระบบ (System) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นระบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมถือวา่เป็นจุดอ่อน เน่ืองจากเป็นระบบแบบภาคเอกชนน าภาครัฐ ท าใหก้ารก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬามุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ธุรกิจของภาคเอกชน 
เป็นหลกั  
    4) รูปแบบ (Style) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมถือว่าเป็นจุดแขง็ เน่ืองจากมีการน าเอารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในลกัษณะ
ของ Sport City จากต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ มาใชใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดั 
จนท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และทางดา้นกายภาพไปจากเดิมมาก 
     5) บุคลากร (Staff) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นบุคลากรในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ของจงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมถือวา่เป็นจุดแขง็ เน่ืองจากบุคลากรทั้งระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการของ
หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดั มีการท างานประสานกนักบัทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน   
     6) ทกัษะ (Skill) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นทกัษะการจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
จังหวดับุรีรัมย์ ในภาพรวมถือว่าเป็นจุดอ่อน เน่ืองจากบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬายงัขาดความรู้ และความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาอย่างแทจ้ริง ท าให้ยงัคงตอ้ง
พึ่ งพาภาคเอกชนให้เป็นแกนน าในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ดังนั้ น ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
สาธารณะจึงนอ้ยกวา่ผลประโยชน์ของภาคเอกชน 
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     7) ค่านิยมร่วม (Share Value) สภาพแวดลอ้มภายในดา้นค่านิยมร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมถือว่าเป็นจุดแขง็ เน่ืองจากทุกภาคส่วนในจงัหวดัมีค่านิยม
ร่วมในการร่วมมือกนัพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดัจนประสบความส าเร็จ กลายเป็นเมืองตน้แบบ
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport city) ของประเทศ  
  1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
      1) การเมือง (Political) สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการเมืองของการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาในจงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมพบว่าเป็นโอกาส เน่ืองจากการเมืองทอ้งถ่ินและการเมืองระดบัชาติของ
จงัหวดับุรีรัมย ์นกัการเมืองเกือบทั้งหมดอยูใ่นสังกดัของพรรคภูมิใจไทย ซ่ึงแกนน าคนส าคญัคือ นายเนวิน 
ชิดชอบ เป็นบุคคลท่ีใหค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา และไดน้ าการท่องเท่ียวเชิงกีฬามาเป็นกลยทุธ์
ส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีและเศรษฐกิจของจงัหวดับุรีรัมย ์
     2) เศรษฐกิจ (Economic) สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นเศรษฐกิจของการท่องเท่ียว
เชิงกีฬาในจงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมพบว่าเป็นอุปสรรคส าหรับการท่องเท่ียว เน่ืองจากปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 2019 (COVID-2019) ท าให้การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจากทั้งใน
และต่างประเทศเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 
          3) สังคม (Social) สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นสังคมของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาใน
จังหวดับุรีรัมย์ ในภาพรวมพบว่าเป็นโอกาส เน่ืองจากความต่ืนตัวทางด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของ
ประชาชนในจงัหวดั ส่งผลใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีจดัข้ึนในจงัหวดัทั้งระดบัชาติ และระดบัโลก 
อาทิ โมโต จีพี ประสบความส าเร็จเน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ 
      4) เทคโนโลยีและนวตักรรม (Technology and Innovation) สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ในภาพรวมพบว่าเป็นโอกาส ส าหรับการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์เน่ืองจากเทคโนโลยีและนวตักรรมโดยเฉพาะในดา้นการส่ือสาร ช่วยท าใหเ้กิดการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดัไปอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว 
      5) สภาพแวดลอ้ม (Environment) สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นสภาพแวดลอ้มของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมพบว่ายงัเป็นอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เน่ืองจากระบบสาธารณูปโภคท่ี
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมากยงัคงกระจุกตวัอยู่เฉพาะในบริเวณใกล ้ๆ สนามกีฬา ดงันั้น เม่ือมี
นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก จึงท าให้บริเวณพื้นท่ีรอบนอกเกิดปัญหาการจราจร
ติดขดั ส่งผลใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียงตามมา นอกจากน้ีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหาน ้าเสีย ยงัคงเป็นปัญหาท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 
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      6) ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย (Legal) สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัและกฎหมาย ในภาพรวมพบวา่เป็นโอกาสของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดับุรีรัมย ์เน่ืองจากใน
อดีต 
ท่ีผา่นมาถึงปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานใด ท่ีเป็นอุปสรรคหรือขอ้จ ากดั 
ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวดับุรีรัมยท์ั้ ง 13 ปัจจัย 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

สภาพแวดลอ้มภายในดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ S W 
1. กลยทุธ์ (Strategy)   
2. โครงสร้าง (Structure)   
3. ระบบ (System)   

4. รูปแบบ (Style)   
5. บุคลากร (Staff)   
6. ทกัษะ (Skill)   

7. ค่านิยมร่วม (Share Value)   
สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ O T 

8. การเมือง (Political)   
9. เศรษฐกิจ (Economic)   

10. สังคม (Social)   
11. เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Technology and Innovation)   
12. สภาพแวดลอ้ม (Environment)   

13. ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย (Legal)   
 

2. ผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการการท่องเทีย่วเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์ 
การก าหนดกลยทุธ์การจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ TOWS 

Matrix ของ Heinz Weihrich (1982) ในการก าหนดวิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และกลยุทธ์ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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      2.1 วสัิยทศัน์ อตัลกัษณ์ และภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์  
  วิสยัทศัน์ : ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมัน่คง 
สังคมแขง็แรง  
  อตัลกัษณ์ : มีการน าตราสัญลกัษณ์สโมสรบุรีรัมยย์ูไนเต็ดมาเป็นแกนกลางท่ีเช่ือมโยง
ความเป็นกลุ่มกอ้นของชาวบุรีรัมย ์จนเกิดการรับรู้ถึงความเป็นบุรีรัมภเ์ม่ือเห็นตราสัญลกัษณ์สโมสรบุรีรัมย์
ยไูนเตด็ปรากฏอยูใ่นท่ีใดกต็าม 
  ภาพลกัษณ์ : เมืองท่องเท่ียวกีฬาระดบัโลก     
      2.2 กลยุทธ์ต้นน า้ในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์ 
                            1) กลยทุธ์ดา้นการประชาสมัพนัธ์  
   กลยทุธ์ดา้นการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์ใชก้ลยทุธ์
เชิงรุก (SO) โดยน าจุดแข็งดา้นการใชกี้ฬาระดบันานาชาติกระตุน้การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ อาทิ การ
แข่งขนัรถยนตสู์ตร 1 (ฟอร์มูล่าวนั) การแข่งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) เป็นตน้ 
ร่วมกับโอกาสจากความเป็นเอกภาพของนักการเมืองทั้งในระดับทอ้งถ่ินและระดบัชาติท่ีมาจากพรรค
การเมืองเดียวกนั ดงันั้น กลยทุธ์ดา้นการประชาสมัพนัธ์ท่ีถูกก าหนดข้ึน ไดแ้ก่  
  2.3 กลยุทธ์กลางน า้ในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์ 
  1) ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวต่อเน่ือง    
  กลยุทธ์ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ใชก้ลยุทธ์เชิงรุก (SO) โดยใชจุ้ดแขง็
ดา้นโอกาสท่ีเกิดการเดินทางเขา้สูพ้ื้นท่ีและเกิดการรับรู้ในภาพลกัษณ์ของจงัหวดั ท าใหเ้กิดโอกาสขยายการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียงเชิงลึก เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนและ
การพฒันาในทุกมิติ  
  2) ดา้นการจดัการโลจิสติกส์   
  เป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO) จากการท่ีจงัหวดัไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีรู้จกัและกิจกรรม
ทางการด้านกีฬาช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมายงัพื้นท่ีจังหวดัมากข้ึน ท าให้มีการพฒันาด้านการ
คมนาคมมากจากคนภายนอกเดินทางเขา้พื้นท่ีไดส้ะดวกมากข้ึน  ขณะเดียวกนัการคมนาคมภายในพื้นท่ียงั
ไม่สามารถรองรับการหลัง่ไหลของผูค้นไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ อาทิ รถประจ าทางให้บริการในพื้นท่ียงัมี
จ านวนนอ้ยใม่ครอบคบลุมทุกพื้นท่ี 
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  3) ดา้นการพฒันาท่ีพกั โรงแรมรีสอร์ท  
  การพฒันาท่ีพกัโรงแรมรีสอร์ท ใชก้ลยทุธ์เชิงรุก (SO) ส่งเสริมใหเ้กิดการต่ืนตวัและลงทุน
ในพื้นท่ีในดา้นท่ีพกัมากข้ึน ซ่ึงเป็นทางเลือกของผูเ้ดินทางเขา้มายงัจงัหวดัมากข้ึน นับเป็นการส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในจงัหวดั   
  4) ดา้นการพฒันาร้านอาหาร ร้านขนม คาเฟ่ และ จุดถ่ายภาพ 
  การพฒันาร้านอาหาร ร้านขนม ค่าเฟ่และจุดถ่ายภาพ ใชก้ลยทุธ์เชิงรุก (SO) จากการเติมบ
โตของเมืองและการหลัง่ใหลของผูค้นเขา้มายงัจงัหวดัส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างอาชีพในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ร้านอาหาร ร้านขนม ท่ีนอกจากจะสามารถรองรับด้านบริการท่ีพอเพียงแลว้ ยงัสอดรับการยุคดิจิตลัท่ี
นบัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัใหก้บัจงัหวดั 
 2.4 กลยุทธ์ปลายน า้ในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงกฬีาของจังหวดับุรีรัมย์ 
  1) การส่งเสริมคนในทอ้งถ่ินให้มีความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี สร้างความประทบัใจแก่
นกัท่องเท่ียว การส่งเสริมคนในทอ้งถ่ินให้มีความเป็นเจา้บา้นท่ีดี สร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว ใช้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  ซ่ึงบุรีรัมยส่์งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินมีจิตส านึกในการเป็นเจา้บา้นท่ีดี พร้อมในการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว มีการสร้างนกัประชาสัมพนัธ์ชุมชน และเนน้ระบบการสร้างมัน่ใจในความปลอดภยั
มากข้ึน โดยเห็นไดจ้ากจ านวนตวัเลขการเกิดคดีอาชญากรรม ปี 2560-2562 จากเวบ็ไซดส์ถานีต าตรวจภูธร
เมืองบุรีรัมย ์มีจ านวนลดลงอยา่งมีนบัส าคญั  
  2) การวางแผนบริหารขยะมูลฝอยและความสะอาด  
  การวางแผนบริหารขยะมูลฝอยและความสะอาด ใชก้ลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) แมจ้ะมีระบบ
การบริหารจดัการดา้นความสะอาดท่ีดี แต่ดว้ยปริมาณจ านวนคนท่ีเดินทางเขา้พื้นท่ีจ านวนมาก อาจส่งผล
กระทบทั้งในดา้นขยะมูลฝอย การสร้างขยะท่ีเพิ่มากข้ึน ซ่ึงนบัเป็นความทา้ทายของจงัหวดัในการสร้างเมือง
ไร้ขยะในอนาคต  
  3) ของท่ีระลึกท่ีสร้างความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดับุรีรัมย ์
  การจดัท าของท่ีระลึกของจงัหวดับุรีรัมย์ ใชก้ลยทุธ์เชิงรุก(SO) ซ่ึงสร้างให้เห็นชดัเจนใน
ดา้นอตัลกัษณ์ และเกิดการสร้างแฟชัน่ชุดกีฬาท่ีสามารถใส่ไดทุ้กโอกาสนอกเหนือจากในสนามกีฬา  
 จากผลการก าหนดกลยทุธ์การจดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถสรุปกลยุทธ์ได้
ดงัน้ี 
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อภปิรายผล  
 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดมี้การน าเอาผลการวิจยัท่ีส าคญัมาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัย ท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ประเด็นด้านผลิตภัณฑ์ (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) นั้นมีความสอดดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ruskin H. (1987) ท่ีกล่าวถึงกลุ่มผูช้มกีฬา นอกเหนือจากการ
ให้ความส าคญัในการ แข่งขนักีฬาแลว้นั้น องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทางการท่องเท่ียวยงัมีความส าคญัเป็นอย่าง
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มาก และประเด็นดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Choibamroong, T., 2011; Ispas et al., 2011; Pomering and 
Noble, 2011) มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Standeven & De Knop (1999) ท่ีว่าพนัธมิตรทางธุรกิจจดัว่า
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาท่องเท่ียวเชิงกีฬาอย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั 
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา (2560) ท่ีว่าการพฒันารูปแบบทางธุรกิจของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของไทย ตอ้ง
ให้ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งเร่ืองของน ้ าประปา พลงังาน และโครงสร้างพื้นฐาน เพราะเป็นส่ิงจ าเป็น
ต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น การบริหารขยะมูลฝอย หรือโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถท าให้เล่นกีฬาในวนั
ฝนตกได้ ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมย์ ไดมี้การวางแผนกลยุธ์ในบริหารขยะมูลฝอยและความสะอาด มีระบบการ
บริหารจดัการดา้นความสะอาดท่ีดี และมีวางก าหนดมาตรฐานในการเป็นเมืองท่องเท่ียวกีฬาระดบัโลก โดย
การลงทุนดา้นโครงสร้าง และสร้างระบบทีมกีฬาท่ีไดม้าตรฐานสากล 

นอกจากน้ี ภาภัสสร หิรัญ (2562) กล่าว่า องค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ผูไ้ปเยือนเมือง
ท่องเท่ียวกีฬาอยา่งสโมสรชลบุรีเอฟซี อนัดบัแรกคือดา้นส่ิงดึงดูดใจ รองลงมาคือดา้นกิจกรรม และดา้นการ
เขา้ถึง ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมย ์ไดมี้การจดัท ากลยทุธ์ดา้นการจดัการการท่องเท่ียวต่อเน่ือง ชูจุดเด่นการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัทั้งเส้นทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรม และกีฬา  รวมทั้งมีการจดัการโลจิสติกส์ 
โดยเฉพาะในการเดินทางเขา้ถึงจงัหวดัใหส้ะดวกรวดเร็ว  
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั   
1) จงัหวดับุรีรัมยค์วรเพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจมากข้ึน อาทิ ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกั ร้านอาหาร การ

บริการสาธารณะ 
2)  จงัหวดับุรีรัมยค์วรมีการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ ดา้นการให้บริการ แก่

หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน 
3) จังหวดับุรีรัมย์ควรดูแลควบคุมเร่ืองระดับราคาสินค้าและบริการให้มีความเป็นธรรมกับ

นกัท่องเท่ียวทุกกลุ่ม 
4) ควรมีการดูแลสภาพแวดลอ้ม อาทิ ขยะมูลฝอย มลพิษทางน ้ า ทางอากาศ และควรส่งเสริมให้มี

การจดัการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

รายการอ้างองิ  
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาล
เมืองบา้นบึง และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การเขา้ใชบ้ริการธาราบ าบดั รายได ้และเขตท่ีอยูอ่าศยั โดยท า
การส ารวจด้วยแบบสอบถามกับทั้งประชากรวิจยัคือ สมาชิกของศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึง 
จ านวน 204 คน และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึงใน
ภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัคุณภาพมากท่ีสุด โดยดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ มีคุณภาพมากเป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และ ด้านการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีคุณลกัษณะ
เป็นเพศหญิง มีอายุ 61 ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส ไม่ประกอบอาชีพหรือเป็นแม่บา้น เขา้ใชบ้ริการธารา
บ าบดั ตั้งแต่ 8 คร้ังข้ึนไป มีรายได ้10,000 บาท หรือไม่ต ่ากว่า และอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบา้นบึง มี
ความคิดเห็นวา่ศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึง มีคุณภาพการใหบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด 
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ค าส าคญั: คุณภาพ, ธาราบ าบดั, 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 
 

บทน า 
ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุมีสัดส่วนจ านวนประชากรในวยัท างานและวยัเด็กลดลง 

อตัราการเกิดและการตายลดลง และอีกไม่นานความตอ้งการของผูสู้งอายแุละปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนจะ
มีจ านวนเกินกว่าก าลงัการให้บริการทางสุขภาพของประเทศไทย และจากฐานขอ้มูลประชากรในเขต
เทศบาลเมืองบา้นบึง มีประชากรทั้งหมด 20,934 คน ประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปรวม 2,746 คน เป็นร้อยละ 
13.12 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  แสดงให้เห็นว่าสังคมในเขตเทศบาลเมืองบา้นบึงเขา้สู่
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สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ (ท่ีมา: เทศบาลเมืองบา้นบึง, งานทะเบียนราษฎร์ ขอ้มูลประชากร ณ วนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2563) 

เทศบาลเมืองบา้นบึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญั ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดป้ระสานความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลบา้นบึงจัดท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือและการสร้างศูนย์แพทยชุ์มชนภายใน บริเวณ
ส านกังานเทศบาลเมืองบา้นบึง เพื่อกระจายการให้บริการดา้นการรักษาพยาบาลให้ประชาชน และเพื่อลด
ความแออดัและอตัราการเส่ียงจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล การใหบ้ริการสาธารณะดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ
และประชาชนทัว่ไปในปัจจุบนัน้ียงัไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม และการบ าบดัรักษาสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนกบั
สังคมผูสู้งอายุและประชาชนทัว่ไป ในขณะเดียวกนั เทศบาลเมืองบา้นบึงไดต้ระหนักถึงปัญหาสุขภาพ
ผูสู้งอายแุละประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัการเจบ็ป่วย ดา้นการเคล่ือนไหวจากระบบกลา้มเน้ือ ระบบขอ้ต่อต่าง 
ๆ ระบบการไหลเวียนโลหิต อนัเกิดจากสภาวะเส่ือมโทรมของร่างกาย ซ่ึงพบไดใ้นผูสู้งอายุทุกคน ผูป่้วย
หรือผูท่ี้มีอาการจะไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างปกติ ตอ้งมีผูดู้แลอย่างใกลชิ้ดจากบุคคลใน
ครอบครัว จ าเป็นตอ้งรักษาโดยการรับประทานยา พบแพทย ์ท ากายภาพบ าบดั หรือการนวดแบบแพทยแ์ผน
ไทย (สุภชัญา  สุนนัตะ๊ , 2561) 

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านบึง จึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทราบว่า การบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถนะร่างกาย ของผูสู้งอายุและประชาชนทัว่ไปโดยใชน้ ้ าและคุณสมบติัของน ้ ามาช่วยฟ้ืนฟู บ าบดั 
รักษาอาการบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ ขอ้กระดูกต่าง ๆ ระบบประสาท และระบบไหลเวียนโลหิตซ่ึงเรียกว่า 
ธาราบ าบดั เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการฟ้ืนฟูบ าบดั รักษา และเป็นวิธีท่ีท าให้ผูป่้วยมีสุขภาพจิตดี จึงไดเ้ร่ิม
ไปศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสู้งอายุ  เพราะโรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสู้งอายุ เปิดให้บริการธาราบ าบดัมามากกว่า 20 ปี โดยมีขีดความสามารถใน
การให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัรักษาแบบครบวงจร ปัจจุบนับริการธาราบ าบดัของโรงพยาบาล
ใหบ้ริการครอบคลุมทั้งในดา้นการบ าบดัรักษาในผูสู้งอาย ุผูป่้วยท่ีมีปัญหาในระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ ผู ้
ท่ีมีปัญหาในระบบประสาทและการเคล่ือนไหว บริการส่งเสริมสุขภาพ ดว้ยการออกก าลงักายในน ้ า โดยมี
เคร่ืองมือในการออกก าลงักายในน ้ าท่ีทนัสมยั และปัจจุบนัสระธาราบ าบดัของโรงพยาบาลเป็นสระน ้ าเพื่อ
การรักษาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออก เทศบาลเมืองบา้นบึงจึงไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคารธารา
บ าบดั เม่ือปีพุทธศกัราช 2558 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
ก่อสร้างเสร็จในปีงบประมาณ พุทธศกัราช 2560 และ พุทธศกัราช 2561 เทศบาลเมืองบา้นบึงจึงได้เร่ิม
ด าเนินการให้บริการธาราบ าบดัมีนักกายภาพบ าบดัเป็นผูใ้ห้บริการและมีเครือข่ายเอกชน เครือข่ายภาค
ประชาชนร่วมมือกนับ าบดั ฟ้ืนฟู รักษา ตามโปรแกรมท่ีไดม้าตรฐานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูสู้งอายุและ
ประชาชนท่ีมีอาการบาดเจบ็ท่ีเขา้รับบริการ มีอาการดีข้ึนอยา่งชดัเจนสามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดเ้ป็นปกติ
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ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว อีกทั้งยงัมีสุขภาพจิตท่ีดีจากการใชน้ ้ า และคุณสมบติัของน ้ า ในการบ าบดั 
ฟ้ืนฟูและรักษา 

ดงันั้น เพื่อเป็นการทราบถึงการใหบ้ริการประชาชนของทางศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึง ว่า
มีคุณภาพการบริการระดบัมากน้อยเพียงใด ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
ศูนยธ์าราบ าบดั เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการของศูนยธ์าราบ าบดัให้ตรงตามความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีเขา้รับบริการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง  

จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การเขา้ใชบ้ริการธาราบ าบดั รายได ้และ เขตท่ีอยูอ่าศยั  
 

กรอบแนวคดิการท าวจิยั 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดคุณภาพของการบริการของ Parasuraman, et al. (1990) มาเป็นกรอบแนวคิดใน

การวดัตวัแปรตาม ดงัน้ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิเกีย่วกบัการวดัคุณภาพการให้บริการ 

 SERVQUAL  ใชเ้ป็นมาตรฐานวดัคุณภาพบริการ ซ่ึงสามารถแบ่งมิติไดเ้ป็น 5 มิติหลกัและยงัคงมี
ความสัมพนัธ์กบัมิติของคุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ท่ีท าการปรับปรุงใหม่จะเป็น
การยบุรวมบางมิติจากเดิมใหร้วมกนัภายใตช่ื้อมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั 
Parasuraman, et al. (1990)  ประกอบดว้ย 

มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็น
ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และ
ความตั้งใจจากผูใ้หบ้ริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าใหผู้รั้บบริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการ
นั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 

มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบั
สัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิม
ในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเตม็ใจท่ีจะ
ใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงทีผูรั้บบริการสามารถเขา้รับ
บริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการรวมทั้งจะตอ้งกระจายการให้บริการไปอย่างทัว่ถึง 
รวดเร็ว 

มิติ 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพนุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

มิติท่ี 5 การรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 
SERVQUAL ไดรั้บความนิยมในการน ามาใชเ้พื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกวา้งขวาง ซ่ึง
องคก์ารตอ้งการท าความเขา้ใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผูรั้บบริการเป้าหมายตามความตอ้งการในบริการท่ีเขา
ตอ้งการ และเป็นเทคนิคท่ีมีวิธีการวดัคุณภาพในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อให้การพฒันาการ
ใหบ้ริการประสบผลส าเร็จ 
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แนวคดิเกีย่วกบัธาราบ าบัด  (ค าจ ากดัความของ Hydrotherapy)  
 เด่นหลา้ ปาลเดชพงศ ์(2552) Hydrotherapy หมายถึง การรักษาดว้ยน ้ า ธาราบ าบดัเป็นศาสตร์หน่ึง
ทางการแพทยท่ี์ใชใ้นการบ าบดัรักษาโดยอาศยัคุณสมบติัของน ้ า ประกอบดว้ย การแช่ในน ้ า การอบไอน ้ า 
การประคบ การเคล่ือนไหวและการออกก าลงักายในน ้ า การใชน้ ้ าร้อนน ้ าเยน็เพื่อการรักษาหรือเพื่อการผอ่น
คลาย ซ่ึงทั้ งหมดเป็นรูปแบบของการรักษาทางกายภาพบ าบัด ปัจจุบันได้มีการน าวิธีการต่าง ๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้นสระน ้ าหรือถงัน ้ า การใชคุ้ณสมบติัของน ้ าเหล่าน้ีใหผ้ลการรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางกาย เช่น 
ขอ้ติด ปวดขอ้ บวมตาม  แขน-ขา กลา้มเน้ืออ่อนแรง ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
เน่ืองมาจากพยาธิสภาพของระบบประสาทและกลา้มเน้ือท่ีเกิดจากโรคหรือเกิดจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีท าให้
ร่างกายเสียการทรงตวั เสียสมดุลการท างานของกลา้มเน้ือแขนขาและล าตวั ซ่ึงใชว้ิธีการบริหารร่างกาย คือ
การฝึกการเคล่ือนไหวในน ้ า การออกก าลงักายในส่วนของแขนขาและล าตวั การฝึกการเดิน การวิ่งและการ
เล่นเกมส์ในน ้า 
 การรักษาด้วยธาราบ าบัด 
 ประภาส โพธ์ิทองสุนนัท ์(2530) ธาราบ าบดัเป็นรูปแบบหน่ึงของวิธีการรักษาทางกายภาพบ าบดั 
ซ่ึงใชน้ ้ าเป็นตวักลางหรือส่ือในการรักษา ในรูปแบบของการออกก าลงักายในน ้ า หรือการใชคุ้ณสมบติัของ
น ้ าช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ท าให้สามารถเคล่ือนไหวร่างกายและขอ้ต่อในส่วนต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
อิสระและง่ายข้ึนจึงช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึก และออกก าลงักายในน ้ า
การรักษาดว้ยธาราบ าบดั  

การให้บริการของศูนย์ธาราบ าบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง 
 ธาราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึง มีขนาดของสระความกวา้ง 5 เมตร ความยาว 16 เมตร และมีความ
ลึก 1.35 – 1.50 เมตร ภายในสระแบ่งออกเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณส าหรับการผอ่นคลายร่างกายส่วนหลงั 
บริเวณส าหรับการออกก าลงักายและการผ่อนคลายรยางคส่์วนล่างนบัตั้งแต่สะโพก ไปจนถึงขอ้เทา้ไดแ้ก่ 
ตน้ขา เข่า ปลายขา เป็นตน้ และ บริเวณส าหรับการผอ่นคลายร่างกายส่วนศีรษะ คอ บ่า ไหล่ และสะบกั ซ่ึง
เป็นการใหโ้ปรแกรมการรักษาท่ีมีความเฉพาะต่อปัญหาของผูป่้วยแต่ละประเภท  

รูปแบบการให้บริการ รองรับผูม้าใชบ้ริการมีมีปัญหา กระดูกและกลา้มเน้ือ ผูท่ี้มีอาการปวดเม่ือย
กลา้มเน้ือ ภาวะขอ้ต่อเส่ือม ภาวะขอ้ต่อยดึติด ผูป่้วยหลงัผา่ตดัเอน็หรือขอ้ต่อ (ในระยะคงท่ี) และผูท่ี้มีภาวะ
ขอ้ต่อผิดรูป ระบบประสาท ผูท่ี้มีภาวะอมัพฤกษค์ร่ึงซีกหรือคร่ึงท่อนและผูท่ี้มีภาวะกลา้มเน้ืออ่อนแรงจาก
เส้นประสาท ปอดและการหายใจ ผูท่ี้มีภาวะโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (ระยะไม่รุนแรง) ผูท่ี้มีภาวะหอบหืด และ
ผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัการหายใจและการท างานของปอดอ่ืน ๆ และ ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ผูท่ี้มีภาวะน ้ าหนกัเกิน 
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จนเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลงักายบนบก และผูท่ี้ตอ้งการออกก าลงักายเพื่อเสริมสร้างความแขง็แรงของ
ร่างกาย 
 

วธีิการวจิยั 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิก

ของศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึงระหว่างปี 2561-2563 จ านวน 204 คน (ท่ีมา: จากบญัชีรายช่ือ
สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการศูนยธ์าราบ าบดั ณ วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563) กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกของศูนยธ์าราบ าบดั
เทศบาลเมืองบา้นบึงระหว่างปี 2561-2563 จ านวน 204 คน สถานท่ีเก็บขอ้มูลศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมือง
บ้านบึง เคร่ืองมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) จากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม ไดค่้า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient of alpha) เท่ากบั  0.812 แสดงว่าแบบสอบถาม
ชุดน้ีมีความเช่ือมัน่ในระดบัดี (Nunnally, 1978 อา้งใน George and Mallery, 2003) 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การเขา้ใช้บริการธาราบ าบดั รายได ้และ เขตท่ีอยู่อาศยั เป็นขอ้
ค าถามแบบเลือกตอบ และ ตอนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้น
บึง จ านวน 30 ขอ้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating scale) ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด (5) เห็นดว้ยมาก (4) 
เห็นดว้ยปานกลาง (3) เห็นดว้ยนอ้ย (2) และ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (1) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 99-100)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) 
และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และมีเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ียดงัน้ี (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน, 2551, หนา้ 343)  

4.21 - 5.00  หมายถึง คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยฯ์ อยูใ่นระดบัท่ี มากท่ีสุด  
3.41 - 4.20  หมายถึง คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยฯ์ อยูใ่นระดบัมาก 
2.61 - 3.40  หมายถึง คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยฯ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  หมายถึง คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยฯ์ อยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80  หมายถึง คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยฯ์ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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การพทิักษ์สิทธ์ิ 
การวิจยัคร้ังน้ี ได้รับเอกสารรับรองจริยธรรมวิจยัในมนุษย์ เลขท่ี G-HU184/2564 วนัท่ีให้การ

รับรอง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับการพิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของ
โครงการวิจยัน้ี เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ผูเ้ขา้ร่วมอาจปฏิเสธเขา้ร่วม และสามารถถอนตวัหรือบอกเลิกจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทั้งส้ิน 
 

ผลการศึกษา 

สมาชิกของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง  จ านวน 204  คน  ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง ในภาพรวมและรายดา้น 

อยูใ่นระดบัคุณภาพมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบั 1 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้อนัดบั 2 

ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ อนัดบั 3 ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ อนัดบั 4 ดา้นความเป็น

รูปธรรมของการบริการ และ อนัดบั 5 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ  

เ มื่ อ เป รียบ เทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนของศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง  

จ าแนกตาม  เพศ  อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การเข้าใช้บริการธาราบ าบดั รายได ้และ เขตท่ีอยูอ่าศยั 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป ร้อยละ 

เพศหญิง 59.3 
อายใุนช่วง 31-40 ปี 23.5 

สถานภาพสมรส 56.9 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพหรือเป็นแม่บา้น 33.3 

เขา้ใชบ้ริการธาราบ าบดั 2 - 4 คร้ัง 34.8 

รายได ้10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 39.7 

อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบา้นบึง 70.6 
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ข้อมูลทัว่ไป ค่าเฉลีย่ (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) 

เพศ หญิง 4.62 0.30 
 ชาย 4.61 0.29 
อาย ุ 61 ปีข้ึนไป 4.75 0.14 
 ต ่ากวา่ 20 ปี 4.75 0.19 
 51 – 60 ปี  4.65 0.26 
สถานภาพ สถานภาพสมรส 4.66 0.28 
 แยกกนัอยู ่ 4.66 0.00 

 สถานภาพโสด 4.57 0.33 
อาชีพ ไม่ประกอบอาชีพ,แม่บา้น 4.71 0.25 
 คา้ขาย,ธุรกิจส่วนตวั 4.59 0.30 
 รับจา้ง/ลูกจา้ง 4.59 0.28 
การเขา้ใชบ้ริการ
ธาราบ าบดั 

ตั้งแต่ 8 คร้ังข้ึนไป 4.73 0.29 

 2 – 4 คร้ัง 4.65 0.24 
 คร้ังแรก 4.56 0.32 

รายได ้ 10,000 บาท หรือต ่ากวา่ 4.72 0.17 
 20,001 – 30,000 4.63 0.23 
 10,001 – 20,000 4.54 0.36 
เขตท่ีอยูอ่าศยั ในเขตเทศบาล 4.63 0.26 
 นอกเขตเทศบาล 4.59 0.36 

  

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์าร

แปลผลค่าเฉล่ียแลว้ ความคิดเห็นว่าศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึง มีคุณภาพการให้บริการในระดบั

มากท่ีสุด  
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อภปิรายผล 
จากผลการวิจยัพบวา่ ผลการศึกษาความคิดเห็นวา่ศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึง โดยภาพรวม

พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นในระดบัคุณภาพมากท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง คุณภาพการบริการประชาชนของ
ศูนย์ธาราบ าบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง มีคุณภาพดีมาก และ ผูใ้ช้บริการทุกกลุ่ม จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ การ เข ้า ใช้บ ริการธาราบ าบดั รายได ้และ เขตท่ีอยู่อาศยั ต่างมีความคิดเห็นว่า
ศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาลเมืองบา้นบึงมีคุณภาพการให้บริการในระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั ทั้งในภาพรวมและ
รายดา้น แสดงใหเ้ห็นวา่การใหบ้ริการของศูนยฯ์ อยูใ่นระดบัท่ีตรงตามความตอ้งการทุกคน ทั้งมิติความเป็น
รูปธรรมของการบริการ มิติความเช่ือถือไวว้างใจได้ มิติการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มิติการให้ความ
เช่ือมั่นต่อผูรั้บบริการ และมิติการรู้จักและเขา้ใจผูรั้บบริการ ตามแนวคิดคุณภาพของการบริการของ              
(Parasuraman, et al, 1990) 

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศราวุธ นิลศร (2555) ท่ีพบว่า การรับรู้
ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถานบริการการแพทยแ์ผนไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนราย
ดา้นนั้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นมีเพียงดา้นความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ในขณะท่ี ไม่สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ พชัรี อ่ิมอาบ (2553) ท่ีพบว่า ผู ้ใ ช ้บ ริก ารตรวจ
สุขภาพของโรงพยาบาลหวัเฉียว มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
หวัเฉียว ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้น
การเอาใจใส่ลูกคา้ ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้  
 

และข้อเสนอแนะการวจิยั 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เทศบาลเมืองบ้านบึงและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง  ควรมีนโยบายพฒันาสมรรถนะบุคลากร

อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพบริการดา้นต่าง ๆ  
2. เ ท ศบ า ล เ มือ ง บ ้า นบึง แ ล ะหน่ ว ย ง า น ที่ เ กี ่ ย ว ข ้อ ง  ค ว ร มีน โ ยบ า ย เ กี ่ ย ว ก ับ ก า ร

ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน เพื่อตอบโจทยก์ารเขา้ถึงการบริการ
และเพิ่มความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการของหน่วยงานราชการ 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1.จากการศึกษาวิจัยพบวา่  เทศบาลเมืองบ้านบึงควรจดัใหบ้ริการนอกเวลาราชการ  

เช่น วนัเสาร์ – อาทิตย ์หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาใชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงมาก
ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองปัญหาในการให้บริการส าหรับประชาชนท่ีไม่
สามารถเขา้มาใชบ้ริการในเวลาราชการได ้

2 .  จากการศึกษาวิจ ัยพบว่า  ย ังมีประชาชนท่ียงัไม่ทราบถึงประโยชน์ในการจดัตั้งศูนยธ์ารา
บ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง ซ่ึงหน่วยงานควรมีการประชาสัมพนัธ์และมีการจดัท าคู่มือเพื่อให้ความ รู้แ ก่
ประชาชนผ่านช่องทาง ส่ือออนไลน์หรือรถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี เพื่อเพิ่มความรู้และให้ประชาชนเกิด
ความสนใจต่อการเขา้รับบริการศูนยธ์าราบ าบดั เทศบาลเมืองบา้นบึง มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณเท่านั้น  ในการศึกษาวิจยัค ร้ังต่อไปเพื่อให้ไดข้อ้มูล
ในเชิงลึก ควรสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือมีการศึกษาวิจยัแบบผสมผสานโดยมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่ม
ดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2 .  ก ลุ่มประชากรที่ท าก ารศึกษาในค ร้ั ง น้ี เ ป็นก ลุ่มผู ้สู งอายุและประชาชนทั่ว ไปใน
การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเจาะจงเป็นรายกลุ่ม เช่น กลุ่มผูสู้งอายุโดยเฉพาะ เน่ืองจากอนาคตประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบา้นบึงไดเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุจึงท าให้กลุ่มผูสู้งอายเุขา้รับบริการศูนยธ์าราบ าบดัเทศบาล
เมืองบา้นบึงเพิ่มมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
                การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรี 
ธรรมราช 2) เพื่อศึกษาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มตวัแทนหน่วยงานท่ีดูแล
รับผดิชอบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีจ านวน 3 หน่วยงาน ๆ ละ 2 คน กลุ่มประธานหรือ
รองประธานชุมชนในเขตเทศบาลท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมเป็นประจ า จ  านวน 16 ชุมชน โดยใชเ้คร่ืองมือ
แนวค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้มูล (Content Analysis) 
                ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเกิดข้ึนจาก (1) สาเหตุ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2) สาเหตุดา้นการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และ (3) สาเหตุดา้น 
สภาพอากาศ ส่วนผลการศึกษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมน ้าท่วมขงัในพื้นท่ี ประกอบดว้ย 
(1) การปรับปรุงสภาพล าน ้ า ไดแ้ก่ การก าจดัวชัพืช และส่ิงกีดขวางทางไหลของน ้ า, การขุดลอกแม่น ้ า 
ล าคลอง และขดุทางระบายน ้ าเพิ่ม, การเคล่ือนยา้ยส่ิงกีดขวางทางไหลของน ้ า และการตกแต่งบริเวณพื้นท่ี
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ลาดตล่ิงของคูคลองให้เรียบ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน ้ า (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
และการกกัเก็บน ้ า ไดแ้ก่ การขุดคลองผนัน ้ า ปรับปรุงคลองระบายน ้ าและก่อสร้างประตูระบายน ้ า และ
ควบคุมปริมาณการไหลของน ้ าในช่วงฤดูน ้ าหลาก และ (3) การก่อสร้างระบบกกัเก็บและระบายน ้ า ไดแ้ก่ 
การก่อสร้างแหล่งเก็บกกัน ้ าขนาดต่าง ๆ, การก่อสร้างคนักั้นน ้ าเพื่อป้องกนัน ้ าท่วม, การก่อสร้างทางผนัน ้ า, 
การก่อสร้างระบบท่อระบายน ้ าเพิ่มเติม และติดตั้งประตูป้องกนัน ้ าไหลยอ้นกลบั และสร้างระบบควบคุม
การระบายน ้าท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ใหก้ารระบายน ้าเป็นสาเหตุหรือเป็นส่ิงท่ีไปเพิ่มความรุนแรงของปัญหา  

ค าส าคญั: ปัญหาน ้าท่วม, แนวทางป้องกนัและแกไ้ข, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

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. 

 

Keywords: Flood problems, Preventing and solving guideline, Nakhon Si Thammarat Municipality 

 

บทน า     
                เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปัจจุบนันั้นเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคใตท้ั้งยงัมีประชากร
กว่าหน่ึงแสนคนและชุมชนอีกมากมายพร้อมทั้งศกัยภาพและความพร้อมของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีทั้งหน่วยงานราชการท่ีมีความสามารถพร้อมในการให้บริการ
ประชาชนอีกทั้งยงัมีศูนยก์ลางและยา่นการคา้ท่ีส าคญัท่ีอยู่ในเขตของเทศบาลนครศรีธรรมราชท่ีทั้งหมดน้ี
ลว้นแต่ส่งเสริมต่อการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                พื้นท่ีบริเวณเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดป้ระสบปัญหาน ้ าท่วมติดต่อกนัมาเป็นเวลาหลายปี 
ซ่ึงปัญหาน ้ าท่วมไดส่้งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ทั้งน้ี
ปัญหาน ้าท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเคยเกิดรุนแรงท่ีสุดเกิดข้ึนในปี 2560 โดยไดเ้กิดน ้ าท่วม
ข้ึนถึง 2 คร้ัง มีครัวเรือนท่ีประสบภยั จ านวน 208,387 ครัวเรือน พื้นท่ีประสบภยั 23 อ าเภอ มีประชาชนท่ี
เสียชีวิต 12 คน มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 466,292,917 บาท (ธีรพนัธ์ จนัทร์ทอง และสุวดี ทองสุก
ปลัง่ หรรษาสุขสิน, 2564, หนา้ 252) โดยปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีสาเหตุมาจาก
ทั้งในดา้นสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และสาเหตุจากมนุษย ์ซ่ึงในช่วงท่ีมีฝนตกหนกับริเวณพื้นท่ีตน้
น ้ าท่ีอยู่บนเทือกเขาหลวง และเม่ือพื้นท่ีดงักล่าวไม่สามารถดูดซับน ้ าฝนท่ีตกลงมาเป็นจ านวนมากได ้น ้ า
จ  านวนมากจึงไหลบ่าเขา้ท่วมพื้นท่ีในเขตเทศบาลฯ ประกอบกบัการท่ีในบริเวณพื้นท่ีท่ีเคยเป็นแหล่งรองรับ
น ้าไดถู้กปรับถมพื้นท่ีเพื่อใชป้ลูกสร้างอาคารบา้นเรือน ท าใหเ้กิดการกีดขวางทางเดินของน ้ า และน ้ าไดไ้หล
เปล่ียนทิศทางเขา้ท่วมบริเวณชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มต ่า นอกจากน้ีการท่ีมีขยะส่วนหน่ึงไปอุดตนัท่อระบายน ้ า 
ท าใหก้ารระบายน ้ าไม่มีประสิทธิภาพ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2558) ดงันั้น ปัญหาน ้ าท่วมใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ ้ าซากในทุกปี และมีแนวโน้มความรุนแรงของ
ปัญหาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
                จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้ง
ศึกษาถึงสาเหตุการเกิดปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตลอดจนแนวทางการป้องกนั
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และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งน้ีเพื่อใหห้น่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบไดน้ า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปใช้ส าหรับการวางแผนและขบัเคล่ือนแผนงานแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีบริเวณน้ีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

        2. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของรูปแบบการเกิดน ้ าท่วม (ธีรพนัธ์ จนัทร์ทอง และสุวดี     
ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน, 2564, หนา้ 254) สาเหตุของปัญหาน ้ าท่วมในเขตเมือง (วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, 
2556, หนา้ 10-11) และทฤษฎีการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 (มูลนิธิ
ชยัพฒันา, 2560) คณะวิจยัไดน้ ามาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี   
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ทบทวนวรรณกรรม  
            1. แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบการเกดิน า้ท่วม 
      ธีรพนัธ์ จนัทร์ทอง และสุวดี ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน (2564, หนา้ 254) ไดจ้  าแนกรูปแบบการ
เกิดน ้าท่วมออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
      1) น ้ าท่วมฉบัพลนั (flash flood) มกัเกิดจากการท่ีมีฝนตกหนกัต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ท าใหพ้ื้นท่ีเกิด
การอ่ิมตวัอยา่งรวดเร็ว และน ้าฝนส่วนเกินเหนือพื้นดินเกิดการไหลบ่าเขา้สู่เขตท่ีราบต ่าดา้นล่างซ่ึงตั้งอยูใ่กล้
ตีนเขาอยา่งรวดเร็วในรูปของน ้าป่าหรือน ้าผสมโคลนดิน ท าใหเ้กิดสภาวะน ้าท่วมฉบัพลนัและสร้างอนัตราย
ให้แก่บา้นเรือนและผูค้นเป็นอยา่งมาก น ้ าท่วมลกัษณะน้ีมกัเกิดเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ระดบัชัว่โมงหรือนอ้ย
กวา่ก่อนสลายตวัไป 
      2) น ้ าเอ่อลน้ตล่ิง (river flood) มกัเกิดข้ึนในเขตท่ีลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ าขนาดใหญ่ บริเวณตอนกลางหรือ
ส่วนล่างของล าน ้ า มีสาเหตุมาจากฝนตกหนกับริเวณตน้น ้ าเป็นเวลานานท าใหน้ ้ าท่ีไหลลงสู่แม่น ้ ามีปริมาณ
มากผิดปกติ และปริมาณน ้ าสะสมในแม่น ้ าไดเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามไปดว้ย ท าให้เกิดสภาวะน ้ าลน้ตล่ิง
และเกิดปัญหาน ้าท่วมขงับริเวณริมฝ่ังแม่น ้า ซ่ึงอาจเกิดนานเป็นสปัดาห์หรือเป็นเดือน   
      3) น ้ าท่วมเฉพาะพื้นท่ี (local flood) เกิดจากสภาวะฝนตกหนกัเป็นเวลานานในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง 
จนท าใหพ้ื้นดินไม่สามารถดูดซบัหรือระบายน ้าออกไปไดท้นั จนท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัข้ึนในพื้นท่ี โดยเฉพาะ
ในเขตลุ่มน ้ าซ่ึงมกัจะมีปริมาณน ้ าสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงกรณีของน ้ าท่วมในเขตเมืองซ่ึงเกิดจาก
ฝนตกหนกัต่อเน่ืองจนน ้าไม่สามารถระบายออกจากพื้นท่ีไดท้นั 
      4) น ้ าท่วมชายฝ่ัง (coastal flood) เป็นกรณีท่ีพายหุมุนเขตร้อนหรือพายรุุนแรงแบบอ่ืนท่ีเกิดในเขต
มหาสมุทร และเคล่ือนท่ีข้ึนฝ่ัง โดยจะพดัเอาน ้ าทะเลเขา้ฝ่ังในรูปของคล่ืนพายซุดัฝ่ัง (storm surge) ซ่ึงหาก
เกิดอยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองเป็นเวลานาน อาจส่งผลใหเ้กิดภาวะน ้ าท่วมขงัในบริเวณท่ีลุ่มชายฝ่ัง โดยเฉพาะ
ในเมืองท่ีไม่มีการระบายน ้าท่ีดีพอ 

2. แนวคดิเกีย่วกบัสาเหตุของปัญหาน า้ท่วมในเขตเมือง 
      วนารัตน์ กรอิสรานุกูล (2556, หนา้ 10-11) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัสาเหตุของน ้ าท่วมในเขตเมือง
ในประเทศไทยส่วนท่ีนอกเหนือไปจากการตกของฝน ไวใ้นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการ แนวทางการ
วางแผนดา้นผงัเมืองเพื่อรองรับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาปัญหาน ้ าท่วม
และแนวทางการจดัการน ้าท่วมในเขตผงัเมืองรวมพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี 
      1) การขยายตวัอยา่งขาดการวางแผนของชุมชนเมืองต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
      2) การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงจากสภาพ
ธรรมชาติเป็นพื้นท่ีก่อสร้าง และการพฒันาท่ีดินท่ีขาดการวางแผนและการจดัการท่ีเหมาะสม 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1133 PSPARN 2022  

      3) สภาพภูมิประเทศเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความอ่อนไหวของพื้นท่ีต่อภาวะน ้าท่วม  
โดยพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวสูง ไดแ้ก่ พื้นท่ีราบลุ่ม เป็นแอ่ง หรือพื้นท่ีทรุดตวั 
      4) การขาดการวางแผน และการใช้มาตรการในการป้องปรามทางด้านกฎหมายท่ีเหมาะสม 
กฎหมายผงัเมืองรวมของแต่ละจงัหวดั อ าเภอ หรือเทศบาล ไม่มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ 
      5) การบริหารจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดระบบคาดการณ์และระบบเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาพ
ก่อนเกิดภยั และไม่มีแผนปฏิบติังานท่ีชดัเจนในกรณีเกิดภยั และการจดัการหลงัการเกิดภยั 
      6) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การตดัไมท้ าลายป่าท าให้เกิดการหลากเร็ว
ข้ึนของน ้า การก่อสร้างถนนกีดขวางทางไหลของน ้าท าใหอ้ตัราการระบายน ้าไม่เพียงพอ 
  3. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม 
      ทฤษฎีการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวทางการบริหารจดัการดา้นน ้ า
ท่วมลน้ ( Flood Management) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ไดพ้ระราชทานพระราชด าริในการ
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม (มูลนิธิชยัพฒันา, 2560) ไวด้งัน้ี   
      1) การก่อสร้างคนักั้นน ้ า เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมโดยการก่อสร้างคนัดินกั้นน ้ าขนาดท่ีเหมาะสมขนาน
ไปตามล าน ้ า ห่างจากขอบตล่ิงพอสมควร เพื่อป้องกนัมิให้น ้ าลน้ไปท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ ดา้นใน เช่น คนักั้น
น ้าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหลง็อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส เป็นตน้ 
      2) การก่อสร้างทางผนัน ้ า โดยการก่อสร้างทางผนัน ้ าหรือขุดคลองสายใหม่เช่ือมต่อกบัล าน ้ าท่ีมี
ปัญหาน ้ าท่วม โดยให้น ้ าไหลไปตามทางผนัน ้ าท่ีขดุข้ึนใหม่ไปลงล าน ้ าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตาม
ความเหมาะสม 
      3) การปรับปรุงและแต่งสภาพล าน ้ า เพื่อใหน้ ้ าท่ีท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามล าน ้ าไดส้ะดวกหรือ
ช่วยให้กระแสน ้ าไหลเร็วยิ่งข้ึน โดยใชว้ิธีการขุดลอกล าน ้ าต้ืนเขินให้ไหลสะดวกข้ึน, ตกแต่งดินตามลาด
ตล่ิงให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน ้ า, ก าจดัวชัพืช ผกัตบชวา และร้ือท าลายส่ิงกีดขวางทางน ้ า
ไหลให้ออกไปจนหมดส้ิน และหากล าน ้ าคดโคง้มากให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล าน ้ าสายตรงให้น ้ า
ไหลสะดวก 
      4) การก่อสร้างเข่ือนเก็บน ้ า เป็นมาตรการป้องกนัน ้ าท่วมดว้ยการกกัเก็บน ้ าท่ีไหลท่วมลน้ในฤดูน ้ า
หลาก โดยเกบ็ไวท้างดา้นเหนือเข่ือนในลกัษณะอ่างเกบ็น ้า 
      5) การจดัหาพื้นท่ีท าแกม้ลิง เป็นการขดุคลองต่าง ๆ เพื่อชกัใหม้ารวมกนัแลว้น ามาเกบ็ไวเ้ป็นบ่อพกั
น ้าอนัเปรียบไดก้บัแกม้ลิง แลว้จึงระบายน ้าลงทะเลเม่ือปริมาณน ้าทะเลลดลง  
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วธีิวจิยั 
    การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research)โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
       1. พืน้ทีศึ่กษา 
   ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีต าบลในเมือง, ต าบล
ท่าวงั, ต าบลคลงั, บางส่วนของหมู่ 3 และหมู่ 4 ต าบลนาเคียน, หมู่ 1, บางส่วนของหมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 7 และ
หมู่ 9 ต าบลโพธ์ิเสดจ็ 

2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
     2.1 ประชากร ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม
ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตวัแทนหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกลุ่มประธาน/รองประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
ท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ า  
                      2.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อเกบ็ขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 
                             1) กลุ่มตวัแทนหน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมใน
พื้นท่ีทั้ง 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครศรีธรรมราช, ส านกังาน
โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช, ส านกัช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน่วยงานละ 2 
คน ประกอบดว้ย บุคลากรระดบันโยบาย 1 คน และบุคลากรระดบัปฏิบติั 1 คน   
                             2) กลุ่มประธาน/รองประธานชุมชนในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมเป็นประจ า 
จ านวน 16 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบ่อทรัพย ์ชุมชนท่าชา้ง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคก ชุมชนนอกไร่ – 
สะพานยาว ชุมชนมุมป้อม ชุมชนสารีบุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี – คลองหว้ย ชุมชนสวนป่าน 
ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วดัศรีทวี) ชุมชนเคหะเอ้ืออาทรสะพานยาว ชุมชนบ่ออ่าง 
ชุมชนประตูขาว และชุมชนเพนียด (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2558) 
            3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
           การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ ง 2 กลุ่ม ใช้เคร่ืองมือแนวค าถามแบบไม่มี
โครงสร้าง ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และการปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน ก่อจะน าไปใชส้มัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแนวค าถามท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบไปดว้ย 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ สาเหตุของปัญหาน ้ าท่วม และแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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              4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
            คณะวิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ตามกรอบของวตัถุประสงค์การวิจยั ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหาของขอ้มูล (Content Analysis) (กิจฐเชต ไกรวาส, 2564, หนา้ 188-199) 
 

ผลการวจิยั 
            ผลการศึกษามีขอ้คน้พบในประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาน า้ท่วมในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีมีสาเหตุมาจากในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการ
เปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นสภาพอากาศ มีดงัน้ี  
                     1.1 สาเหตุดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วมในพื้นท่ี ประกอบดว้ย 
                             1) พื้นท่ีตน้น ้ าถูกท าลาย มีการตดัไมท้ าลายป่า ท าให้ไม่มีรากไมดู้ดซับน ้ า ท าให้
เกิดน ้ าป่าไหลหลาก เม่ือมีฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขาหลวงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ปริมาณน ้ าสะสมเป็น
จ านวนมาก และไหลลงสู่เขตชุมชนอย่างรวดเร็ว ท าให้บา้นเรือนเสียหายโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีอยู่ติดกบั
บริเวณเทือกเขาหลวง เช่น ชุมชนในบริเวณต าบลคลงั ต าบลในเมืองและต าบลท่าวงั และชุมชนวดัมุมป้อม 
ท่ีมีระดบัน ้าท่วมสูง 50 เซนติเมตร 
                             2) ร่องน ้ าล าคลองธรรมชาติมีความต้ืนเขิน จากการทบัถมของตะกอน ซากพืช 
และขยะ เช่น คลองหนา้เมือง คลองท่าวงั คลองท่าดี คลองป่าเหลา้ คลองสวนหลวง คลองคูพาย นอกจากน้ี
ในบริเวณเขตเมืองยงัมีการก่อสร้างถนนและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ กีดขวางทางน ้ าไหล จึงท าให้น ้ าในคลอง
ธรรมชาติลน้ตล่ิง แลว้ไหลบ่าเขา้ท่วมบริเวณชุมชน  
                      1.2 สาเหตุดา้นการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วม 
ในพื้นท่ี ประกอบดว้ย  
                             1) การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน มีการสร้างถนนและส่ิงปลูกสร้างกีด
ขวางทางน ้า ท าใหร้ะบบการระบายน ้าตามรูปแบบธรรมชาติถูกท าลาย 
                             2) การถมดินเพื่อปรับพื้นท่ีส าหรับการก่อสร้าง ท าใหกี้ดขวางทิศทางการไหลของ
น ้ าตามธรรมชาติ น ้ าฝนท่ีมีปริมาณมาก ๆ จึงไหลระบายไดช้า้ จะอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นท่ีเน่ืองจาก
บริเวณดงักล่าวเป็นใจกลางเมือง 
                             3) การขยายตวัของพื้นท่ีชุมชนเขา้ไปรุกล ้าแม่น ้ าล าคลอง และกีดขวางทางไหล
ของน ้าตามธรรมชาติ เช่น การพฒันาพื้นท่ีเพื่อท าหมู่บา้นจดัสรรในรอบๆ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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                             4) การขดุเจาะบ่อและสูบน ้าบาดาลข้ึนไปใชเ้ป็นจ านวนมากท าใหแ้ผน่ดินทรุดตวั 
                     1.3 สาเหตุดา้นสภาพอากาศ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ี ประกอบดว้ย  
                             1) อากาศเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้เกิดฝนตกหนักต่อเน่ือง จากอิทธิพลของ
พายุหมุนเขตร้อนหรือความกดอากาศต ่าพาดผา่นพื้นท่ี ท าให้ฝนตกเป็นบริเวณกวา้งติดต่อกนัเป็นเวลานาน 
จนพื้นดินไม่สามารถดูดซบัน ้า และแหล่งน ้าตามธรรมชาติไม่สามารถรองรับน ้าปริมาณมากไวไ้ด ้
                             2) น ้ าทะเลหนุนสูงท าใหร้ะดบัน ้ าในแม่น ้ าเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหน้ ้ าไม่
สามารถระบายลงทะเลไดท้นั จึงเอ่อลน้ตล่ิงเขา้ท่วมพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้า    
                             3) ฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาหลวง ท าให้มีปริมาณน ้ าสะสมเป็นจ านวนมากใน
บริเวณป่าตน้น ้ า และเม่ือพื้นท่ีตน้น ้ าไม่สามารถดูดซบัน ้ าไดแ้ลว้ น ้ าท่ีเหลือจะไหลบ่าสู่ท่ีราบดา้นล่างอยา่ง
รวดเร็ว 
    2. ผลการศึกษาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ท่วมน า้ท่วมในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครศรี 
ธรรมราช 

การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีแนวทางดงัน้ี 
2.1 แนวทางปรับปรุงสภาพล าน ้ า ประกอบไปดว้ย 

                            1) การก าจดัวชัพืช ผกัตบชวา และร้ือท าลายส่ิงกีดขวางทางไหลของน ้าไหล 
                             2) การขดุลอกแม่น ้ าล าคลอง พร้อมทั้งขดุทางระบายน ้ าเพิ่มเพื่อช่วยระบายน ้ าลงสู่
อ่าวไทยใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
                             3) การเคล่ือนยา้ยส่ิงกีดขวางทางไหลของน ้าในส่วนท่ีไม่สามารถร้ือท าลายได ้
                             4) ตกแต่งบริเวณพื้นท่ีลาดตล่ิงของคูคลองให้เรียบ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ไหลของน ้า 
                     2.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการกกัเกบ็น ้า ประกอบไปดว้ย 
                             1) ด าเนินการขุดคลองผนัน ้ า จ  านวน 3 สาย ประกอบดว้ย สายท่ี 1 เพื่อผนัน ้ าจาก
คลองท่าดีมาเช่ือมกบัคลองวงัววั, สายท่ี 2 เพื่อผนัน ้ าจากคลองหยวด (ดา้นทิศตะวนัตกของทางหลวง
หมายเลข 4103) มาเช่ือมกบัคลองผนัน ้ าสายท่ี 1 และสายท่ี 3 เพื่อผนัน ้ าจากคลองหัวตรุดออกสู่ทะเล ท าให้
สามารถระบายน ้ าไดม้ากถึง 650 – 750 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงคลองระบายน ้ า
เดิม 2 สาย และการก่อสร้างประตูระบายน ้ า จ  านวน 7 แห่ง เพื่อกกัเก็บน ้ าและป้องกนัน ้ าเคม็หนุนในช่วงฤดู
แลง้ 
                              2) มีการควบคุมปริมาณการไหล โดยการกกัน ้ าไวใ้นอ่างเก็บน ้ าหรือแหล่งเก็บกกั
น ้า เพื่อควบคุมปริมาณน ้าไม่ใหไ้หลมากเกินไปในช่วงฤดูน ้าหลาก 
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                     2.3 แนวทางก่อสร้างระบบกกัเกบ็และระบายน ้า ประกอบไปดว้ย 
                              1) ก่อสร้างแหล่งน ้าขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ฝายแมว้ แหล่งน ้ าขนาดเลก็ ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับน ้ าใหเ้ก็บกกัเอาไว ้ไม่ปล่อยลงมาอยา่งทนัทีทนัใดจนท่วมพื้นท่ีตอนล่าง หรือไหลท้ิง
ออกจากลุ่มน ้าและออกไปสู่ทะเล 
                              2) ก่อสร้างคนักั้นน ้ า เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมซ่ึงเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่คร้ังโบราณโดย
การก่อสร้างคนั ดินกั้นน ้ าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามล าน ้ าห่างจากขอบตล่ิงพอสมควร เพื่อป้องกนัมิให้
น ้ าลน้ตล่ิงไปท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ 
                              3) ก่อสร้างทางผนัน ้ า เพื่อผนัน ้ าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีลน้ตล่ิงท่วมทน้ใหอ้อกไป 
โดยการก่อสร้างทางผนัน ้ าหรือขดุคลองสายใหม่เช่ือมต่อกบัล าน ้ าท่ีมีปัญหาน ้ า ท่วมโดยให้น ้ าไหลไปตาม
ทางผนัน ้าท่ีขดุข้ึนใหม่ไปลงล าน ้ าสายอ่ืน หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม 
                              4) ก่อสร้างระบบท่อระบายน ้ าท่ีสามารถให้น ้ าไหลผ่านไดส้ะดวกเพิ่มเติม และ
ติดตั้งประตูกนัน ้ าไหลยอ้นกลบั เพื่อไม่ไดเ้กิดน ้ าท่วมขงัเป็นระยะเวลานาน และยงัสามารถก าหนดทิศทาง
ไหลของน ้าได ้
                              5) สร้างระบบควบคุมการระบายน ้ าท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้การระบายน ้ าจากเข่ือน 
อ่างเก็บน ้ า ฝายทดน ้ า หรือประตูระบาย น ้ าเช่น ประตูระบายน ้ าคลองคูพาย ประตูระบายน ้ าคลองป่าเหลา้ 
ประตูระบายน ้ าคลองนครน้อย เป็นต้น เพื่อรองรับปริมาณน ้ าท่ีจะไหลมาเติมในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช   เป็นสาเหตุหรือเพิ่มความรุนแรงของปัญหาอุทกภยั 
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
  1. อภิปรายผล 
            จากผลการศึกษาในส่วนของปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีพบว่า มีสาเหตุมา
จาก 1) ส่ิงแวดลอ้ม 2) การเปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และ 3) สภาพอากาศสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของขวญัชยั บุตรป้อ (2555, หนา้ 2107) เร่ือง แนวทางการบริหารนโยบายเชิงรุก เพื่อป้องกนัน ้ า
ท่วมในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า สาเหตุของการเกิดน ้ า
ท่วมในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพงเกิดจาก (1) ล าน ้ ามีความต้ืนเขิน (2) ขาดฝายชะลอน ้ า (3) การรุกล ้าล าน ้ า (4) 
การกีดขวางทางน ้ า (5) สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม และ (6) ปริมาณน ้ าฝนมากกว่าปกติ และยงัสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของประจวบ มณีแกว้โชติ และศุภวฒันากร วงศธ์นวสุ (2557, หน้า 109-110) เร่ือง การศึกษา
แนวทางการบริหารจดัการอุทกภยัในลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาโดยการก าหนดแนวน ้ าหลากท่ีว่า สาเหตุของ
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ปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาเกิดข้ึนจาก (1) สภาพพื้นท่ีท่ีเป็นแอ่งกระทะ (2) ปริมาณน ้ าฝนตก
มากกว่าค่าเฉล่ียรายเดือนในคาบ 30 ปี (3) คลองอู่ตะเภามีลกัษณะคดเค้ียวมากท าให้น ้ าไหลระบายไดช้า้ 
นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิรินภา จนัทร์เก้ือ, พล เหลืองรังษี, วิภาวรรณา 
ศรีใหม่, ศรัณยภ์ทัร เพชรรักษ,์ ธราเทพ คุม้ครองเลก็, อดิศร สุวาหล า และไซฟูดีน เปาะเสาะ (2561, หนา้ 
223) ในเร่ือง สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลต าบลพะวง อ าเภอเมือง จงัหวดั
สงขลา ท่ีพบวา่ สาเหตุและปัญหาตามธรรมชาติท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วมเกิดข้ึนจาก (1) ปริมาณน ้าฝน (2) น ้ าทะเล
หนุนสูง (3) พื้นท่ีน ้ าท่วมเป็นแอ่งกระทะ และ (4) น ้ าไหลจากภูเขา ส่วนสาเหตุและปัญหาจากมนุษยเ์กิดข้ึน
จาก (1) การก่อสร้างถนนขวางทางน ้า (2) การตดัไมท้ าลายป่า และ (3) การบุกรุกคูคลอง/หนองน ้าสาธารณะ 
                ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการศึกษาสาเหตุของปัญหาน ้ าท่วมในทั้ ง 4 พื้นท่ี คือ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่, ลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา 
จงัหวดัสงขลา และเทศบาลต าบลพะวง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ไดด้ าเนินการศึกษาในพื้นท่ีชุมชนเมือง 
หรือพื้นท่ีชุมชนท่ีเป็นก่ึงเมืองชนบท ท าให้สาเหตุของปัญหามีความใกลเ้คียงกนั โดยสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เกิดปัญหาน ้าท่วมอยา่งต่อเน่ือง และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนในทั้ง 4 พื้นท่ีนั้นเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์
                ส่วนผลการศึกษาแนวทางป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
พบว่า มีแนวทางดงัน้ี 1) ปรับปรุงสภาพล าน ้ า 2) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการกกัเก็บน ้ า และ 3) 
ก่อสร้างระบบกกัเก็บและระบายน ้ า ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมโนลี ศรีเปารยะ เพญ็
พงษ ์(2560, หนา้ 216) เร่ือง บทเรียนจากประสบการณ์อุทกภยัต่อการเตรียมความพร้อมการป้องกนั อุทกภยั
ในอนาคตของประชาชนบริเวณลุ่มน ้ าตาปีตอนล่าง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีพบว่า วิธีป้องกนัอุทกภยัจาก
ประสบการณ์ของประชาชนบริเวณลุ่มน ้ าตาปีตอนล่างท่ีเคยประสบอุทกภยั ประกอบดว้ย (1) การเสริมตล่ิง 
2 ฝ่ังแม่น ้ าตาปีให้สูงข้ึน (2) น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการแจง้เตือนภยั (3) อนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นท่ีตน้น ้ า และ (4) 
ปรับปรุงระบบระบายน ้ า และผลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาธีรพนัธ์ จนัทร์ทอง สุวดี,ทอง
สุกปลัง่ หรรษาสุขสิน (2564, หน้า 261) เร่ืองพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมและมาตรการบรรเทาภยัในเขตเมือง
นครศรีธรรมราช ท่ีพบว่า แนวทางการบรรเทาน ้ าท่วมในเขตเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย 
มาตรการเชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ (1) การก่อสร้างคลองระบายน ้ าหรือคลองผนัน ้ าสายใหม่ เพื่อผนัน ้ าจากคลอง
ท่ีเกิดการบุกรุกและอาคารก่อสร้างขวางแนวคลองเดิม (2) ก าหนดพื้นท่ีรับน ้ าแบบแกม้ลิง เพื่อรับน ้ าจาก
เมืองนครศรีธรรมราช และมาตรการท่ีไม่ใช่โครงสร้าง ไดแ้ก่ (1) การออกเทศบญัญติัของเทศบาลหรือ
ขอ้บงัคบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วมสูง โดยก าหนดใหก้ารก่อสร้างอาคารจะตอ้ง
สร้างแบบยกใตถุ้นสูงใหพ้น้จากระดบัน ้ าท่ีเคยท่วมสูงสุด (2) ควรระบุ “เขตท่ียอมให้บางพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีน ้ า
ท่วม” ไวใ้นกฎกระทรวงผงัเมืองรวมจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยพื้นท่ีดงักล่าวห้ามมิให้ปรับปรุงหรือ



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1139 PSPARN 2022  

เปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีใหแ้ตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยการถมท่ี หรือการก่อสร้าง แต่ผลการศึกษาดงักล่าว
แตกต่างไปจากการศึกษาของหทยัทิพย ์นราแหวว และทวิดา กมลเวชช (2561, หนา้ 242-243) เร่ือง การ
บริหารจดัการอุทกภยัของเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาท่ีพบว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ไดมี้การ
พฒันานโยบาย แผนและกฎระเบียบ เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาเมือง และการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
สอดคลอ้งและรองรับกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนส ารวจ
ความพร้อมในการเผชิญกบัภยัพิบติั  มีการทบทวนกระบวนการจดัการภยัพิบติัและถอดบทเรียนร่วมกนั 
             ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอ้คน้พบในส่วนของแนวทางป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในการศึกษา
คร้ังน้ี กบัขอ้คน้พบจากการศึกษาของธีรพนัธ์ จนัทร์ทอง สุวดี,ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน (2564, หนา้ 261) 
นั้น ไดด้ าเนินการในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเหมือนกนั ดงันั้นจึงท าใหแ้นวทางป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษามีความสอดคลอ้งกนั แต่ในส่วนการศึกษาของหทยัทิพย ์นราแหวว และทวิดา กมล
เวชช (2561, หนา้ 242-243) ไดด้ าเนินการศึกษาในพื้นท่ีเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อีกทั้งยงัเป็น
การศึกษาในลกัษณะของแนวทางในการบริหารจดัการจดัการปัญหาน ้าท่วม จึงท าใหผ้ลการศึกษาครอบคลุม
ในระดบันโยบายการจดัการปัญหาน ้ าท่วม แตกต่างกบัผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีและจาก
การศึกษาของธีรพนัธ์ จนัทร์ทอง สุวดี,ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน ท่ีจะเป็นแนวทางป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาน ้าท่วมในลกัษณะของโครงการหรือกิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมมากกวา่ 

2. ข้อเสนอแนะ 
         (1) จงัหวดันครศรีธรรมราชและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรก่อสร้างคลองระบายน ้ า คลองผนัน ้ าและ
พนงักั้นน ้า เพื่อช่วยผลกัดนัน ้าและระบายน ้าท่ีหลากจากเทือกเขาหลวงใหล้งสู่ทะเลไดอ้ยา่งสะดวก 

(2) จงัหวดันครศรีธรรมราชและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรปรับปรุงสภาพล าน ้ า เช่น ก าจดัขยะ 
วชัพืช และส่ิงกีดขวางทางน ้า ขดุลอกคูคลองอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้ า
และช่วยลดความรุนแรงเม่ือเกิดน ้าท่วม 

(3) จงัหวดันครศรีธรรมราชและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรสร้างแก้มลิงเพิ่มเติม เพื่อเป็นพื้นท่ี
รองรับน ้าในช่วงฤดูฝน และใชป้ระโยชน์ในช่วงฤดูแลง้ทั้งในดา้นการอุปโภคและการเกษตร 

(4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรออกเทศบญัญติัเพื่อใชค้วบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตพื้นท่ี
ลุ่มต ่าหรือในพื้นรับน ้า 

(5) ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครศรีธรรมราช ส านกังานโยธาธิการและผงั
เมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช และส านกัช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรร่วมกนัปรับปรุงมาตรการ
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เพื่อรับมือปัญหาน ้าท่วม มีการเฝ้าระวงัและเตือนภยั การแกปั้ญหาวิกฤติเฉพาะหนา้ และการฟ้ืนฟูหลงัน ้ าลด
อยา่งเป็นระบบ  

(6) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรส่งเสริมบทบาทของชุมชนในเขตเทศบาลในการจดัการ
ปัญหาน ้าท่วม ทั้งในส่วนของการจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม การร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีดูแล
รับผดิชอบในการขบัเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
  (7) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรเพิ่มบทบาทให้ประชาชนเขา้มาตรวจสอบและติดตามผล
เก่ียวกบัปัญหาภยัน ้ าท่วมขงัต่าง ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนเพื่อเสริมสร้างพลงัทางสังคมในการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขงั                     
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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานภาพองคค์วามรู้และวิพากษอ์งคค์วามรู้ของชุมชนเมือง
และคนจนเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออกผลการศึกษา พบว่า ความเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การเกิดข้ึนเมืองมา
จากการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย ไดแ้ก่ โครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทางทะเล และนโยบายการสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว สถานภาพองคค์วามรู้ของคนจนเมืองจ าแนกออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การพฒันาชุมชนเมือง 
ชุมชนแออดั และผูมี้รายไดน้อ้ย, คุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรม คนจนและคนดอ้ยโอกาสทางสังคม และ
กระบวนการกลายเป็นชุมชนชายขอบของการพฒันา ซ่ึงสถานภาพการศึกษาเมืองหรือกระบวนการ
กลายเป็นเมืองยงัมีจ านวนนอ้ย และมุมมองทางดา้นการศึกษาคนจนเมืองยงัคงใชชุ้ดค าอธิบายแบบดั้งเดิม 
จ าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาคนจนเมืองในฐานะท่ีเป็นพลเมืองซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสถาบนัทางสังคมมาก
ยิง่ข้ึน     
 

ค าส าคญั: ชุมชนเมือง, คนจนเมือง, ภาคตะวนัออก 
 
 
 
 
1ส่วนหน่ึงของรายงานการวิจยัเร่ืองคนจนเมืองท่ีเปล่ียนไปในสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (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 
 

บทน า 
ปรากฏการณ์ของความเปล่ียนแปลงจากชนบทไปสู่เมือง ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก ก่อรูปภายหลงัจาก

การเกิดข้ึนของโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard Project) โดยเฉพาะจงัหวดั
เป้าหมายของการพฒันา ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในทศวรรษท่ี 2530 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ี
ไล่เล่ียกนัแนวนโยบายการพฒันาสู่เมืองท่องเท่ียวระดบัภูมิภาค และการยกระดบัการท่องเท่ียวสู่สากลได้
ส่งผลให้เกิดการพฒันาของความเป็นเมืองในพื้นท่ีต่าง ๆ ของชุมชน และการเคล่ือนยา้ยของผูค้นเขา้มาสู่
พื้นท่ีเป้นจ านวนมากทั้งท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่อยา่งถาวร การเขา้มาแสวงหางานท าตามฤดูกาล หรือการเขา้
มาเป้นแรงงานรับจา้งทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีท่ีอยูอ่าศยัอยูต่ามพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งจ ากดั ห้องเช่า
ราคาถูกท่ีเกิดข้ึนในชุมชนใกลเ้คียงโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเป็นความหนาแน่นของประชากรจนกลายเป็น
ชุมชนแออดั   
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ขณะเดียวกนัแนวนโยบายการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ดา้นหน่ึงท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติได้
ขยายตวัสร้างต าแหน่งงานและเป็นแหล่งรายไดซ่ึ้งเป็นหัวขบวนในการพฒันาของภูมิภาค อีกดา้นหน่ึงได้
ส่งผลกระทบต่อความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอุตสาหกรรม และชุมชนหลายดา้น เช่น 
ความขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน ผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ท าให้เร่ิมมีการศึกษาของกลุ่ม
นกัวิชาการ นิสิตนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีสนใจในประเดน็ของของการเปล่ียนแปลงของการพฒันา
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองถึงแมว้่าจะไม่ไดมี้การศึกษาเมืองแบบ
ตรงไปตรงมาแต่สามารถเขา้ใจไดว้า่มิติของการศึกษาจะสมัพนัธ์อยูก่บับริบทของความเจริญรุ่งเรือง   

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงวางเป้าหมายเพื่อศึกษาสถานภาพองคค์วามรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นท่ี
ภาคตะวนัออก และวิพากษอ์งคค์วามรู้เพื่อแสดงให้เห็นพรมแดนของการศึกษาเมืองและคนจนเมืองซ่ึงจะ
น าไปสู่การต่อยอดการศึกษาเชิงวิชาการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสถานภาพองคค์วามรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
2. เพื่อวิพากษส์ถานภาพองคค์วามรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 

 

การทบทวนแนวคดิทฤษฎ ี
บทความน้ีผูว้ิจยัจะใชแ้นวความคิดพฒันาการของเมือง (Urbanization Theory) ศึกษาเมืองมา

ก าหนดเป็นกรอบการส ารวจองคค์วามรู้เป็นหลกั เน่ืองจากปรากฎการณ์ของการพฒันาสู่ความเป็นเมืองเชิง
พื้นท่ีเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีการจัดการพื้นท่ีโดยอาศยัความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจ และการได้มาซ่ึง
ผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการบริการ ตั้งแต่การเป็นชุมชนหมู่บา้นท่ีมีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม 

เมือง (urban) ในมโนทศัน์การศึกษากระบวนการการเป็นเมือง (Urbanization) ให้ความส าคญัเชิง
ภูมิศาสตร์เป็นส าคญั คือเขตแดนท่ีมีการก าหนดองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเมือง (Multi scalar Configuration) 
ส าหรับมโนทศัน์ของ อองรี เลอฟรัว (Henry Lefebvre) ในงานเร่ือง The Production of Space (1984) และ 
บทความเร่ือง State, Space, World (2009) โดยมี Neil Brenner เป็นบรรณาธิการ อธิบายลกัษณะของเมืองท่ีมี
ความหมายเก่ียวขอ้งกบั “พื้นท่ีเมืองแบบทุนนิยม” (capitalist spatiality) และมีกระบวนการโลกาภิวตัน์เขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของเมือง Brenner การศึกษาเก่ียวกบัเมืองดงักล่าวภายใตร้ะบบทุนนิยมได้
ใหข้อ้ถกเถียง 2 ประการคือ  

ประการแรก ไดแ้ก่ ขอ้ถกเถียงท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์ของการเป็นเมือง และขอ้
ถกเถียงท่ีเก่ียวกบักระบวนการทางการเมืองของการเป็นสังคมเมืองสมยัใหม่ กล่าวอีกนัยหน่ึง การศึกษา
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เมืองจึงหมายถึงบทบาทของเมืองในฐานะ “อาณาบริเวณพื้นท่ีทางสังคม” (sociospatial arena) ท่ีมีความ
ขดัแยง้ภายในกระบวนการความเป็นเมืองเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  

ประการท่ีสอง หมายถึงการศึกษาเมืองในเชิงพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของเมืองและการตีความ
ดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ Moulaert, F. and Scott, A.J. (eds) (1997) ในเร่ือง Cities, Enterprises and 
Society on the Eve of the 21st Century ไดช้ี้วา่การศึกษาเมืองในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกนั เช่นความ
แตกต่างทางสังคม ความแตกต่างทางการเมือง รวมไปถึงการใชท้ฤษฎีในการอธิบายกระบวนการการเป็น
เมืองในแต่ละสงัคม แต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัไป เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของเมืองมีพลวตัไม่หยดุน่ิง 
ดงันั้นในแง่ทฤษฎีจึงตอ้งมีการทบทวนมโนทศัน์ให้สอดคลอ้งในการอธิบายความเปล่ียนแปลงของเมือง
ดงักล่าวทั้งมิติทางสงัคม เศรษฐกิจ และทางการเมือง 

การศึกษาเมืองในยุคทศวรรษท่ี 1990 ตอ้งเผชิญหน้ากบัความเปล่ียนแปลงและขอ้ถกเถียงหลาย
ประการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเปล่ียนแปลงดา้นภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง Amin, A และ  
Graham, S. (1997) เร่ือง The Ordinary City นกัทฤษฎีเมืองเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เชิงสถาบนั
ทางสังคมและความเปล่ียนแปลงเชิงการบริหารจดัการพื้นท่ีภายในขอบเขตเมือง และโครงสร้างขอบเขต
เมืองระดับบน ความเปล่ียนแปลงเชิงล าดับชั้นทางสังคม และความเปล่ียนแปลงเชิงความสัมพนัธ์ของ
เครือข่ายทางสังคมท่ีอยูภ่ายในเมือง ภายใตบ้ริบทน้ีผูศึ้กษาวิจยัเมืองจ าเป็นตอ้งปรับค าอธิบายเชิงมโนทศัน์
ใหม่โดยการอา้งอิงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้นโดยตรง ความเปล่ียนแปลงเชิงวิธีวิทยาศึกษาเมือง
สามารถสรุปไดค้ร่าวๆ 3 ประการ คือ  

หน่ึง การศึกษาเมืองในฐานะหน่วย (node) หน่วยหน่ึงในโลกท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนักบัเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม กระบวนการโลกาภิวตัน์ คือปัจจัยท่ีส่งผลให้เมืองมีความเปล่ียนแปลง เช่น ด้านการจัด
การเมือง เป็นตน้  

สอง การศึกษาเมืองไม่ไดศึ้กษาเฉพาะเมืองใดเมืองหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ท าการศึกษาเช่ือมโยงระหว่าง
เมืองกบัเมือง พื้นท่ีกบัพื้นท่ี เน่ืองจากโลกาภิวตัน์ไดเ้ช่ือมโยงพื้นท่ีต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพราะความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลย ีความกา้วหนา้เชิงขอ้มูลข่าวสาร ความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจระดบัเครือข่ายโลกและ  

สาม การศึกษาเร่ืองกฎระเบียบของรัฐหรือของทอ้งถ่ิน มีความเปล่ียนแปลงเน่ืองจากกระบวนการ
โลกาภิวฒัน์ ท าใหก้ารควบคุมของรัฐหรือผูบ้ริหารเมืองภายในขอบเขตเมืองมิไดก้ระท าต่อขอบเขตเมืองของ
ตนเองเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป กฎระเบียบหรือการควบคุมดูแลมีลกัษณะเปล่ียนแปลงผ่อนคลายทั้งในมิติ
การควบคุมดูแลทางกฎหมายโดยตรงหรือว่าการบริหารจัดการก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ี (territorial 
organization) ลดเอกสิทธ์ิเฉพาะทอ้งถ่ินลง เช่ือมโยงกบัภายนอกมากข้ึน (Amin and Graham, 1997) 
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Brenner (2000) ไดส้รุปความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในยคุทศวรรษท่ี 1990 นั้นส่งผลต่อการ
ปรับเปล่ียนมโนทศัน์ในการศึกษาเมือง 2 ประการดว้ยกนั คือ ประการแรก ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของ
โลกอนัเน่ืองมาจากโลกาภิวตัน์ ท าให้กระบวนการการเป็นเมืองเกิดความเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย คือความ
เปล่ียนแปลงเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างขอบเขตเมือง  กับโครงสร้างขอบเขตเมืองระดับบน ในแง่มุม
พฒันาการเชิงประวติัศาสตร์ภายในอาณาบริเวณท่ีเมืองตั้งอยู ่ประการท่ีสอง นกัทฤษฎีเมืองไดป้รับเปล่ียน
กระบวนทัศน์ในการศึกษาใหม่โดยการขยายกรอบการอธิบายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ทั้ งในแง่มุมเชิง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมภายใตทุ้นนิยมไปสู่การอธิบายในระดบั “อาณาบริเวณ” (arena) กล่าวคือ การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การศึกษาเมืองใหม่ไดก่้อให้เกิดแนวทางในการศึกษา เมืองวิธีใหม่ข้ึนมา คือ
วิธีการศึกษาการผลผลิตทางสังคมของขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ (social production of geographical scale) จาก
วิธีวิทยาน้ีท าให้เกิดการวางรากฐานทางมโนทศัน์ใหม่ ส าหรับนกัสังคมวิทยาสายโครงสร้างนิยมเพื่อน ามา
เป็นแนวทางศึกษาอธิบายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ของเมืองในท่ีสุด 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
บทความวิจยัเร่ืองน้ีจะใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) เอกสารท่ีจะใชใ้น

งานวิจยัช้ินน้ีมี 2 ประเภท คือ เอกสารชั้นตน้ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่ไดผ้า่นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นขอ้มูลดิบ ขอ้มูลส่วนน้ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมเอกสารท่ีส าคญั เช่น เอกสารทางราชการ 
เอกสารของทอ้งถ่ิน เอกสารเผยแพร่โดยเจ้าของผลงานเป็นผูบ้นัทึกโดยตรง เป็นต้น เอกสารชั้นรอง 
(Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ระดบัหน่ึงและเพื่อช่วยให้วิเคราะห์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เอกสารชั้นรองเหล่าน้ีท่ีส าคญั เช่น หนังสือพิมพ์ ต  าราวิชาการ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 

ผลการศึกษา 
ผูว้ิจยัจะน าเสนอเพื่อตอบวตัถุประสงคจ์ าแนกการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ สถานภาพ

องคค์วามรู้ของของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออก และการวิพากษส์ถานภาพองคค์วามรู้
ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
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1. สถานภาพองค์ความรู้ของของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพืน้ทีภ่าคตะวันออก 
 การศึกษาเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองของพื้นท่ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 2500 คือ 
การเขา้มาของโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา ส่งผลใหเ้กิดระบบการผลิตแบบทุนนิยมในภาค
การเกษตร เช่น พืชสวน ออ้ย ขา้ว มนัส าปะหลงั ถัว่ เพื่อขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทอ้งถ่ิน ช่วง
ทศวรรษท่ี 2530 จากการเขา้มาของโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) และได้
ก าหนดพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก ผลจากโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ไดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตของของผูค้นและชาวบา้น
จากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศเวนคืนท่ีดินในเขตพื้นท่ีของการพฒันา และกลุ่มผูค้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
พฒันาอุตสาหกรรม เช่น มาบตาพุด แหลมฉบงั แทบทั้งหมดของพื้นท่ีได้น ามาสู่ความขดัแยง้ในเมือง
อุตสาหกรรมระหว่างชาวบา้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม (ปริสา สมภมิตร,2546;  
ชยัณรงค ์เครือนวน,2558; สิตางค ์เจริญวงศ,์2558) 
 ลกัษณะพื้นท่ีทางกายภาพของภูมิภาคตะวนัออกท่ีเป็นพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเหมาะแก่การพกัผอ่น และ
การท่องเท่ียว ดงัปรากฏการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวของชนชั้นปกครองไทย การสร้างท่ีพกัลงหลกัปักฐาน
ท่ีมีความถาวรและมัน่คง เช่น การสร้างบา้นพกัตากอากาศบางแสนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และการ
สร้างบา้นพกัรับรองในระยะเวลาต่อมา หรือการสร้างบา้นพกัรับรองใหม่บริเวณแหลมแท่น ในสมยัจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ หรือการตั้งฐานทพัชัว่คราวของสหรัฐอเมริกาในพื้นท่ีสัตหีบ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการพกัผอ่น 
 การเดินทางท่องเท่ียวยุคแรกจะเป็นกลุ่มของชนชั้นปกครอง และชาวต่างชาติโดยเฉพาะทหาร
อเมริกา ถึงแมว้่าบางช่วงการท่องเท่ียวไดซ้บเซาลงไปจากสหรัฐอเมริกาถอนตวัออกจากสงครามเวียดนาม
อย่างส้ินเชิง ในปี พ.ศ. 2518 การท่องเท่ียวของชุมชนชาวประมงชายฝ่ังทะเล บริเวณสัตหีบ บางเสร่ และ
พทัยา ไดรั้บผลกระทบและลุกลามไปถึงธุรกิจในภาคบริการการบนัเทิง เช่น บาร์ ไนต์คลบั อาบอบนวด 
เป็นตน้ และน าไปสู่การปรับภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวใหม่ ภายหลงัการประกาศตราพระราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 และในปี พ.ศ. 2536 เทศบาลต าบลแสนสุขไดรั้บการยกฐานะ
ให้เป็นเมืองพิเศษ (เมืองท่องเท่ียว) เป็นระยะเวลาท่ีคาบเก่ียวกบัแผนพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
(Eastern Seaboard) เป็นยคุแรกท่ีมีการออกแบบเมืองเพื่อรองรับการเขา้มาของนกัท่องเท่ียว ผูค้นหลากหลาย
เขา้มาแสวงหางานท าในพื้นท่ีพทัยา และพื้นท่ีใกลเ้คียงบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  มีการลงทุนเพื่อ
รองรับการตั้งถ่ินฐานถาวรของแรงงาน และลงทุนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอยา่งรอบดา้น  และการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเมืองท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการพฒันาอุตสาหกรรม ไดมี้การ
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ประกาศแผนพฒันาเมืองพทัยา ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2525 – 2529) เร่ิมนโยบายการส่งเสริมอาชีพทางการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นรูปธรรม สู่การเกิดข้ึนของธุรกิจสถานบนัเทิงในเวลากลางคืน (ภารดี มหาขนัธ์, 2555;    
สุจิรา กาลจกัร,2557) 

การศึกษาเก่ียวกบัคนจนเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออก สามารถจ าแนกออเป็น 3 ประเด็น คือ หน่ึง 
การพฒันาชุมชนเมือง ชุมชนแออดั และผูมี้รายไดน้อ้ย โดยแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะทางประชากรและสังคม
ของชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยในเมืองภาคตะวนัออกครอบคลุมชุมชน 3 ประเภท คือ ชุมชนแออดั ชุมชนเมือง 
และชุมชนชานเมือง จากการพิจารณาชุมชนตามลกัษณะสภาพท่ีอยู่อาศยั ลกัษณะอาชีพ ความสัมพนัธ์ทาง
สังคม โดยแสดงให้เห็นว่าปริมาณมากกว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ภายนอกชุมชน (ประชากร
แฝง) การประกอบอาชีพ 5 อนัดับแรก ได้แก่ พนักงานบริษทั/ห้างร้าน/ร้านคา้ คา้ขาย ลูกจา้ง(รายวนั/
ช้ินงาน) รับจา้งทัว่ไป และท านา/เกษตรกร/เล้ียงสัตว ์รายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่ของประชากรไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกนัชุมชนเหล่าน้ียงัประสบปัญหาความไม่มัน่คงของท่ีอยู่อาศยัมีความทรุดโทรมและ
แออดั  การขาดแคลนท่ีพกัอาศยัของคนมีรายไดน้้อย สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือไฟฟ้าและน ้ าประปา มี
การไหลเวียนของแรงงานต่างถ่ินจ านวนมาก ความยากจน ปัญหาอาชญากรรม และอาจมีประเด็นแยกยอ่ย
ไปตามบริบทของแต่ละจงัหวดั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2549 ;การศึกษาของการเคหะแห่งชาติ,2557) 

ชุมชนแออดัอาจถูกนิยามตามรายไดห้รือถูกเรียกว่า “ชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ย” การเกิดข้ึนของชุมชน
แออดัในพื้นท่ีเมืองมี 2 ลกัษณะ คือ หน่ึงเป็นกลุ่มชาวบา้นดั้งเดิมท่ีมีชีวิตความเป็นอยูแ่บบดั้งเดิม นิยมเช่าท่ี
อยูอ่าศยั มีสายสมัพนัธ์ทางสงัคมค่อนขา้งเหนียวแน่วมีการรวมกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหา สองเป็นกลุ่มชาวบา้นท่ี
อพยพเคล่ือนยา้ยเขา้มาหางานท า และเช่าท่ีอยู่อาศยัในราคาถูก ส่วนใหญ่ครอบครัวประกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป บางชุมชนมีผลผลิตเพื่อจ าหน่ายเป็นของตนเอง ครอบครัวในชุมชนแออดัแทบทั้งหมดจะกูเ้งินนอก
ระบบ และไม่สามารถเขา้ถึงสวสัดิการต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม เพียงพอ ปัญหาท่ีชุมชนแออดัตอ้งเผชิญ 
ไดแ้ก่ ยาเสพติด รายไดน้้อย ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีสวสัดิการสังคมและประกนัสุขภาพ (นงนุช จนัทร
ประเทศ, 2544) 

สอง คุณภาพชีวิตแรงงานอุตสาหกรรม คนจนและคนดอ้ยโอกาสทางสังคม โดยแสดงให้เห็นว่า 
ความเป็นเมืองเป็นผลกระทบมาจากโครงการพฒันาอุตสาหกรรมชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ท่ีไม่มีการวางฝัง
เมืองท่ีมีความละเอียดเพียงพอแต่อาศยัจากโครงสร้างพื้นฐานท่ีชุมชนมีอยูแ่ลว้ลกัษณะของเมือง น าไปสู่การ
เกิดข้ึนของชุมชนแออดัจากการอพยพของผูค้นจากถ่ินอ่ืนเพื่อเขา้ไปแสวงหางานท า ความแออดัท่ีเกิดข้ึน
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมได ้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีท่ีมาจาก
การขยายตวัของการท่องเท่ียว สู่ปัญหาเด็กผมแดงหรือเด็กท่ีเกิดจากทหารอเมริกนั ชาวต่างชาติ กบัโสเภณี 
โดยขาดความรับผิดชอบ การกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกลุ่มอาชีพจากภาค



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1149 PSPARN 2022  

เกษตรกรรม การประมงสู่การเป็นแรงงาน และการเปล่ียนแปลงของผูห้ญิงสู่การเป็นลูกจ้าง (สุภางค ์         
จนัทวานิช,2529) 

การอพยพเคล่ือนยา้ยของประชากรจะเกิดข้ึนเป็น “ชุมชนเมืองใหม่” จ าเป็นตอ้งสร้างส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัของผูค้นในชุมชนท่ีตอ้งรองรับกบัชาวบา้นดั้งเดิมท่ีถูกเวนคืน
ท่ีดิน และท่ีพกัอาศยัของแรงงาน เช่น ชุมชนท่ีมีการเคหะแห่งชาติเป็นผูรั้บผดิชอบในการพฒันาบริการดา้น
ท่ีพกัอาศยัและการออกแบบท่ีอยู่อาศยัให้กบัชุมชนใหม่ แรงงานต่างถ่ินในยุคแรกเร่ิมของการพฒันา คือ
แรงงานก่อสร้างเป็นการอพยพเขา้มาขายแรงงานโดยเฉพาะงานประเภทรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงแรงงาน
ก่อสร้างจะมีความหลายของกลุ่มผลดัเปล่ียนหมุนเวียนและเพิ่มข้ึนตามความเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม 
แรงงานเหล่าน้ีจะเขา้มาอาศยัอยูต่ามบา้นพกัท่ีสร้างข้ึนชัว่คราวหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “แคมป์คนงาน” ซ่ึง
ส่งผลกระทบดา้นลบ เช่น ปัญหาขยะและส่ิงแวดลอ้ม  (อจันา วฒันานุกิจ, 2529; ชยัณรงค ์เครือนวน, 2550; 
ลกัษณา ชาวสวน, 2539) 
 ขณะท่ีแรงงานอุตสาหกรรมน้ีแทบทั้งหมดจะมีรายไดต้  ่าเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตในแต่ละเดือน
ไม่เหลือเก็บออม แบกรับภาระค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ความเหินห่างของครอบครัวน ามาสู่การสร้างปัญหา
สังคม เช่น การติดสุรา ยาเสพติด และการพนัน การเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้น้อย  แรงงาน
อุตสาหกรรมมีความตอ้งการดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีเหมาะสม และแรงงานเหล่าน้ีเป็นประชากรแฝงท่ีไร้เสียง ไร้
สิทธิในการใชชี้วิตบนพื้นท่ีอุตสาหกรรม รายไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัรายจ่ายเป็นส่วนหน่ึงท่ีพวกเขาตอ้งพึ่งพา
แหล่งเงินจากการเล่นพนนั และการด่ืมเหลา้ท่ีคนภายนอกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาสังคม แต่แรงงาน
เหล่าน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหล่อเล้ียงชีวิตเพื่อเติมความหวงั การพกัผ่อนและการแสวงหาเครือข่ายเพื่อใชเ้ป็น
หลกัประกนัในการด าเนินชีวิตท่ีตนเองไร้สิทธิและไร้เสียง (ยรรยง หอมศรีวรานนท,์2542; นพพร เน่ืองแกว้, 
2545 ; ธนิต โตอดิเทพย,์ 2560) 

สาม กระบวนการกลายเป็นชุมชนชายขอบของการพฒันา โดยเห็นว่า ชุมชนดั้งเดิมท่ีเต็มไปดว้ย
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติถูกขบวนการพฒันาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกรุกคืบ เขา้มา
ท าลาย และผลกัใหไ้ปอยูน่อกแนวทางการพฒันากระแสหลกั เร่ิมตน้จากการเวนคืนท่ีดิน และการพรากสิทธิ
การใชท้รัพยากรแทบทุกชนิดออกจากชุมชนดั้งเดิมจากการปิดลอ้มชุมชนดว้ยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
สภาพแวดลอ้มของชุมชนดั้ งเดิมถูกท าลายลง พร้อมกบัการเพิ่มปริมาณปัญหาทางสังคมท่ีตามมาทั้งใน
ระดบัมหภาค และในระดบัของชุมชน โดยการศึกษากระบวนการกลายเป็นชายขอบของชุมชนจะท าหนา้ท่ี
วิพากษแ์นวทางการพฒันาอุตสาหกรรมและความพยายามเสนอทางออกของขบวนการพฒันาแนวใหม่ 
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2. การวพิากษ์สถานภาพองค์ความรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองในพืน้ทีภ่าคตะวันออก    
การศึกษาและทบทวนสถานภาพองค์ความรู้ของชุมชนเมืองและคนจนเมืองท่ีผูว้ิจัยได้จ  าแนก

ออกเป็น 2 ประเดน็ คือ หน่ึงสถานภาพขององคค์วามรู้ของการเกิดข้ึนของเมือง การศึกษาท่ีผา่นมาไดอ้ธิบาย
การก่อรูปของการเกิดข้ึนของเมืองในภาคตะวนัออกราว พ.ศ.2520 หรือก่อนการริเร่ิมโครงการการพฒันา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเลก็นอ้ย การอธิบายเมืองภายใตก้ระบวนการพฒันาไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงปัจจยัภายนอก 
ไดแ้ก่ นโยบายการพฒันาระดบัชาติ นายทุนชาติ และนายทุนขา้มชาติท่ีเช่ือโยงอยู่กบัระบบโลกาภิวฒัน์ 
ปัจจัยเหล่าน้ีได้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเมืองในภูมิภาคตะวนัออกซ่ึงมิได้จ  ากัดอยู่เฉพาะเมือง
อุตสาหกรรม แต่ยงัขยบัขยายของการอธิบายการเกิดข้ึนของเมืองท่องเท่ียวทั้งในระดบัสากลและระดบั
ทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ตามแนวทางการศึกษาของเมืองภาคตะวนัออกท่ีมุ่งให้การศึกษาการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้างของความเป็นมหภาค ถึงแมจ้ะมีค าอธิบายถึงการเช่ือมโยงระหว่างระบบโลกาภิวฒัน์อยูบ่า้งแต่ก็
ยงัมิไดเ้ป็นการศึกษาถึงการเกิดข้ึนของเมืองโดยตรง และประเด็นท่ีส าคญัสถานภาพองคค์วามรู้ของเมืองท่ี
ตอ้งการความสลบัซบัซอ้น หรือการอธิบายความเป็นเมืองแบบสมยัใหม่ยงัคงมีช่องว่างขององคค์วามรู้ให้
ศึกษากนัอีกมากข้ึน 
 สอง สถานภาพองค์ความรู้ของการศึกษาของคนจนเมืองในภาคตะวนัออก  ระยะเวลาท่ีผ่านมา
การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งศึกษาคนจนเมืองในฐานะของชุมชนแออดั ชุมชนผูมี้รายได้น้อย แลชุมชนของ
แรงงานต่างถ่ินหรือประชากรแฝงท่ีเขา้มาประกอบอาชีพเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม มุมมองของ
การศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงมองว่ากลุ่มคนจนเมือง ชุมชนแออดั ผูมี้รายไดน้้อย ยงัคงเป็นผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการ
สงเคราะห์ การเขา้ไม่ถึงสวสัดิการขั้นพื้นฐาน การมีท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ การจบการศึกษาท่ีไม่สูง
มากและการมีรายไดน้อ้ย เป็นตน้ ซ่ึงภาพการศึกษาคนจนเมืองเหล่าน้ีอาจเป็นภาพของผูค้นท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้
มาสู่เมืองในระยะแรกเร่ิมท่ีจ าเป็นตอ้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีแออดั และยงัไม่ปรากฏการศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งคนจนเมืองกบัเมือง หรือความสมัพนัธ์ของคนจนเมืองกบัเชิงโครงสร้างทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และประเด็นของการศึกษากระบวนการกลายเป็นชุมชนชายขอบของการพฒันาท่ี
ช้ีใหเ้ห็นของชุมชนดั้งเดิมท่ีถูกกระบวนการพฒันาท าใหบ้างส่วนตอ้งกลานเป็นคนจนเมืองและชุมชนแออดั
ซ่ึงเป็นประเดน็การศึกษาท่ีไดรั้บความนิยมในแวดวงการศึกษาการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ       
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อภปิรายผลการวจิยั 
ผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลร่วมกับแนวคิดการพฒันาเมือง (Urbanization) ท่ีให้

ความส าคญักบัภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นเขตแดนการก าหนดองคป์ระกอบของเมือง ในแนวคิดของอองรี เลอฟรัว 
(Henry Lefebvre) อธิบายลกัษณะของเมืองท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบั “พื้นท่ีเมืองแบบทุนนิยม” ซ่ึงมี
กระบวนการโลกาภิวฒัน์เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของเมือง และ เบรนเนอร์ (Brenner) ได้
อธิบายว่าเมืองในฐานะ “อาณาบริเวณพื้นท่ีทางสังคม” (sociospatial arena) ท่ีมีความขดัแยง้ภายใน
กระบวนการความเป็นเมืองเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะตอ้งมีการทบทวนมโนทศัน์ให้สอดคลอ้งกบัการ
อธิบายความเปล่ียนแปลงของเมืองทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และทางการเมือง ประเด็นของการเกิดข้ึนของ
เมืองหรือความเปล่ียนแปลงของเมืองในพื้นท่ีภาคตะวนัออกไดเ้ช่ือมโยงอยูก่บักระบวนการของโลกาภิวฒัน์
อย่างแยกไม่ออก เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกเช่ือมโยงไปกบัระบบเศรษฐกิจของโลกและการ
เคล่ือนยา้ยการลงทุนของทุนนิยมขา้มชาติ ชุดค าอธิบายน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาหลายช้ิน เช่น สุจิรา 
กาลจกัร (2557) พทัยา : จากวิถีชุมชนชาวประมงสู่เมืองท่องเท่ียวระดบัโลก สิตางค ์เจริญวงศ ์(2558) ความ
เปล่ียนแปลง “ชนบท” ประชาธิปไตยบนความเคล่ือนไหว กรณีศึกษา ต าบลทุ่งสุขลา เทศบาลนครแหลม
ฉบงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี หรือชยัณรงค ์เครือนวน (2558) วาทกรรมปฏิบติัการและการต่อสู้ทางวาท
กรรมในการพฒันาอุตสาหกรรม: ศึกษากรณีการพฒันาอุตสาหกรรมภายใตต้วัแบบมาบตาพุด แต่ประเด็น
การวิจยัระดบัพื้นท่ียงัคงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมเป็นหลกั และมิไดเ้นน้ไปท่ีการศึกษาใน
ฐานะเมืองหรือกระบวนการกลายเป็นเมือง ขณะเดียวกนัในมโนทศัน์ของ เบรนเนอร์ (Brenner) ว่าจะตอ้ง
มองเมืองเป็นพื้นท่ีของความขดัแยง้ท่ีหลากหลายและซบัซ้อน ซ่ึงตวัอย่างของการศึกษาขา้งตน้จะมองใน
ลกัษณะท่ีเป็นคู่ตรงขา้ม เช่น โรงงานกบัชาวบา้น, นิคมอุตสาหกรรมกบัชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงอาจเป็นการศึกษา
ภายใตม้โนทศัน์ของการพฒันา    
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการขยบัขยายการศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนแออัดและคนจนเมืองกับนโยบาย

สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐ 
2. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจหรือการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของกลุ่มชุมชนแออดั

และคนจนเมือง 
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บทคดัย่อ 
 บทความวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการพฒันาการใช้ระบบ
สารสนเทศ และศึกษาการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกท่ี33 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากบุคลากรของหน่วยงาน ผลการศึกษา พบว่า ประเด็นการทดสอบระบบ
ก่อนการน ามาใชง้านจริงโดยทางผูพ้ฒันา เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรมีความเห็น
การทดสอบระบบจะเป็นกระบวนการเพื่อการลดความเส่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  การทดสอบระบบจะเป็น
การช่วยให้บุคลากรผูรั้บผดิชอบระบบสามารถใชง้านระบบไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูว้ิจยัพิจารณาประเด็นขอ้คน้พบ
น้ีอยา่งระมดัระวงั และไดน้ าเสนอแนวทางส าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ
ใหก้บัหน่วยงานทหารแห่งน้ีต่อไปในอนาคต 
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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 
 

บทน า 
 โลกในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งรวดเร็ว โลกไดพ้ฒันาเขา้สู่ยคุแห่งเทคโนโลยอียา่งเตม็
รูปแบบ เกิดการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาปรับใชใ้นดา้นของการศึกษา ดา้นการบริการ ดา้นการท างาน 
ซ่ึงทั้งเอกชนและรัฐไดมี้การน าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆน ามาใชใ้นการบริหารองคก์าร เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ความถูกตอ้งแม่นย  า ในการท างานทั้งในดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดา้นวิธีการท างานผา่นระบบ 
Social Network (โซเชียลเนตเวิร์ค) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบการท างานแบบสารสนเทศ เพื่อ
เขา้มาปรับใช้เก่ียวกับการตดัสินใจ การวางแผนสู่ด าเนินงาน และเพื่อประมวลผลการท างาน ผูบ้ริหาร
องคก์ารในปัจจุบนัต่างใหค้วามสนใจในการน าเอาระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ารมากข้ึนเพื่อใหส้ามารถ
บริหารองคก์ารหรือประเทศไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ 
 กองทพับกไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาการบริหารจดัการด้วยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชง้านจึงขออนุมติัจดัท าโครงการระบบสารสนเทศกองทพับก หรือท่ีเรียกว่า ระบบ  e-
Army ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) เพื่อน าระบบ
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการรูปแบบการท างานจากเดิมท่ีใชก้ระดาษตามแบบฟอร์ม มาเป็นการ
ท างานโดยใชรู้ปแบบการท างานโดยคอมพิวเตอร์และจดัเก็บขอ้มูลลงในระบบ ท าให้การจดัการงานเกิด
ความรวดเร็ว และสามารถให้ขอ้มูลของหน่วยทหารเขา้ถึงไดทุ้กหน่วยอย่างรวดเร็วและครอบคลุม ท าให้
การท างานสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและโปร่งใสไดอ้ย่างทัว่ถึง และทนัท่วงที ให้ผูบ้ริหารสามารถ
รับมือกบัปัญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 มณฑลทหารบกท่ี 33 เป็นหน่ึงในหน่วยทหารท่ีน าระบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ มาใช้
เขา้กบัการท างานของสายงานสรรพาวุธ โดยแรกเร่ิมท าการทดลองใชง้านระบบประมาณปี พ.ศ. 2556-2559 
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2560 กองทพับกด าเนินการว่าจา้ง บริษทั ซิเคียว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เพื่อพฒันาระบบ
เดิมท่ีมีอยู่ให้ใช้งานไดดี้กว่าเดิม ผูบ้ญัชาการทหารบกจึงไดอ้นุมติัหลกัการเร่ิมทดลองการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ ในวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยให้ กองส่งก าลงับ ารุงทหารบก 
ก ากบัดูแลการท างานและประเมินผลในการทดลองใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ และมี
การเก็บขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาระบบต่อไป หลงัจากทดลองใช้ระบบเป็นเวลา
ประมาณ 2 ปี กองส่งก าลงับ ารุงไดร้วบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม และปรับปรุง ใหร้ะบบสารสนเทศมีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน จนสามารถน ามาใชจ้ริงไดใ้นตน้ปี พ.ศ. 2563 โดยผูบ้ญัชาการทหารบกมีค าสั่งมอบหมายให้ ผู ้
บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี33 เป็นคณะท างานขบัเคล่ือนการบริหารจดัการ สป.5 เป็นผูค้วบคุมดูแลการ
ท างานของหน่วยงาน พร้อมทั้งให ้กรมส่งก าลงับ ารุงทหารบกเป็นผูดู้แลประสานงานเพื่อรายงานการท างาน
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถึงรายละเอียดและความคืบหนา้ในการท างาน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกท่ี33 จงัหวดัเชียงใหม่  ต่อ
การพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวธุ 
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กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) โลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุ

ของการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์อยา่งเตม็รูปแบบ สงัเกตไดจ้ากทุกภาคส่วน ทั้งองคก์รภาครัฐหรือเอกชนต่างก็
มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาท างาน เช่นงานทางดา้นการศึกษา ด้านการทหาร หรือแมก้ระทัง่ดา้น
การแพทย ์นอกจากระบบคอมพิวเตอร์แลว้ ยงัมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงความส าคญั นัน่คือขอ้มูลต่างๆท่ีใชใ้นการ
ประมวลผล โดยน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ออกมาเป็นสารสนเทศ โดยสารสนเทศท่ีมีความ
แม่นย  า และถูกตอ้ง จะเป็นส่วนท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหารองคก์รอยา่งมากช่วยใหก้ารบริหารงาน
มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ดงันั้นระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ คือ ระบบท่ีจะมอบสารสนเทศในเวลาท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพื่อใชใ้นการวางแผนการท างาน ตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัการ
ขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (จรัส อติวิทยาภรณ์, ผศ.ดร., 2553, น.34-35) 
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 แนวคดิการบริหารการเปลีย่นแปลง การบริหารการเปล่ียนแปลงหมายถึง การวางแผน การวิเคราะห์
ดา้นต่างๆของการท างาน ท่ีลดผลเสียท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างยอมรับ 
ปรับเปล่ียน หรือสนับสนุนท่ีเกิดข้ึนให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าให้บุคลากรสามารถตอบรับและ
ปรับตวัไปกบัการเปล่ียนแปลงได ้(นิธินาถ สินธุเดชะ, 2549) 
 ในระหว่างการบริหารการเปล่ียนแปลงจะมีช่วงเวลาท่ีจะสามารถแสดงความส าคญัเพื่อรับมือกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนัไปตามแต่ละระยะดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1 การสร้างการรับรู้ 
  ช่วงท่ี 2 สร้างความเขา้ใจ 
  ช่วงท่ี 3 สร้างการยอมรับ 
  ช่วงท่ี 4 สร้างความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของการเปล่ียนแปลง  
 

วธีิการวจิยั  
 การวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ารวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเนน้ศึกษาความคิดเห็นและ
ขอ้มูลจากบุคลากร และแนวทางการพฒันาการใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับกสายงานสรรพาวุธ ใน
พื้นท่ีมณฑลทหารบกท่ี33 จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการใชแ้บบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ โดยแบ่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาเป็นจ านวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี1 บุคลากรใน
สายงานสรรพาวธุ จ านวน 20 คน และกลุ่มท่ี2 ผูบ้ริหารในสายงานสรรพาวธุ จ านวน 3 คน คดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลแบบเจาะจงโดยเลือกจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวธุ 
 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มท่ี 1 จะเป็นการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ 
มณฑลทหารบกท่ี 33 จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ 
โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ประกอบไปดว้ย 6 ประเด็น 
ดงัน้ี 1) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 2) การทดสอบระบบ 3) การเตรียมบุคลากร 4) การ
เตรียมการรับมือกบัอุปสรรค 5) การมีส่วนร่วม 6) การตรวจสอบความปลอดภยั ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นการเก็บ
ขอ้มูลแนวทางการพฒันาการใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธโดยใชแ้นวคิดการบริหาร
การเปล่ียนแปลง ประกอบไปดว้ย 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 1) การรับรู้ (Awareness) 2) ความเขา้ใจ (Understanding) 3) 
การยอมรับ (Acceptance)  4) ความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของการเปล่ียนแปลง (Commitment) ผูว้ิจยัลงพื้นท่ี
ด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยท่ีช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาให้ทราบก่อนเร่ิมท าการ
สัมภาษณ์ ใชข้อ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาตามวตัถุประสงค์ และกรอบคิดท่ี
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ก าหนดไว ้โดยมีการใชก้ารตรวจสอบแบบหลกัสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล โดยการตรวจสอบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ขอ้มูลจากเอกสารท่ีไดร้วบรวมไว ้และเก็บรวบรวมส่ิง
อา้งอิงต่างๆ อยา่งเพียงพอ 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง การพฒันาการใช้ระบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ  มณฑล
ทหารบกท่ี33 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ 
มณฑลทหารบกท่ี33 จงัหวดัเชียงใหม่ต่อการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ 
และแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศกองทพับกสายงานสรรพาวุธ โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดงัน้ี 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรในสายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกที่33 จังหวัดเชียงใหม่ต่อการ
พฒันาการใช้ระบบสารสนเทศกองทพับกของสายสรรพาวุธ 
 ประเด็นท่ี 1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บุคลากรในสายงานสรรพาวุธส่วนใหญ่
เป็นไปในทางเดียวกนัวา่ บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเพียงพอต่อการใชง้านระบบสารสนเทศใหก้ารท างาน
ในหนา้ท่ีของตนเองสามารถด าเนินการไปได้ บุคลากรใชง้านระบบสารสนเทศได้ บุคลากรมีความเขา้ใจถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีจะตอ้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาปรับใช้ส าหรับการท างานให้บุคลากรมี
ความสามารถท างานไดดี้ยิง่ข้ึน แต่ในบางส่วนพบว่าบุคลากรมีความเขา้ใจการท างานไดไ้ม่ดีพอในบางส่วน
ของระบบสารสนเทศ ซ่ึงจะมีกลุ่มส าหรับปรึกษาสอบถามการใชง้านระบบ เพื่อคอยใหค้วามช่วยเหลือ และ
คอยประสานงานใหข้อ้มูลการท างานในดา้นต่างๆคอยช่วยเหลือ 
 ประเด็นท่ี 2 การทดสอบระบบ บุคลากรในสายงานสรรพาวุธไดใ้หข้อ้มูลความคิดเห็นในส่วนน้ีไว้
ว่า การทดสอบระบบโดยผูพ้ฒันาเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาการใชง้าน ช่วยให้การใชง้านระบบ
สารสนเทศกองทัพบกมีความเสถียร ลดปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน การมีระบบ
สารสนเทศท่ีแยกเป็นสัดส่วนชดัเจน และง่ายต่อการใชง้านช่วยให้สามารถปรับตวัเขา้กบัการท างานโดย
ระบบสารสนเทศไดดี้มากยิ่งข้ึน โดยบุคลากรส่วนมากคิดว่าระบบท่ีผ่านการทดสอบก่อนน ามาใชจ้ริง มี
ความน่าเช่ือถือ และช่วยลดภาระงานของบุคลากรได ้อีกทั้งตวัระบบเองก็มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
รองรับกบัการท างานท่ีเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคต 
 ประเด็นท่ี 3 การเตรียมบุคลากร ก่อนการเร่ิมใชง้านระบบสารสนเทศ ทางหน่วยงานไดมี้การจดั
อบรมให้ความรู้ รวมถึงการฝึกการใชง้านระบบสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายงาน
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สรรพาวุธให้ได้มากท่ีสุดก่อนการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรมีความคิดเห็นว่าหลงัจากการ
ฝึกอบรม ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับกมากยิง่ข้ึน 
 ประเดน็ท่ี 4 การเตรียมรับมืออุปสรรค บุคลากรในสายงานสรรพาวธุส่วนมากคิดว่า การประชุมเพื่อ
ติดตามการท างานทุกๆระยะ การควบคุมดูแลจากกองส่งก าลังบ ารุง มณฑลทหารบกท่ี33 และแผนก
สรรพาวุธ มณฑลทหารบกท่ี33 เป็นการรับมือกับปัญหา อุปสรรคท่ีพบระหว่างการใช้งานระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ และยงัมีการติดตามการท างานจากกองทพับกอยา่งสม ่าเสมอ ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้ 
 ประเด็นท่ี 5 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสายงานสรรพาวุธคิดว่า การเขา้ร่วมประชุม อบรมให้
ความรู้ และสัมมนาติดตามผลการท างาน เป็นส่วนส าคญัในการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อท่ีจะไดแ้สดง
ความคิดเห็น รวมถึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศให้ผูบ้ริหารรับฟัง      เพื่อใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูลในการพฒันาระบบต่อไป โดยบุคลากรส่วนใหญ่คิดว่าการมีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆเป็น
ช่องทางท่ีจะท าใหร้ะบบสามารถพฒันาไปในแนวทางท่ีตนเองและหน่วยงานจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 ประเดน็ท่ี 6 การตรวจสอบความปลอดภยั บุคลากรในสายงานสรรพาวธุส่วนใหญ่มีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่า ระบบการเขา้รหัส การแบ่งระดบัขั้นการท างานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั มีความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิ่งในการรักษาความลบั และเป็นส่วนจ าเป็นท่ีตอ้งให้ความส าคญั ซ่ึงบุคลากรคิดว่าในส่วนน้ีจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาอยูเ่สมอ 
 2. แนวทางการพฒันาการใช้งานระบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ 
 เบ้ืองตน้ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารมองว่าในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาไปอย่างมากการ
เขา้ถึงขอ้มูล การจดัเก็บ การจดัการขอ้มูลต่างๆ ควรมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสังคมในปัจจุบนั ดงันั้นการ
ท างานในปัจจุบนัของหน่วยงานควรมีการพฒันาโดยการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยให้การท างานดา้นใน
ดา้นขอ้มูล โดยลดการใชเ้อกสาร ท าให้มีความเร็ว สะดวก แม่นย  า ปรับใชก้บัการท างานท่ีเป็นอยู่ให้มีการ
ท างานไดดี้ข้ึน ผูบ้ริหารมองเห็นแนวทางในการพฒันาการใชง้านระบบสารสนเทศกองทพับก เพื่อสร้างการ
ปรับตวัและการท างานของบุคลากรเขา้กบัการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยมองว่าควรมีการให้ความรู้ อบรม
การใช้งานให้กบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจดัอบรมเคล่ือนท่ีเพื่อทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทพับก เป็นวงรอบทุกๆ 6 เดือน โดยจดัการใหค้วามรู้เป็นกลุ่มยอ่ยตามหน่วยต่างๆ เร่ิมจากขั้นตอนแรก
จนครบกระบวนการในการใชง้านระบบ ส่วนหน่ึงเพื่อทบทวนการใชง้าน อีกส่วนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในการ
ใชง้านระบบ นอกจากน้ีควรมีการจดัท าส่ือออนไลน์เพื่อให้บุคลากรน าไปศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเองไดอี้ก
ดว้ย ผูบ้ริหารมีมุมมองในส่วนของการเพิ่มเติมช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น Zoom, Line หรือ Google meet 
เพื่อติดต่อส่ือสาร หารือ หรือการแจง้ปัญหาท่ีพบ ระหว่างบุคลากรกบัหน่วยงานท่ีดูแลระบบ โดยท่ีเนน้เร่ือง
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การใช้เวลาและการแกไ้ขปัญหาให้รวดเร็วมากท่ีสุด นอกจากน้ี ผูบ้ริหารไดพ้บปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการ
พฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกสายงานสรรพาวุธ ในการท างานของระบบ เม่ือเกิดการใชง้าน
พร้อมๆกนัทัว่ทั้งประเทศ ระบบมีอาการล่าชา้ในการท างาน และบุคลากรท่ีใชง้านระบบสารสนเทศมีการ
ปรับเปล่ียนหนา้ท่ีงานบ่อยคร้ัง ท าใหก้ารท างานไม่ต่อเน่ืองระวา่งบุคลากรในหน่วยงาน 
 

อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ มณฑลทหารบกท่ี33 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 การพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ บุคลากรมีความเห็นไปในทางเดียวกนั
ทั้ง 6 ประเด็น พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ท่ีพบว่า การน าเอาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการมาใชง้านตอ้งมีขั้นตอน การทดสอบระบบ เตรียมบุคลากร เตรียมรับมืออุปสรรค 
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบความปลอดภยั ซ่ึงประเด็นท่ีบุคลากรให้น ้ าหนักความส าคญัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การทดสอบระบบก่อนการน ามาใชง้านจริงโดยทางผูพ้ฒันา เน่ืองจากบุคลากรมองว่าหากระบบมี
ความสมบูรณ์ เหมาะสมกบัการใชง้าน จะช่วยลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้การทดสอบระบบเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อการพฒันาการใชง้านระบบสารสนเทศใหก้บับุคลากรไดดี้ โดยการทดสอบระบบ 
จะประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ความตอ้งการ 2) จดัท าแผนงานการทดสอบ 3) จดัท า
แนวทางการทดสอบ 4) การทดสอบจริง 5) รายงานผลการทดสอบ 6) ทดสอบผลจากการแกไ้ข ซ่ึงหากมีการ
ทดสอบระบบก่อนใชง้านจริงท่ีดี ผา่นการปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาเพื่อให้มีความบุคลากรจะมัน่ใจไดว้่า
ระบบสารสนเทศ ท่ีใชใ้นการท างานนั้นจะสามารถท างานบนการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ตรงกบัความ
ตอ้งการใชง้านของบุคลากร 
 แนวทางการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับก มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ตามท่ีผูบ้ริหารไดมี้การจดัการอบรมความรู้ มีการสร้างการรับรู้การส่ือสารท่ีดีเขา้ถึงบุคลากรผู ้
ท่ีปฏิบติังานอย่างแทจ้ริงจริง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเขา้ใจส าหรับการปรับเปล่ียนระบบการท างาน
ตระหนกัถึงขอ้ส าคญัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ และวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
ท าให้เกิดการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ ไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีการสร้างการ
ยอมรับและสร้างความมุ่งมัน่ให้กบับุคลากรในการพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งเป็นรูปแบบ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
การบริหารการเปล่ียนแปลง ท่ีมุ่งเนน้ในการลดผลกระทบของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน สร้างการยอมรับ พร้อม
ปรับตวัและรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1163 PSPARN 2022  

 การใชร้ะบบสารสนเทศในหน่วยงานของกองทพับก ควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม บุคลากรให้
ไดรั้บการปรับปรุงความสามารถ ดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พร้อมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาการของการท างานในปัจจุบนัว่ามีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางใด เพื่อเป็นสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากร เสริมสร้างความสามารถเพื่อรองรับกบัการพฒันาท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศ
กองทพับกสายสรรพาวุธ และศึกษาแนวทางในการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกสายสรรพาวุธ 
มณฑลทหารบกท่ี33 จงัหวดัเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาเก่ียวกบัความส าเร็จในการพฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศกองทพับกสายงานสรรพาวธุ 
 2. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัของบุคลากรในการพฒันาการใชง้านระบบสารสนเทศ
กองทพับกสายงานสรรพาวธุ 
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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัน้ีศึกษาการจดัการวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผา้บาติก ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัต
หีบ จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบการจดัการของกลุ่ม ผลิตภณัฑผ์า้บาติก และกลไกทางการ
ตลาดของกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ ผูน้ าชุมชน และเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ  ผลการศึกษาพบวา่ ระบบการจดัการของกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ มีการแบ่งหนา้ท่ีการท าแบบง่าย ๆ ทุก
คนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหาร แบ่งงานตามความถนดั ผูน้ ามีความยืดหยุน่ การบริหารการเงินชดัเจน
สมาชิกมีความพึ่งพอใจ มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี สมาชิกมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ผลิตภณัฑผ์า้
บาติกของกลุ่มมีการวางแผนในการผลิต มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ และเพิ่มโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑข์อง
กลุ่ม กลไกทางการตลาด มีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งขายปลีกและขายส่ง ก าหนดราคาจากตน้ทุนการผลิต 
ช่องทางการขายในโซเชียลมีเดีย และการจ าหน่ายในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ  
 

ค าส าคญั: วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผา้บาติก, บางเสร่ 
 
 
1บทความวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยั การพฒันางานพิมพผ์า้เพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลด
ความเหล่ือมล ้าของชุมชนต าบลบางเสร่ อ  าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ไดรั้บทุนจากส านักงานการวิจยัแห่งชาติ ประจ าปี
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 
 

บทน า 
 การประกอบการขนาดเล็กเพื่อจดัการทุนของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองและมีพอเพียงของคนใน
ครอบครัวและชุมชน โดยใชท้รัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางสังคม 
ขอ้ความดงักล่าวเป็นค าอธิบายความหมายของ “วิสาหกิจชุมชน” โดยมีลกัษณะส าคญัท่ีใหชุ้มชนเป็นเจา้ของ
และด าเนินการเอง ผลิตภณัฑ์เกิดจากการใชท้รัพยากรในชุมชน ชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมสร้างธุรกิจ มีการใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเป็นฐาน มีการด าเนินงานแบบช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีกระบวนการเรียนรู้พฒันาวิสาหกิจชุมชน
อยูเ่สมอ และเนน้พึ่งพาตนเอง (เสรี พงศพ์ิศ, 2546) จากค านิยามดงักล่าวกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ ไดด้ าเนินการ
และรวมกลุ่มกันมีการใช้ทรัพยากร มีผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญา มีการใช้ทุนทาง
วฒันธรรมท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน และทุนทางสังคมท่ีมาในรูปแบบเครือข่าย รวมกนัจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมมชน 
ภายใตช่ื้อ “กลุ่มผา้บาติกบางเสร่” โดยการรวมกลุ่มกนัของสตรีท่ีตอ้งการสร้างอาชีพ และรายได ้ดว้ยการน า
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ของคุณสมพิศ ทรัพยน์า อดีตผูใ้หญ่บา้น หมู่ 8 เม่ือปี พ.ศ. 2548 โดยเร่ิมแรกไดข้องบสนบัสนุนเงินทุน และ
งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี ต่อมาไดรั้บการสนับสนุนจากส านักงานพฒันาชุมชน
อ าเภอสัตหีบ และส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัชลบุรี โดยจดัให้มีการอบรมกลุ่มอาชีพหลกัสูตรผา้บาติก 
และหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในกลุ่มสนใจ มีการเพิ่มพูนองคค์วามรู้ดว้ยการเดินทางไปศึกษาดูงานผา้บาติก
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในระยะแรกกลุ่มฯ ไดใ้ชส้ถานท่ีวดัสามคัคีบรรพต (วดับางเสร่นอก) ต าบลบางเสร่ใน
การจดัตั้งกลุ่มฯจึงเป็นท่ีมาของช่ือกลุ่มผา้บาติกอย่างเป็นทางการในช่วงแรกว่า “กลุ่มผา้บาติกวดัสามคัคี
บรรพต” แต่ผูค้นทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวท่ีมาต าบลบางเสร่มกัจะเรียกติดปากว่า “กลุ่มผา้บาติกบางเสร่” 
มากกว่า ต่อมากลุ่มฯไดย้า้ยสถานท่ีมายงัศูนยก์ารเรียนรู้เทศบาลต าบลบางเสร่ภายใตก้ารสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากหน่วยงานของทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบางเสร่ และไดจ้ดัตั้งกลุ่มอยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 
โดยมีผูน้ ากลุ่มผา้บาติกบางเสร่ คือคุณสงบ คชรัตน์ เป็นประธานของกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มผา้บาติกจ านวน 20 
คน  
 ปัจจุบนัสถานท่ีจ าหน่ายและผลิตผา้บาติกของกลุ่มไดย้า้ยมาตั้ง ณ อาคารค่ายลูกเสือสวนสาธารณะ
ชายหาดบางเสร่ซ่ึงอยูติ่ดกบัริมชายหาดบางเสร่ ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนและเป็นสถานท่ีดูงานของ
หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกเขา้มาศึกษา กลุ่มจดัอบรมดา้นการส่งเสริมอาชีพผา้บาติกใหก้บัผูว้่างงาน
และผูมี้รายไดน้อ้ยภายในชุมชน รวมทั้งใหค้วามรู้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจอยากท าผา้บาติกอีกดว้ย กลุ่มผา้บาติก
บางเสร่ไดมี้ผลิตภณัฑผ์า้บาติกของกลุ่มฯ ท่ีมีคุณภาพสูงกลายเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ของเทศบาลต าบลบางเสร่ ท่ีกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ออกใบรับรองเส้ือผา้ติกของกลุ่ม 
ไดรั้บเคร่ืองหมายผลิตภณัฑ์ OTOP ระดบั Classic (อนุรักษคุ์ณค่าสูง) ในปี 2560 ซ่ึงตรงกบัลกัษณะส าคญั
ของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นฐานการคิดผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน รวมถึงผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ผ้าบาติกบาง เสร่ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช. )  รับรองโดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.)  ออกให้โดยส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี ในปี 2562 ศูนยผ์ลิตผา้
บาติกบางเสร่ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนของบรรดานกัท่องเท่ียว มกัจะซ้ือผลิตภณัฑผ์า้บาติกเป็น
ของใชข้องฝาก หรือของท่ีระลึกในโอกาสต่าง ๆ การผลิตสินคา้เป็นสินคา้ท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายตามค าสั่ง
ซ้ือของลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ท่ีตอ้งการไดล้วดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินของ
ตนเอง กลุ่มผา้บาติกบางเสร่ท่ีเขม็แขง็และยืดหยดัภายใตว้ิถีชุมชนท่ีด าเนินงานแบบช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ท า
ใหป้ระชาชนในชุมชนมีอาชีพประจ าและอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัวท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้จึงนับไดว้่ากลุ่มผา้บาติกบางเสร่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
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 จากการศึกษาของลดาวลัย ์แกว้สีนวล (2553) ท่ีศึกษาระบบการท างานของกลุ่มผา้บาติกของวดั
จนัทร์ ต าบลกโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มผา้บาติกวดัจนัทร์มีระบบการจดัการ
กลุ่ม มีการพฒันาระบบการท างาน มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ และมีการพฒันารูปแบบเครือข่ายของกลุ่มซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มผา้บาติกบางเสร่ แต่จะมีประเดน็ท่ีแตกต่างจากกลุ่มผา้บาติกบางแสร่ท่ีรูปแบบเครือข่าย
ยงัไม่มีความชดัเจนมากนกั ในงานของอริณ เมืองสมบติัและ หควณ ชูเพญ็ (2554) ไดศึ้กษาความส าเร็จใน
การบริหารจดัการกลุ่มอาชีพท าผา้บาติก ท่ีมีการสะสมองคค์วามรู้จากกลุ่มของตนเองและการศึกษาดูงานจน 
มีผลิตภณัฑท่ี์มีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน อนัเป็นส่วนส าคญัหน่ึงของการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ซ่ึงมีระบบการจดัการเหมือนกบักลุ่มบาติกบางเสร่เป็นอย่างมาก  จากการด าเนินงานของกลุ่มผา้บาติกบาง
เสร่ มีระบบการจดัการของกลุ่มท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง อีกทั้งยงัมีการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นอตั
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ตลอดจนระบบกลไกทางการตลาดท่ีมีปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์อนั
น ามาซ่ึงความยัง่ยนืของกลุ่มบาติกบางเสร่และคนในชุมชนบางเสร่ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระบบการจดัการกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาผลิตภณัฑผ์า้บาติกของกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษากลไกทางการตลาดของกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ การบริการหรือ

กิจการอ่ืน ท่ีด าเนินการโดยบุคคลท่ีมีความผกูพนักนั มีวิถีชีวิตร่วมกนั มีการรวมตวักนัประกอบกิจการ เพื่อ
สร้างรายไดแ้ละพึ่งพาตนเองในครอบครัว ชุมชน และระหวา่งชุมชน 

เสรี พงศ์พิศ (2546) ได้เสนอลกัษณะส าคญั 7 อย่างในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบดว้ย 1) ชุมชนตอ้งเป็นเจา้ของและด าเนินงานเอง 2) ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการใชท้รัพยากร และ
กระบวนการการผลิตภายในชุมชน 3) ชุมชนตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมสร้างธุรกิจ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 4) มี
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นฐานและผสานกบัภูมิปัญญาสากล 5) มีการด าเนินงานแบบบูรณาการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั 6) ใชก้ระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจหลกัในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน 7) เนน้การพึ่งพาตนเองเป็น
ส าคญั 
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ณรงค ์เพช็รประเสริฐและพิทยาวอ่งกลุ (2550) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวของวิสาหกิจชุมชน ไว ้7 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการเงิน โดยมีแหล่งการเงินทุน 3 ท่ีไดแ้ก่ ตนเอง เงินกู ้
และการระดมทุน 2) ดา้นการตลาด ถือวา่เป็นตวัน าในการผลิต วิสาหกิจชุมชนท่ีดีตอ้งมีกลุ่มลูกคา้ท่ีพอเพียง
และลูกคา้ประจ า รู้จกัแหล่งขายและวิธีการขาย 3) ดา้นการผลิต ตอ้งสอดคลอ้งกบัโอกาสทางการตลาดและ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 4) ดา้นการบริหารจดัการ การบริหารท่ีจะประสบความส าเร็จ ตอ้งมีการจดัการดา้น
การเงิน การจดัการดา้นระบบงาน และการจดัการดา้นระบบบุคคลท่ีดี 5) ดา้นผูน้ า ผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ชาวบา้น การระดมทุนท าไดง่้าน กิจการขยายตวัไดเ้ร็ว ก็ท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จไดม้าก 6) ดา้น
แรงงาน เป็นแรงงานลูกจา้งประเภทท างานภายในครอบครัวมีส่วนนอ้ย แรงงานจะเป็นรุ่น พ่อ แม่ ปู่ ยา่ เป็น
ส่วนใหญ่ 7)  ดา้นการมีส่วนร่วม สมาชิกตอ้งร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท างานและร่วมรับผดิชอบ 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
พรชนก พงศท์องเมืองและวิภา วงัศิริกลุ (2563) ไดศึ้กษาสภาพส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ 

OTOP ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย จงัหวดันราธิวาส กรณีศึกษา กลุ่มผา้บาติก จงัหวดันราธิวาส พบว่า 
ผลิตภณัฑ์ ของกลุ่มให้ความส าคญักบัการออกแบบลวดลาย โดยเน้นลวดลายท่ีแสดงออกถึงความเป็นอตั
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เช่น ลวดลายใบไมสี้ทอง ลวดลายเรือกอ และลวดลายว่าววาบูลนัและลวดลายกริช เป็น
ตน้ ในการผลิตมีการผลิตตามค าสัง่ซ้ือในลวดลายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตลายตามกระแสแฟชัน่ ผลิตภณัฑท่ี์
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือผา้ผืนผูน้ ากลุ่มมีความทนัสมยั มีความสนใจการออกแบบสินคา้ท่ีหลากหลาย 
เขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มมีการเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัแสดงแฟชัน่โชว ์เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรง
บนัดาลใจในการคิดสินคา้ใหม่ ๆ ในการตั้งราคาจะตั้งราคาจากตน้ทุนต่อช้ินของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้คุม้ค่าและ
ราคายอมรับได้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ มีการเปิดหน้าร้านในจุดท่ีท าการผลิตผา้บาติกท่ีเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ประจ าและลูกคา้ทัว่ไป มีการเยี่ยมชมสาธิการผลิตผา้บาติก การขายช่องทางผา่น
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในการส่งเสริมการตลาด มีการลดราคาส าหรับลูกคา้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งลูกคา้และกลุ่มผา้บาติก  

อริณ เมืองสมบติัและหควณ ชูเพญ็ (2554) ศึกษาความส าเร็จในการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพท าผา้
บาติก เทศบาลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า กลุ่มผลิตผา้บาติก เทศบาลต าบลหนองจอก 
ตั้งข้ึนเม่ือปี 2540 จากเวทีประชาคมมีการจัดตั้งกลุ่มตามความรู้ความถนัดและความสมคัรใจของคนใน
ชุมชนมีการแบ่งสมาชิกออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  มีหน่วยงานเทศบาลช่วยเขียนโครงการเพื่อของบประมาณช่วย
จดัท าแผนพฒันาสนบัสนุนงบประมาณรายจ่ายในการจดัตั้งกลุ่มและศึกษาดูงานแรกเร่ิมผลิตภณัฑอ์อกมา
ไม่ไดม้าตรฐานมากนกั เช่น การยอ้มสีไม่สม ่าเสมอ ลวดลายไม่สวยงาม สมาชิกลุ่มมีการลองผดิลองถูกทาง
เทศบาลจึงเชิญวิทยากร ผูรู้้มาให้ความรู้และให้ค  าแนะน า เทคนิค วิธีการการสผมผสานองคค์วามรู้ในการ
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ผลิตช้ินงาน จนท าใหผ้ลิตผา้บาติกออกจ าหน่ายจนกลายเป็นสินคา้ OTOP ของต าบลมีการสร้างลวดลายของ
ผา้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน โดยอาศัยความช านาญระหว่างความคิดสร้างสรรค์การออกแบบท่ี
ผสมผสานและพฒันาดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท าใหผ้า้บาติกมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์สวยงาม มีสีสนัโดดเด่น 

ลดาวลัย ์แกว้สีนวล (2553) ศึกษาพฒันการจดัการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและแกไ้ขความ
ยากจนอย่างมีบูรณาการในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้บาติกวดัจนัทร์ 
ต าบลกโลน อ าเภอลานสกาโดยศึกษาระบบการจดัการกลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้บาติก พฒันาระบบจดัการท างาน 
พฒันาผลิตภณัฑ์ และพฒันารูปแบบเครือข่ายการตลาด พบว่าระบบการจดัการกลุ่มเป็นไปอย่างหลวม ๆ 
ผูด้  าเนินการหลกัหคือประธานกลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม กระบวนการผลิต
และจ าหน่ายเป็นลกัษณะการรับใบสั่งและการออกงานแสดงสินคา้ การฝากขายสินคา้ในร้านคา้ตวัจงัหวดั 
การลงทุนเป็นลกัษณะเงินหมุนเวียนจากก าไร ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ดา้นเคร่ืองจกัร ซ้ือ
วตัถุดิบจากกลุ่มเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม ท่ีพบคือการลงทุน ขาดแคลนฝีมือแรงงานในการ
ผลิตและการออกแบบตัดเย็บ ขาดการประชาสัมพนัธ์สินค้า ส่ิงท่ีควรพฒันาได้แก่ ลวดลาย รูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มอ่ืน ๆ แนวทางเพื่อน าไปสู่ความยัง่ยนื ควรมีการปรับรูปแบบ
การบริหารจดัการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฝึกฝีมือแรงงาน พฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกและหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาสนบัสนุน 
 

วธีิการวจิยั 
 การวจัิยนีใ้ช้วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนดงัน้ี 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 วิธี คือ การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ไดแ้ก่  
(1) การศึกษาเอกสาร เนน้รวบรวมขอ้มูลท่ีนอกเหนือจากการสัมภาษณ์เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบผล
จากการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เอกสารชั้นตน้ และชั้นรอง ไดแ้ก่ ทบทวนแนวคิดวิสาหกิจชุมชน ทบทวนรายงาน
การวิจยั บทความทางวิชาการ บทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑผ์า้บาติก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การออบ
แบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษา คือ เทศบาลต าบลบางเสร่ 
ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี (2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มุ่งรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดแบบ
เจาะลึก เพื่อน าขอ้มูลมาอา้งอิงและอธิบาย มีการสัมภาษณ์ใชข้อ้มูลหลกั (Key - Informants) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ประธานกลุ่ม นางสาวสงบ คชรัตน์ และสมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย นางสาวกนกกุล เตียยะกุล นางปณตพร 
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ม่วงป่าน นางวารินทร์ ประจงจดั นางรัตนา ขวญัเมือง และนางสาววิไล บุญอินทร์ ผูน้ าชุมชนในต าบลบาง
เสร่ และเจา้หนา้ภาครัฐ 
 การตรวจสอบข้อมูล 
 ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลมีความตรงและความเท่ียงยิ่งข้ึน ดว้ยการใชห้ลกัการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ไดแ้ก่ สมัภาษณ์บุคคลหลายระดบัท่ีมีความแตกต่างกนัทางต าแหน่ง
ท่ีรับผิดชอบงานในกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมาตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัน ามาวิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูลของผูท่ี้ใหส้มัภาษณ์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารตีความ (Interpretation) ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร
ชั้นตน้ เอกสารชั้นรอง ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดทา้ย น าขอ้มูลจากเอกสาร  จากการสัมภาษณ์  จดัหมวดหมู่ขอ้มูล  ตาม
วตัถุประสงค ์และประเด็นต่างๆ หาขอ้สรุปโดยการเช่ือมโยงขอ้มูลในเชิงเหตุและผล จากขอ้มูลท่ีไดน้ ามา
สังเคราะห์และวิเคราะห์ การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัน้ีน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนว
ทางการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ในลกัษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ พบว่า  
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ระบบการจดัการกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี พบว่า 
(1)  กลุ่มมีการแบ่งหนา้ท่ี การท าแบบง่าย ๆ มีการแบ่งหนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน ไม่มี
ขั้นตอนท่ีซับซ้อนประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และสมาชิกในกลุ่ม โดยมี
เป้าหมายร่วมกนัคือ เพื่อการพฒันาอาชีพ และการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัตนเองและครอบครัว เปิดโอกาสให้กบั
ทุกคนท่ีมีรายไดน้อ้ย หรือผูท่ี้วา่งงานเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม เนน้ใหค้วามส าคญักบัความสัมพนัธ์ของ
กลุ่มมากกว่าทรัพยสิ์นหรือส่ิงมีค่าทางวตัถุ สมาชิกภายในกลุ่มไม่มีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์และขอ้ขดัแยง้
ในกลุ่ม  (2) สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหาร ดว้ยการมีอุดมการณ์ หรือมีเป้าหมายร่วมกนัจึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยยึดเหน่ียวความสัมพนัธ์และการรวมตวัของกลุ่ม เง่ือนไขน้ีจึงท าให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม พยายามปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละคนสุดความสามารถ และตระหนกัในความรับผดิชอบ
ร่วมกนั ทุกฝ่ายมีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการวางแผน และมีการเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มทุกกระบวนการ ทั้งดา้นการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ การ
ตดัสินใจ (3) กลุ่มมีแบ่งงานตามความถนดั ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการใชค้วามเช่ียวชาญ ความถนดัของ
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ตน เช่น การลอกลาย การเขียนลาย การเขียนเทียนบาติกตามลายท่ีลอกไว ้การลงสีลายผา้บาติก การลงสีพื้น
ผา้ การลงน ้ ายาซิลิเกท มีการแบ่งงานและแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและตามลกัษณะ
ของงานอยา่งชดัเจน ท าให้สมาชิกมีความสุขในการท างาน และงานท่ีท าออกมาดีและเสร็จอยา่งรวดเร็ว (4) 
ผูน้ ากลุ่มมีความยืดหยุ่น ผูน้ ากลุ่มเป็นผูท่ี้สามารถประสานงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในกลุ่ม ด้วยวิธี
ประนีประนอม มีความเด็ดขาดและลดหย่อนตามสถานการณ์ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน สร้างสัมพนัธภาพในการท างานเกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความเสียสละ
และความมีน ้ าใจ ท าให้บรรยากาศการท างานและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  (5) 
กลุ่มมีการบริหารการเงินชดัเจน สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับรู้ร่วมกนัถึงขอ้มูลรายรับ รายจ่าย มีการหักรายได้
เขา้บญัชีของกลุ่ม และแบ่งรายไดใ้หก้บัสมาชิกตามจ านวนช้ินงานท่ีสมาชิกภายในกลุ่มเป็นคนท า สมาชิกจะ
มีรายไดต้ามช้ินงานของตนเองเงินท่ีเหลือจะน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  พร้อมกบั
เป็นเงินทุนหมุนเวียนไวส้ าหรับส ารองค่าใชจ่้ายในกลุ่มผา้บาติก การด าเนินการมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ขั้นตอนดว้ยความโปร่งใส เปิดเผยและเป็นธรรมต่อสมาชิกทุกคน (6) กลุ่มมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี 
การท างาน มีบรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตร สมาชิกเสมือนครอบครัวเดียวกนั มีความรักและมีความสามคัคี 
เตม็ใจในการท างาน ท าใหบ้รรยากาศขบัเคล่ือนการท างานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (7) สมาชิกในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ในยามท่ีมีปัญหาหรืออุปสรรคทั้งประธานและสมาชิกกลุ่ม จะใชว้ิธีการพูดคุย
กนัอย่างประนีประนอม และวิธีการพูดในเชิงบวกเพื่อลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในกรณีมีสมาชิกคนใดท างาน
ผดิพลาด สมาชิกท่านอ่ืนๆ จะแสดงความคิดเห็น และเสนอวิธีการแกไ้ขงานของเพื่อนร่วมงานท่ีผดิพลาดท า
ใหส้มาชิกท่ีท างานผดิพลาดไม่เกิดความเครียด ท าใหผ้า่นปัญหา และอุปสรรคไปได ้ 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ผลิตภณัฑผ์า้บาติกของกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 
พบว่า (1) กลุ่มมีการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตนั้นเป็นการวางแผนผลิตตามค าสั่งซ้ือและตาม
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ไม่ไดผ้ลิตจ านวนคร้ังละมาก ๆ หรือผลิตอย่างต่อเน่ืองแต่อย่างใด และมี
การเตรียมการปรึกษาร่วมกนัว่าสินคา้ท่ีผลิตออกไปนั้นสามารถแข่งขนักบัสินคา้ลกัษณะเดียวกนัไดห้รือไม่ 
อีกทั้งพยายามสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ว่าตอ้งการช้ินงานหรือผลิตภณัฑอ์ย่างไร และมีการพฒันา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และวสัดุท่ีใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ มีการจัดหา
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ มีการเขา้อบรมศูนยฝึ์ก
อาชีพท่ีทางหน่วยงานราชการจดัให้ท าให้กลุ่มผา้บาติกเกิดแนวคิดและแนวทางในการพฒันาฝีมือ และ
เพิ่มพูนทกัษะของตนเองเพื่อต่อยอดงานผา้บาติกให้ดียิ่งข้ึนในปัจจุบนัมีการติดต่อจากหน่วยงานราชการ
เพื่อใหไ้ปวางสินคา้และผลิตภณัฑต์ามสถานท่ีต่าง ๆ (2) กลุ่มมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ ในการพฒันา
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ผลิตภณัฑ ์กลุ่มผา้บาติกบางเสร่ไดมี้การด าเนินการออกแบบตามลวดลายผา้ท่ีเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้นต าบล
บางเสร่ รวมทั้งมีการออกแบบลวดลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและลวดลายตามความนิยม โดยเฉพาะเนน้วิถี
ชีวิตของชาวบา้นในต าบลบางเสร่ ลวดลายฉลามวาฬ ทะเล และสัตวท์ะเล นอกจากนั้นกลุ่มผา้บาติกบางเสร่
ยงัไดพ้ยายามเรียนรู้ลวดลายใหม่ ๆ อยู่สมอโดยการเขา้อบรมพฒันาความรู้ทางดา้นการผลิต ลวดลาย และ
การบริหารงานทางการตลาด ตามท่ีหน่วยงานราชการ เอกชนจดัข้ึน และไดอ้อกไปศึกษาดูงานตามสถานท่ี 
ๆ ผลิตผา้บาติกอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนทกัษะ เทคนิค และประสบการณ์ใหม้ากข้ึน (3) โอกาส
การพฒันาผลิตภณัฑ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผา้บาติก แมว้่ากลุ่มผา้บาติกบางเสร่จะมองว่าเป็นกลุ่มท่ีประสบ
ความส าเร็จในการรวมกลุ่มทางอาชีพท่ีเขม้แข็งแลว้ก็ตาม แต่ทั้งน้ีสมาชิกในกลุ่มผา้บาติกยงัอยากพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ลวดลาย สีสัน ใหมี้ความหลากหลายเพิ่มมากข้ึนใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด
และมีความทนัสมยั การมีเครือข่ายผา้บาติกท่ีเขม้แขง็เพื่อเพิ่มตลาดสินคา้ใหม้ากข้ึน น าผลิตภณัฑผ์า้บาติกมา
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน และมีความต้องการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้า
ผสมผสานในการออกแบบลวดลายผา้ตามธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงท่ีส าคญัท่ีกลุ่มผา้บาติกบางเสร่
ตอ้งการ คือ อยากชกัชวนเพื่อนบา้นและคนรุ่นใหม่ในชุมชนต าบางเสร่ มามีส่วนร่วมในกิจกรรม และเรียนรู้
เก่ียวกบัผา้บาติกบางเสร่ เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ รุ่นลูกรุ่นหลานมาสืบทอด ใหค้งอยูแ่ละย ัง่ยนืคู่กบัต าบลบางเสร่
ตลอดไป  
 วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 รูปแบบกลไกทางการตลาดของกลุ่มผา้บาติกต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี  พบว่า กลุ่มผา้บาติกบางเสร่มีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ งการขายปลีกและขายส่ง                   
มีผูรั้บผิดชอบ ประสานงานด้านการตลาดท่ีชัดเจน โดยกลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าท่ีมีความ
หลากหลาย ทั้งในจงัหวดั ต่างจงัหวดั และผูท่ี้มารับซ้ือจากต่างประเทศ ส าหรับสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ตอ้ง
พิจารณาและดูก่อนวา่ กลุ่มเป้าหมายลูกคา้เป็นใคร จึงน าเสนอใหก้บัลูกคา้ เช่น ถา้เป็นลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงาน
ราชการจะเนน้ให้ค  าแนะน าดา้นของสี ซ่ึงจะเนน้สีฟ้า และสีเหลือง เป็นสีท่ีใชอ้อกงานราชการอยู่บ่อยคร้ัง 
รวมทั้ งหาลวดลายท่ีน่าสนใจให้ความแปลกตา มีความงดงามตรงกับส่ิงท่ีลูกคา้ต้องการ อีกทั้ งยงัคง 
รูปลกัษณ์ การใชง้านท่ีมีความคงทน การก าหนดราคาก าหนดจากตน้ทุนการผลิต ค านวณว่าตน้ทุนเท่าไหร่
และก าไรเท่าไหร่ อีกทั้งยงัมีรวมค่าขนส่ง ความสวยงาม การลงลายละเอียดของลวดลายผา้ รวมทั้งความ
ประณีต ตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบัผลิตภณัฑก์บัคู่แข่งวา่ราคาผา้บาติกไม่แพงและคุณภาพดีคลา้ยคลึงกนั
โดยปรับให้เขา้กบัราคา มีวิธีการกระจายสินคา้โดยเฉพาะการขายหน้าร้านมีท่ีท าเลท่ีเหมาะสม และเป็น
จุดเด่นซ่ึงอยูติ่ดกบัริมชายหาดบางเสร่ เป็นสถานท่ีมีผูค้นสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกนัทางกลุ่มผา้บาติกยงัมีโซเซียลมีเดียทั้งทาง Line และ Facebook โดยใช้
ช่ือเพจ ว่าบาติกบางเสร่วดัสามคัคีบรรพต ท าให้เป็นช่องทางท่ีท าให้ผูค้นเขา้ถึงไดง่้ายมากข้ึน ถือไดว้่าเป็น
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ช่องทางการตลาดท่ีส าคญัในการน าเสนอสินคา้ ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีให้ความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ติดต่อได้ง่าย นอกจากน้ียงัได้รับการติดต่อจากหน่วยราชการให้ไปจดัจ าหน่ายสินคา้ตามหน่วยงานใน
สถานท่ีต่าง ๆ งานแสดงสินคา้ OTOP ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ธนาคารออมสิน เป็นตน้ ท า
ใหผู้ค้นรู้จกัเป็นการประชาสมัพนัธ์สินคา้ของกลุ่ม  
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอตามประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ระบบการจดัการของกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ เป็นกลุ่มท่ีมีการจดัโครงสร้างการบริหารแบบง่าย ๆ 
สมาชิกมีหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน ไม่มีขั้นตอนซบัซอ้นโดยมีอ าหนา้หนา้ท่ีตามล าดบั ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก และสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างจากงานของลดาวลัย ์แกว้สีนวล (2553) ท่ีศึกษา
พฒันาการจดัการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและแกว้ไขความยากจนอยา่งมีบูรณาการในพื้นท่ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑผ์า้บาติกวดัจนัทร์ ต าบลกโลน อ าเภอลานสกา ท่ีพบวา่ ระบบการ
จดัการกลุ่มเป็นไปอยา่งหลวม ๆ ผูด้  าเนินการหลกั คือ ประธานกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม ซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ท่ีทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหาร แบ่ง
งานตามความถนดั ผูน้ ามีความยดืหยุน่ การบริหารการเงินชดัเจน มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นผลิตภณัฑผ์า้บาติก กลุ่มผา้บาติกบางเสร่มีการวางแผนผลิตสินคา้ตามค าสั่ง ตามความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไม่ผลิตจ านวนคร้ังละมาก ๆ หรือผลิตอยา่งต่อเน่ืองแต่อยา่งใด ในการผลิตแต่ละคร้ังมี
การปรึกษาร่วมกนัว่าสินคา้ท่ีผลิตออกไปนั้นสามารถแข่งขนักบัสินคา้ลกัษณะเดียวกนัไดห้รือไม่ พยายาม
สอบถามความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุดว่าตอ้งการช้ินงานหรือผลิตภณัฑอ์ย่างไร ตรงกบังานของพร
ชนก พงศ์ทองเมืองและวิภา วงัศิริกุล (2563) ศึกษาสภาพส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ OTOP 
ประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย จงัหวดันราธิวาส กรณีศึกษา กลุ่มผา้บาติก จงัหวดันราธิวาส ท่ีพบว่าจะ
ผลิตตามค าสั่งซ้ือในลายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตลายตามกระแสแฟชัน่ ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่มผา้
บาติกบางเสร่ไดมี้การด าเนินการออกแบบตามลวดลายผา้ท่ีเป็นวิถีชีวิตของชาวบา้นต าบลบางเสร่ รวมทั้งมี
การออกแบบลวดลายตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และลวดลายตามความนิยม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของพรชนก พงศ์
ทองเมืองและวิภา วงัศิริกุล (2563)  และอริณ เมืองสมบติัและหควณ ชูเพญ็ (2554) ศึกษาความส าเร็จในการ
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บริหารจดัการกลุ่มอาชีพท าผา้บาติก เทศบาลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีลายในการผลิตจะ
เป็นลายท่ีเป็นอตัลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน  

กลไกทางการตลาด กลุ่มผา้บาติกบางเสร่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ งขายปลีกและขายส่ง จัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในงานแสดงสินคา้ท่ีหน่วยงานราชการ หรือเอกชนจดั ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของพรชนก 
พงศท์องเมืองและวิภา วงัศิริกุล (2563) ท่ีศึกษาสภาพส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ OTOP ประเภท
เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย จงัหวดันราธิวาส กรณีศึกษา กลุ่มผา้บาติก จงัหวดันราธิวาส อริณ เมืองสมบติั
และหควณ ชูเพญ็ (2554) ศึกษาความส าเร็จในการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพท าผา้บาติก เทศบาลหนองจอก 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และลดาวลัย ์แกว้สีนวล (2553) ศึกษาการวิจยัเพื่อพฒันการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการพึ่ งตนเองและแก้ไขความยากจนอย่างมีบูรณาการในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช : 
กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้บาติกวดัจนัทร์ ต าบลกโลน อ าเภอลานสกา ท่ีพบว่า การจดัจ าหน่ายสินคา้จะ
น าไปออกจ าหน่ายในงานแสดงสินคา้ท่ีส่วนราชการจดั เช่น งานแสดงสินคา้ OTOP งานกาชาด ในดา้นการ
ก าหนดราคาจากตน้ทุนการผลิต ทางกลุ่มจะค านวณจากผลิตภณัฑท่ี์จดัท าโดยค านวณจากตน้ทุน ค่าขนส่ง 
โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาผลิตภณัฑข์องคู่เทียบเจา้อ่ืน ๆ เพื่อไม่ให้มีราคาแพงมากเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานของพรชนก พงศท์องเมืองและวิภา วงัศิริกลุ (2563) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการตั้งราคาจากตน้ทุนต่อช้ิน
ของผลิตภณัฑ์ ลูกคา้คุม้ค่าและราคายอมรับได้ ราคาผา้บาติกจะไม่มีการแข่งขนัมากนักราคาจะมีความ
ใกลเ้คียงกนัข้ึนอยู่กบัความยากง่ายของลวดลาย และในส่วนของมีช่องทางการขายในโซเชียลมีเดียกลุ่มผา้
บาติกจะมีช่องทางในการติดต่อทาง Line และเพจ Facebook โดยใชช่ื้อเพจว่า “ผา้บาติกบางเสร่วดัสามคัคี
บรรพต” เป็นช่องทางท่ีท าใหผู้ค้นเขา้ถึงไดง่้าย ถือไดว้่าเป็นช่องทางการตลาดท่ีส าคญัในการน าเสนอสินคา้ 
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีใหค้วามสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดต่อไดง่้ายตรงกบังานของ พรชนก พงศท์องเมือง
และวิภา วงัศิริกุล (2563) ท่ีใชช่้องทางการขายผ่านออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้สามารถมีแนวโน้ม
ขยายตวัมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
ในการศึกษาพบวา่สมาชิกกลุ่มผา้บาติกมีความเป็นห่วงในเร่ืองภูมิปัญญาในการท าผา้บาติกของกลุ่ม

จะหายไปเน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายมุากตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปนบัวนัจะมีการเสียชีวิตลงไปหากไม่
มีใครมาสืบทอด ต่อยอดภูมิปัญญาดงักล่าวกลุ่มผา้บาติกอาจจะสูญหายไปกบัสมาชิก หากหน่วยงานท่ีมี
ความรับชอบ เช่น เทศบาล ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั ส านักงานเขต
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลกัดนัใหก้ลุ่มผา้บาติกเขา้ไปสอน ไปถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการท าผา้บา
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ติก ในสถานศึกษาท่ีมีความสนใจ ก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยสืบทอดองคค์วามรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา
และไดก้ลุ่มเดก็นกัเรียน เยาวชนเขา้มาสานต่อกลุ่มผา้บาติกของชุมชนบางเสร่ใหอ้ยูต่่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
ในการจัดการกลุ่มผา้บาติกบางเสร่ ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะพบว่า มี

คุณลกัษณะท่ีพิเศษอยา่งหน่ึงคือสมาชิกในกลุ่มเขา้มาท างานดว้ยความสนุก ความสุข เป็นกลัยาณมิตรซ่ึงกนั
และกนั หากผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาประเด็นหลกัธรรมท่ีปรากฎในการท างานร่วมกนั
ของกลุ่มผา้บาติกวา่มีหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาขอ้ใดบา้ง 
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บทคดัย่อ 
   งานวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนเมืองคงในการด าเนินโครงการตลาดวิถีชุมชน
ถนนสายวฒันธรรม เป็นระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค ์คือ (1) ศึกษา
พฒันาการการก่อตวัของนโยบายเมืองคงสร้างสุข (2) ศึกษาสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงในการมีส่วน
ร่วมต่อนโยบายเมืองคงสร้างสุข ผา่นโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม ผลการศึกษาพบวา่  
 (1) พฒันาการก่อตวัของนโยบายเมืองคงสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรมของสภาองคก์รชุมชนต าบล
เมืองคงนั้น เกิดจากภาคประชาชนท่ีเร่ิมตน้การก่อตวัของกลุ่มสภาองคก์รชุมชนท่ีสมาชิกรวมตวัอยา่งมีความ
เข็มแข็งจากผูน้ าเครือข่ายทางสังคมความสัมพนัธ์ทางเครือญาติประกอบกบัท่ีตน้ทุนทรัพยากรในพื้นท่ีมี
เจตนารมยพ์ฒันาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนโดยท่ีกลุ่มสมาชิกสภาชุมชนมีส่วนร่วมในการในกระบวนการ
ทางนโยบายสาธารณะในทอ้งถ่ิน 
 (2) การมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนเมืองคงในการด าเนินโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วฒันธรรมไดผ้า่นขั้นตอนการลงฉนัทามติจากผูแ้ทนทุกหมู่บา้นทุกภาคส่วน ก าหนดเป็นแผนพฒันาภายใต้
โครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรมเวที การมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง
เสมือนเป็นตวักลางเช่ือมโยงกบักลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ ประยุกต์ใช้ตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุนธรรมชาติ 
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สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีเพื่อบูรณาการกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผ่านแนวติด เมืองคงสร้างสุข และมีมติ พฒันาตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรมบริเวณทางลง
แม่น ้ามูล 
 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม,สภาองคก์รชุมชน,โครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม 
 

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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บทน า  
 การศึกษาเก่ียวกบันโยบายสาธารณะเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีความจ าเป็น เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบั
วิถีชีวิตของประชาชน นโยบายสาธารณะเป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐต่อประชาชนและ
ประชาชนต่อรัฐ รวมทั้งเป็นการออกแบบโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของกลไกและสถาบนัต่างๆ ของ
สังคม ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม (ชนกาญจน์ พนัธ์ุเดิมวงศ,์2559,หนา้ 330) 
ซ่ึงในการศึกษาเก่ียวเก่ียวกบันโยบายสาธารณะท่ีผา่นมาโดยกระแสหลกัมกัจะมุ่งเนน้การศึกษาไปท่ีตวัของ
รัฐ ในฐานะท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายของรัฐโดยมองว่านโยบายสาธารณะ คือการแสดงนโยบายของรัฐเพื่อ
สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาและวิเคราะห์ว่ารัฐและกระบวนการ
ตดัสินใจของรัฐ เลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าอะไร ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า นโยบายของรัฐ คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีรัฐบาล
เลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า (Thomas R. Dye,2002,1) 
 การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวคิดดงักล่าว จึงมุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ไปท่ีรัฐและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะท าการวิเคราะห์และคดัสรรตวันโยบายออกมาต่อสาธารณะ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีมีขอ้จ ากดั
เน่ืองจากมีฐานความคิดอยู่บนการรวมศูนยอ์  านาจของรัฐ สถาบนัทางการเมือง และกระบวนการทางการ
เมืองในระบบตวัแทน กหรือระบบท่ีเป็นทางการและมีความสัมพนัธ์ในแนวด่ิงจากบนลงล่าง (Top-down) 
ท าให้งานการศึกษาทางนโยบายสาธารณะไม่สามารถท่ีจะครอบคลุมถึงพลวัตรทางสังคมท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เน่ืองดว้ยนโยบายของรัฐมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดเป็น
ผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐและสมาชิกของสังคมนั้นๆ ในแต่ละยุคสมยัซ่ึงสัมพนัธ์อยู่กบัระบบการเมืองการ
ปกครอง วฒันธรรม เศรษฐกิจดว้ย 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางนโยบายสาธารณะล่างข้ึนบน (Bottom Up) ไดเ้ขา้มามีบทบาทในฐานะ
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม เพื่ออธิบายถึงกลุ่มกอ้นของผูค้นท่ีไม่ใช่ภาครัฐหรือภาคราชการ เม่ือ
กลุ่มคนเหล่าน้ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ในระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จากบทบาทรัฐท่ีเป็นผูก้ระท าการ
หลกัจึงเปล่ียนมาเป็นการเมืองภาคประชาชนมากข้ึน ทั้งน้ีผลงานเขียนเร่ือง Active Citizenship and Public 
Administration ไดอ้ธิบายว่า พลเมืองท่ีกา้วหนา้คือพลเมืองท่ีเขา้ใจและตระหนกัในหนา้ท่ี บทบาท และให้
ความร่วมมือต่อรัฐบาล พลเมืองถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการบริหารรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ การแชร์
คุณค่า และผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมืองและรัฐเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ผลประโยชน์สาธารณะเป็นของ
ประชาชนไม่ใช่การก าหนดจากรัฐแต่เพียงอยา่งเดียว สังคมตอ้งเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะพฒันา โดยตระหนะกถึง
การมีส่วนร่วมของพลเมือง ซ่ึงจะสามารถรับมือกบัปัญหาและความทา้ทายใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึน (Stivers,1990, 
pp.246-273) สาระส าคญัของนโยบายสาธารณะล่างข้ึนบน (Bottom Up) นั้น มีลกัษณะของกระบวนการน า
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นโยบายไปปฏิบติั (Character of Implementation Process) ท่ีเนน้การแกปั้ญหาตามหลกัการกระจายอ านาจ 
(Decentralized Problem Solving) ส่วนพื้นฐานเก่ียวกบัประชาธิปไตย (Underlying Model of Democracy) 
เนน้กระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory) ซ่ึงประชาพิจารณ์ (Public Hearing) คือ การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนต่อประเดน็ปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยการจดัท าประชาพิจารณ์น้ีอาจกระท าโดยหน่วยงานของ
รัฐ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะรับฟังความเห็นของประชาชน ในกรณีท่ีประชาชนเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง เช่น 
ประเด็นเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน หรือประเด็นผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากโครงการของ
รัฐ รวมกระทั้งการก าหนดนโยบายสาธารณะจากหน่วยงานทอ้งถ่ิน ดงันั้นอาจจกล่าวไดว้่าประชาธิปไตยใน
ทอ้งถ่ิน คือความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความรักและความผกูพนักบัชุมชนทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ินเนน้การ
มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินโดย
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในเร่ืองของการปกครองตนเอง (Self–government) คือ 
ตอ้งการให้ประชาชนได้เขา้ไปตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของชุมชนด้วยตนเอง ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาทุก ๆ แขนง ถือว่าเป็นการการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (New Paradigm) ในการ
ท างานร่วมกบัชุมชน การพฒันาท่ีทรงพลงัและมีประสิทธิภาพไดผ้ลสูงสุดตอ้งเป็นการพฒันาว่าระดมพลงัท่ี
สร้างสรรคข์องทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบทพื้นฐานของการรู้รักสามคัคี การพฒันาท่ีบูรณาการไดต้อ้งมีประชาชน
และชุมชน เป็นแกนหลกัโดยเป็นผูก้  าหนดความตอ้งการในการพฒันา การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ปัจจยัส าคญัของการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีดีระดบัทอ้งถ่ินทั้งในแง่หลกัการและการปฏิบติั การมีส่วน
ร่วมของประชาชนส่งผลให้นโยบายและโครงการพฒันาทอ้งถ่ินนั้นตรงกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของคนในทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและทุนพฒันาทอ้งถ่ิน ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน เสริมสร้าง
วิถีชีวิตประชาธิปไตย และท าให้นโยบายหรือโครงการพฒันานั้นสัมฤทธ์ิผลอย่างย ัง่ยืน ดงันั้นการพฒันา
นโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถ่ินท่ีดียอ่มขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนมิได ้
 พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 โดยสาระส าคญัของพระราชบญัญติัน้ี ส่งเสริมความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินทั้งระดบัต าบล ระดบัจงัหวดั และความเขม้แข็งของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิด
หลกัการระดมพลงัปัญญา การสร้างภูมิคุม้กนั ช่วยแกปั้ญหาระบบอุปถมัภ์ และคล่ีคลายความขดัแยง้ เป็น
เป็นกลไกท่ีส าคญัประชาสังคมท่ีเขา้มาช่วยป้องกนัช่องโหว่หรือขอ้จ ากดัของกลไกท่ีมีอยู่แลว้ในระบบ
ตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง ในขณะท่ีสภาองค์กรชุมชนเน้นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง เน้น
กระบวนการท างานเช่ือมโยงกันระหว่างกลไกของภาคประชาสังคมให้ท างานหนุนเสริมซ่ึงกัน 
(พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551) 
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 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ เป็นพื้นท่ีท่ีมีต้นทุนทางสังคมทางเศรษฐกิจ 
วฒันธรรมลุ่มน ้ ามูล การก่อตวัของสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง จดัตั้งตามพระราชบญัญติัสภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ.2551 การก่อตวัของนโยบายเมืองคงสร้างสุขมีจุดเร่ิมตน้จากสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง โดย
ไดจ้ดแจง้ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลต าบลเมืองคง โดยมีนายนายพนัธ์ศกัด์ิ เยน็ใจ เป็น
ประธานสภาองคก์รชุมชนบทบาทของสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีท าประชา
พิจารณ์ร่วมกนัก าหนดเจตจ านงคร่์วมกนัของประชาชนทุกภาคส่วนในการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุข
ตั้งแต่ปี 2563 ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนการสร้างเวทีภาคพลเมืองในการรับฟังความคิดเห็น และการก่อตวัเป็น
โครงสร้างการบริหารของกลุ่มในลกัษณะภาคประชาสงัคม การก่อเกิดกลุ่มเมืองคงสร้างสุขน้ีมาจากเง่ือนไข
ปัจจัยทั้ งการมีประโยชน์ร่วมกัน มีโครงสร้าง ระบบความคิดความเช่ือ คุณค่าหรืออุดมการณ์ร่วมกัน 
ตลอดจนมาจากการมีประเด็นร่วมกนั ผ่านขั้นตอนการลงฉันทามติจากผูแ้ทนหมู่บา้น และสู่ขั้นตอนการ
ก าหนดแผนพฒันาเป็นโครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาการ
มีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึน ตั้งแต่การท าประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นท่ีต าบลเมืองคง 
จนสู่แผนแม่บทภายใตแ้นวคิด “เมืองคง สร้างสุข”  เพื่อพฒันาเป็นโครงการราศีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วฒันธรรม โดยการบูรณาการความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของสภาองคก์รชุมชนต าบล
เมืองคง ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุข เพื่อประโยชน์ต่อหน่วนงาน
ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าแผนงบประมาณและประโยชน์ต่อประชาชนโดยภาพรวมผ่านการมีส่วน
ร่วมในการจดัการตนเอง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
  1.พฒันาการการก่อตวัของนโยบายเมืองคงสร้างสุข 
 2.ศึกษาสภาองค์กรชุมชนต าบลเมืองคงในการมีส่วนร่วมต่อนโยบายเมืองคงสร้างสุข ภายใต้
โครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิ ทฤษฎ)ี 
 อลัมอนด ์และ เวอบา (Almond and Verba,1963 :17-20 ) อธิบายว่า การเขา้มามีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนนั้นข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคล โดยในวฒันธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วม ประชาชนจะมีความเขา้ใจในระบบการเมือง มีการรับรู้ต่อโครงสร้างทางการเมืองและการ
บริหาร ตลอดจนเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรู้สึกว่าตนเองมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองได ้
 ไวเนอร์ (Weiner,1971:164-165)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึงการกระท าดว้ย
ความสมคัรใจท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ การบริหารกิจการของรัฐ 
และการเลือกผูน้ าทางการเมือง ไม่ว่าจะในระดับชาติหรือทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี การกระท าดังกล่าวจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ก็ไดจ้ะมีการจดัระเบียบหรือไม่ก็ได ้จะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือต่อเน่ืองก็ได ้และจะถูก
กฎหมายหรือไม่ก็ไดใ้นขณะท่ี วิเทเกอร์ Whitaker (1980:240) ให้ค  าจ ากดัความของการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนว่าคือ ความพยายามของประชาชนท่ีจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการท างานนโยบายสาธารณะตั้งแต่
ขั้นตอนการริเร่ิมไปจนถึงการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 
 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548:62 ) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ 
กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู้ ร่วมคิดริเร่ิม ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมปฏิบติั และร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลงัความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ร่วมกับความรู้และ
วิทยาการท่ีเหมาะสมอยา่งสร้างสรรค ์พร้อมไปกบัการเป็นผูรั้บแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมกนัรับผดิชอบ
ในผลกระทบท่ีตามมาดว้ย 
 โดยสรุปจากนิยามทฤษฎีในเบ้ืองตน้แลว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า คือ กระบวนการซ่ึง
ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น เพื่อ
แสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนเมืองคงในการด าเนินโครงการตลาดวิถี
ชุมชนถนนสายวฒันธรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านองคก์รภาครัฐซ่ึงสภาองคก์ร
ชุมชนต าบลเมืองคงจะตอ้งจดแจง้ต่อเทศบาลต าบลเมืองคง ซ่ึงเทศบาลเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนผา่นแผน
งบประมาณของหน่วยงาน ดงันั้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในภาครัฐจะตอ้งด าเนินการไดใ้นหลายมิติ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการพื้นฐานของประชาชน 
ไดแ้ก่ (1) ระดบัการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดบัท่ี
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนนอ้ยสุดซ่ึงเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบังานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ทีในการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ทนัสมยั และ
ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้(2) ระดบังานภาครัฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังการเปิดใหป้ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการและการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดย
หน่วยงานภาครัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และน าเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย 
การตดัสินใจ และพฒันาวิธีการปฏิบติังานในหน่วยงาน (3) ระดบัท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และ
วิธีการท างานโดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ีจดัระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะและการตดัสินใจร่วมกบัประชาชน การมีส่วนร่วมระดบัน้ีมกัด าเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมี
ตวัแทนภาคประชาชนเขา้ร่วม (4) ระดบัท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมมีบทบาทเป็น
หุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (5) ระดบัการเสริมอ านาจประชาชน เป็น
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ระดบัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเตม็ท่ีในการตดัสินใจ การบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรมใด 
ๆ เพื่อเขา้มาทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด าเนินการหรือปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุดน้ีเนน้ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของด าเนินภารกิจและภาครัฐมีหนา้ท่ี
ในการส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น  
 กล่าวโดยสรุปจากงานวิจยัการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนเมืองคงในการด าเนินโครงการ
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรมนั้น การมีส่วนร่วมทางนโยบายล่างข้ึนบน (Bottom Up) น้ี จึงมีบทบาท
ในฐานะภาคประชาชนหรือภาคประชาสงัคมท่ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ในระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆดว้ย 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ
การศึกษา ดงัน้ี 
 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะไดค้  าตอบจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูล (Key informant) เป็นรายบุคคล เพื่อใชป้ระกอบในการวิเคราะห์การก่อตวัของของนโยบาย
สาธารณะเมืองคงสร้างสุข  
 2. การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) ศึกษาจากวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาคพลเมือง สภาองคก์รชุมชน การน านโยบายไปปฏิบติั  
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลการวิจยัน้ีมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (Key informant) ดงัน้ี 
 - ประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง 
 - หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลเมืองคง 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพของ (Miles & Huberman, 1994) มีขั้นตอนในการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบแนวสัมภาษณ์การวิจยั ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมขอ้มูล (Data collection) สังเกตการณ์การจดัเวทีสาธารณะประชาพิจารณ์ 
(Public Hearing) คือ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปัญหาใดปัญหาหน่ึงเพื่อการมีส่วน
ร่วมก าหนดนโยบายสาธารณะเมืองคงสร้างสุข 
 ขั้นตอนท่ี 2 การแสดงขอ้มูล (Data display) เม่ือไดข้อ้มูลมาซ่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพมีลกัษณะการ
กระจดักระจายของขอ้มูล  



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1185 PSPARN 2022  

    ขั้นตอนท่ี 3 การพยายามสร้างขอ้สรุปและการตรวจสอบขอ้มูล (Drawing and drawing & 
verification) เม่ือไดข้อ้มูลท่ีส าคญัในการวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการขอ้มูล 
(Organize) การบีบอดัขอ้มูล (Compress) และการรวบรวมขอ้มูล (Assemble) จากนั้นผูว้ิจยักลัน่กรองขอ้มูล
ท่ีไดจ้  าเป็นท่ีตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยัในคร้ังน้ี 
 4.การลดทอนขอ้มูล (Data reduction) 
 ผูว้ิจยัเลือกผูส้อบสวนขอ้มูลคนนอกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางรัฐศาสตร์ การเมืองภาคประชาสังคมเพื่อ
ช่วยวินิจฉยัขอ้มูลท่ีขดัหรือแยง้กนัเอง โดยผูว้ิจยัจะท าการสอบสวน วิเคราะห์ตีความและตรวจสอบเพื่อให้
ไดค้  าตอบท่ีชดัเจนและมีความเช่ือถือได ้(Credibility) 
 เม่ือไดค้  าตอบแนวสัมภาษณ์ท่ีผา่นการลดทอนและตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญแลว้ จึงท าการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) และความถูกตอ้งแม่นย  า (Validity) ของขอ้มูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) 
    ผูว้ิจยัสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อสังเกตุให้เห็นถึงการด าเนินการของสภาองคก์รชุมชนในการ
ช้ีแจงและการท าประชาพิจารณ์ต่อภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุขในพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองคง เช่น เวทีสาธารณะวิเคราะห์ความเป็นไปไปไดข้องโครงการตลาดวิถี
ชุมชนถนนสายวฒันธรรมจากผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน เวทีสาธารณะความเป็นไปไดข้องตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวฒันธรรมจากกลุ่มหน่วยงานราชการส่วนทอ้งท่ี ก านนั ผูใ้หญ่บา้น เวทีสาธารณะความเป็นไปไดข้อง
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรมของประชาชนในพื้นท่ีต าบลเมืองคง 
 

ผลการศึกษา 
            (1) พฒันาการการก่อตัวของนโยบายมืองคงสร้างสุข 
 พฒันาการหรือการก่อตัวของนโยบายสาธารณะเมืองคงสร้างสุขนั้ น  เป็นการจัดตั้ งข้ึนผ่าน
พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชนต าบล พ.ศ.2551 ไดแ้จง้จดทะเบียนจดัตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนระดบั
ต าบล (โดยการสนับสนุนจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน พอช.) โครงสร้างของสภาองคก์รชุมชนต าบล
เมืองคง ก่อตั้งวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้รับการจดแจง้การจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบล วนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีสมาชิกจ านวน 56 คน ปัจจุบนัมีนายพนัธ์ศกัด์ิ เยน็ใจ ประธานสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเมืองคง นางนิตยาภรณ์ พลพงษ์ รองประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงคนท่ี 1 นางรัตนภรณ์ 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1186 PSPARN 2022 

กอ้นฝ้าย รองประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงคนท่ี 2 ร.ต.ท.วิศิษฐ์ จนัทรุทยั เลขานุการ นางสุพตัรา 
กะตะศิลา ผูช่้วยเลขานุการ  
             จุดเร่ิมต้นของภาคประชาชนในการจัดตั้ งสภาองค์กรชุมชนต าบลเมืองคงนั้ น เป็นลักษณะ
ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติภายในครอบครัวซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัให้กลุ่มสภาองค์กร
ชุมชนมีเขม้แขง็ สร้างความเป็นกนัเอง รู้สึกถึงการไวเ้น้ือเช่ือใจกนั สมาชิกในชุมชนยอ่มมีส่วนส าคญัในการ
สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ซ่ึงในพื้นท่ีต าบลเมืองคงน้ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมประกอบดว้ยกลุ่มชาติ
พนัธ์ุลาวและชาติพนัธ์เยอ แสดงถึงความเขม้แข็งสามคัคีเป็นพี่เป็นนอ้ง จากความเขม้แขง็ในระดบัปัจเจก
บุคคลไดร้วมตวัเป็นกลุ่มองคก์รอย่างชดัเจน ก่อตั้งวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสมาชิกจดัตั้งตาม
พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 มีแนวคิดพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถพึ่งตนเองภายใตก้ารมีส่วนร่วมท่ีทุกคนสามารถก าหนดได ้เป็นระบบเศรษฐกิจ
แนวราบท่ีส่งผลและสร้างความสัมพนัธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผูค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน ระดบั
ครอบครัวนั้นทุกครอบครัวจะตอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต ผลิตรายไดท่ี้มีความมัน่คง  
ส่วนในระดบักลุ่มองคก์ร/ชุมชน/หมู่บา้นนั้นมี ชุมชนจะตอ้งสร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนท่ีเขม้แขง็ มีความ
มัน่คงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินจดัการตนเองได ้ดงัค  าสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
           “…ถือวา่สภาองคก์รชุมชน มีความสามารถจดัการตนเอง ชุมชนเขม้แขง็ เป็นท่ียอมรับ มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีความมั่นคงทางอาหาร เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง บทวิถีวฒันธรรมท้องถ่ินท่ี
หลากหลายของต าบลเมืองคงทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวและชาติพนัธ์เยอ …” (สัมภาษณ์,
หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลเมืองคง, 27 สิงหาคม 2564) 
                  การแสดงถึงความเขม้แข็งของกลุ่มสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงน้ีน ามาสู่เป้าหมายของการ
พฒันาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ซ่ึงแต่ละครอบครัวตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต ผลิต
รายไดท่ี้มีความมัน่คง  ส่วนในระดบักลุ่มองคก์ร/ชุมชน/หมู่บา้นนั้นมี ชุมชนจะตอ้งสร้างเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนท่ีเขม้แขง็ มีความมัน่คงทางอาหาร ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เพื่อน าไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ินจดัการตนเองได ้
และมีกระบวนการท่ีเขม้แขง็ทางประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ ให้ความส าคญักบัประโยชน์ร่วมกนัทั้งใน
ชุมชนต าบลเมืองคงในรอบนอกและชุมชนในรอบในหรือชุมชนเมือง  ซ่ึงในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลต าบลเมืองคงและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเมืองคง แต่มิไดเ้ป้นปัญหาในการมีส่วนร่วมในการสดงความคิดเห็น ดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
                  “...ทุกคนท่ีเป็นสมาชิกเขา้ร่วมประชุมหรือเขา้มามีส่วนจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนมาดว้ยใจ และไม่
มีค่าตอบแทนใดๆ เน่ืองจากสภาองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนไม่มีงบประมาณรองรับ มาท างานเพื่อต าบลเมืองคง...”           
(สัมภาษณ์,ประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง, 28 สิงหาคม 2564)     
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                พฒันาการการก่อตวัท่ีส าคญัสมาชิกสภาองคก์รชุมชนมีความเป็นอิสระในการก าหนดความคิด
ของตวัเองดว้ย มีความกระตือรือร้นต่อการจดัการตนเองอย่างใคร่ครวญ หากไม่เห็นดว้ยกบัประเด็นใดก็
พร้อมท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล ยอมรับในเสียงส่วนมากและให้เกียรติแก่เสียงส่วนนอ้ย หากเห็น
ดว้ยพร้อมจะสนับสนุนหรืออาจจะร่วมกิจกรรมหรือให้ความร่วมมือกบัอ านาจรัฐหรือหน่วยงานราชการ
ทั้งน้ีจาก จากท่ีผูว้ิจยัสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วมในเวทีการจดัประชุมประชาคมพบว่า การก่อตวัของนโยบาย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและกลุ่มและสมาชิก มีความศรัทธาซ่ึงกันและกัน ผูน้ าสภาองค์กรชุมชนมี
บุคลิกภาพและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สนใจใฝ่รู้และปรับตวัอยูต่ลอดเวลา เป็นท่ียอมรับของสมาชิก สมาชิกให้
การสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ดงัค าสมัภาษณ์ท่ีวา่ 
                “...ด้านการจัดตั้ งสภาองค์กรชุมชนต าบล ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในความไม่เขา้ใจ
ระเบียบกฎเกณฑ์ การจดแจง้เพื่อจดัตั้งชุมชนและสภาองคก์รชุมชนต าบล โดยเฉพาะขั้นตอนการจดแจง้ ซ่ึง
มีความจ าเป็นตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสภาองคก์รชุมชน ท่ีผูน้ าชุมชนทุกกลุ่มตอ้งประชาสัมพนัธ์
ในกลุ่ม องคก์รชุมชนทุกกลุ่มทราบ นอกจากน้ีประเด็นการรีบเร่งการจดัตั้ง สภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง 
ท าทั้งในแง่การจดัใหมี้เวทีท่ีปรึกษาหารือกนัของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน …” (สัมภาษณ์,
ประธานสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง, 27 สิงหาคม 2564)                    
            (2) สภาองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุข 
 กระบวนการมีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุขของสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง
นั้นถือไดว้่าเป็นการแสดงออกถึงรูปแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) เป็น
รูปแบบหน่ึงของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความส าคญัในขั้นฐานรากของสังคมโดยท่ีกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยในลกัษณะน้ีนั้นเช่ือมัน่ในพลงัอ านาจจากการใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจทาง
การเมือง โดยการปรึกษาหารือจึงเป็นการร่วมถกแถลงอภิปรายขอ้ปัญหาต่างๆ อยา่งเป็นระบบและมีกลุ่มคน
ท่ีมีผลประโยชน์และความเห็นแตกต่างกนัดว้ยขอ้มูลและเหตุผล อนัจะน าไปสู่การแสวงหาทางออกท่ีเห็น
พอ้งตอ้งกนั หรือ ฉันทามติ ในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะ ตลอดจนการตดัสินใจทางการเมืองต่างๆ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุขไดผ้า่นขั้นตอนการลงฉนัทามติจากผูแ้ทนทุก
หมู่บา้นทุกภาคส่วนเขา้สู่แผนพฒันาภายใตโ้ครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรมโดยมีการ
จดัประชุมประชาคมเพื่อคดัเลือกสถานท่ีตลาดชุมชนถนนสายวฒันธรรม ซ่ึงมี 3 จุดท่ีประชาคมให้ขอ้มูล 
ดงัน้ี 
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 จุดท่ี 1 ถนนทางลงแม่น ้ ามูลดา้นขา้งเทศบาลเมืองคง เร่ิมจากถนนสามแยกปู่ตา ลงริมตล่ิงแม่น ้ ามูล
ยาวไปตลอดแนว 
 จุดท่ี 2 ถนนบริหารตั้งแต่ส่ีแยกไฟแดงถึงตลาดสดเทศบาลเมืองคง 
 จุดท่ี 3 ถนนสุขาภิบาล 3 เร่ิมจากส่ีแยกการไฟฟ้าราษีไศลเก่า ตลอดเสน้หนา้บา้นพกันายอ าเภอ  
 ทั้งน้ีเวทีประชาคมไดร้ะดมความคิดในการพิจารณาถึงขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละจุดพื้นท่ี 3 จุด ดงัน้ี 

พืน้ที ่ ข้อด ี ข้อเสีย 
จุดท่ี 1 ถนนทางลงแม่น ้ามูล
ดา้นขา้งเทศบาลเมืองคง เร่ิม
จากถนนสามแยกปู่ตา ลงริม
ตล่ิงแม่น ้ามูลยาวไปตลอด
แนว 

1.เป็นแนวความคิดในการพฒันาชุมชน โดยการร่วมก าหนดการ
ใชพ้ื้นท่ีริมแม่น ้ามูลท่ีมีภูมิทศันส์วยงามใหส้อดคลอ้งกบัวิถี
ชุมชน 
2.เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงคนใน
อ าเภอและนกัท่องเท่ียวต่างถ่ินและตา่งชาติสนใจและแวะมา
เยีย่มเยอืน 
3.มีถานท่ีจดักิจกรรมของคนในชุมชน เป็นหน่ึงในแผนพฒันา
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน 
4.ส่งเสริมการท่องเท่ียวและกิจกรรมนนัทนาการเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจของคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียว ถนนคนเดิน 
(Walking Street) 
5.มีกิจกรรมส าหรับกลุ่มสตรี แม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุและกลุม่
อาชีพตา่งๆ ในชุมชนไดมี้การน าผลิตภณัฑม์าจ าหน่ายแก่
นกัท่องเท่ียว 
6.ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัชุมชนทั้งในแง่ของสงัคม เศรษฐกิจ
และวิถีชีวติ เพราะจะท าใหส้ามารถน าพ้ืนท่ีมาสร้างเป็นลาน
กิจกรรมทางสงัคม กลายเป็นท่ีสาธารณะแห่งใหม่ใหชุ้มชน 
7.ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมของคนไทย ในการตกับาตร ได้
อนุรักษก์ารแต่งกายดว้ยผา้พ้ืนเมืองและของชนเผา่เยอซ่ึงมีอตั
ลกัษณ์ดั้งเดิม ไดช้มวิถีการหาปลาของชาวประมงริมฝ่ังแม่น ้ามูล 
8.สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ใหมี้รายไดจ้ากการน า
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเองในครัวเรือนมาจ าหน่าย ซ่ึงถือวา่เป็นการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบา้นอีกทางหน่ึง 
9.ปรับปรุงทั้งทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของเมืองและสุขภาพจิตของประชาชน 
10.การจราจรไม่ติดขดั เน่ืองจากมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ เกิด
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวผูม้าซ้ือสินคา้และร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ 
11.เป็นแหล่งรวมศิลปินเป็นสถานท่ีแสดงออกในเวทีการแสดง
ทั้งทางดา้นดนตรี วรรณศิลป์ จิตรกรรม และการแสดงพ้ืนบา้น 
 

1.เป็นสถานท่ีแห่งใหม่อยูห่่างไกลชุมชนและ
ตลาดและยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 
2.การเดินทางมายงัถนนสายวฒันธรรมมีระยะ
ทางไกลและห่างไกลจากชุมชน 
3.ผูร่้วมกิจกรรมประเภทผูข้ายสินคา้ ตอ้ง
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการขายสินคา้เอง 
4.สภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโลง้แจง้ ตอ้งท าการ
ปรับปรุงภูมิทศันห์ลายอยา่งใหเ้กิดความพร้อม
ในการพฒันาเป็นตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วฒันธรรม 
5.ตอ้งจดัหางบประมาณมาด าเนินการปรับปรุง
ภูมิทศันใ์หเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
6.ยงัขาดระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน ้า 
ระบบไฟฟ้า ส่ิงก่อสร้างท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาเป็น
ตลาดวถีิชุมชนถนนสายวฒันธรรม 
7.การจดังานถนนสายวฒันธรรมอาทิตยต์่อคร้ัง 
อาจจะมีความเส่ียงในเร่ืองการลงทุนของผู ้
คา้ขายสินคา้ 
8.คนในชุมชนยงัไม่ทราบขอ้มูลในการ
ด าเนินการจดัถนนสายวฒันธรรม มีความ
จ าเป็นจะตอ้งประชาสมัพนัธ์ภาพรวมใหท้ัว่ถึง 
9.ยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุนการ
จดัท าจากทุกหมู่บา้นในต าบล และจากทุกสาขา
อาชีพ/ทุกหน่วยงานในการขบัเคล่ือนร่วมกนั 
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พืน้ที ่ ข้อด ี ข้อเสีย 
จุดท่ี 2 ถนนบริหาร
ตั้งแต่ส่ีแยกไฟแดงถึง
ตลาดสดเทศบาลเมือง
คง 

 

1.สถานท่ีท่ีเป็นตลาดท่ีทุกคนในพ้ืนท่ีในอ าเภอราษี
ไศล นกัท่องเท่ียวจากต่างจงัหวดัรู้จกักนัดีเน่ืองจาก
เป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมสู่ตงัอ าเภอราษีไศล 

2.มีผูค้นจ านวนมากเดินทางมาซ้ือสินคา้เน่ืองจากอยู่
ใกลก้บัตลาดสดท่ีเป็นตลาดประจ าท่ีประชาชนใช้
จ่ายในครังเรือน 

3.ผูร่้วมกิจกรรมประเภทผูข้ายสินคา้ ไม่ตอ้งมี
อุปสรรคในการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการ
จ าหน่ายสินคา้ 

4.สภาพพ้ืนท่ีเป็นถนนสายหลกัของอ าเภอในการจดั
ขบวนแหห้รือจดังานประเพณีประจ าปีส าคญัๆของ
อ าเภอราษีไศลไดส้ะดวก 

5.ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้มีจ านวนมาก สินคา้
หลากหลายเน่ืองจากอยูใ่กลชุ้มชนแห่งเศรษฐกิจของ
อ าเภอราศีไศล 

6.มีความพร้อมในเร่ืองสาธารณโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น 
ระบบน ้า ระบบไฟฟ้า หอ้งน ้าสาธารณะ เป็นตน้ 

1.อยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชน มีขอ้จ ากดัในเร่ือง
สถานท่ีท่ีคบัแคบ ภูมิทศันืโดยภาพรวม
ไม่เหมาะสมและไม่ตอ้งแม่น ้ามูลท่ี
สามารถเห็นภูมิทศัน์ได ้

2.การจราจรแออดั ผูค้นไม่มีระเบียบ
วินยัในการขบัข่ียานพาหนะ ซ่ึงเป็น
เหตุผลส าคญัในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยโดยภาพรวม 

3.ผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่สามารถ
เขา้ถึงการจ าหน่ายสินคา้ไดส้ะดวก 
เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการเดิมในพ้ืนท่ี
ผกูขาดสินคา้ และบางกรณีมีการจบั
จองและเกบ็ค่าวา่งสินคา้ขายหนา้บา้น
เป็นจ านวนมาก 

4.ไม่ไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุน
จดัท าถนนคนเดิน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการคา้บริเวณถนนบริหาร
และถนนอินทร์ทอง หากมีการพฒันา
เป็นถนนสายวฒันธรรมร้านคา้บริเวณ
น้ีจะขายสินคา้ไม่ได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ในเร่ืองสถานท่ีและการเขา้ถึงของ
นกัท่องเท่ียว 

5.การขายสินคา้บางอยา่ง ก าหนดราคา
ขายเองและขายแพงเกินราคาซ้ือขาย 
เม่ือเปรียบเทียบกบัการขายสินคา้
เดียวกนั ณ ท่ีตลาดอ่ืน ซ่ึงเป็นเหตุผล
ขอ้จ ากดัหน่ึงท่ีส าคญัในการพฒันา
ตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม
บริเวณจุดน้ี 
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พืน้ที ่ ข้อด ี ข้อเสีย 

จุดท่ี 3 ถนนสุขาภิบาล 
3 เส้นหนา้บา้นพกั
นายอ าเภอราษีไศล 

1.สถานท่ีเป้นถนนท่ีไดรั้บการขยายไหล่ทางใหก้วา้ง 
ถนนจึงไม่คบัแคบเหมือนเส้นทางอ่ืน 

2.มีผูค้นเดินทางมาซ้ือสินคา้อยูบ่า้ง เพราะมี
หน่วยงานราชการ บา้นเชา้ และติดธนาคาร 

3.มีร้านคา้และผูข้ายสินคา้รถเขน็อยูใ่นบริเวรไหล่
ทาง ประมาณ 10 ราย มีคนสัญจรไปมาตลอดทั้งวนั
พอประมาณ เน่ืองจากอยูใ่กลชุ้มชน 

4.ผูป้ระกอบการคา้ขายสะดวกในการเคล่ือนยา้ย
อุปกรณ์และสอนคา้ท่ีมาจ าหน่าย 

1.อยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชน สถานท่ีค่อนขา้ง
คบัแคบ ไม่เป็นท่ีรู้จกัโดยภาพรวมของ
ผูค้นโดยทัว่ไป 

2.การจราจรไม่สะดวก แออดั ผูค้นไม่
รักษาระเบียบวินยัในการขบัข่ี/จอด
รถยนต/์รถจกัรยานยนต ์

3.สภาพพ้ืนท่ีเป็นถนนสายเล่ียงเมือง
ของอ าเภอราษีไศล มีรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ใชเ้ส้นทางน้ี 

4.ระบบสาธรารณูปโภค ระบบน ้า 
ระบบไฟตอ้งมีการบริหารจดัการใหม่ 

5.ตอ้งปิดถนนไม่ใหร้ถสัญจรจึงจะ
สามารถจดัตลาดชุมชนถนนสาย
วฒันธรรมได ้

6.พ้ืนท่ีชุมชนและภูมิทศัน์ไม่มีความ
เหมาะสมในการจดัผงัตลาดชุมชน
ถนนสายวฒันธรรมได ้

7.การจดัตลาดชุมชนถนนสาย
วฒันธรรมบริเวณน้ีอาจสร้างความ
เดือดร้อนแก่ชุมชนบา้นเรือนท่ีอาศยัยอ
ยูบ่ริเวณน้ี 

 
บทวิเคราะห์จากเวทีสมัชชาเพื่อคัดเลือกสถานท่ีตลาดชุมชนถนนสายวฒันธรรมน ามาสู่การ

วิเคราะห์ประโยชน์และความเป็นไปได้ทั้ ง 3 พื้นท่ีนั้ น ถือว่าเป็นการริเร่ิมมุมมองในทางนโยบายท่ีที
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ท่ีอยู่อาศยั วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมติของการจดัเวทีสมชัชาน้ีในการ
ท างานคู่ขนานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นร่วมกนัและมีมติ
เลือกเส้นทางจุดท่ี 1 คือ ถนนทางลงแม่น ้ ามูลดา้นขา้งเทศบาลเมืองคง เร่ิมจากถนนสามแยกปู่ตา ลงริมตล่ิง
แม่น ้ ามูลยาวไปตลอดแนว ดงันั้นการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการทางสังคมท่ีมี
พื้นฐานมาจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ยงัสามารถท าให้ภาครัฐท าการ
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ตดัสินใจในการใชท้รัพยากรเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะท่ีตอ้งมีการตดัสินใจเก่ียวกบัการกระจายทรัพยากร
สาธารณะท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เหมาะสมและทัว่ถึงโดยการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของโครงการต่างๆ 
ผา่นการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวในการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะดว้ยทั้งน้ีเทศบาลต าบลเมืองคง 
เป็นหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณาน ากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นส่วนหน่ึงของแผนทางกล
ยุทธ์ ของเทศบาลต าบลเมืองคง โดยมีการก าหนดกฎระเบียบและขั้นตอนท่ีบงัคบัให้ขา้ราชการในระดบั
ปฏิบัติการ ปรึกษาหรือติดต่อกับผูมี้ส่วนได้เสียในสังคมโดยตรง ในระหว่างขั้นตอนการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบติั และเทศบาลต าบลเมืองคงก าหนดเป้าหมายประสงค์ ท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้กบัภารกิจขององคก์ร โดยท่ีเทศบาลต าบลเมืองคงท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงผูมี้
ส่วนไดเ้สียในสังคมทุกฝ่ายเขา้ดว้ยกนั รวมทั้งก าหนดกลไกการมีส่วนร่วมไวใ้นตวับทกฎหมายท่ีชดัเจน 
โดยระบุใหอ้งคก์รภาครัฐทุกส่วน ตอ้งมีการน าเอาผูมี้ส่วนไดเ้สียมามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะ ซ่ึงสรุปประโยชน์และความเป็นไปไดโ้ครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม ดงัน้ี 
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(1) พฒันาการก่อตวัของนโยบายเมืองคงสร้างสุข  เกิดจากสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงท่ีจดัตั้ง

อยา่งเป็นทางการตั้งแต่ปี 2562 ปัจจยัท่ีส าคญัเกิดจากผูน้ ามีความเขม้แขง็ มีเครือข่ายทางสังคมความสัมพนัธ์
ทางเครือญาติ  แนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีตน้ทุนจากท่ีตั้งชุมชนใกลแ้ม่น ้ ามูลท่ีสามารถ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้
 (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายเมืองคงสร้างสุขไดผ้่านขั้นตอนการลง
ฉนัทามติจากผูแ้ทนทุกหมู่บา้นทุกภาคส่วนเขา้สู่แผนพฒันาภายใตโ้ครงการราษีไศลตลาดวถีิชุมชนถนนสาย
วฒันธรรมโดยมีการจดัประชุมประชาคมเพื่อคดัเลือกสถานท่ีตลาดชุมชนถนนสายวฒันธรรม ในพื้นท่ี 3 จุด 
ดงัน้ี คือ จุดท่ี 1 ถนนทางลงแม่น ้ ามูลดา้นขา้งเทศบาลเมืองคง เร่ิมจากถนนสามแยกปู่ตา ลงริมตล่ิงแม่น ้ ามูล
ยาวไปตลอดแนว จุดท่ี 2 ถนนบริหารตั้งแต่ส่ีแยกไฟแดงถึงตลาดสดเทศบาลเมืองคง และจุดท่ี 3 ถนน
สุขาภิบาล 3 เร่ิมจากส่ีแยกการไฟฟ้าราษีไศลเก่า ตลอดเสน้หนา้บา้นพกันายอ าเภอ  
 ทั้งน้ีฉันทามติเสียงส่วนใหญ่เลือกจุดท่ี 1 เป็นพื้นท่ีในการพฒันาโครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชน
ถนนสายวฒันธรรม และมีเวทีวิเคราะห์แนวโนม้ประโยชน์และความเป็นไปไดร้าษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวฒันธรรม โดยมีปัจจยัความเขม้แขง็ของสมาชิกสภาองคก์รชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี และตน้ทุน
ทางสังคม เศรษฐกิจในพื้นท่ีต าบลเมืองคงซ่ึงถือว่าเป็นบทบาทท่ีส าคญัจากสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง
เป็นตวักลางเช่ือมโยงกับกลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ ประยุกต์ใช้ตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุนธรรมชาติ สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเมืองภาคพลเมืองท่ีสามารถก าหนดการจดัการตนเองได ้ผา่นแนวติด “เมือง
คงสร้างสุข” ดงัแผนภาพน้ี 
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
 งานวิจยัการมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนในการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเมืองคงสร้างสุข 
เม่ืออภิปรายผลในทางทฤษฎีสอดคลอ้งกบั Almond and Verba (1963) Weiner (1971) และ Whitaker (1980) 
ท่ีประชาชนชนในพื้นท่ีมีความพยายามท่ีจะอิทธิพลต่อกระบวนการท างานนโยบายเมืองคงสร้างสุขตั้งแต่
ขั้นตอนการริเร่ิมไปจนถึงการน าแนวนโยบายไปสู่การปฎิบติั และสอดคลอ้งกบั บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และ
ถวิลวดี บุรีกลุ (2548) ซ่ึงนโยบายเมืองคงสร้างสุขเนน้กระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในทุก
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ขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู้ ร่วมคิดริเร่ิม ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วมตรวจสอบ จนพฒันาเป็นแผนการ
ด าเนินโครงการในระยะยาวได ้

งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง พื้นท่ีตน้แบบในการวิจยัมีการประยกุตใ์ชทุ้นทางสังคม
ทั้งจากท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกมาสนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วสันต์ ล่ิม
รัตนภทัรกุล (2558)  ท่ีไดศึ้กษาโดยมีแกนน าของชุมชนจดัเป็นทุนท่ีส าคญัเพราะไดอ้าศยัความเช่ือมัน่และ
ความศรัทธาในตนเองของชุมชนเป็นตวัเช่ือมโยงให้เกิดการร่วมตวัท างานร่วมกนัได ้กิจกรรมของกลุ่มได้
อาศยัทุนทางภูมิปัญญาดั้ งเดิมของคนพื้นท่ีมาช่วยส่งเสริมในการท างานหรือประกอบกิจกรรม ท าให้
สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองรายได ้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมือง จากการวิจยัสามารถสังเคราะห์ไดเ้ป็น CITIZEN Model เม่ือกล่าวถึงปัจจยัดา้นทุนทางสังคม ทุน
ทางทรัพยากรธรรมนั้นพื้นท่ีในเขตต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศลมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยเฉพาะริมแม่น ้ ามูล 
และมีทุนทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายในพื้นท่ีทั้งกลุ่มชาติพนัธ์เยอและลาว รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน สอดคลอ้งกบั ฟ้าลัน่ กระสังข์ (2562) ท่ีไดศึ้กษาทุนชุมชนกบักระบวนการมีส่วนร่วมสู่การเป็น
ชุมชนพึ่งตนเอง ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนรางหวายและหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี ไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าลกัษณะของผูน้ า (ทุนชุมชน) ย่อมส่งผลต่อการรวมกลุ่มและ
จดัตั้งองคก์รในชุมชน กระบวนการ มีส่วนร่วมเพื่อจดัการกบัผลผลิตในชุมชนให้ชาวบา้นมีรายไดท่ี้ดีข้ึน 
น าไปสู่การปลดหน้ี ลดภาระกูย้มื และเกิดการออมมากข้ึน (การพึ่งตนเองไดด้า้นเศรษฐกิจ)  

ประเดน็ปัจจยัดา้นความเขม้แขง็ของชุมชนหรือในระดบัพื้นท่ีนั้น พบวา่ ภาคประชาสังคมในการท า
แผนพฒันาชุมชนแม่บทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะไดผ้า่นขั้นตอนการ
ลงฉนัทามติจากผูแ้ทนทุกหมู่บา้นทุกภาคส่วนเขา้สู่แผนพฒันาภายใตโ้ครงการราษีไศลตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวฒันธรรมโดยมีการจดัประชุมประชาคมเพื่อคดัเลือกสถานท่ีตลาดชุมชนถนนสายวฒันธรรม บทบาท
สภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคง ถือเป็นการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะท่ีมาจากฐานล่าง (Bottom up) 
เน่ืองจากนโยบายเมืองคงสร้างสุขก าหนดนโยบายจากภาคพลเมืองท่ีตอ้งการจดัการตนเองและมีส่วนร่วมต่อ
นโยบายสาธารณะท่ีตนเองก าหนดเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง ชนกาญจน์ พนัธ์ุเดิมวงศ์ (2559) การขบัเคล่ือน
นโยบายสาธารณะจากฐานล่าง กรณีศึกษา การณรงคก์ฎหมายเพื่อคนจน 4 ฉบบัรณรงคก์ฎหมายเพื่อการ
ปฏิรูปท่ีดิน 4 ฉบบั และสอดคลอ้งพระปลดัสุระ ญาณธโร และอรพิน ปิยะสกุลเกียรติ (2561) บทบาทของ
สภาองคก์รชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ พบว่าสภาองคก์รชุมชนยงัเป็นการ
มุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดเวทีประชุมสัมมนาโดยเน้นเร่ืองการได้รับงบประมาณมากกว่าการลงมือ
ปฏิบติังานจริงในพื้นท่ี ส่งผลต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก สมาชิก
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ชุมชนมีรายช่ือในท าเนียบสภาองคก์รชุมชนในการจดัตั้ง ซ่ึงกลุ่มอาชีพทั้ง 12 อาชีพท่ีแจง้ต่อสภาองคก์ร
ชุมชนต าบลเมืองคงยงัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการซ่ึงยงัไม่เป้นรูปธรรมเช่นเดียวกนั 
 งานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบว่า ประเด็นดา้นการบูรณาการกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัคณะวิจยัภาคกลาง (2553) ศึกษาเร่ืองกระบวนการขบัเคล่ือนสภา
องคก์รชุมชนภาคกลางตอนบนและตะวนัตก ในพื้นท่ีต าบล 5 พื้นท่ี ประกอบดว้ย ต.ช่องสาริกา ต.หนอง
ประดู่จ.กาญจนบุรี ต.ศาลาลยั จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ต.บา้นใหม่ จ.พระนครศรีอยธุยา และ ต.สุขฤทยัจ.อุทยัธานี 
พบว่าในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินในการท างานสภาองคก์รชุมชนในลกัษณะ 3 ขา คือ 
ชุมชน ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน และมีภาคีภายนอกเป็นตวักระตุน้การเรียนรู้และยกระดบัการแกไ้ขปัญหาจากคน 
ครัวเรือน ชุมชน หมู่บา้น ต าบล และน าไปสู่การพฒันาระดบัจงัหวดั และสอดคลอ้งกบั สอรัฐ มากบุญ 
(2552) กระบวนการขบัเคล่ือนสภาองคก์รชุมชน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การท่ีจะสร้างความเขา้ใจบทบาท
หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 จะตอ้งมีจ าเป็นท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและ
องค์กรพฒันาเอกชนจะต้องผนึกก าลังในการสรรค์สร้างสภาองค์กรชุมชนให้เขม้แข็งมีคุณภาพ และ
สอดคลอ้งกบังานชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ (2553) แบบมีส่วนร่วมเพื่อถอดบทเรียนในการขบัเคล่ือนสภา
องค์กรชุมชนในจงัหวดัภาคตะวนัออก กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล พบว่าสภาองคก์รชุมชนต าบลทุ่งโพธ์ิ 
จงัหวดัปราจีนบุรี สาเหตุท่ีสภาฯ สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนกิจกรรมตามแผนไดน้ั้น เป็นผลมาจากบุคลากรใน
สภาฯ เป็นพนัธมิตรกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ในส่วนของประเด็นท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนสภาฯ ซ่ึงเทศบาล
ต าบลเมืองคงถือว่าเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับการจดแจง้การจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนท่ีถูกตอ้งง
ตามพระราชบญัญติัองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 และไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหาร บุคลากรของเทศบาลใน
การอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของสภาองคก์รชุมชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั สภาองคก์รชุมชน
ต าบลคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ซ่ึงพบว่าการขบัเคล่ือนสภาฯ ปรากฏออกมาให้เห็นเพียงการประชุมพูดคุย
แลกเปล่ียนความเห็นของสมาชิกสภาฯ เท่านั้นไม่สามารถจดัท าแผนเพื่อขบัเคล่ือนสภาฯ ไดปั้ญหาอุปสรรค
ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนงานของสภาฯ คือ การขาด ความร่วมมือของสมาชิกสภาฯ กรณีพื้นท่ีในเขต
เทศบาลเมืองรังสิต จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถ จดัตั้งสภาองค์กรชุมชนไดท้ั้งน้ี เพราะภาค
ประชาชนท่ีจะจดัตั้งสภาฯ เป็นกลุ่มท่ีอยู่นอกเหนือจาก การจดัตั้งของทางเทศบาล ประกอบกบัความไม่
เขา้ใจในเจตนารมณ์ของสภาฯ ท าให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เกิดความเขา้ใจผิดและหวาดระแวง 
และไม่สอดคลอ้งกับ หิรัญญ์ หิรัญญพิพฒัน์ (2551)  ท่ีไดศึ้กษาสภาองค์กรชุมชน ต าบลหนองสาหร่าย 
จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงพบวา่บุคลากรท่ีมีศกัยภาพความเป็นผูน้ ามีนอ้ยและส่วนใหญ่กเ็ขา้ไปเป็นผูน้ าในระบบ
การเมือง ท าให้สภา องคก์รชุมชนขาดผูน้ าหรือตวัแทนชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชนยงัไม่มีความรู้
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ความเขา้ใจใน พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชนเท่าท่ีควรซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบติัได ้
และไม่สอดคล้องกับ รัตนา ปัชฌาชัย (2558) บทบาทของสภาองค์กรชุมชนต าบลกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาในพื้นท่ีต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงสภาองคก์รชุมชน
มีบทบาทค่อนขา้งนอ้ยในการพฒันาประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาทสภาองคก์รชุมชนใน
การพฒันาประชาธิปไตย ได้แก่ เง่ือนไขระยะเวลาในการจดัตั้ ง การขาดหน่วยงานสนับสนุน การวาง
ต าแหน่งของสภาองคก์รชุมชน งบประมาณ สถานท่ีในการประชุม เวลาในการจดัการประชุม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะในพืน้ที่ 
 การมีส่วนร่วมของสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงในการด าเนินโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสาย
วฒันธรรม ได้รับฉันทามติจากผูแ้ทนทุกหมู่บา้นทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของอ าเภอราษีไศล และการพฒันากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีต าบลเมืองคง 

ประโยชน์เชิงวชิาการ  
 สภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงเกิดการเรียนรู้กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ใช้
เวทีจากการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนเรียนรู้ประชาธิปไตยจากฐานรากท่ีมีตวัแทนของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
ทอ้งถ่ิน เนน้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1)  ศวรศึกษามีบทบาทของสภาองคก์รชุมชนเมืองคงในการด าเนินโครงการตลาดวิถีชุมชนถนน
สายวฒันธรรม 
 (2)  ควรศึกษาศกัยภาพการบูรณาการการท างานของสภาองคก์รชุมชนต าบลเมืองคงและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการโครงการตลาดวิถีชุมชนถนนสายวฒันธรรม 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบติังานของ เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก และ 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน โดยส ารวจดว้ย
แบบสอบถามกบัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบล บา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 
400 คน และสุ่มตวัตวัอย่างแบบชั้นภูมิ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลต าบลบา้นคลองมีการน าหลกัธรรมาธิบาล
มาใชใ้นการปฏิบติังานในระดบัมาก โดยน ามาใชใ้นงานดา้นบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบติั
ภารกิจของส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน และดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตามล าดบั  2) เม่ือ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
น าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนตวัแปรเพศ และสถานภาพ ไม่พบความแตกต่าง 
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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 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการบริหารราชการแผน่ดินโดยใชห้ลกัการกระจายอ านาจไปยงัทอ้งถ่ิน โดยมี
องคก์รผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงมีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจ มีเจา้หนา้ท่ีและงบประมาณในการด าเนินงานแยกออกจาก
ราชการส่วนภูมิภาค แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ยงัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลกลาง เพื่อให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของประชาชน บนพื้นฐานแนวความคิดเพื่อพฒันา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะความตอ้งการให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบ
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ชุมชนตนเองและเท่ากบัเป็นการเพิ่มความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการบริการสาธารณะให้
ทัว่ถึงและตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินตามความจ าเป็นในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยก าหนดเป็น
พระราชกฤษฎีกาหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 มาตรา 52 ท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือ ธรรมาภิบาล 
ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์อนัดีงามขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในฐานะขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมมาภิบาล 
ซ่ึงประกอบดว้ย 6 หลกัการ ไดแ้ก่ 1) หลกันิติธรรม  2) หลกัคุณธรรม  3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมี
ส่วนร่วม  5) หลกัความรับผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า มาใชใ้นการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของตน
ดว้ย   (สถาบนัพระปกเกลา้, 2544, หนา้ 43)   
 ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
6) พ.ศ. 2552 (พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 6), 2552)และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 (พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน,  2542)ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไว ้7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  2) ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบ 4) ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  5) ดา้นการบริหารจดัการ
และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  6) ดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 7) ดา้นการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย, 2552) โดยในการปฏิบติัภารกิจทั้ง 7 ดา้นจะตอ้งมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล นั่นคือการ
บริหารงานจะตอ้งมาจากความร่วมมือของทั้งสถาบนัทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐเป็นผูมี้บทบาทในการ
วางรากฐาน และรักษากฎระเบียบ เป็นตอ้งอาศยัระบบการจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีภาระ เป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีรัฐจะตอ้งมี การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใตก้รอบ 
ของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะตอ้งพยายามปฏิรูปการบริหารจดัการ 
ให้ถูกตอ้งตามหลกัเหตุผล และหนา้ท่ี มีระบบความรับผดิชอบดา้นการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ้และให้มี
ความช านาญของภาครัฐให้มีความทนัสมยั เป็นตน้ ส่วนบทบาทของ องคก์ารภาคเอกชนและบทบาทของ
ประชาสังคม ท่ีมีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ การรวมตวักนัของ สาธารณชนในการต่อตา้นการทุจริตและ
การประพฤติมิชอบ  
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใชใ้นการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด โดยท าการสอบถามจากประชาชนในพื้นท่ีท่ีเทศบาลต าบลบา้นคลอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ทั้งน้ีเพื่อไดแ้นวทางการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 1. เพื่อศึกษาการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา  
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
การศึกษาน้ีน าแนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและแนวคิดเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลมา

ใชใ้นการวดัตวัแปรตามคือ การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาล
ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก และการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ไดต้วัแปรอิสระ 
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ไดแ้ก่ เพศ (พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล (จกัรแต), 2554; อนิรุทธ์ แดงหยง, 2554) อาย ุ(พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล (จกัร
แต), 2554); นิกร แตม้แกว้, 2556) สถานภาพ (พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล (จกัรแต), 2554) และ ระดบัการศึกษา 
(พิสมยั คูศรีพิทกัษ,์ 2553; พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล (จกัรแต), 2554; นิกร แตม้แกว้, 2556; สุภรณ์ ธเนศานนท,์ 
2557) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิเกีย่วกบัธรรมาภิบาล 
 ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.
2542 ประกอบไปดว้ย 6 หลกัการ (ถวิลวดี บุรีกลุ, 2558, หนา้ 242-243) คือ  
 1. หลกันิติธรรม (The rule of law) คือ การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการ ไม่
เลือกปฏิบติัการไม่ท าตามอ าเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
 2. หลกัคุณธรรม (Morality) คือ การยดึมัน่ ถือมัน่ในคุณธรรมความดีงาม ความถูกตอ้งตามท านอง 
คลองธรรมรวมถึงมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจ และยึดมัน่ในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งในการ
ด าเนินชีวิต ทั้งความประพฤติและจิตใจซ่ึงแต่ละสังคมก าหนดและยอมรับปฏิบติักนั เช่น ซ่ือสัตย ์อดทน 
เมตตากรุณา เสียสละ เป็นตน้ในระดบักิจการ หลกัคุณธรรม คือ การท าธุรกิจดว้ยความ มีจริยธรรมทางธุรกิจ 
ซ่ึงหมายถึง มาตรฐานทางศีลธรรมคุณธรรมท่ีใชก้บัองคก์รทางธุรกิจ ปัญหา จริยธรรมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนกบั
กิจการ เช่น การปกปิดขอ้เทจ็จริง หรือตกแต่งตวัเลขทางบญัชีเพื่อหวงั ประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง การฟอก
เงิน การหลบเล่ียง หนีภาษี การละเลยไม่ดูแลดา้นความ ปลอดภยัในสถานท่ีท างาน การเลือกปฏิบติัหรือมี
สองมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล  
 3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติัตามหลกัการท่ีควรจะเป็น 
รวมถึงการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งได้ รวมทั้งการให้ และ
รับขอ้มูลท่ีเป็นจริงตรงไปตรงมาทนัเวลาในระดบักิจการ อาจแปลความหมายของ “Accountability” ว่าเป็น 
“ความรับผิดชอบท่ีอธิบายได”้ ซ่ึงเป็นภาระบทบาทของผูบ้ริหารในแง่   ขอ้ผูกพนัหรือความเต็มใจท่ีจะ
ยอมรับความรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการรายงานช้ีแจงให้เหตุผลเพื่ออธิบายการกระท าของ
ตนเองและสามารถตอบค าถามของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นทุกท่ี ทุกโอกาส เพื่อแจกแจงอธิบายการกระท า
ทั้งหมดท่ีตนรับผดิชอบ   
 4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจ ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัรวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อรับค าแนะน ามาร่วมวางแผน และ
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ปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลหลากหลายและมีความคิดเห็น ท่ีแตกต่าง 
หลกัการมีส่วนร่วมจะช่วยประสานความคิดเห็นหรือความตอ้งการท่ีแตกต่าง เพื่ออยู่บน พื้นฐานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในระดบักิจการ องคก์รจะก าหนดใหมี้คณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์หลากหลายช่วย บริหารงานขององคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
 5. หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง รวมถึงการตระหนกัและส านึกในสิทธิและหนา้ท่ี  
 6. หลกัความคุม้ค่า (Cost – effectiveness or economy) คือ การบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดในระดบับุคคล ความคุม้ค่าเทียบเคียงไดก้บัความประหยดัไม่ฟุ่ มเฟือย และใชท้รัพยากรทีมีอยู ่อย่าง
จ ากดัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าในระดบักิจการ คือ การบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ สูงสุดหรือเกิด
มูลค่ามากท่ีสุด เช่น การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหย้ ัง่ยนื  
2. แนวคดิเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบล 
 การบญัญติัอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบนั้น สามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ หนา้ท่ี “ตอ้งท า” คือหนา้ท่ีบงัคบัตอ้งปฏิบติั และอ านาจหนา้ท่ี “อาจจดัท า” คือหนา้ท่ีท่ีเลือก
ปฏิบติัได ้(ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2564) ดงัน้ี 
 มาตรา 50 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท า ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ (1) รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ (5) ให้มี
เคร่ืองใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และ 
(9) หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
 มาตรา 51 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท า กิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ (1) 
ให้มีน ้ าสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม (4) ให้มีสุสาน
และฌาปนสถาน (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์
รักษาคนเจ็บไข ้(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้ า และ 
(9) เทศพาณิชย ์
 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ ไดร้ะบุไวว้่า องค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินมีมีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี  (1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  (2) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทาง
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บก ทางน ้ า และทางระบายน ้ า  (3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ  (4) การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) 
การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว (9) การจดัการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการ
จดัการเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั (13) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  (14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
(18) การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้ าเสีย  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล (20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  (21) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์ (22) การ
จดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ (24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (25) การผงัเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแล
รักษาท่ีสาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (30) การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (31) กิจการ
อ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2564) 
 จากอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นดา้นของการปฏิบติังาน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ 7 ด้าน ดังน้ี  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2) ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 4) ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเ ท่ียว  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  6) ดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และ 7) ดา้นการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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วธีิการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท าการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชน
ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบล บา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 400 คน โดยวิธีการค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน และ การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยท าการทดลอง (Try out) จ านวน 30 ชุด และ
ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ไดค่้าเท่ากบั 0.94  
ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐาน
ของผูต้อบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานภาพ ส่วนท่ี 2 เป็นค าถาม เก่ียวกบัหลกัธรร
มาภิบาลต่อการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลบา้น
คลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 7 ดา้น เป็นลกัษณะ Rating Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด (5) เห็นดว้ยมาก (4) เห็นดว้ยปานกลาง (3) เห็นดว้ยนอ้ย (2) และ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด (1) ส่วนท่ี 3 เป็น
ค าถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะให้ตอบไดอ้ยา่งอิสระ
หรือแสดงความคิดเห็น  

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ F-test  ส าหรับเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย มี
ดงัน้ี  
  4.21 – 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  3.21 – 4.20 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ได้รับเอกสารรับรองจริยธรรมวิจยัในมนุษย์ เลขท่ี G-HU039/2564 วนัท่ีให้การ
รับรอง 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับการพิทกัษ์สิทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของ
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โครงการวิจยัน้ี เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ผูเ้ขา้ร่วมอาจปฏิเสธเขา้ร่วม และสามารถถอนตวัหรือบอกเลิกจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทั้งส้ิน 
 

ผลการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.8) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 41.3) ส่วนใหญ่มีอาย ุ50 – 59 ปี 

(ร้อยละ 29.0) รองลงมาคือ มีอาย ุ20 – 29 ปี (ร้อยละ 23.5) และ มีอาย ุ30 – 39 ปี (ร้อยละ 19.5) ตามล าดบั 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 60.8) รองลงมาคือ โสด (ร้อยละ 27.8) และหมา้ย (ร้อยละ 
7.8) ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.5) รองลงมาคือ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 29.0) และ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 23.3) ตามล าดบั กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 58.3) รองลงมาคือ มีรายไดน้้อยกว่า 
10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 25.0) และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 13.3) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดบัการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง            

อ  าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตามรายดา้น 
การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ̅ SD ระดับ อนัดับ 

1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.11 0.65 มาก 2 
2. ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.08 0.67 มาก 4 
3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.07 0.71 มาก 5 
4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 4.00 0.72 มาก 7 
5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4.07 0.69 มาก 5 
6. ดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.09 0.69 มาก 3 
7. ดา้นบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4.13 0.70 มาก 1 

รวม 4.08 0.62 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นว่าการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ

ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก อยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.08, SD= 0.62)  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นบริหารจดัการและ
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การสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มากเป็นอนัดบัหน่ึง ( ̅ =  

4.13, SD = 0.70) รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ( ̅ =  4.11, SD = 0.65)  และดา้นการศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ( ̅ = 4.09, SD = 0.69)  ตามล าดบั  

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  
ปัจจัยส่วนบุคคล ค่าสถิต ิ p - value การแปลผล 

เพศ t = 1.429 0.154 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ F = 3.096 0.016* แตกต่าง 

สถานภาพสมรส F = 1.399 0.243 ไม่แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา F = 4.164 0.001* แตกต่าง 

รายได ้ F = 1.237 0.294 ไม่แตกต่าง 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เม่ือท าการเปรียบเทียบการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้น

คลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน พบวา่ ประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 3.096, p-value = 0.016) และประชาชนท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบล

บา้นคลองแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 4.164, p-value = 0.001) แต่ประชาชนท่ีมี

เพศ  สถานภาพสมรส และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลองไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 

1. จากผลการวิจยัซ่ึงพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการน าหลกัธรรมาธิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้
เห็นว่าเทศบาลต าบลบา้นคลองมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจปฏิบติังานทุก
ด้าน ซ่ึงในจุดน้ีท าให้ประชาชนเห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านคลองนั้ นเป็นไปตาม             
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ธรรมาภิบาล  ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พิสมยั คูศรีพิทกัษ์ (2553) ท่ีพบว่า ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลสายปฏิบติัต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก แต่ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ปรีชา เพง็ภู่ (2553)  พระปิยวฒัน์ ปิยสีโล (2554) นิกร 
แตม้แกว้ (2556) ท่ีพบวา่ ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงในกรณีน้ีท่ีผล
การศึกษาแตกต่างกนันั้นอาจจะเป็นเพราะพื้นท่ีในการศึกษาแตกต่างกนั รวมทั้งระยะเวลาในการศึกษาของ
งานวิจยัแตกต่างกนัหลายปี ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว การบริหารจดัการภาครัฐมีปรับปรุงมาตรการ 
ตวัช้ีวดัต่าง ๆ เพิ่มเติมมากข้ึน ประกอบกบัประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีของทั้ง
องคก์ารปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน และเขา้ใจสิทธิ หนา้ท่ีของประชาชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน  

2. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัดา้นอาย ุ ซ่ึงพบวา่ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก แตกต่างกนั  โดยผูท่ี้มีอายุ
นอ้ยกว่าจะมีความคิดเห็นว่าเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  มีการน าหลกัธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการปฏิบัติงานสูงกว่าผูท่ี้มีอายุมากกว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ให้ความใส่ใจกับ
การเมืองและการบริหารทอ้งถ่ิน เป็นผูท่ี้มีความรู้และเขา้ใจในเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารทอ้งถ่ินของตน ท าให้คนกลุ่มน้ีเขา้ไปมีบทบาท มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้น
คลองมากกว่าผูท่ี้มีอายุมาก  ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบันิกร แตม้แกว้ (2556) ซ่ึงพบว่า การเปรียบเทียบ
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลหว้ยโพธ์ิ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้น จ าแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้ผลการศึกษา
แตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะบริบททางด้านเวลาในการศึกษา และบริบททางด้านพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา
แตกต่างกนั 

2.2 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ซ่ึงพบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นว่า
การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
แตกต่างกัน  โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าจะมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบติังานสูงกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า  นั่นแสดงให้เห็นว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่านั้นมีความ
เขา้ใจในระบบการบริหารงาน ระบบงบประมาณ และระบบการจดัซ้ือจดัจา้งต่าง ๆ ของเทศบาลมากกว่าผูท่ี้



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1210 PSPARN 2022 

มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ และยงัเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของประชาชนในแง่ของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลมากกว่านัน่เอง  ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบั พิสมยั คูศรีพิทกัษ ์(2553) ซ่ึง
พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารเทศบาลและพนกังานเทศบาลท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  ผลการศึกษายงัไม่
สอดคลอ้งกบั นิกร แตม้แกว้ (2556) ซ่ึงพบว่า การเปรียบเทียบการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลหว้ยโพธ์ิ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้น 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษายงัไม่สอดคลอ้งกบั สุภรณ์ ธเนศานนท ์(2557) ซ่ึง
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีเทศบาลท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมตน้มีความคิดเห็นท่ีมากกว่าเจา้หนา้ท่ีเทศบาลท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมปลาย ปริญญาตรีและปริญญาโท  ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้ผลการศึกษาแตกต่างกนั อาจจะเป็นเพราะ
บริบททางดา้นเวลาในการศึกษา และบริบททางดา้นพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วจัิยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 
1. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นโครงสร้าง

พื้นฐาน ควรเพิ่มการเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าสาธารณูปโภค 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากข้ึน 

2. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง  ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เทศบาลควรมีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ ใหช้ดัเจน 

3. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลควรเพิ่มการให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดั
วางผงัเมืองเท่าท่ีจะสามารถท าได ้เพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอนัน าไปสู่การ
ตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด 

4. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิยกรรมและการท่องเท่ียว เทศบาลควรจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในดา้นน้ีอยา่งชดัเจน 
และก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบใหช้ดัเจน 

5. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการบริหาร
จดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลควรก าหนดผูรั้บผิดชอบ ก าหนด
บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบใหช้ดัเจน 
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6. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทศบาลควรก าหนดผูรั้บผิดชอบ หน้าท่ี บทบาท ท่ี
ชดัเจน  

7. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นบริหารจดัการ
และการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลควร
สนับสนุนสภาต าบลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ในการพฒันาทอ้งถ่ินโดยยึดมัน่ในความสุจริต
คุณธรรมอนัเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งของการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นโครงสร้าง

พื้นฐาน ควรเพิ่มการเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าสาธารณูปโภค 
โดยให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบท าการส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็นในการจดัท าสาธารณูปโภคในพื้นท่ี
ต่าง ๆ  จากนั้นน าผลการส ารวจมาจดัล าดบัความส าคญั และด าเนินการจดัท าให้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมต่อไป โดยมีการช้ีแจงใหป้ระชาชนรับทราบความเคล่ือนไหวต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

2. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง  ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หน่วยงานท่ีรับผดิชอบของเทศบาลควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินสภาพของสถานท่ี
สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน วา่มีความพร้อมในการใชง้าน หรือมีการเกิดการช ารุดเสียหายหรือไม่  หากพบว่า
มีก็ด าเนินการปิดการใชง้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ด าเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองเตม็ศกัยภาพ 

3. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเพิ่มการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดวางผงัเมืองเท่าท่ีจะสามารถท าได้ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอนัน าไปสู่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด โดยการจดัประชุมประชาคมท่ีประชาชนในชุมชน
สามารถเขา้ร่วมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ในการประชุมดงักล่าวมีการน าเสนอแนวคิด ความตอ้งการ 
ความกา้วหนา้ในการด าเนินการต่าง ๆ ใหป้ระชาชนรับทราบ 

4. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิยกรรมและการท่องเท่ียว เทศบาลโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจัดให้มี
กิจกรรมท่ีเสริมศกัยภาพด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชน เช่น การจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการประกอบการ  การพฒันาคุณภาพสินคา้และการบริการในชุมชน  การจดัให้มีตลาดนดัจ าหน่าย
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หรือแลกเปล่ียนสินคา้ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได ้เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มการพฒันาสินคา้ใน
ชุมชน  

5. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการบริหาร
จดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรจดั
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตส านึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสมบติัส่วนรวม 
อาจจะมีการจดัเวรยามเพื่อดูแลทรัพยสิ์นส่วนรวม และมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนกนั เพื่อให้ประชาชนเกิด
ส านึกในความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นสาธารณะเหล่านั้น 

6. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลควรจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ท่ีก าลงัสูญหายหรือท่ีสูญหายไปแลว้ให้กลบัมามีคุณค่า โดยอาศยัปราชญ์
ชาวบา้น หรือให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกนัรับผิดชอบ  มีการจดัเวทีประกวดและมีการให้รางวลั โดยอาจ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอ านาจเหนือข้ึนไปเพื่อจดัเวทีในระดบัจงัหวดั 

7. การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ดา้นบริหารจดัการ
และการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลควรมีการ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีภารกิจท่ีมีความคลา้ยคลึงกันเพื่อจดักิจกรรมท่ีพึง
ประสงค์ เช่น มีการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล เพื่อแบ่งปันการใช้
ทรัพยกรร่วมกนั หรือร่วมกนัสอดส่องดูแลชุมชน หรือการประสายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื่อการจดั
โครงการท่ีเป็นภารกิจร่วมกนั เช่น โครงการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยใชว้ิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ ในการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 3 กลุ่มประกอบดว้ย 1) คณะอาจารย ์2) นกัศึกษา 
และ 3) บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในเขตมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างโดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วิธีการจ าแนกขอ้มูล 
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ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 เป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในการเรียน ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งเรียนออนไลน์เพื่อ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ จึงท าใหก้ารเรียนสามารถเรียนรู้ไดย้ากข้ึน มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง
เน่ืองจากเดินทางไดย้ากมากข้ึน เพราะดว้ยมาตรการต่าง ๆ การควบคุมในการเขา้เมืองมากข้ึน  ซ่ึงแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 มีแนวทางมากมายท่ี
สามารถรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019ได ้เช่น มีการเตรียมความ
พร้อมในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ท าส่ือการเรียนการสอนใหน่้าสนใจมากยิง่ข้ึน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนให้แก่นักศึกษา และจะตอ้งมีการสอบวดัความรู้นกัศึกษาทุกสัปดาห์ เพื่อน ามาปรับใชว้ิธีการสอนใน
คร้ังต่อไป เป็นตน้ นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกนั โดยมีการ
จดัวคัซีนให้แก่นักศึกษา  มีการเตรียมจุดวดัอุณหภูมิในมหาวิทยาลยั และมีการจดัการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์

 
ค าส าคญั : การแพร่ระบาดของโควิด-2019, แนวทางแกไ้ขปัญหา, 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 
 

บทน า 
การระบาดของโควิด-19 นบัเป็นโรคระบาดคร้ังยิง่ใหญ่ ซ่ึงมีการแพร่กระจายไปทัว่โลก โดยเร่ิมตน้

ข้ึนในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 พบคร้ังแรกในนครอู่ฮัน่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ์ประเทศจีน องคก์าร
อนามยัโลกได้ประกาศให้การระบาดน้ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวนัท่ี 30 
มกราคม พ.ศ. 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทัว่โลก ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 ไวรัสโควิด-19 มีการ
แพร่เช้ือระหว่างคนในลกัษณะเดียวกบัไขห้วดั ใหญ่ โดยผา่นการติดเช้ือจากละอองเสมหะ การไอ หรือการ
สัมผสัใกลชิ้ด ผูท่ี้ไดรั้บเช้ือจะมีอาการท่ีพบบ่อย คือ มีไข ้ไอ และหายใจล าบาก และอาจมีภาวะแทรกซ้อน  
เช่น ปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลนั ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนหรือยาตา้นไวรัส การรักษาจึง
พยายามมุ่งเป้าไปท่ีการจดัการกบัอาการของโรค และรักษาแบบประคบัประคอง (Joseph, Andrew, 2020) 
  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทัว่ประเทศ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากเช่นกนั ทั้งเร่ืองการเดินทางไปมาหรือเดินทางขา้มจงัหวดั สาย
การบิน รถประจ าทาง และรถไฟ มีการลดจ านวนการใหบ้ริการ ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
ภายในจังหวดั นอกจากน้ีในเร่ืองการศึกษาก็มีผลกระทบอย่างมาก ทางจังหวดันครศรีธรรมราชได้มี
มาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้นักเรียนและนักศึกษาตอ้งมีความเส่ียวต่อการรับเช้ือโควิด-19 มี โดยทางผูว้่า
ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดอ้อกค าสั่งให้สถานศึกษาทุกระดบั จดัการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ และรอดูสถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19 แต่มีกรณียกเวน้ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
ความพร้อม และมีมาตรการป้องกนัท่ีรัดกุม สามารถให้อธิการบดีของแต่ละมหาลยัตดัสินใจเลือกรูปแบบ
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 ทางมหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์มีการจดัการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ คือการเรียนการสอนในชั้นเรียน การเรียนการสอนออนไลน์ 
และการเรียนการสอนแบบผสม โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา และศูนยบ์ริการการศึกษาจดัท าการส ารวจการ
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ไดรั้บวคัซีนของนกัศึกษาและสอบถามความตอ้งการในการเลือกประเภทรูปแบการเรียนได้ ซ่ึงปรากฏว่าใน
ปีการศึกษาดงักล่าว ตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบ บางรายวิชาตอ้งมีการจดัการเรียนผสม
ระหวา่งการเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ จึงส่งผลใหต้อ้งมีการปรับรูปแบบวิธีการในการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัทุกรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 น้ี ก็ยงัดูจะยืดเยื้อไปอีกนาน 
รซ่ึงกย็งัคงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ เพื่อน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอนของมหาลยัต่อไป (วรรณธิดา ถึงพร้อม, 2564)  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั  
  1. เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมีต่อ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-
2019 ท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 
 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคดิทฤษฎ)ี  
              1. ผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อการจัดการศึกษา 
   ค  าวา่ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลสะทอ้นท่ีเกิดจากการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อการ 
จดัการศึกษา (เท้ือน ทองแกว้, 2563) ประกอบดว้ย 
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                   1) การจดัการเรียนการสอน วิกฤติ COVID-19 ไดเ้ป็นโอกาสให้สร้างแนวคิดใหม่ทางการ
เรียนรู้ หรือการเรียนการสอนดว้ยวิธีการใหม่ นวตักรรมใหม่ การเรียนสลบักนั ทั้งท่ีโรงเรียนและบา้น พบวา่ 
นวตักรรมทางการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในช่วงระบาด คือ การเรียนแบบผสมผสาน (Schwenger, 2018)  
เป็นวิธีสอนในระบบผสมผสานในหลายลกัษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ของผูส้อนและความสามารถ
ของผูเ้รียน เช่น การใช้ระบบการสอนออนไลน์ผสมผสานกับสาระการเรียนรู้ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น 
ผสมผสานกบัวิธีการของ Web-Based Technology ผสมผสานกบัวิธีการสอนหลาย ๆ วิธีผสมผสานกบั
เทคโนโลยทีางการสอนกบัการสอนในชั้นเรียนปกติ และการใชเ้ทคโนโลยทีางการสอนกบัการปฏิบติั 
งานจริง 
  2) ผลลพัธ์การเรียนรู้ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกทกัษะ หรือการปฏิบติั จะมีผลกระทบไป
ดว้ย ผลลพัธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามความคาดหวงั เม่ือสถานศึกษาปิด นกัเรียนอยูบ่า้นผูป้กครองดูแลในวยั
เด็ก ส่วนระดบัอุดมศึกษา แมว้่าจะสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ก็มีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงทรัพยากรการ
เรียนรู้ 
  3) ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อนกัเรียน นกัเรียนนกัศึกษาเกิดความเครียดจากภาวะท่ีตอ้งอยู่
ในบา้นแมว้่าจะมีการคลายมาตรการแลว้ก็ตาม แต่การเขา้เรียน หรือเดินทางยงักงัวลกบัการกลบัมาของการ
ระบาด ผลกระทบจากรายไดข้องผูป้กครอง การช่วยเหลือของรัฐกไ็ม่สามารถช่วยเหลือไดท้ัว่ถึง 
  4) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน การบริหารตอ้งเป็นนักส่ือสารท่ีดี หรือหาคนท่ีมีประสบการณ์
การส่ือสารมาช่วย ครูผูส้อน ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน จากการสอนในชั้นปกติ มาเป็นการ
สอนแบบผสมผสาน และการเตรียมการสอนเม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย การจดัหอ้งเรียน ส่ือการเรียนการสอน
การจดัช่วงเวลาสอน การทดสอบ รวมทั้งระเบียบและเกณฑก์ารประเมินการเรียนรู้ท่ีตอ้งปรับปรุง 
             2. แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกบัวถิีใหม่ 
       การจดัการศึกษาแบบ Home School จะตอ้งมีมากข้ึน บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครองจึงมีความส าคญั
มากข้ึน โดยพ่อแม่ผูป้กครองจะตอ้งเป็นเสมือนผูช่้วยครู ท่ีตอ้งท างานร่วมกบัครูในการดูแลการศึกษาของ
เดก็ ขณะท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้างความเขา้ใจ
ทั้งกบัเด็ก และผูป้กครอง การเรียนผา่นออนไลน์ท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอยูใ่นขณะน้ี นอกจากเรียนตามหลกัสูตร
การเรียนการสอนแลว้ ตอ้งมีการจดักิจกรรมกระตุน้ใหเ้ด็กคิดตาม (Office of the Higher Education Policy, 
National Science, Research and Innovation Council, 2020) 
 New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการใหน้ ้ าหนกัแบบใหม่เพื่อจดัการปัญหาเดิม เช่น ให้
น ้ าหนักกบัปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพระหว่างครูอาจารยแ์ละนักเรียนมากกว่าจ านวนชัว่โมงท่ีนักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน หรือเรียนผ่านส่ือโทรทศัน์หรือส่ือออนไลน์ หรือ ให้น ้ าหนักกบัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความ
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สนใจของนักเรียน เช่ือมโยงกบัชุมชนและบริบทท่ีนักเรียนอยู่มากกว่าการเรียนรู้อิงตามมาตรฐานแบบ
เดียวกนัทั้งประเทศ และใหน้ ้ าหนกักบัการเรียนรู้เพื่อสุขภาพกายและใจควบคู่กบัการเรียนรู้ดา้นวิชาการ และ
นกัการศึกษาท่ีจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาไดแ้นวคิดในการบริหารสถานศึกษา 
(สุวิมล มธุรส, 2564) 
 

วธีิวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) 
  1. พืน้ทีศึ่กษา 
    มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขท่ี 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 2. ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญั  
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) คณะอาจารย ์2) นกัศึกษา และ 3) บุคลากรหรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน ในเขตมหาวิยาลยัวลยัลกัษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  
   3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินวจิัย 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ มีลกัษณะแนวค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง และน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับแกไ้ข ท าการ
ปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญท าการปรับแกไ้ขแนวค าถามให้มีความตรงเชิงเน้ือหา และมีความ
สมบูรณ์ 
           4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการจ าแนกประเภทขอ้มูล (Typological Analysis) ตามวตัถุประสงคก์าร
วิจยั จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบขอ้มูล (Comparison analysis) เพื่อหาความ
เหมือน และความแตกต่างของขอ้มูล (กิจฐเชต ไกรวาส, 2556) 
 

ผลการวจิยั 
  การศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมีต่อ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จะน าเสนอผลการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 
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  1. ผลการศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด -2019 ที่มีต่อ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
       1.1 ปัญหาและผลกระทบต่ออาจารยผ์ูส้อน 
         (1) มีปัญหาและผลกระทบต่อการเดินทางมาสอนมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์อาจารย์
ผูส้อนมีทั้งอาจารยป์ระจ าท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช และอาจารยพ์ิเศษท่ีตอ้งเดินทางมาจากต่าง
พื้นท่ี ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 รัฐบาลและจงัหวดัมีการประกาศมาตรการใน
การเดินทางเขา้ออกจังหวดั หรือการเดินทางขา้มจังหวดั ท าให้อาจารย์ผูส้อนท่ีอยู่ต่างพื้นท่ีการความ
ยากล าบากในการเดินทางมาสอนในท่ีตั้งในช่วงท่ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบในห้องเรียน และแบบ
ผสมผสาน โดยหากตอ้งเดินทางขา้มจงัหวดัก็ตอ้งมีการตรวจเช้ือเบ้ืองตน้ดว้ยชุดตรวจ ATK เป็นประจ าทุก
คร้ังก่อนเดินทางมาสอน และจะตอ้งมีใบรับรองการฉีดวคัซีน หากขาดเอกสารดงักล่าวบางจงัหวดัตอ้งมีการ
กกัตวัเม่ือถึงท่ีหมายอีกดว้ย 
         (2) ปัญหาและผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนั จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ตอ้งมีความระมดัระวงัในการใชชี้วิตมากข้ึน การเรียนการสอนตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานสาธารณสุข  คือ สวมใส่หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นท่ีสาธารณะหรือ
ขณะท าการสอนในหอ้งบรรยาย ตอ้งเวน้ระยะห่าง ลา้งมือบ่อย ๆ ใชเ้จลหรือแอลกอฮอล์ หลีกเส่ียงสถานท่ี
แออดั ไม่เปิดแอร์เพื่อใหอ้ากาศไหลเวียน ซ่ึงส่งผลต่อการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีเปล่ียนไปเป็นการใชชี้วิตแบบ  
new normal ท่ีตอ้งปรับตวั  
         (3) ปัญหาและผลกระทบต่อรูปแบบการการสอน วิ ธีการสอนต้องมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการสอนออนไลน์ หรือการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และในห้องเรียน หาก
เป็นรายวิชาท่ีเนน้การปฏิบติัตอ้งขยบัรายวิชาดงักล่าวออกไปซ่ึงตอ้งหาวิชาท่ีเป็นลกัษณะบรรยายมาจดัการ
เรียนการสอนแทนก่อน ซ่ึงบางคร้ังท าให้การเรียนการสอนขาดความต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัตอ้งปรับ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยี เรียกว่าสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีอาจารย์
ตอ้งปรับบทบาทในการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบใหม่ การพฒันาแนวคิดแบบใหม่ 
(Design Thinking) การพฒันาทกัษะชีวิต (Life Skill) ในภาวะวิกฤติ และกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ใหแ้ก่นกัศึกษา  
          (4) ปัญหาและผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักศึกษา เม่ือใชร้ะบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ นกัศึกษาส่วนใหญ่ปิดกลอ้งในขณะเรียนท าใหอ้าจารยไ์ม่ทราบไดว้า่นกัศึกษายงันัง่เรียน
อยู่หรือไม่ นักศึกษาขาดการปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงท าให้อาจารยท์ราบไดย้ากว่านกัศึกษาเขา้ใจ
หรือไม่ บ่อยคร้ังตอ้งจดัท าแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัศึกษา และนกัศึกษาขาการบริหาร
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เวลาและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีนกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนออนไลน์และท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ ควบคู่กนัไป อาทิ การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเสริมความงาม เป็นตน้ 
       1.2 ปัญหาและผลกระทบต่อบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
         (1) ปัญหาและผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนั ในการปฏิบติังานหรือระหว่าง
ปฏิบติังาน จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 หลายฝ่ายมีการท างานแบบให้
บุคคลากรปฏิบติังานอยูท่ี่บา้น (work from  home) ท าใหเ้กิดปัญหาในการท างาน เช่น การประสานงาน การ
ติดต่องานขา้มฝ่ายงาน ตอ้งใชเ้วลามากข้ึน ในบางคร้ังหากฝ่ายงานใดท่ียงัคงมีการให้หมุนเวียนกนัเขา้มา
ปฏิบติังานภายในส านักงาน หากผูผู้ป้ฏิบติังานท่านใดติดโควิดก็ตอ้งปิดฝ่ายงานนั้น เพื่อให้ผูท่ี้ป่วยไดไ้ป
รักษาตวั และผูส้ัมผสัใกลชิ้ดตอ้งกกัตวัเพื่อสังเกตอาการ และบางต าแหน่งงานมีผูป้ฏิบติังานเพียง 1 คน เม่ือ
ติดโควิดแลว้ตอ้งไปพกัรักษาตวักไ็ม่มีผูใ้ดปฏิบติังานแทนได ้ส่งผลใหท้ าใหก้ารท างานเกิดความล่าชา้ 
         (2) ปัญหาและผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนั จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ตอ้งมีความระมดัระวงัในการใช้ชีวิตมากข้ึน ตอ้งใส่หน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาขณะเดินทางมาปฏิบติัหนา้ท่ี และขณะอยู่ในส านกังาน ส่งผลให้บุคลากรบางท่านมีปัญหาเร่ือง
การหายใจไม่สะดวก นอกจากน้ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเดินทางมาปฏิบติังาน โดยตอ้งเนน้การใช้
รถส่วนตวัมากข้ึน และตอ้งตอ้งห่ออาหารกลางวนัมารับประทานเองท่ีโต๊ะท างาน เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียง
จากการสัมผสัหรือไดรั้บเช้ือโควิด-19 รวมทั้งเกิดความวิตกกงัวลสูงเม่ือตอ้งเดินทางมาปฏิบติังานและตอ้ง
พบปะผูค้นจ านวนมาก กลวัวา่ตนจะเป็นพาหะในการน าเช้ือไวรัสไปสู่บุคคลในครอบครัว 
       1.3 ปัญหาและผลกระทบต่อนกัศึกษา 
         (1) ปัญหาและผลกระทบต่อการเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด-2019 ท าให้มหาวิทยาลยัตอ้งมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัประกาศ
ของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศจงัหวดัเร่ือง 
การให้ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์  เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือของ
ไวรัส ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนกัศึกษาบางกลุ่มท่ีบา้นยงัไม่มีความพร้อมและสถานท่ีเหมาะสมในการเรียนแบบ
ออนไลน์ นักศึกษาบางครอบครัวมีฐานะยากจน ยงัขาดเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนกัศึกษาบางคนท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตชนบท ท าให้
เวลาเรียนตอ้งเดินทางเขา้มาใชค้อมพิวเตอร์ท่ีโรงเรียนท่ีเคยศึกษาในชั้นมธัยมท่ีอยู่ในเขตเมือง นอกจากน้ี     
ท่ีพกัอาศยัของนักศึกษาบางคนเป็นบา้นท่ีไม่ไดมี้การแบ่งห้องส่วนตวั เวลาเรียนนกัศึกษาตอ้งนั่งเรียนใน
พื้นท่ีส่วนรวมของบา้น ท าให้ขาดสมาธิในการเรียน เรียนไม่เขา้ใจ และตามเพื่อนไม่ทนั และยากต่อการ
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สอบถามอาจารยผ์ูส้อน จนเกิดความเครียดสะสม รวมทั้งการท ารายงานหรือกิจกรรมกลุ่มท่ีตอ้งอาศยัการ
พดูคุยกนัผา่นออนไลน์ ท าใหรู้้สึกวา่การท ารายงานยากข้ึน  
              (2) ปัญหาและผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนั จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ตอ้งมีความระมดัระวงัในการใช้ชีวิตมากข้ึน ตอ้งใส่หน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาเม่ือตอ้งออกจากท่ีพกัไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดความวิตกกงัวลสูง เน่ืองจากหาก
นกัศึกษารายใดติดโควิดและตอ้งเขา้รับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล และไม่มีอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค แทบ็แลต สมาร์ทโฟน ส่งผลใหต้อ้งขาดเรียนเป็นจ านวนหลายวนั ท าใหเ้รียนตาม
เพื่อนไม่ทนั ก่อใหเ้กิดความเครียด 
  2. ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควดิ 2019 ที่มีต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
       2.1 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
              (1) จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้ออกการประกาศค าสั่งจงัหวดันครศรีธรรมราช 
เร่ือง มาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยก าหนดให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามประกาศของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
              (2) จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้มีการจัดประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ความรู้ และ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลตนเอง และแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขแก่
ประชาชน และเร่งประชาสมัพนัธ์ใหผู้ท่ี้ยงัไม่ไดรั้บวคัซีนใหติ้ดต่อสถานพยาบาลในอ าเภอเพื่อขอรับวคัซีน  
              (3) จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดจ้ดัท า โครงการ “คนคอน รวมใจสู้ภยัโควิด” เพื่อ
ลดจ านวนผูป่้วยโควิดจากเดิมท่ีเป็นพื้นท่ีสีแดงให้เป็นศูนย ์โดยมีการสนับสนุนการใช้พืชสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจร เพื่อเป็นการป้องกนัและรักษาโรค โดยมีการน าไปแจกจ่ายแก่กลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีต่างๆ ของจงัหวดั 
       2.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบของอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
              (1) อ าเภอท่าศาลา ไดร่้วมกบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าศาลา (รพ.สต. 
ท่าศาลา) ด าเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการดูแลตนเอง และแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข  
              (2) อ าเภอท่าศาลา ได้ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอท่าศาลา (อสม.) 
ด าเนินการเฝ้าระวงั สอดส่อง โรคระบาดในพื้นท่ีชุมชน และท าหน้าท่ีคดักรองกลุ่มเส่ียงเบ้ืองตน้ และ
ติดตามขอ้มูลของผูท่ี้มีความเส่ียงหรือเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงเขา้มายงัชุมชน และรายงานต่ออ าเภอ รวมทั้ง
มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการฉีดวคัซีนแก่คนในชุมชน เพื่อใหมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและพร้อมเขา้รับวคัซีน 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1223 PSPARN 2022  

       2.3 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
              ( 1 )  มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์  มีก ารด า เ นินการตามค าสั่ ง ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และด าเนินการตามประกาศของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) เร่ืองการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 ไดมี้การ
จดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือมีทั้งการเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงก่อนเปิดภาคเรียนได้
มีการก าหนดใหน้กัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัตอ้งไดรั้บวคัซีนแลว้อยา่งนอ้ย 2 เขม็ โดย
ตอ้งท าการแสดงหลกัฐานในระบบเพื่อรับบตัรผ่านเขา้มหาวิทยาลยั และมีการด าเนินการตรวจ ATK 
นกัศึกษาและอาจารยก่์อนเขา้ชั้นเรียนในคร้ังแรก และมีการสุ่มตรวจอยา่งต่อเน่ือง 
              (2) มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีการด าเนินการอ านวยความสะดวกแก่อาจารยผ์ูส้อน 
และนกัศึกษาดา้นอุปกรณ์การเรียน โดยมีการใหน้กัศึกษา และอาจารย ์สามารถยมืโนต้บุค๊เพื่อใชส้ าหรับการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ และมีการส ารวจนกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองอินเตอร์เน็ต ให้สามารถมาติดต่อ
และรับบริการอินเตอร์เน็ตแบบเติมเงินได ้ 
              (3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการด าเนินการอ านวยความสะดวกในการจัด
ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ใหแ้ก่อาจารยแ์ละนกัศึกษา โดยมีระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลยัใน
การช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเรียน การสอบ และอพัโหลดคลิปการสอน เพื่อให้นกัศึกษา
สามารถน าไปศึกษาทบทวนได้ นอกจากน้ียงัมีการจดัหาโปรแกรมท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอนแก่อาจารยแ์ละนกัศึกษา โดยมีการจดัซ้ือระบบ Zoom Meeting ให้แต่ละส านกัวิชาสามารถไป
ลงทะเบียนช่วงเวลาใชใ้นการเรียนการสอน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้
       2.4 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบของอาจารย ์
              (1) อาจารยมี์การเตรียมอุปกรณ์การสอน อาทิ กลอ้ง โนต้บุค สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้ และจดัเตรียมระบบโปรแกรมท่ีจะใชส้อน โดยมีการทดสอบการใชร้ะบบก่อนการสอน  
              (2) อาจารยมี์การปรับรูปแบบการสอน โดยเน้นการออกแบบนวตักรรมการการ
สอน ในระบบผสมผสานในหลายลกัษณะตามแนวคิดและประสบการณ์ ของผูส้อนและความสามารถของ
ผูเ้รียน เช่น การใชร้ะบบการสอนออนไลน์ผสมผสานกบัสาระการเรียนรู้ในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น ผสมผสาน
กบัวิธีการของ Web-Based Technology และการใชเ้ทคโนโลยทีางการสอนกบัการปฏิบติังานจริง เพื่อดึงดูด
ความสนใจของนกัศึกษาใหรู้้สึกเสมือนอยูใ่นหอ้งเรียนจริง 
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       2.5 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 
              (1) บุคลากร ติดตามประกาศเร่ืองมาตรการเฝ้าระวงัโรคระบาดไวรัสโคโรนา -
2019 ของมหาวิทยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ และปฏิบติัตนตามประกาศอยา่งเคร่งครัด 
              (2) บุคลากร มีการสอนงาน และเวียนงานกนัในฝ่ายงานเพื่อให้สามารถท างาน
แทนกนัไดใ้นกรณีมีบุคลากรท่านใดติดโควิด เพื่อใหง้านไม่เกิดความล่าชา้ 
              (3) บุคลากร งดเวน้การด าเนินกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง หรือเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียง 
เพื่อป้องกนัการเป็นพาหะแก่ผูอ่ื้น 
      2.6 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบของนกัศึกษา 
              (1) นักศึกษา มีการปรับตวัต่อการเรียนออนไลน์ โดยมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตท่ี
บา้นและจดัหาอุปกรณ์การเรียนท่ีจ าเป็น โดยการยมืจากมหาวิทยาลยั และซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเอง 
              (2) นกัศึกษามีการจดัสถานท่ีส าหรับใชเ้รียน โดยจดัสถานท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวั 
เพื่อใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียน 
 

อภปิรายผล 
  1. ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์ เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในการเรียนการการสอน และ
การใชชี้วิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมนธิชา ทองหัตถา (2564) ท่ีว่า ปัญหาท่ีครูพบในการ
จดัการเรียนรูปแบบออนไลน์คือ ปัญหาดา้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมท่ี
ใชส้ าหรับการเรียนแบบออนไลน์ นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางดา้นการเงิน และปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน 
เช่น การบริหารจัดการเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน และปัญหาครอบครัวท่ีนักเรียน
บางส่วนตอ้งท างานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวขณะอยูบ่า้น 
       ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากทั้ งการศึกษาในคร้ังน้ีและการศึกษาของมนธิชา ทองหัตถา (2564) เป็น
การศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชเหมือนกัน ซ่ึงอยู่ภายใตบ้ริบทแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม รวมทั้ งประสิทธิภาพของเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใกล้เคียงกัน แม้ว่าระดับของ
สถานศึกษาจะแตกต่างกนัระหว่างระดบัมหาวิทยาลยักบัระดบัโรงเรียน แต่ขอ้คน้พบในดา้นสภาพปัญหา
และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 มีความใกลเ้คียงกนั 
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   2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019 ท่ีมี
ต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกรทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โควิด-2019 ของจงัหวดันครศรีธรรมราช และอ าเภอท่าศาลา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสีตีปาตีฮะร์ อีลา, 
อิควาณี วานิ, อาฟีดะห์ ดอเลาะ, วชัระ ขาวสังข ์และปิยะดา มณีนิล (2564) ท่ีว่า การแกปั้ญหาการรับมือและ
การป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทางหน่วยงานภาครัฐ มีการปฏิบติัตามมาตรการท่ี
รัฐบาลออกประกาศ และไดก้ าหนดในการปฏิบติัของประชาชนท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดโดยใหป้ระชาชน
สวมใส่หน้ากากอนามยัทุกคร้ังก่อนออกจากบา้นและหมัน่ลา้งมืออยู่เสมอเพื่อป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และ เสริมศักยภาพในการแก้ปัญหาเก่ียวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการจัดอบรม
ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการให้ความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในช่วงท่ีโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 ไดมี้การระบาด โดยเตรียมความพร้อมทุกเร่ืองทั้งในการเตรียมสถานท่ีในการกกัตวัใหก้บัประชาชนท่ี
กลบัจากต่างประเทศและต่างจงัหวดั และหน่วยงานราชการไดมี้การจดัเตรียมสถานท่ีงานเวน้ระยะห่างและ
สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดในการปฏิบติังาน และมีบริการเจลลา้งมือใหก้บับุคลากรประชาชนก่อนมาใช้
บริการ 
  นอกจากน้ี แนวทางการแกไ้ขปัญหาและผลกรทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-2019  
ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และอาจารย ์สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวิมล มธุรส (2564) ท่ีว่า การจดัการ
ศึกษาในระบบออนไลน์ในยุค NEW NORMAL COVID-19 ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการบริหารจดัการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริหาร ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
ออนไลน์ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบหลกัสูตรโดยค านึงถึงความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละ
คน การระบาดของโรค COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบใหส้ถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศถูกสั่งปิดเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรค ท าใหท้ั้งนกัเรียน นกัศึกษา และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งปรับตวัเขา้สู่การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้หลกัสูตรยงัคงด าเนินต่อไปไดอ้ย่างไม่ขาดตอน การบริหารจดัการต่อการเรียนการสอน
สามารถเขา้ถึงของนกัเรียนทุกคนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและให้อาจารยป์ระสบความส าเร็จในการจดัการ
เรียนรู้ โดยมีการหารือ และวางแผนร่วมกันของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน เช่น พ่อแม่ 
ผูป้กครอง นกัศึกษา รวมไปถึงคณาจารยใ์นการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
         1. ขอ้เสนอแนะดา้นการป้องกนัการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลยั 
        1.1 มหาวิทยาลยัควรเพิ่มาตรการเวน้ระยะห่างในหอพกัและหอ้งเรียน 
        1.2 มหาวิทยาลยัควรมีการก าหนดการเรียนการสอนในห้องไม่เกิน 30 คน โดยอาจจะ
สลบักนัตามเลขท่ีค่ีหรือคู่ในการเขา้หอ้งเรียนของนกัศึกษา 
        1.3 มหาวิทยาลยัควรมีการพน่ฆ่าเช้ือในหอ้งเรียนทุกคร้ังหลงัจากท่ีนกัศึกษาเรียนเสร็จ 
        1.4 มหาวิทยาลยัควรมีการตรวจการเขา้ออกของบุคคลภายนอกท่ีจะเขา้สู่ในมหาวิทยาลยั  
        2. ขอ้เสนอแนะดา้นการควบคุมการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลยั 
        2.1 มหาวิทยาลยัควรมีการสุ่มตรวจเอทีเค นกัศึกษาทุกสัปดาห์ โดยสุ่มตรวจจ านวนร้อยละ 
20ของนกัศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
               2.2 มหาวิทยาลยัควรมีการสุ่มตรวจเอทีเค นกัศึกษาในหอพกัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดย
สุ่มตรวจจ านวนร้อยละ 40 ของนกัศึกษาทุกหอพกัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
         3. ขอ้เสนอแนะดา้นการแกไ้ขปัญหาการจดัการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 
               3.1 มหาวิทยาลยัควรมีการติดตามผลของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  หากเป็น
ภาคปฏิบติั หรือนกัศึกษาไม่มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ อาจารยอ์าจจะปรับเปล่ียนเน้ือหาร
เป็นทกัษะอ่ืน ท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
        3.2 มหาวิทยาลยัควรก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีการวดัความรู้จากนกัศึกษาทุกสปัดาห์ 
         4. ขอ้เสนอแนะดา้นการลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษา 
               4.1 มหาวิทยาลยัควรให้ความรู้เก่ียวกบัโรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 ความรู้ดา้นการ
ป้องกนัตวัเองท่ีชดัเจนต่อนกัศึกษา 
               4.2 มหาวิทยาลยัควรมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ให้แก่
นกัศึกษาในทุกสัปดาห์ท่ีมีการเรียนการสอน 
        4.3 มหาวิทยาลยัควรให้นกัศึกษาท่ีกลบัมาจากพื้นเส่ียงรายงานตวัและท าการตรวจหาเช้ือ
ในเบ้ืองตน้ เพื่อความปลอดภยัของนกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการ

จดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาในการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติดา้นการจดัการป่าไมไ้ป
ปฏิบติั การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากเอกสารทางวิชาการ 
ผลงานวิจยั บทความวิชาการ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และเอกสารทุติย
ภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์
เน้ือความ (Textual Analysis)    
  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการน านโยบายป่าไม้แห่งชาติ ด้านการจัดการป่าไม้ไปปฏิบัติ 
ประกอบดว้ย การวางแผนและการควบคุม ในดา้นวตัถุประสงคข์องนโยบาย การก าหนดภารกิจและการ
มอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบติังาน มาตรการในการให้คุณให้โทษ และผลของการน านโยบายไป
ปฏิบติั ปัญหาอุปสรรคในการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั 1) นโยบายดา้นการ
จดัการป่าไมข้าดความเป็นเอกภาพในการน าไปปฏิบติั 2) หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการจดัการป่าไมข้าด
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เอกภาพ ไม่เอ้ือต่อการบริการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) นโยบายป่าไมด้า้นการจดัการ
ป่าไมข้าดความยัง่ยนืและความชดัเจนในการปฏิบติั 

 
ค าส าคญั : นโยบายสาธารณะ , การน านโยบายสู่การปฏิบติั , การจดัการป่า 
 

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 
 

บทน า 
 “ทรัพยากรป่าไม”้ เป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงของประเทศมา
เป็นเวลานาน ในระยะเวลาท่ีผา่นมา พื้นท่ีป่าไมข้องประเทศลดลงอยา่งต่อเน่ือง เพราะมีการใชป้ระโยชน์ไม่
เหมาะสม และไม่เป็นธรรม ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการแกไ้ข อาจส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศได ้แมรั้ฐบาล
ในแต่ละสมยัจะพยายามแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่ก็ยงัไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีวางไวไ้ดท้ั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 
2527 รัฐบาลในขณะนั้นไดก้ าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรป่าไม ้โดยจดัตั้ง “คณะกรรมการนโยบาย
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ป่าไมแ้ห่งชาติ” เพื่อก าหนดนโยบาย และแนวทางการจดัการป่าไมใ้นระยะยาว ต่อมาคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไมแ้ห่งชาติไดมี้ค าสัง่แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจดัท าร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ” ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ 
ไดจ้ดัท าร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานในการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมข้อง
ชาติจนถึงปัจจุบนั (คณะอนุกรรมการจดัท าร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติและร่างแผนแม่บทพฒันาการป่าไม้
แห่งชาติ, 2563) โดยการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมข้องประเทศนั้นมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
เพื่อเป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความมัน่คงของประเทศอยา่งมีดุลยภาพและยัง่ยืน 
คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติได้มีค  าสั่งจัดท าร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ และร่างแผนแม่บท
พฒันาการป่าไมแ้ห่งชาติข้ึน เพื่อจดัท าร่างให้เสร็จโดยเร็ว และให้พิจารณาทบทวนทุก 3 ปี ซ่ึงมีการจดัท า
ร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติตามหลกัวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลประกอบการจดัท าจากหลายแหล่ง 
เช่น เอกสารทางวิชาการหรือผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลสถานการณ์การป่าไมใ้นทุกมิติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 
 นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติไดรั้บความเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 4 ประการ บทบญัญติันโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ
จ านวน 24 ขอ้ โดยครอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการป่าไม้  ดา้นการใชป้ระโยชน์ผลิตผลและการ
บริการจากป่าไมแ้ละอุตสาหกรรมป่าไม้ และดา้นการพฒันาระบบบริหารและองคก์รเก่ียวกบัการป่าไม ้
(คณะอนุกรรมการจดัท าร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติและร่างแผนแม่บทพฒันาการป่าไมแ้ห่งชาติ, 2563) ซ่ึง
ทางคณะผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษานโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ด้านการจดัการป่าไม้ เน่ืองจากคณะผูว้ิจยัเห็นว่า 
ปัจจุบนัประชาชนในประเทศขาดการสนใจป่าไมเ้ท่าท่ีควร และพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศมีสภาพเส่ือมโทรม 
ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า การเผาป่า 
การบุกรุก และการใชท่ี้ดินในการใชส้อยประโยชน์ต่าง ๆ อีกทั้งการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัก็มีความ
จ าเป็น เพราะ เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนนโยบายใหเ้กิดเป็นผลในทางปฏิบติั  คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษากระบวนการต่าง ๆ ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษากระบวนการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั 

             2. เพื่อศึกษาปัญหาในการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั 
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กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าตวัแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบติัของวรเดช จนัทรศร ตวัแบบ
ท่ียดึหลกัเหตุผล (วรเดช จนัทรศร,  2554, หนา้ 131) มาปรับเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิเกีย่วกบัการน านโยบายไปปฏิบัติ 

1.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบติั (Public Policy Implementation) 
           Mazmanian, Daniel A. & Sabatier, Paul A. (1989, pp. 20-21) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ การน านโยบาย
ไปปฏิบติัหมายถึง การน าการตดัสินใจก าหนดนโยบายท่ีไดก้ระท าไว ้ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ค า
พิพากษาของศาล ค าสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ไปปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จ โดยมีกระบวนการ
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี คือ การพิจารณาผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาตามวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
การยินยอมปฏิบติัตามของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และการพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ของผูต้ดัสินใจ
ก าหนดนโยบาย และหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 
           วรเดช จนัทรศร (2554, หน้า 16) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นการศึกษาว่าองคก์ารท่ี
รับผดิชอบสามารถน าและกระตุน้ให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีส าคญัทั้งหมดมาปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีระบุไวห้รือไม่ แค่ไหน เพียงใดหรืออีกนยัหน่ึงการน านโยบายไปปฏิบติัจะใหค้วาม
สนใจเก่ียวกบัเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลกัดนัใหก้ารท างานของกลไกทั้งหมดสามารถบรรลุผลลพัธ์ท่ีได้
ตั้งเป้าหมายเอาไว ้
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     1.2 ตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบติั (Policy Implementation Models) 
           วรเดช จนัทรศร (2554, หนา้ 129-146) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ใน
อดีตไดเ้สนอตวัแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบติัรวม 6 ตวัแบบ ดงัน้ี 
            1) ตวัแบบท่ียดึหลกัเหตุผล (Rational Model) 
            2) ตวัแบบทางดา้นการจดัการ (Management Model) 
            3) ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์าร (Organization Development Model) 
            4) ตวัแบบทางดา้นกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
            5) ตวัแบบทางการเมือง (Political Model) 
            6) ตวัแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) 
           ตวัแบบทั้ง 6 ตวัแบบน้ีมีตวัเเปรตามคือผลท่ีไดจ้ากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั และตวัแปร
อิสระท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนและส่งผลให้เกิดผลการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงในแต่ละตวัแบบท่ี วรเดช 
จนัทรศร ไดพ้ฒันาข้ึนจะพิจารณาถึงขอบเขตท่ีเฉพาะ และคน้พบว่าตวัแบบแต่ละตวัแบบจะมีตวัแปรอิสระ
ท่ีแตกต่างกนั 
           งานวิจยัช้ินน้ีเลือกตวัแบบท่ี 1 คือ ตวัแบบยดึหลกัเหตุผลมาใชใ้นการศึกษากระบวนการน านโยบาย
ป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั  

ตัวแบบยดึหลกัเหตุผล 
ตวัแบบท่ียึดถือฐานคติท่ีว่า "นโยบายท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ

การกิจท่ีชดัเจน มีการมอบหมายงาน และก าหนดมาตรฐานการท างานใหแ้ก่หน่วยยอ่ยต่าง ๆ ขององคก์ารมี
ระบบวดัผลการปฏิบติังาน ตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษ" ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบติัเร่ิมตน้มาจากการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลพัธ์
ท่ีผูก้  าหนดนโยบายตอ้งการ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ฏิบติัสามารถก าหนดภารกิจ มอบหมายงานหรือก าหนดความ
รับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย ซ่ึงจะช่วยให้การประสานการ
ปฏิบติังานเป็นไปโดยราบร่ืน นอกจากน้ี การก าหนดมาตรฐานในการท างานยงัอ านวยประโยชน์ให้เกิด
ระบบการประเมินผลท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เป็นการง่ายท่ีผูบ้ริหารนโยบายสามารถควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายได้อย่างตลอดเวลาและต่อเน่ือง ในประเด็นสุดทา้ย ระบบการ
ประเมินผลท่ีสมบูรณ์และการมีมาตรฐานในการท างานท่ีเด่นชดัยอ่มส่งผลใหก้ารใชร้ะบบการใหคุ้ณใหโ้ทษ
เป็นไปอย่างเป็นธรรมมากมากยิ่งข้ึน และการสร้างความเป็นธรรมในระบบจะช่วยเสริมสร้างให้มาตรฐาน
ในการปฏิบติังานสูงข้ึนอีกดว้ย 



บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจัิยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 
 

 1234 PSPARN 2022 

 

 
 
ภาพที่ 1 ตวัแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบติัของ วรเดช จนัทรศร : ตวัแบบท่ียดึหลกัเหตุผลท่ีมา  

(วรเดช จนัทรศร, 2554, หนา้ 131) 

2. นโยบายด้านการจัดการป่าไม้ 
นโยบายดา้นการจดัการป่าไม้ (คณะอนุกรรมการจดัท าร่างนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติและร่างแผน

แม่บทพฒันาการป่าไมแ้ห่งชาติ, 2563) ประกอบดว้ย  
     1) เช่ือมโยงการท างานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพ  และ
ประสานกนัตามห่วงโซ่การพฒันาระหว่างการบริหารราชการทุกระดบั รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือ
และพฒันากลไกหรือเคร่ืองมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลกัษณะหุ้นส่วนการพฒันาป่าไม้
ของชาติในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยด าเนินการอยา่งมีเป้าหมายและต่อเน่ือง 

2) ก าหนดใหมี้พื้นท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศอยา่งนอ้ยในอตัราร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ 
       2.1) ป่าอนุรักษ ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ 
       2.2) ป่าเศรษฐกิจและป้าชุมชน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ 
           โดยก าหนดให้เพิ่มและพฒันาพื้นท่ีป่าไมท้ั้ งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้ตาม
เป้าหมายภายใตก้รอบเวลาท่ีก าหนดในแผนแม่บทพฒันาการป่าไมแ้ห่งชาติ 



 

บทความฉบับเต็ม 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วจิัยและความสัมพนัธ์ทางวชิาการ 

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังที ่6 

 

 1235 PSPARN 2022  

      3) จ าแนกพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อการบริหารจดัการในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นท่ี พร้อมทั้ ง
ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมใ้นแต่ละพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 
      4) ปรับปรุงแนวเขตท่ีดินป่าไมทุ้กประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ดว้ยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      5) พฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ ทั้ งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นท่ีให้มี
มาตรฐานเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นท่ีป่าไม้ทุกประเภท และเช่ือมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรอ่ืนของประเทศ และก าหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคลผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน
และเหมาะสม 
      6) ส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาทและหนา้ท่ีของทุกภาคส่วนให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม รวมทั้ง
รับผดิชอบในการอนุรักษ ์การจดัการ และการพฒันาทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
      7) หยดุย ั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นท่ีดินป่าไมข้องรัฐทุกรูปแบบใหมี้ประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
      8) บริหารจดัการป่าอนุรักษเ์พื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกนัภยัธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามหรือมีจุดเด่นเฉพาะตวั 
โดยใหค้งไวซ่ึ้งสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศใหม้ากท่ีสุด  
      9) จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมข้อง
รัฐอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้โดยใหแ้ลว้เสร็จภายใตก้รอบเวลา 
     10) พฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพฒันาทรัพยากรป่าไมอ้ย่าง
เหมาะสม 
     11) ฟ้ืนฟูป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์ห้มีความสมบูรณ์ โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูอย่าง
ชดัเจนและต่อเน่ือง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และก าหนดความรับผดิชอบของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนทอ้งถ่ิน 
     12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยประโยชน์ต่อ
ชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไมข้องประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและทอ้งถ่ิน
เขม้แขง็ และเป็นการพฒันาทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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13) พฒันาการจดัการสตัวป่์าทั้งระบบ รวมทั้งแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสัตวป่์าอยา่งเป็น
รูปธรรม และสตัวป่์าไดรั้บการคุม้ครอง รักษา และใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม เพื่อพฒันาระบบนิเวศ สังคม
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
 

วธีิการวจิยั 
              การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสาร ปฐมภูมิ 
(Primary Sources) ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดด้ าเนินการศึกษาจาก
เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั บทความทางวิชาการต่าง รวมถึงขอ้มูลทางวิชาการท่ีไดจ้ากการสืบคน้ทาง
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือส่ือทางเวบ็ไซตต่์าง ๆ และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเนน้การ
วิเคราะห์เก่ียวกบัการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไม ้ไปสู่การปฏิบติั 
  1. วธีิการรวบรวมเอกสาร 
      คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงาน ต ารา ผลงานวิจยั บทความวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
  2. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
      ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เน้ือความ (Textual Analysis) โดยท า
การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบติั ตามตวัแบบยดึหลกัเหตุผล 
 

 
ผลการวจิยั 
  การศึกษาการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั จะน าเสนอผลการศึกษา
ตามล าดบั ดงัน้ี 
  1. ผลการศึกษากระบวนการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั 
  1.1 การวางแผนและการควบคุม 
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    1) วตัถุประสงค์ของนโยบาย 
      นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั ไดมี้ก าหนดวตัถุประสงค์
ให้สอดคลอ้งต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวมทั้งค  านึงถึงขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการป่าไมด้ว้ย โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ 
มี 4 ประการ ดงัน้ี 
                               (1) เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัความสมดุลของระบบนิเวศ
และการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
                             (2) เพื่อหยดุย ั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าของชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    (3) เพื่อให้มีการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมส้ัตวป่์าและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยา่งเหมาะสม ย ัง่ยนื เป็นธรรม และเป็นฐานการพฒันาประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยค านึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
   (4) เพื่อให้ระบบบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานองค์
ความรู้และนวตักรรม รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2) การก าหนดภารกจิและการมอบหมายงาน 
        หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการรับผิดชอบงานดา้นการจดัการป่าไม ้ประกอบดว้ย 2 กรม
หลกัภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบการจดัการป่าไม ้ดงัน้ี 
         (1)  กรมป่าไม ้(Royal Forest Department – RFD) ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการออกแบบ
แผนการ จดัการป่าสงวนแต่ละแห่ง ออกใบอนุญาตเพื่อการเก็บรวบรวมผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากป่า และบงัคบัใช้
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัป่าสงวน 
          (2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช (Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation – DNP) ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลบริหารอุทยานแห่งชาติ และเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว์
ป่า ซ่ึงรวมถึงป่าในพื้นท่ีดว้ย 
         โดยทั้งสองหน่วยงานจะแบ่งความรับผดิชอบพร้อมท างานร่วมกบัต ารวจแห่งชาติ  
เพื่อบงัคบัใชบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัความผดิทางอาญาท่ีควบคุมแต่ละอาณาเขต 
  3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
             นโยบายดา้นการจดัการป่าไม ้ไดมี้การก าหนดการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามรูปแบบการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และเนน้ใหมี้การเช่ือมโยงการท างานดา้นการจดัการป่าไม ้
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ทุกระดบั เนน้ใหมี้การประสานความร่วมมือและพฒันากลไกการท างาน สนบัสนุนใหเ้กิดการบูรณาการ 
การท างานร่วมกนักบัภาคีเครือข่ายในรูปแบบหุน้ส่วน 
  นอกจากน้ีในส่วนของ ของนโยบายเก่ียวกบัพื้นท่ีป่าไมไ้ดมี้การก าหนดสัดส่วนของพื้นท่ี
ให้เป็นมาตรฐาน โดยให้มีพื้นท่ีป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ 
ประกอบดว้ย 1) ป่าอนุรักษไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ 2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีการจดัระเบียบการครองท่ีดินหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้  
  4) มาตรการในการใหคุ้ณใหโ้ทษ 
  การด าเนินการนโยบายป่าไม ้ดา้นการจดัการป่าไม ้ไดมี้การส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใน
การปลูกป่า หรือการส่งเสริมในเร่ืองการใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่า แก่ประชาชนผา่นโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่า กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมปลูกตน้ไมเ้พื่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โครงการพฒันาป่าไมร่้วมกบัองคก์รและภาคีเครือข่าย
แบบบูรณาการ เป็นตน้ ซ่ึงให้เกิดการกระตุน้การดูแลรักษาป่าไม ้และเกิดการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ทอ้งถ่ิน และชุมชน 
     นอกจากน้ีมีการก าหนดมาตรการและขั้นตอน ท่ีแน่นอนชดัเจน เก่ียวกบัการปราบปราม
และการลงโทษผูก้ระท าผิด รวมทั้งการจดัตั้งศูนย ์รวมการปราบปรามในแต่ละภาคและให้มี มาตรการ
ลงโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูมี้อิทธิพล และผูก้ระท าผิดไวเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังาน ของหน่วยราชการและ
ภาคเอกชน 
  1.2 ผลการน านโยบายไปปฏิบติั 
   ในการขบัเคล่ือนนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติดา้นการจดัการป่าไม ้มีการขบัเคล่ือนเพื่อน าไปสู่ 
การปฏิบติัผา่นใน 3 มิติ ประกอบดว้ย 1) นโยบาย แผน และองคก์ร และ 2) ระบบฐานขอ้มูลท่ีดินป่าไม ้ 
         1) นโยบาย แผน และองคก์ร มีการจดัท านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติพ.ศ. 2528 โดย
นโยบายป่าไมด้งักล่าว ไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานพฒันาประเทศจนถึงปัจจุบนั โดยในดา้นการจดัการป่า
ไม ้ไดมี้การก าหนดเป็นนโยบาย ดา้นการจดัการป่าไม ้13 ขอ้ มีการด าเนินงานผา่นหน่วยงานหลกั คือ กรม
ป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช รวมทั้งภาคีเครือข่าย  
   2) ระบบฐานขอ้มูลท่ีดินป่าไม ้มีการจดัท าแนวเขตป่าไมแ้ละท่ีดิน ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายและหลกัวิชาการ และเพิกถอน ส่วนท่ีซอ้นทบักนัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน มีการจ าแนกพื้นท่ีดิน
ป่าไม ้เพื่อใหบ้ริหารจดัการมีความสะดวก โดยมีการจ าแนกแผนท่ี เช่น จ าแนกพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์พื้นท่ี
เพื่อการเกษตร และพื้นท่ีเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อจ าแนกท่ีดินป่าไม ้(Zoning) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
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ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน รวมทั้งมีการจดัท าฐานขอ้มูลผูใ้ชป้ระโยชน์และผูค้รอบรองพื้นท่ีเขตป่า ทั้งท่ีอยู่
มาก่อนการประกาศป่าไมแ้ละอยู่หลงัการประกาศป่าไม ้จดัท าฐานขอ้มูลแปลงท่ีดินของราษฎรท่ีอยู่อาศยั 
หรือท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด เพื่อการพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในท่ีดินใหก้บัราษฎรท่ีถูกรอนสิทธิ
มาเป็นระยะเวลานานจากปัญหาการประกาศเขตป่าซอ้นทบัท่ีราษฎร  
2. ผลการศึกษาปัญหาในการน านโยบายป่าไม้แห่งชาติด้านการจัดการป่าไม้ไปปฏิบัติ 
      2.1 ปัญหานโยบายดา้นการจดัการป่าไมข้าดความเป็นเอกภาพในการน าไปปฏิบติั 
 นโยบายดา้นการจดัการป่าไม ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติพ.ศ. 2528 ไดมี้การก าหนด
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไมไ้วห้ลายประการ เช่นก าหนดใหมี้พื้นท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศอยา่งนอ้ยใน
อตัราร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ โดยใหเ้ป็นป่าเพื่อการอนุรักษใ์นอตัราร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ และ
ป่าเพื่อเศรษฐกิจในอตัราร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ ซ่ึงมีการก าหนดเม่ือปี พ.ศ. 2528 แต่ปัจจุบนัสภาพ
ของประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจ านวนประชากร
ท่ีเพิ่มข้ึน แต่นโยบายยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงให้เหมาะสม นอกจากน้ีนโยบายดงักล่าว รวมทั้งนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ยงัมีเน้ือหาท่ีขดัแยง้ เช่น นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ไดก้ าหนดให้มีพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นร้อยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศ โดยเป็นพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์ไม่น้อยวกว่าร้อยละ 30 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจร้อยละ 20  หรือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ก าหนดใหรั้กษาพื้นท่ีอนุรักษไ์วไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 19 และใหเ้พิ่มพื้นท่ี
ป่าไม ้ใหใ้หไ้ดร้้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงท าใหผู้ป้ฏิบติังานในแต่ละภาคส่วนเกิดความสับสน
ในการขบัเคล่ือนนโยบาย 
      2.2 ปัญหาหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดา้นการจดัการป่าไมข้าดเอกภาพ ไม่เอ้ือต่อการบริการและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การด าเนินการดา้นการจดัการป่าไมย้งัเป็นแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการหลกัวิชาการและการ
บริหารจดัการท่ีเหมาะสม มกัเปล่ียนแปลงแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายของฝ่ายการเมือง ท าใหข้าดความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิ นอกจากน้ียงัเกิดความขดัแยง้หรือไม่ชดัเจนของขอบเขตพื้นท่ี
ป่าไมแ้ละหน่วยงานดา้นการจดัการป่าไมบ้างส่วน รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 ไดมี้การยุบ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละบริการประชาชนในระดบัภูมิภาค คือ ป่าไมจ้งัหวดั
และป่าไมอ้  าเภอ และโอนภารกิจบางส่วนให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ท าให้
ขาดความต่อเน่ืองในการท างาน และการใหบ้ริการประชาชนและการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมกบัชุมชนไดรั้บ
ผลกระทบ 
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      2.3 ปัญหานโยบายป่าไมด้า้นการจดัการป่าไมข้าดความยัง่ยนืและความชดัเจนในการปฏิบติั 
 เน่ืองจากพื้นท่ีป่าไมบ้างแห่งมีการครอบครองเพื่อใชป้ระโยชน์โดยชุมชน การแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา
รัฐได้ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาหลายประการ แต่มีการเปล่ียนแปลงบ่อยตามการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง โดยส่วนใหญ่นโยบายจะมีลกัษณะผ่อนปรนหรือบรรเทาปัญหาชัว่คราว ในขณะท่ีประชาชนมี
ความตอ้งการท่ีดินป่าไมเ้พื่อใชป้ระโยชน์ ท าให้ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ีตรงจุดและไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ี
ย ัง่ยนื  
 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวจิยั 
      จากผลการศึกษาการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั พบว่า เป็นไปตาม
ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติั โดยมีขั้นตอนการวางแผนและควบคุม โดยมีการก าหนดวตัถุประสงคข์อง
นโยบาย การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน มาตรการในการใหคุ้ณให้
โทษ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนัภทัร โคตรสิงห์ (2556, หนา้ 3) เร่ือง การน านโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบติั ท่ีพบว่า กระบวนการน านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบติัสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอนหลกั ได้แก่ การ
ก าหนดผูรั้บผดิชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสู่การปฏิบติั การสร้างการยอมรับในนโยบาย การด าเนินงาน
เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน และการสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน และสอดคลอ้งกับ การศึกษา
ของวรรณอนงค ์ทรัพยร์วงทอง, อริษา ล้ิมกิติศุภสิน และสมบูรณ์ สุขส าราญ (2560, หนา้ 154) เร่ือง การน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบติั: กรณีศึกษานโยบายรับจ าน าขา้วเปลือกในกลุ่มจงัหวดั ภาคกลางตอนบน 2 
(ชยันาท ลพบุรี สิงห์ สิงห์บุรี อ่างทอง) ท่ีพบวา่ กระบวนการน านโยบายรับจ าน าขา้วเปลือกไปปฏิบติัเป็นไป
ตามขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติั โดยส่วนกลางจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั
รับผิดชอบในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ตั้งแต่การข้ึนทะเบียนเกษตรกร การก าหนดพื้นท่ี การรับจ าน า
ยุง้ฉาง การรับจ าน าใบประทวน การวดัความช้ืนและส่ิงเจือปน การตรวจสอบคุณภาพขา้ว และการจดัท า
หลกัฐานและสถานท่ีเกบ็ขา้วตามโครงการ 
  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั, การน านโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบติั และการน านโยบายรับจ าน าขา้วเปลือกไปปฏิบติัในกลุ่มจงัหวดั ภาคกลางตอนบน 2 
(ชยันาท ลพบุรี สิงห์ สิงห์บุรี อ่างทอง) นั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติั คือ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช, กรมท่ีดิน และกลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า ดงันั้น จึงท าให้ขั้นตอนในการน า
นโยบายไปปฏิบติัมีความคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบาย
ไปปฏิบติัไดมี้การทดลองปฏิบติัและปรับแกไ้ขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ จนมีความลงตวัแลว้ 
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  ส่วนผลการศึกษาปัญหาในการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติดา้นการจดัการป่าไมไ้ปปฏิบติั พบว่า 
ประกอบดว้ย (1) ปัญหานโยบายดา้นการจดัการป่าไมข้าดความเป็นเอกภาพในการน าไปปฏิบติั  2) ปัญหา
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการจดัการป่าไมข้าดเอกภาพ ไม่เอ้ือต่อการบริการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และ (3) ปัญหานโยบายป่าไมด้า้นการจดัการป่าไมข้าดความยัง่ยืนและความชดัเจนในการ
ปฏิบติั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพลอยนภสั ทองสายบุญลี (2558, หนา้ 13) เร่ือง การศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่ีพบว่า ปัญหาสูงสุดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยธุยา เขต 1 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการ
ตรวจสอบ ก ากบัดูแล และประเมินผล รองลงมา คือ ปัญหาดา้นการจดัองคก์ารบริหารและประสานงาน  
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาดา้นการประชุมอบรมหรือการสมัมนา 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติันั้น จะตอ้งมีการด าเนินงานร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน อีกทั้งยงัมีกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียและกลุ่มท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินนโยบายเป็นจ านวนมาก ดงันั้น การจดัการปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเอกภาพของ
นโยบายและหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้ งการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการ
ตรวจสอบ ก ากบัดูแล และประเมินผล จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
 

ข้อเสนอแนะ 
       1) ผูท่ี้มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ควรมีการก าหนดนโยบายท่ีมีความเป็นธรรม โดยไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม อีกทั้งควรนึกถึงในดา้นของรัฐเอง ทางสังคม และระหว่างประเทศดว้ย ซ่ึงนโยบายป่าไม้
เเห่งชาติ ด้านการจัดการป่าไม้ เป็นเร่ืองท่ีทางรัฐบาลท าการก าหนดข้ึนเพื่อเเก้ไขปัญหาป่าไม ้จึงควร
ตระหนกัถึงทางสงัคมใหม้าก เพราะประชาชนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการใชพ้ื้นท่ีป่าดว้ย 
       2) ควรมีการเลือกวิธีการและแนวทางของนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีตอบโจทยก์บัวตัถุประสงคท่ี์
ไดก้ าหนดไว ้และนโยบายนั้นสามารถท่ีจะเเกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี โดยในการตดัสินนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไม ้นบัเป็นการเเกไ้ขปัญหาของรัฐบาลเก่ียวกบัป่าไมใ้นเชิงของค าสั่ง โดยรัฐจะ
ใชอ้  านาจในการตดัสินนโยบายในคร้ังน้ี ซ่ึง ค  าสัง่ ถือเป็นรูปแบบส าคญัอยา่งหน่ึงในการตดัสินนโยบาย 
       3) องคก์าร หรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ ดา้นการจดัการป่าไม ้
ไปปฏิบติั ควรด าเนินการใหน้โยบายบรรลุวตัถุประสงคใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการน านโยบายไปปฏิบติัน้ีจะเป็น
การวดัความสามารถและศกัยภาพของผูน้ าไปปฏิบติัดว้ย 
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       4) เม่ือมีการด าเนินการเเลว้ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแล การติดตามผลของนโยบายป่าไมเ้เห่งชาติ 
ดา้นการจดัการป่าไม ้ควรมีการประเมินผลหลงัจากไดด้ าเนินการน านโยบายไปปฏิบติัดว้ย เพื่อให้ทราบถึง
ผลการด าเนินการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีตอ้งประเมินผล 
คือ จะไดท้ราบว่านโยบายดงักล่าว สามารถด าเนินการไดต่้อ ปรับปรุงเเกไ้ขความบกพร่อง หรือตอ้งยุติ
นโยบายดงักล่าว ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันโยบายการจดัการป่าไมต้อ้งมีการประเมินผล และการร่วมมือกนั
ของทุกฝ่าย จึงจะสามารถประเมินจนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
 

รายการอ้างองิ 
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